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Armenia and Azerbaijan are clashing over a disputed region. Here's 

what you need to know 

Հայաստանը և Ադրբեջանը հակամարտում եմ վիճելի 

տարածաշրջանի պատճառով։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է 

իմանալ 

Նիկ Փաթոն Վուալշի՝  Միջազգային անվտանգության խմբագրի կողմից 

կատարված վերլուծությունը, Սի-Էն-Էն 

 

 

 

 Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից արված լուսանկարում 

երեւում է, թե ինչպես է կիրակի օրը ոչնչացվել ադրբեջանական տանկ: 
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(CNN) - 1994 թ.-ի հրադադարի հաստատումից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 

վեճը թեժացել ու հանդարտվել է: Սա մեկն է այն մի քանի «սառած 

հակամարտություններից», որոնք կործանում են հետխորհրդային աշխարհը: Սակայն 

այս շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած բախումները հռետորաբանության ու 

մտադրությունների սաստկացման նոր ցուցիչ են: 

Շատերը մտահոգված են, որ «ակն ընդ ական» սահմանային բախումների շարքը, որը 

սովորաբար միջազգային դիվանագիտությամբ ծավալվում է, կարող է շարունակվել 

անդադար և ավելի երկարատև ու վտանգավոր պատերազմ հրահրել։ 

Ինչի՞ մասին է այս հակամարտությունը: 

Լեռնային Ղարաբաղի լեռնային շրջանի նկատմամբ վերահսկողության: Էթնիկ 

հայերով բնակեցված ու վերահսկվող, ինչպես նաև հայկական սփյուռքի կողմից 

աջակցվող այս տարածաշրջանը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում՝ Հայաստանի 

հետ կապված լինելով «արժեքավոր» ճանապարհով: Այն խիստ ռազմականացված է, 

իսկ նրա ուժերին օժանդակում է Ռուսաստանի հետ անվտանգության դաշինք 

ունեցող Հայաստանը: Ադրբեջանը վաղուց հայտարարում է, որ հետ կվերցնի այն 

տարածքը, որը միջազգայնորեն համարվում է ադրբեջանական։ Այս շրջանի 

նկատմամբ վերահսկողությունը երկու երկրներում էլ դարձել է ազգայնական, գրեթե 

էքզիստենցիալ հպարտության առարկա: 

 



Ինչու՞ է այս բախումը տեղի ունենում հիմա: 

Պարզ չէ, թե ինչն է դարձել այս վերջին բախման պատճառը։ Ադրբեջանը պնդում է, 

որ Հայաստանն է հրահրել այս բախումը իր ագրեսիայով։ Հայաստանն էլ իր հերթին 

պնդում է, որ ադրբեջանական զորքերն են սկսել գրոհը։ Լարված դրությունը սկսվել է 

հուլիսից, երբ մի քանի օրվա բախումները ցնցեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի 

սահմանները։ «Այս բախումների պատճառով զոհվել է 11 ադրբեջանցի զինվոր և 1 

քաղաքացի»,-հայտարարել է Ադրբեջանը, և այդ իսկ պատճառով տասնյակ 

հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել Բաքվի փողոցներ՝ պահանջելով հետ 

վերադարձնել տարածաշրջանը։ Թուրքիան, ձգտելով ուժեղացնել իր 

տարածաշրջանային դերը և դառնալ էթնիկ թյուրքական ադրբեջանցիների 

դաշնակիցը, աջակցություն է առաջարկում, հնարավոր է, ռազմական և մեծապես 

սատարում է Ադրբեջանի նկրտումները։ 

Կարո՞ղ է այն վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի: 

Այս հակամարտության բնականոն ռիթմը կենթադրեր դիվանագիտական 

միջամտություն, որը քառասունութժամյա արյունահեղությունից հետո կկարողանար 

հանդարտեցնել կրքերը։ Բայց այն դեռ տեղի չի ունեցել, և ճիշտ հակառակն է 

արագորեն դառնում իրական։ Կիրակի օրը Հայաստանը հայտարարեց ռազմական 

դրություն և մոբիլիզացրեց իր ուժերը։ Կիրակի օրը ռազմական դրություն 

հայտարարեց նաև Ադրբեջանը, սակայն իր ուժերը մասնակիորեն մոբիլիզացրեց 

երկուշաբթի օրը։ Բաքուն վաղուց է հայտարարել, որ հետ կվերադարձնի այդ 

տարածաշրջանը, և վերջինս ունի նավթային հարստություն, որը կարող է ծառայեցնել 

իր նպատակին հասնելու համար։ Այս հակամարտությունը այնքան անտեսված է և 

արտաքին աշխարհում գրեթե անհայտ, որ ոմանք ենթադրում են, որ մարտական 

գործողությունները կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից, իսկ Վաշինգտոնը 

չափազանց «մոլորված» և ինքնակենտրոն է, որպեսզի հավաքի իր դիվանագիտական 

ուժը՝ պատերազմը դադարեցնելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը երկու 

կողմերին կոչ է արել «անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները», իսկ 

նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է. «կտեսնենք՝ կկարողանանք արդյոք դադարեցնել 

այն»։ 



Ինչու՞ են Ռուսաստանն ու Թուրքիան անդրադառնում այս 

հակամարտությանը: 

Թուրքիան և Ռուսաստանը կրկին հայտնվել են ռազմաճակատի թեժ գծի տարբեր 

կողմերում։ Ինչպես Սիրիայում և Լիբիայում, նրանց վստահված անձինք՝ 

վարձկանները կամ դաշնակից բանակները, պայքարում են Մերձավոր Արևելքի կամ 

Կովկասի որոշ տարածքների նկատմամբ վերահսկողության համար, որտեղ ԱՄՆ-ի 

թեթև  միջամտությունը խախտել է իշխանության նուրբ բաշխումը: Թուրքիան 

հատկապես եռանդուն էր Ադրբեջանի խրախուսման հարցում, իսկ նախագահ Ռեջեփ 

Թայիփ Էրդողանը Twitter-ում հայտարարել է, որ Հայաստանը «ևս մեկ անգամ 

ապացուցեց, որ այն տարածաշրջանում խաղաղության և հանգստության ամենամեծ 

սպառնալիքն է: Թուրք ժողովուրդը ինչպես միշտ շարունակում է ամեն կերպ աջակցել 

իր ադրբեջանցի եղբայրներին ու քույրերին»: 

Կրեմլը շարունակում է մնալ ավելի «խաղաղ» կողմ. նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 

զանգահարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նշել է, որ «այժմ կարևոր է 

ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը հակամարտության ռազմական բախումը 

կանխելու համար, իսկ որ ամենակարևորն է՝ դադարեցնել ռազմական 

գործողությունները»: Բայց Մոսկվան Հայաստանի վաղեմի կողմնակիցն է 

սպառազինության և դիվանագիտության հարցում և հազիվ թե հանդուրժի Թուրքիայի 

կողմից իր կամքի պարտադրումը նրա նախկին խորհրդային ազդեցության գոտում։ 

Պուտինը նաև լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 

հետ։ 

Բայց թշնամանքն աճում է ՝ հաշվի առնելով Սիրիայում շարունակվող բռնությունը, 

որտեղ Թուրքիայի կողմից աջակցվող սիրիացի գրոհայինները ճնշում են գործադրում 

Մոսկվայի դաշնակցի ՝ սիրիական ռեժիմի վրա։ Նման լարվածությունն աճում է նաև 

Լիբիայում, որտեղ Թուրքիան սիրիացի վարձկանների օգնությամբ աջակցում է 

Տրիպոլիում գտնվող կառավարությանը, իսկ Ռուսաստանը, ամերիկացի 

պաշտոնյաների խոսքով, Վագների վարձկաններին ուղարկել է Արևելքը վերահսկող 

մրցակից ուժերին օգնելու համար: Եվ՛ Մոսկվան, և՛ Անկարան, կարծես թե, տեսնում 

են, որ Վաշինգտոնը շահագրգռված չէ տարածաշրջանային գերտերություն լինելու 



հարցում, և Լեռնային Ղարաբաղն այդ բախման բռնկման համար վերջին, 

ամենաերկար վիճարկվող և ամենաքիչ ակնկալվող տարածքն է։ 

 

Ի՞նչ է ասում մնացյալ աշխարհը: 

Բոլորը հանգստություն են ցանկանում, բայց ճակատում այդ ցանկությանը դեռ ոչ ոք 

չի արձագանքում: ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ երկու կողմերն էլ «պետք է անհապաղ 

դադարեցնեն ռազմական գործողությունները» և հավելել. «այս հակամարտությունը 

չունի ռազմական լուծում»: ԵՄ-ն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ համաձայնեցված կոչ է 

արել՝ պահանջելով «ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցում, 

դեէսկալացիա և հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանում»:  

Այնուամենայնիվ, Թրամփի չներգրավվածության չորս տարիները, Ռուսաստանի 

աճող վստահությունն ու Թուրքիայի համարձակ տարածաշրջանային դիրքորոշումը 

նոր դինամիկա են ստեղծել, որտեղ հին նորմերը կարող են դեն նետվել, և ի հայտ գալ  

կործանիչ հանգամանքներ: Նույնիսկ եթե դիվանագիտության շնորհիվ առաջիկա 

ժամերին մարտական գործողությունները դադարեն, երկու կողմերի 

հռետորաբանության նոր թափը ենթադրում է հակամարտության առաջիկա ևս մեկ 

բռնկում: 

Թարգմանությունը՝ Մելինե Պապոյանի և Լիլիթ Կարապետյանի 

Ղեկավար՝ Անահիտ Մկրտչյան 

 

 

 


