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Հայաստանի վարչապետը մեղադրում է Թուրքիային «Օսմանյան կայսրության 

վերահիմնավորման» մեջ` Լեռնային Ղարաբաղ վարձկան զինյալներ ուղարկելով 

 

 Երբ սեպտեմբերի 27-ից Հայաստանը և Ադրբեջանը վերսկսեցին Եվրոպայի 

ամենահին «սառեցված պատերազմներից» մեկը Լեռնային Ղարաբաղի՝ դեռևս 

չհստակեցված  տարածքների համար, առընթեր կռիվները (այնքան մոտ, որ երկու 

կողմերի զինվորները կարող էին խրամատներից հակառակորդի վրա գոռալ) իրենց 

բնույթով դառը բայց փոքրամասշտաբ փոխհրաձգությունների սխալ տպավորություն 

էին թողել։  

 Ըստ էության, մարտերը սպառնում են դուրս գալ Հարավային Կովկասում 1700 

քառակուսի մետր ձգվող տարածաշրջանից և ներգրավել Ադրբեջանին և Հայաստանին 

մեծամասշտաբ պատերազմի մեջ, որը կարող է ավելի լայն ավերածություննրի պատճառ 

հանդիսանալ։  Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Time-ին տված 

հարցազրույցում կրկին  մեղադրեց Հայաստանի վաղեմի հակառակորդ Թուրքիային 

ադրբեջանական կողմին ռազմական աջակցություն տրամադրելու մեջ համար՝  

պնդելով,  որ նախագահ Ռեջեփ Թայփ Էրդողանը փորձում է տարածաշրջանում իր 

իշխանությունը լայնացնել։  

«Հայաստանը և Ղարաբաղը հիմա դարձել են քաղաքակրթական առաջնագիծ», 

- օգոստոսի 2-ին ասել է Փաշինյանը Time-ին տված հեռախոսազրույցի 

ժամանակ՝ մեղադրելով Էրդողանին 1500-2000 սիրիացի «ահաբեկիչների» 

տարածաշրջան ուղարկելու գործում, որպես օգնություն Ադրբեջանին, մի 

երկրի, որի հետ Թուրքիան խորը մշակութային և տնտեսական կապեր ունի։ 

Հաշվի առնելով Թուրքիայի ներգրավվածությունը Սիրիայում և Լիբիայում և 

նրա անկայուն ծովային առճակատումը Արևելյան Միջերկրականում՝  

Փաշինյանն ընդգծեց. «Թուրքիայի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան 

Օսմանյան կայսրության վերականգնմանն ուղղված քայլեր»։ 
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Ե՛վ Թուրքիայի և՛ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները ժխտում են 

Թուրքիայի անմիջական կամ միջնորդավորված (վարձկանների միջոցով) ներգրավումը, 

չնայած  նախագահ Էրդողանը խոստացել էր օգնել «եղբայրական Ադրբեջանին» «բոլոր 

հնարավոր միջոցներով»։ Բայց Թուրքիան, որը կոչ է արել Հայաստանին «լքել 

առգրավված տարածքները», միակ կողմը չէ որ հակամարտության մեջ դեր է խաղում։ 

Իրանը, որը դաշնակից է Հայաստանին, որտեղ նաև ադրբեջանական բնակչություն կա, 

զգուշացրել է և՛ Հայաստանին և՛ Ադրբեջանին իրենց սահմանները չխախտել այն բանից 

հետո, երբ հրթիռներ և նույնիսկ ուղղաթիռներ էին ընկել երկրի հարավային սահմանում։  

Հակամարտության արդյունքում Թուրքիան հակադրվում է թե՛ Ռուսաստանի հետ, որ 

միաժամանակ խորը կապեր ունի երկու կողմերի հետ էլ, թե՛ Ֆրանսիայի, որը մեղադրել 

է Էրդողանին «Ջիհադիստներին» կռվի դաշտ ուղարկելու համար։ Վրաստանը, մինչդեռ, 

իր մտահոգությունն է հայտնել իրադարձությունների վատթարացման կապակցությամբ 

և առաջարկել է մայրաքաղաք Թբիլիսին օգտագործել որպես չեզոք գոտի 

բանակցություններ վարելու համար։  

 Հակամարտության պատճառները առավել ակնհայտ են խողովակային 

քաղաքականության համատեքստում ՝ ներառելով մեծ ուժեր, որոնք մրցակցում են 

իրենց աշխարհաքաղաքական իշխանությունը տարածել նավթով հարուստ Մերձավոր 

Արևելքում և հարևան Կովկասում,- ասում է ռեսուրսային քաղաքականության 

մասնագետ Շառլոտ Դենեթը։ Ամերիկյան և բրիտանական նավթարդյունաբերող 

ընկերությունները 1990-ականների կեսերից սկսած միլիարդավոր դոլարներ են ներդրել 

Ադրբեջանում, որի երեք հիմնական միջերկրական նավթամուղները անցնում են 

Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծից մի քանի մղոն հեռավորության վրա։  

«Զարմանալի չէ, որ տարածքային առաջնորդները և նրանց հետախուզական 

գործակալությունները հետևում են տարածաշրջանի իրադարձություններին մեծ 

մտահոգությամբ», - հայտնում է Դենեթը:  

«Մի կայծից կարող է հրդեհ բռնկվել, որը կկլանի ողջ աշխարհը»։ 

Մինչ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բազմամյա լարվածությունը շարունակվում 

է, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը  առանցքայինն է: Այն առաջ է մղվել  Սովետական 

միության փլուզման տարիներին, երբ 6 դաժան տարի տևած պատերազմի հետևանքով 

մոտավորապես 30000 մարդ զոհվեց, մինչև դրա ավարտը 1994-ի զինադադարով, որի 

արդյունքում Հայատանը փաստացի դարձավ տարածի ղեկավարող, չնայած միջազգային 

հանրությունը այն aդրբեջանական տարածք է համարում։   

Այսպես կոչված Մինսկի խմբի (Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ) բազմաթիվ 

խաղաղության ձգտող գործողությունները ձախողվեցին լուծել տասնամյակների 

տարաձայնությունը։ Օգոստսի 1-ին տեղի ունեցած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել 

Մակրոնի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ 

Թրամպի միջև եռակողմ զանգից հետո, դաշինքը կոչ արեց անհապաղ զինադադար 



հաստատել, բայց դրա խաղաղության հասնող ջանքերի հերթական ձախողումը վատ 

ազդեցություն է ունեցել վերջինիս վստահելիության վրա, հատկապես Ադրբեջանում։ 

Մարտերի սկզբից միայն 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Միացյալ 

Ազգերի գլխավոր ասամբլեաում բողոքեց Մինսկի խմբի թերի առաջընթացից և 

շարունակաբար արձանագրեց իր ցանկությունը Ադրբեջանական կառավարության տակ 

վերցնել Լեռնային Ղարաբաղը և դրա հարակից շրջանները։  

«Անկասկած մեզ համար սա հայրենասիրական պատերազմ է», - օգոստոսի 3-

ին Time-ին հայտնել է Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լեյլա 

Աբդուլայեվան։ Մինսկի խումբը իր  չեզոք մոտեցմամբ չի ճանաչում 

տարածքից վտարված հարյուր հազարավոր ադրբեջանցիների 

շարունակաբար ոտնահարվող իրավունքները, և կամ այն որ Հայաստանն է 

օկուպացիոն ուժը։ 

«Մենք պետք է ոչնչացնենք օկուպացիայի փաստը, այլապես մենք տևական 

խաղաղություն և տարածքային անվտանգություն չենք տեսնի»։  

Փաշինյանը, որ իշխանության էր եկել 2018-ին հայաստանյան թավշյա 

հեղափոխությունը գլխավորելուց հետո, հույս է հայտնել այս դառը հակամարտության 

խաղաղ լուծմանը։ Բայց, ադրբեջանական կողմին զայրացրել էր այն, որ Փաշինյանի 

տղան Լեռնային Ղարաբաղում անցել է զինվորական ծառայություն, ինչպես նաև այն որ 

Հայաստանը անցկացրել է 2019թ․-ի համահայկական խաղերը Ստեփանակերտում։ 

2019թ․-ին Փաշինյանը իր խոսքում հայտարարեց որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում 

է Հայաստանին և վերջ։  

Այն հարցին, թե բախմանը նախորդող իր գործողությունները սադրիչ բնույթ կրում 

էին թե ոչ, Փաշինյանը Time-ին ասել է, որ երբ նա իշխանության եկավ, պատմական կոչ 

արեց լուծում գտնել, որը կբավարեր թե՛ Ադրբեջանի, թե՛ Հայաստանի շահերը։ Իր 

հետագա հայտարարությունը առաջ եկավ որպես պատասխան Ալիևի Ադրբեջանի 

առավելապաշտական դիրքի վերահաստատման արդյունքում,- ասում է նա։  

Օգոստոսի 4-ին իր հեռուստաուղերձում Ալիևը նորից սահմանեց զինադադարի 

իր պայմանները, ըստ որի Հայկական ուժերը պիտի «լքեն տարածքը», մի պայման, որին 

վստահաբար դեմ է Հայկական կողմը։  

«Սա վերջն է։ Մենք նրանց ցույց տվեցինք թե ով ենք մենք։ Մենք մինչև վերջ, 

շան պես, կհետապնդենք նրանց»։ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի 

զինադադարի պայմաններն են, որ Թուրքիան «դադարեցնի իր 

մասնակցությունը» և «դուրս բերի վարձկաններին և ահաբեկիչներին կամ 

ոչնչացնի նրանց»։ Առանց ապացույցներ ներկայացնելու, նա պնդում էր, որ 

վարձկանները ադրբեջանական գյուղերում ոտնձգությունների են դիմում, 

պահանջում են շարիաթական կարգերի հաստատում, և թալանում են ալկոհոլ 

վաճառող խանութները։ Օգոստոսի 2-ին Time-ին տված իր հարցազրույցում 



Փաշինյանը նշեց մոտավորապես 1500-2000 «ահաբեկիչների» առկայության 

մասին, իսկ ավելի շուտ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը ասել էր, որ 

նրանց թիվը հասնում է 4000-ի։  

Չնայած այս ակնհայտ անհամապատասխանություններին՝ ավելացող 

ապացույցներ կան, որ որոշ սիրիացի վարձկաններ ներքաշված են բախման մեջ։ Ե՛վ 

Ֆրանսիան և՛ Ռուսաստանը մեղադրել են Թուրքիային Հարավային Կովկասում 

վարձկաններ տեղակայելու համար, ինչպես այն արվել է Լիբիայում։ The Guardian-ը 

խոսել է Ադրբեջանում սիրիացի զինյալների հետ, ովքեր ասել են, որ իրենց զինվորագրել 

է թուրք կապալառուն հուլիսին։ Բացի այդ, համացանցում շրջանառվող 

հեռախոսազրույցը ցույց է տալիս արաբական ծագում ունեցող զինյալների, ովքեր նշում 

են օգոստոսի 3-ին Հայկական զորանոցներից մեկի գրավումը։ Այդ նույն տեղանքը 

կարելի է տեսնել տեսանյութում, որը հրապարակել է Ադրբեջանի պաշտպանության 

նախարարությունը նույն ամսաթվին։ Հետախուզման արդյունքում նաև հայտնաբերվել 

են լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են սիրիացի զինյալներ Ադրբեջանի 

տարածքում։  

Օլեսյա Վարդանյանը՝ Միջազգային Ճգնաժամային Խմբի (ICG) ավագ վերլուծաբանը, 

Հարավային Կովկասում, ասում է․ 

- «Ոչ մի ապացույց չկա», որը կօգնի Ադրբեջանին  հակափաստարկներ բերել՝ 

ասելով, որ Հայաստանը Մերձավոր Արևելքից բերված վարձկանների է 

օգտագործում։ 

Լեռնային Ղարաբաղի առաջնագծում մարտերը շարունակում են վատթարանալ։ 

Օգոստոսի 5-ի տվյալներով՝ ավելի քան 220 զինվորներ և ամենաքիչը 19 

քաղաքացիական անձինք սպանվել են Հայաստանի կառավարած տարածքներում և 

Հայաստանում։ Բաքվի կողմից պարտադրված համացանցային սահմանափակումները, 

ինչպես նաև էլեկտրականության անջատումները, ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալը 

բարդացնում են, բայց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Օգոստոսի 3-

ին Time-ին հայտնել է, որ 19 ադրբեջանցիներ սպանվել են, և 300 տներ, ինչպես նաև 

դպրոցներ, մանկապարտեզներ և այլ քաղաքացիական կառույցներ ավերվել են։ 

Լեռնային հյուսիս-արևելքում՝ ամենածանր մարտերի տարածքներում, որոշ 

ռազմական հենակետեր երկու կամ ավելի անգամներ մի կողմից մյուսին են անցել 

սեպտեմբերի 28-ից սկսած, ինչից կարելի է հետևություն անել, որ արյունալի 

բախումները դեռ ձգձգվելու են։ Տեսանյութերում երևում է, որ «դիսկետային» ռումբեր են 

օգտագործվում քաղաքացիներով բնակեցված Ստեփանակերտի փողոցներում, քաղաքը 

օգոստոսի 5-ին անջատել էր լույսերը օդային հարվածներից խուսափելու նպատակով։ 

Մինչ այդ արձանագրվել է  առնվազն մեկ քաղաքացու սպանություն և չորս վիրավոր 60 

կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ադրբեջանական Գյանջա քաղաքում։ 

Ադրբեջանը մեղադրում է Հայաստանին մտադրաբար քաղաքացիական կառույցներին 



նշանառության տակ առնելու մեջ։ Թուրքիան նույպես մեղադրել է նրանց «կրակը 

քաղաքացիներին ուղղելու» մեջ։  

Բայց լարվածության նվազեցումը դեռ հնարավոր է։ Ռուսաստանը, որը 

Հայաստանում ռազմաբազա ունի, բայց միառժամանակ մոտ կապերի մեջ է Բաքվի 

էլիտայի հետ, հնարավոր միջնորդներից առաջինն է։ Ըստ ICG-ից Վարդանյանի, խնդիրը 

այն է, որ ոչ՛ Ռուսաստանը, ոչ՛ Ֆրանսիան և ոչ՛ էլ ԱՄՆ-ն խաղաղության իրատեսական 

ծրագիր չունեն Բաքվին տրամադրելու համար, ուստի վերադառնում են բանակցային 

սեղանի շուրջ՝ փորձելով իրենց իշխանությունը վերականգնել բախման գոտում։  

- Ինչքան երկար կռիվները շարունակվեն, այնքան ավելի առաջավոր 

զինատեսակներ կօգտագործվեն, այնքան ավելի քաղաքացիական և 

զինվորական զոհեր կկուտակվեն, և ինչքան լայնանա կռիվների անցկացման 

շրջանակը, այնքան ավելի հավանական  է դառնում արտաքին ռազմական 

միջամտությունը, - ասում է Օլեսիան։  

 

 

Թարգմանությունը՝ Նարեկ Մխոյանի 

                                                                       Ղեկավար ՝ Հասմիկ Մատիկյան 

 


