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Russia is the only country able to stop the Armenia-Azerbaijan 

conflict. Will it step up and do so? 

 

Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որն ի վիճակի է կասեցնել հայ-

ադրբեջանական հակամարտությունը: Արդյո՞ք կբարձրացնի այդ 

հարցը և կընդառաջի՞: 

 

Մի պահ թվում էր, թե նրանք ընկերներ են: Ռուսաստանի նախագահ 

Վլադիմիր Պուտինը, Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին հետախույզը, 

հասցրել էր դանդաղորեն հեռու մնալ ՆԱՏՕ-ի ամենավտանգավոր անդամներից 

մեկից`Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանից: Երկուսն էլ կարծես թե 

պահում են կապը՝  հեռախոսազանգերի միջոցով, Թուրքիան դուրս էր մղվել US-led   

F-35 ծրագրից `Ռուսաստանի S-400 հրթիռային համակարգը գնելու համար, և 

Անկարան կարծես ավելի սերտ կապերի մեջ լիներ Մոսկվայի հետ, քան Բրյուսելյան 

դաշինքի: 

Բայց ինչպես է դա փոխվել: Սիրիայում բախումներից հետո, Լիբիայի 

հակառակորդ կողմերին սատարելուց և, ընդհանուր առմամբ, Ամերիկայի 

տարածաշրջանից դուրս գալը շահարկելու համար իրենց համապատասխան 

հայտերում, Պուտինն ու Էրդողանն երկար ժամանակ է գործարքներ չեն կնքում: 

Իրականաում՝  Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող և սրվող մարտերը 

Հայաստանի դարպաս  Արցախի շուրջ , Էրդողանը թողել է Պուտինին վերջին 

տարիների իր, թերևս, ամենաբարդ տեղում: 

Թուրքիայի լիակատար աջակցությունը ադրբեջանական քարոզչությանը, և, 

հնարավոր է, սիրիացի վարձկանների ներկայությունը Ադրբեջանին սատարելու 

հարցում, ինչը Անկարան պաշտոնապես հերքում է, Բաքվին հասցրել է ինչ-որ 

սրընթաց և դաժան առաջընթացի: Հայաստանը առաջարկել է վերականգնել 

https://edition.cnn.com/2020/10/05/europe/russia-armenia-azerbaijan-conflict-analysis-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/10/05/europe/russia-armenia-azerbaijan-conflict-analysis-intl/index.html


բանակցությունների հին ձևաչափը, դիմել է ԱՄՆ-ի աջակցությանը և խոստացել է 

պայքարել դրա շուրջ: 

Գնդակոծությունները հասնում են խաղաղ բնակավայրեր ՝ երկու կողմից նույն  

հաճախականությամբ և խորությամբ, իսկ Մոսկվան լռում է, տեսնելով այս ամենը: 

Ադրբեջանի հետ հարևան, բայց Հայաստանի հետ պաշտոնական անվտանգության 

դաշինք ունեցող տարածաշրջանային ուժային միջնորդը դիվանագիտություն է 

օգտագորում ՝ զենքերը լռեցնելու պահանջով, սակայն մինչ այժմ նկատվում է 

կեղտոտ խառնաշփոթ ՝ առանց հստակ ազդեցության: 

Հայաստանը կարծես  չունի զինամթերքի այնպիսի բազա, որ կարողանա 

դիմադրել Ադրբեջանի ցուցաբերած առաջընթացին, փոխարենը, ինչպես պնդում է 

Ադրբեջանը, ընդլայնում է հակամարտությունը ՝ գնդակոծելով իր քաղաքները: Սա 

այն պահն է, երբ Կրեմլը սպառնում է, համոզում է բոլորին ՝ հին, հաստատված կարգը 

վերականգնելու համար ՝ հիշեցնելով հարևաններին, ովքեր են իրեն ղեկավարել 

տասնամյակներ շարունակ: 

Բայց դա տեղի չունեցավ, և անհասկանալի է, թե ինչու: 

Հանգստյան օրերին Պուտինը հեռուստակոնֆերանսի միջոցով խոսեց իր 

անվտանգության խորհրդի հետ, և երկուշաբթի օրվա երկրորդ կեսին Կրեմլի կայքում 

նա այդ հարցը արդեն քննարկում էր, ի միջի այլոց, Տաջիկստանի նախագահի հետ, 

որը դժվար թե լիներ տարածաշրջանային բռնկման հեռանկարը կանգնեցնելու 

ճակատը և կենտրոնը:  

Վարկած կա, որ Հայաստանի վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինյանը, ով իշխանության 

եկավ թավշյա հեղափոխությունից հետո ՝ 2018-ին, պահանջելով արևմտյան ոճի 

բարեփոխումներ, հենց այն դաշնակիցն էր, որը Մոսկվան չի սիրում: Փաշինյանը 

զգուշորեն մոտենում է Եվրամիությանը ՝ կարգավորելով իր երկրի խոր տնտեսական 

կապերը Ռուսաստանի հետ: Հիշեք, որ Ռուսաստանը չափազանց հեռուն գնաց, 

նույնիսկ 2014-ին  ներխուժեց Ուկրաինա Բրյուսելի  հետ ընկերանալու համար: 

Բայց այս հաղորդագրությունը, որը վերաբերում է Ռուսաստանի հավատարմության 

բացակայությանը, գուցե արդեն լսվել է Հայաստանում: Չնայած որ, այդ 



հաղորդագրությունը լայն տարածում ունի նաև տարածաշրջանային այլ երկրներում: 

Կարծես թե հաղթում է Թուրքիայի դաշնակիցը: Ռուսաստանի համար սա ռիսկային 

հաշվարկ է. դեպի ԵՄ շարժվող երկիրը, թեկուզ շատ դանդաղ, կարող է դուրս գալ այս 

ճգնաժամից, քան իր վաղեմի դաշնակից Ռուսաստանից: 

 

       Մեկ այլ փաստարկ կա, որ Լեռնային Ղարաբաղը ՝ լեռնային տարածք է, որը 

գտնվում է Ադրբեջանի սահմանների ներսում և քարտեզի վրա նշվում է որպես 

տարակուսելի անոմալիա, որը պարզապես չունի ռազմավարական նշանակություն, 

որպեսզի Մոսկվան ռազմական կամ քաղաքական կապիտալ ծախսեր կատարի: 

Հայաստանը հավերժ ակտիվ է Կրեմլի համար, դա կրկնապատկվեց այն ժամանակ, 

երբ բավական շատ զենք վաճառեց գործարքի գնով իր Հավաքական անվտանգության 

պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամին ՝ չնայած որ արժանացավ ավելի 

հարուստ կարողությունների տեր Ադրբեջանի կատաղությանը:  

ՀԱՊԿ-ն այս շաբաթ զորավարժություններ էր անցկացնելու Բելառուսում, բայց 

Հայաստանը երկուշաբթի ասաց, որ դուրս կգա այդ խնդրից `պատճառաբանելով 

հակամարտության ճնշումները: Հայաստանն ակնհայտորեն չէր ընկել Պուտինի 

անվտանգության ռադարներից: Փաշինյանը մի քանի անգամ հեռախոսով զրուցել է 

Պուտինի հետ:  

Արեւմուտքում մտածում են, որ Պուտինի շուրջ ամեն ինչ տեղի է ունենում իր 

նախագծով: Ավելի լավ է ընդունել, որ Կրեմլը գերազանցում է իր թշնամիներին` 

ունենալով ավելի մեծ ճկունություն, պակաս զսպումներ և հավասարակշռություններ 

և աշխարհաքաղաքականորեն ավելի երկար հեռանկարներ, քան դրան ընդդիմանող 

ժողովրդավարական երկրները: Ակնհայտ է, որ ճգնաժամեր են ի հայտ գալիս, 

մինչդեռ ԱՄՆ-ը կամ Եվրոպան պարզապես արտահայտում են իրենց 

մտահոգությունները ամենաուժեղ արտահայտությամբ: Սակայն Կրեմլը վերջերս 

շատ է միջամտում: Ներկայումս Մոսկվան ուժեր ունի Ուկրաինայում, Սիրիայում և 

Լիբիայում (ըստ ԱՄՆ պաշտոնյաների): Այն նաև ստիպված էր շտապ օգնություն 

ուղարկել բելառուսական բռնապետ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին: Դա չորս առանձին 

ճգնաժամեր են: Արդյո՞ք Կրեմլն ունի ռեսուրսներ հինգերորդի համար:  



Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ռուսական ռազմական ուժ 

մտցնելը հեշտ չէր: Այն ունի բազաներ Երևանում և Գյումրիում, բայց ստիպված կլինի 

Վրաստանին խնդրել լրացուցիչ ցամաքային տարանցման համար: Ինչ որ բան 

ավլացնելու համար արդեն ուշ է: Թվում է, թե ադրբեջանցիներն ունեն տեխնիկական 

և ռազմավարական առավելություն, չնայած Անկարան հերքում է Ֆրանսիայի 

մեղադրանքն այն մասին, որ թուրքիան օգտագործում սիրիական վարձկանների: 

Պուտինի կարգավիճակը երկրի ներսում հիմա այդքան էլ լավ չէ: Նրա ռեյտինգը 

վերջերս է վերականգնվել համաճարակից ու ներքաղաքական դժգոհություններից 

հետո: Ռուսաստանի տնտեսությունը դեռ դժվարությունների մեջ է: Նա մեղադրվում է 

Գերմանիայի կողմից իր առավել հրապարակային հակառակորդին թունավորելու 

մեջ: Բողոքի ակցիաները շատ են: Իսկ Բելառուսը հեռու է կայուն լինելուց: Միգուցե 

հիմա ժամանակը չէ՞ նոր, բաց ռազմական արկածախնդրության:  

Այնուամենայնիվ, եթե դա էր իրողությունը, ապա այն նույնքան ցնցող է, որքան 

մեկ այլ կարևորի բացակայությունը՝ Միացյան Նահանգներինը: Ավանդականորեն 

մեծածավալ ներկայությունը կայունացնում էր անկայուն Կովկասը: Լեռնային 

Ղարաբաղում բախման վրաբերյալ Վաշինգտոնի առաջին պատասխանը եղավ այն, 

որ փոխպետքարտուղար Սթիվեն Բիեգունը զանգահարեց երկու կողմերի արտաքին 

գործերի նախարարներին: Նախորդ շաբաթ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն՝ 

ամերիկյան անտարբերությունը հավելեց նրանով, ինչը ասաց  Fox News-ին. <<Մենք 

չենք խրախուսում այս ամենի միջազգայնացմանը: Մենք կարծում ենք, որ օտարները 

պետք է մի կողմ կագնեն: Մենք պնդում ենք, որ կրակը պետք է դադարեցվի:>> 

Ընդհանում առմամբ՝ Ամերիկային ոչինչ հետաքրքիր չէ և ավելին՝ շատ անտարբեր է:   

Թուրքիայի աճող համարձակության և տարածաշրջանային ազդեցության 

համար ուշագրավն այն է, որ Ռուսաստանը նույնպես շեղվեր և անշահախնդիր լիներ: 

Թարգմանությունը՝ Թագուհի Գրիգորյան  

Ալլա Հովհաննիսյան  

Սյուզաննա Բադոյան   

Ղեկավար՝ Սուսաննա Զաքարյան, Արմինե Սուվարյան  


	Russia is the only country able to stop the Armenia-Azerbaijan conflict. Will it step up and do so?

