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 Ղարաբաղյան ծուղակը 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վտանգներն ու 

երկընտրանքը1 
 

Քննարկվելիք փաստաթղթի առաջին նախագիծ, 23-ը դեկտեմբերի, 2008 

 

Թոմաս դե Վաալ2 

 

Ներածություն 

 

Լեռնային Ղարաբաղի (ԼՂ) շուրջ հայ-ադրբեջանական չլուծված 

հակամարտությունը շարունակում է սպառնալիորեն կախված մնալ 

Հարավային Կովկասի վրա, սակայն միջազգային օրակարգում այն հեռու է 

վերին տեղերից: ԼՂ-ն սովորաբար բնորոշում են որպես «սառեցված 

հակամարտություն», բայց նման բնորոշումը մոլորեցնող է ու ներակայորեն 

վտանգավոր. իրականում հակամարտությունը դինամիկ փոփոխության 

վիճակում է, ինչը ի վերջո կարող է հանգեցնել մարտական 

գործողությունների վերսկսմանը: 

 

Մինչ տեղում փաստացի իրավիճակը փոխվում է` արդեն երկու 

տասնամյակ միմյանցից մեկուսացած դիմակայող կողմերը խղճուկ 

պատկերացում ունեն, թե ինչ է մտածում դիմացինը: Եվ մինչ իրավիճակը 

փոփոխվում է` հատկապես անհանգստացնող է, մասնավորապես, 

ինքնակարգավորվող հրադադարի խափանումը երկու բանակների Շփման 

գծում (ՇԳ): 

 

Սույն ուսումնասիրությունը վերլուծում է, թե ինչպես են փոխվում 

հակամարտության փաստերը, ինչու առաջ չի շարժվում խաղաղ 

                                                 
1 Այս հոդվածը գրվել է որպես մաս «Ռազմավարականորեն մտածելով Ղարաբաղի մասին» 

ծրագրի, որը ֆինանսավորվում է Լոնդոնում տեղակայված «Հաշտեցման ռեսուրսներ 

(Conciliation Resources) հասարակական կազմակերպության կողմից` բրիտանական 

կառավարության միջոցներով գործող Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի 

նախաձեռնությունը կոնսորցիումի շրջանակներում: Սա քաղաքական-վերլուծական 

հոդվածի առաջին տարբերակն է, որ նպատակ ունի խթանել քննարկումները Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ երկարաժամկետ միտումների եւ ռազմավարական 

տարբերակների վերաբերյալ: Հունվարի 14-ից 24-ը հեղինակի եւ պարոն Ռոելֆ Մեյերի 

տարածաշրջան այցի ընթացքում ելությունից հոդվածի այս տարբերակը քննարկվել է 

բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքում: Սա հոդվածի վերջնական տարբերակն է. ավելի 

վաղ սեւագիր տարբերակը հրապարակվել էր առանց թույլտվության: Հոդվածում 

շարադրվածը բացառապես հեղինակի տեսակետն է: Հեղինակը երախտապարտ է 

«Հաշտեցման ռեսուրսների» բոլոր ներկայացուցիչներին, հատկապես Ջոնաթան Քոհենին, 

Ռեյչիլ Քլոտին եւ Դեյվիդ Օրչանդին` ծրատրին աջակցելու համար: 

2 Թոմաս դե Վաալը Կովկասյան հարցերով վերլուծաբան ու հեղինակ է, եւ ներկայումս 

Լոնդոնում տեղակայաված Conciliation Resources-ի ավագ գիտաշխատող է: Նրա գրչին է 

պատկանում «Սեւ այգի: Հայաստանն ու Ադրբեջանը` խաղաղության ու պատերազմի 

միջով» տիրքը (New York University Press, 2003): 
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գործընթացը, ինչպես նաեւ` առաջիկա 5-10 տարիներին սպասվող 

վտանգները: Այն նպատակ ունի խթանել հակամարտության մեջ 

ներգրավված կողմերի համար մատչելի ռազմավարական տարբերակների 

երկարաժամկետ քննարկում` օգնելու մոտեցնել խաղաղ 

հանգուցալուծումը: 

 

Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ներկա փակուղու առանցքում հետեւյալ 

հիմնական պարադոքսն է. հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելը 

բխում է բոլոր կողմերի երկարաժամկետ շահերից, այդուհանդերձ 

առանցքային բոլոր դերակատարներին ավելի կամ պակաս չափով 

ձեռնտու է կարճաժամկետ ստատուս քվոն` բոլոր բացասական կողմերով 

հանդերձ: Առաջնորդները, ովքեր որոշումներ են ընդունելու խաղաղ 

գործընթացի վերաբերյալ, գերադասում են չընդունել որոշումներ, որոնք 

կարող են իրենց երկրների համար երկարաժամկետ շահեր ապահովել` 

համարելով, թե փոխզիջումների գնալու ռիսկերը չափազանց մեծ են:  

 

Հակամարտություը կարելի է “հալչող” որակել` նկատի ունենալով մեկ 

հիմնական պառճառ: Այն է` պարտվող կողմը ավելի ու ավելի 

ինքնավստահ ու անհամբեր է դառնում իրավիճակն ի շահ իրեն փոխելու 

առումով: Այն փաստը, որ, հավելումն վիճարկվող բուն Լեռնային 

Ղարաբաղի, Ադրբեջանի յոթ շրջաններ լիովին կամ մասնակիորեն 

գրավված են հայկական ուժերի կողմից, ադրբեջանցիների համար 

չդադարող մի ցավ է, որին նրանք երկար չեն դիմանա: “Ես չեմ ուզում այս 

հիմնախնդիրը փոխանցել որդուս, այդ պատճառով էլ կողմ եմ 

պատերազմին”, - ասում է երեսնամյա կիրթ մի ադրբեջանցի, ու նման 

տեսակետը, կարծես, ավելի ու ավելի է տարածվում: 

 

Սա, հակասականորեն, Ադրբեջանի հզորացմանը զուգընթաց, մանեւրելու 

ավելի քիչ տեղ է թողնում երկրի իշխանություններին: Կառավարության 

իսկ հայտարարությունները իրենց երկրի նոր կարգավիճակի վերաբերյալ 

հանրության ընկալումներում հանգեցնում են ճեղքվածքի հասանելի 

ընկալվողի ու իրականում հնարավորի միջեւ` ավելի դժվարեցնելով 

փոխզիջումների շուրջ բանակցելու գաղափարը, ինչպիսին է, ասենք, 

ինքնակառավարման տրամադրումը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին: 

 

Մյուս կողմում հայերն ընկել են մեկ այլ ծուղակի մեջ: 1994 թվականի 

մայիսին ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագրից հետո, որը 

ամրագրեց նրանց հաջողությունները մարտի դաշտում, հայերը բազմիցս 

բարձրաձայնել են, որ հաղթանակը նվաճված է, եւ մնում է սոսկ, որ 

Ադրբեջանն ու աշխարհը ընդունեն այն: Հայաստանի պաշտպանության 

նախարար Սեյրան Օհանյանը (ով ղարաբաղցի է) 2008 թվականի հուլիսի 

29-ին ասել է. - “Ադրբեջանը խոսում է հակամարտությունը ռազմական 

ճանապարհով լուծելու մասին: Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ուժի 
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կիրառմամբ արդեն լուծվել է [հօգուտ հայերի], այժմ մենք պետք է այն 

հասցնենք տրամաբանական ավարտի` դիվանագիտական միջոցներով”: 

 

Հայերը Լեռնային Ղարաբաղը ընկալում են որպես Ադրբեջանից 

ազատագրված բուն հայկական տարածք: Լեռնային Ղարաբաղում եւ 

Հայաստանում մեծանում է երիտասարդ սերունդ, որը միայն այդպիսին է 

ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը եւ լսում է, որ դրանից դուրս հայկական 

վերահսկողության տակ գտնվող յոթ շրջանները նույնպես “ազատագրված 

տարածքներ են” եւ չպետք է հանձնվեն: Մինչդեռ Հայաստանը 

հակամարտության պատճառով շարունակում է տնտեսական 

դժվարություններ կրել ու արժանանալ միջազգային քննադատությանը: 

“Ղարաբաղը մի դագանակ է, որը բոլորը պահում են մեր գլխավերեւում”, - 

խոստովանել է մի հայ պաշտոնյա: 

 

Երկու կողմերն էլ, այսպիսով, ընկել են “Ղարաբաղյան ծուղակը”, երբ 

նրանց երկարաժամկետ հեռանկարներին հարվածում է մի իրավիճակ, որը 

վնասակար է տեւական լինելու դեպքում, սակայն կարճաժամկետ առումով 

ձեռնտու է երկուսին էլ: 
 

Մյուս հակասությունը, որ խճճում է այս հակամարտությունը, հետեւյալն է. 

երկու առաջնորդներն էլ փակ բանակցություններում էական առաջընթացի 

են հասել խաղաղ համաձայնագրի մանրամասների առումով, եւ 

այդուհանդերձ, տուն վերադառնալիս, նրանք շարունակում են խոսել 

“չհանձնվելու” կռվազան բառապաշարով:3 Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության շուրջ բազմաձայն ագրեսիվ հռետորաբանությունն ու 

ամենաթափանց “ատելության սերմանող ելույթները” ձեւավորում են վախի 

ու անվստահության համատեքստ: Գրեթե բացակայում են 

ինքնաքննադատությունը կամ հիմնախնդիրները հաղթահարելու 

կառուցողական ուղիների մասին մտածելու գործում դիմացինին օգնելու 

փորձերը: Փոխարենը յուրաքանչյուր կողմը գերադասում է նախատել-

խրատել մյուսին: Այս խիստ հռետորական մթնոլորտում բոլոր հարցերը 

խորը ենթատեքստեր ունեն ու ծառայում են որոշակի նպատակների: 

 

Դրսի մարդու համար այս ամենը ճնշող պատկեր է ձեւավորում: Ստեղծված 

իրավիճակի համար “մեղավոր չկա”, բայց այն պահանջում է նոր 

                                                 
3 Օրինակ, 2008 թվականին Նյու Յորքի իր ելույթում նախատահ Ալիեւն ասել է. - «Եթե 

Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ցանկանում են ինքնորոշվել, թող ինքնորոշվեն Ադրբեջանի 

տարածքային ամբողջականության շրջանակներում: Եթե չեն ուզում` թող հեռանան 

Լեռնային Ղարաբաղից եւ իրենց համար երկրորդ պետություն ստեղծեն մեկ այլ վայրում: 

Փետրվարի 17-ին նախատահ Քոչարյանն ասել է. - «Ես հայկական հողը հայկական հողի 

հետ չեմ փոխանակում: Մենք ոչ մի քառակուսի մետր [հող] չենք կորցրել իմ 

նախատահության օրոք»: Այս երկու հայտարարությունները վկայում են, որ խաղաղ 

տործընթացում անվստահություն կա այդ տործընթացը տլխավորող երկու անձանց 

կողմից:  
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մեկնակետ` եթե տարածաշրջանը ուզում է խուսափել եւս մեկ ապարդյուն 

տասնամյակից, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ կլինեն մարտական 

գործողությունների պոտենցիալ կամ, վատթար դեպքում, դրանց նոր 

վերսկսման վտանգին:  

 

Ստորեւ շարադրվածը բաժանվում է հինգ մասի. 

1. Խաղաղ գործընթացի ներկա վիճակը: 

2. Իրավիճակը Շփման գծում: 

3. Իրավիճակը տարածաշրջանում: 

4. Երկու կողմերի ռազմական կարողությունները եւ հնարավոր 

վտանգավոր սցենարները` եթե հակամարտությունը “հալչի” եւ ուժ 

կիրառվի: 

5. Համառոտ եզրահանգումներ ներգրավված դերակատարների 

ռազմավարական տարբերակների վերաբերյալ: 
 

 

1. Խաղաղ գործընթացի ներկա վիճակը 

 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ 

գործընթացը թերեւս ամենափակ ու գաղտնի բանակցային գործընթացն է 

ամբողջ աշխարհում: Սա մեծապես պայմանավորված է այս 

հասարակություններում հետխորհրդային ավտորիտար ավանդույթների 

պահպանմամբ, երբ բարձրագույն ղեկավարները պահպանում են 

որոշումներ ընդունելու մենաշնորհը: Ամբողջությամբ դրանում 

ներգրավված են մեկ տասնյակից պակաս պաշտոնյաներ երկու երկրներում 

եւ կես տասնյակ միջազգային պաշտոնյաներ: Հարցով հետաքրքրվող 

միջազգային փորձագետների փոքրիկ խումբը մեկուսացված է իրական 

բանակցություններից, կա նաեւ փոքր-ինչ ավելի լայն բանավեճ 

առաջարկների էության շուրջ հայ ու ադրբեջանցի հասարակությունների 

ներսում: Ղարաբաղի հայերի ու Ղարաբաղի ադրբեջանցիների (ովքեր 

որեւէ քաղաքական դերակատարություն չունեն Ադրբեջանում) ընտրված 

իշխանությունները պաշտոնապես ներգրավված չեն խաղաղ 

գործընթացում, թեեւ բանակցությունների առարկան իրենց հայրենիքն է: 
 

Մինսկի խմբի համանախագահները չունեն խոսնակ կամ մամուլի 

քարտուղար, ուստի միջազգային լրատվամիջոցները գործնականում չեն 

լուսաբանում բանակցությունները: Ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուս 

միջնորդները տարածաշրջանային այցերի ժամանակ խոսում են խաղաղ 

գործընթացի կարեւորության մասին, բայց կաշկանդված են 

գաղտնիությամբ: Արդյունքում գործընթացը շատ դանդաղ է ու անթափանց: 

Միջազգային մի դիտորդի խոսքով` “սա պատշաճ խաղաղ գործընթաց չէ, 

այլ ընդամենը` հակամարտության կառավարում”: 
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Ներկա պահին բանակցությունների սեղանին “Հիմնարար սկզբունքների 

մասին” փաստաթուղթն է` մոտ երեք էջ  ու 14 կամ 15 կետ, որը 

ներկայացնում է կարգավորման առաջին փուլը: Փաստաթուղթը 2004 

թվականի ապրիլին Պրահայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին 

գործերի նախարարների հանդիպմամբ մեկնարկած Պրահայի գործընթացի 

զարգացման գագաթնակետն է: Դրա առանցքում բանաձեւն է, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը` ճակատագրական հարցը, որից բռնկվել 

է հակամարտությունը 1988 թվականի փետրվարին, եւ որը միշտ գերակա է 

եղել, պիտի հետաձգվի մի քանի տարով` հանուն առաջընթացի այլ 

հարցերում: Մինսկի խմբի միջնորդները այս բանաձեւը հնչեցրել են 2008 

թվականի մարտի 19-ին` ասելով, որ Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, մինչդեռ “Լեռնային Ղարաբաղի 

ապագա կարգավիճակի հարցը կմնա որպես կողմերի միջեւ 

բանակցությունների առարկա”: Չնայած գաղտնիությանը, փաստաթղթի 

հիմնական ուրվագիծը բավական հայտնի է:  
 

 Հայկական զինված ուժերի դուրսբերում 6,5 գրավյալ 

տարածքներից` փուլային դուրսբերումով Քելբաջարից եւ հատուկ 

կարգավորումներով Լաչինի վերաբերյալ: 

 Մինչեւ 10 հազար միջազգային խաղաղապահների տեղակայում 

Լեռնային Ղարաբաղի եւ գրավյալ տարածքների միջեւ, հատկապես 

Քելբաջարի շրջանում:  

 Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվում է “միջազգային միջանկյալ 

կարգավիճակ”, որն ավելի լայն լեգիտիմություն է տալիս որոշ 

ընտրված պաշտոնյաների եւ միջազգային մատչելիություն` դրա 

քաղաքացիներին, սակայն բավարար չէ միջազգային ճանաչման 

համար:  

 Լեռնային Ղարաբաղի ապագան որոշելու համար անորոշ 

հեռանկարում պիտի անցկացվի համաժողովրդական 

քվեարկություն (որի մանրամասները դեռ պիտի որոշվեն):   

 

Գաղափարը հետեւյալն է. կողմերին տալ ինչ-որ մաս նրանից, ինչն իրենք 

ուզում են որպես առաջին քայլ (Ադրբեջանին վերադարձնում են գրավյալ 

տարածքները, իսկ Ղարաբաղի հայերը ստանում են անվտանգության 

երաշխիքներ եւ ապագայում անկախության հանրաքվեի հեռանկարներ)` 

հույսով, որ առաջընթացը եւ նորացված շփումը կստեղծեն 

փոխվստահության այն մթնոլորտը, որն անհրաժեշտ է երկարաժամկետ 

լուծում մշակելու համար:   

 

Հայկական կողմի համար փաստաթղթում առանցքային նշանակություն 

ունի Լաչինի կարգավիճակը. Լաչինով անցնում է Հայաստանն ու Լեռնային 

Ղարաբաղը կապող ավտոճանապարհը, եւ հայերը այն համարում են երկու 

տարածքները կապող “կյանքի ուղի”: Ավելի լայն առումով, հայկական 

կողմը զգուշավոր է միջազգային “անվտանգության երաշխիքների” 
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առումով, ինչը թուլացնում է Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանելու 

սեփական հնարավորությունները: Հիմնական մտահոգությունը 

ադրբեջանական կողմի համար, հատկապես 2008 թվականի փետրվարին 

Կոսովոյի անկախության հռչակումից հետո, Լեռնային Ղարաբաղի ապագա 

կարգավիճակի հարցով անցկացվելիք համաժողովրդական քվեարկության 

բնույթն է: “Մենք անհանգստացած ենք, որ փաստաթուղթը պարունակում է 

քողարկված մեխանիզմներ, որոնց պատճառով կկորցնենք Ղարաբաղը”, - 

ասել է ադրբեջանցի մի պաշտոնյա:  

 

Մադրիդյան փաստաթղթում լավատեսականն այն է, որ կողմերը մոտ են 

համաձայնությանը եւ հարկավոր է ընդամենը “վերջին մի ճիգ”` եղած 

տարբերությունները հաղթահարելու համար: Հոռետեսականն այն է, որ 

երկու երկրների առաջնորդները, ըստ էության, չեն դրսեւորում բավարար 

քաղաքական կամք այն ստորագրելու համար: “Թղթին ստորագրություն 

դնելը terra incognita է: Երկու առաջնորդները բնազդորեն զգուշավոր են: 

Ինչո՞ւ անել այդ քայլը”, - ասել է մի թերահավատ միջազգային պաշտոնյա: 

 

2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը Վրաստանում ստիպեց կրկին 

ուշադրությունը կենտրոնացնել Ղարաբաղյան հակամարտության 

վտանգների եւ Մադրիդյան փաստաթղթի վրա: 2008 թվականի նոյեմբերի 

2-ի “Մոսկովյան հռչակագիրը” վերահաստատեց կողմերի 

հանձնառությունը, որ այն (Մադրիդյան փաստաթուղթը) շարունակում է 

մնալ բանակցությունների հիմքում եւ նոր խթան է հանդիսացել խաղաղ 

գործընթացի համար: Սակայն անհստակ ձեւակերպումներով Մոսկովյան 

փաստաթղթի տարբեր մեկնաբանությունները երկու երկրներում 

վստահություն չեն ներշնչում, թե 2009-ին ճեղքումն անխուսափելի է: 
 

Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ունի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին 

կողմ: Վերջին հաշվով տեղի դերակատարներն են ընդունելու առանցքային 

որոշումները: Փորձագետներից մեկի խոսքով, խաղաղ գործընթացը չի 

կարող առաջ շարժվել, քանի որ “[ներքին] դիմադրությունն ավելի մեծ է, 

քան [արտաքին] ճմշումը”:  

 

Հակամարտության միջազգային ընկալումն ու նշանակությունը 

շարունակում են ցածր մնալ: Մինչ միջազգային դերակատարների 

մեծամասնությունը կիսում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության 

համընդհանուր նվիրվածությունը, լայնորեն տարածված է ընկալումը, թե 

հակամարտությունը այնքան էլ վտանգավոր չէ ու արժանի չէ նոր 

ռեսուրսների ներգրավման: Սրա պատճառը, որոշ առումով, այն է, որ 

հակամարտությունը դիտարկվում է որպես դժվար կառավարելի ու 

սառեցված եւ ոչ արժանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ջանքերին, 

ովքեր ավելի կարեւոր գործեր ունեն, մեկ այլ առումով` այն, որ մեծ 

տերությունների մեծամասնությունը շահեր ունեն կողմերից երկուսում էլ 

(մասնավորապես հայկական լոբբիները` մի կողմից, եւ էներգետիկ 



 7 

անվտանգության օրակարգը` մյուս կողմից), ինչը այդ տերություններին 

հետ է պահում կողմերի վրա ճնշումներ գործադրելուց: 

     

Այդուհանդերձ, արդի “Մեծ տերությունները” ունեն կողմերին 

համաձայնության մղելու կամ իրենց ոչ ձեռնտու համաձայնությունը 

արգելափակելու կարողություն: 

 

Ծավալի սահմանափակության բերումով այստեղ քննարկումները 

կկենտրոնանան Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների վրա: Մյուսներն 

ավելի փոքր դերակատարություն ունեն:4 Առանցքային մայրաքաղաքները 

Մոսկվան ու Վաշինգտոնն են: Դիվանագետներից մեկի ձեւակերպմամբ, 

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները իրենց հասարակություններին 

հնարավոր համաձայնագիրը ներկայացնելիս կարող են “բողոքել, թե իրենց 

խաբել է ամերիկացին ու ռուսը”:  

 

Ռուսաստանը, որ ժամանակին սերտագույն դաշնակցային կապեր ուներ 

Հայաստանի հետ, այժմ ավելի հավասարակշիռ հարաբերություններ է 

պահպանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ: Այս միտումն ուժեղացավ 

Վրաստանի հետ հնգօրյա պատերազմից հետո, երբ ռազմավարական 

անհրաժեշտություն առաջացավ մեկուսացնել Վրաստանն ու “վատ 

ոստիկան” լինել Թբիլիսիի նկատմամբ եւ, համապատասխանաբար` 

դրական տրամադրվածություն ցուցաբերել ու “լավ ոստիկան” լինել 

Երեւանի ու Բաքվի հետ հարաբերություններում: 

 

Տարիներ շարունակ շատ մեկնաբաններ պնդել են, որ Մոսկվան էապես 

շահագրգռված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու 

հարցում, եւ որ ստատուս քվոն բավարարում է Ռուսաստանին: 

Հայաստանցի փորձագետներից մեկի խոսքով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունը կարգավորվի, Ռուսաստանը նախ կկորցնի 

Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ապա` Ղազախստանը”: Ու թեեւ շատ 

հավանական է, որ այդպիսին է Մոսկվայում շատերի` հատկապես զինված 

ուժերի ներկայացուցիչների, տեսակետը, Ռուսաստանը նույնպես 

                                                 
4 Եվրամիությունը իր միջնորդական դերը փոխանցել է առաջին հերթին Ֆրանսիային` 

Մինսկի խմբի շրջանակներում (Ֆրանսիան, ընդ որում, պնդում է, որ բանակցելու իր 

հնարավորությունները կթուլանան, եթե փոխանցելու լինի պատասխանատվությունը 

Եվրամիությանը, եւ որոշումներն ընդունվեն 27 երկրների կոնսենսուսով): Ակնկալվում է, 

որ Եվրամիությունն ավելի գործուն մասնակցություն կբերի` աջակցելով տեղում խաղաղ 

համաձայնատրի իրականացմանը` եթե այդպիսին հետագայում ստորագրվի: Կարեւոր 

դերակատար է Թուրքիան` երկու երկրների նկատմամբ իր լծակներով, բայց այն 

չափազանց սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ միջնորդական դերակատարություն 

ունենալու համար: Իրանի հարաբերությունները Ադրբեջանի ու Եվրամիության հետ խիստ 

թույլ են երկրորդական դերակատարությունից ավելիին հավակնելու համար: Իրանում 

քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը կարող է մեծապես ներտործել Լեռնային 

Ղարաբաղի իրավիճակի վրա ինչպես դրականորեն, այնպես էլ բացասականորեն, սակայն 

Իրանը շարունակում է մնալ այս հակամարտության «քնած հսկայի» դերում: 
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տարածաշրջանում ունի այլ հետաքրքրություններ, որոնք կշահեն խաղաղ 

համաձայնագրի ստորագրման դեպքում: 

  

Ռուսաստանը պահպանում է իր ռազմական դաշինքը Հայաստանի հետ, 

բայց դրա ազդեցությունը հիմնականում դրսեւորվում է ռազմավարական 

գույքի սեփականության միջոցով` ներառյալ երկաթուղին, էլեկտրական 

ցանցերը, ատոմակայանը եւ գազատարը: Միաժամանակ, Ռուսաստանն 

այժմ խոշոր գործընկեր է համարում Ադրբեջանին: Հարաբերությունները 

խորացնելու այդ միտումն ակնհայտ դարձավ Դմիտրի Մեդվեդեւի` Բաքու 

կատարած այցով 2008 թվականի հուլիսի 3-ին, երբ երկու երկրները 

ստորագրեցին գործընկերության համակողմանի պայմանագիր, որում 

ընդգծվեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը:  

 

Տնտեսական շահեր ունենալով երկու երկրներում` Ռուսաստանը ավելի 

զորեղ դրդապատճառներ ունի Վրաստանը շրջանցող Ադրբեջան - 

Հայաստան - Թուրքիա միջանցքը բացելու համար, ուստիեւ` Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու համար: (Մոսկվան նաեւ 

պաշտպանում է Թուրքիայի վերջին նախաձեռնությունը Կովկասի 

վերաբերյալ): 
 

Նոյեմբերի 2-ի Մոսկովյան հռչակագիրը վերաբերմունքի փոփոխություն է 

ենթադրում, ինչը բխում է տնտեսությամբ պայմանավորված 

տարածաշրջանային օրակարգից: Փաստաթուղթը պատմական է այն 

առումով, որ առաջինն է, որի տակ ստորագրել են Հայաստանի եւ 

Ադրբեջանի նախագահները 1994 թվականի հրադադարից հետո: Այն 

վերահաստատում է նրանց հանձնառությունը` հարցը լուծել բանակցային 

ճանապարհով: Այդուհանդերձ, այն չափազանց անհստակ է արագ 

առաջընթաց խոստանալու համար: 

 

Լեռնային Ղարաբաղի համակարտության կարգավորման գործում մյուս 

ազդեցիկ միջնորդը Միացյալ Նահանգներն է: Այն նաեւ մի շարք մրցակից 

օրակարգեր ունի Հարավային Կովկասում: Կոնգրեսում հայկական լոբբին, 

որին սատարում է Միացյալ Նահանգներում հզոր հայկական համայնքը, 

շարունակում է ուժեղ մնալ: Վաշինգտոնի միջկառավարական 

հարաբերությունները Բաքվի հետ, այդուհանդերձ, այժմ ավելի սերտ են եւ 

հիմնված են Կասպյան էներգետիկ անվտանգության, “ահաբեկչության դեմ 

պատերազմում” համագործակցության եւ Միացյալ Նահանգների 

ռազմական ինքնաթիռների` Ադրբեջանի օդային տարածքով դեպի 

Աֆղանստան թռչելու իրավունքով: 

 

Լեռնային Ղարաբաղը պակաս առաջնահերթ է այլ 

հակամարտություններից` Մերձավոր Արեւելքում, Աֆղանստանում կամ 

Դարֆուրում: Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաներից ոմանք զգուշավոր 

են Լեռնային Ղարաբաղի հարցում շատ ջանքեր գործադրելու եւ այդտեղ 
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բարձր պաշտոնատարների ներգրավելու առումով` նկատի ունենալով Քի 

Ուեսթի փորձը 2001 թվականի մարտին, երբ երկրի այն ժամանակվա 

պետքարտուղար Քոլին Փաուելը մասնակցեց բանակցություններին, 

սակայն, ամերիկացի մի դիվանագետի ձեւակերպմամբ` “այդ ամենը 

անհետացավ, ինչպես քաղցրեղենը բերանում”: Այդուհանդերձ, Քի Ուեսթը 

նաեւ ցույց տվեց, որ եթե պահը հասունանա, ԱՄՆ-ը նույնպես կարող է 

դիվանագիտական մեծ ջանքեր գործադրել` Լեռնային Ղարաբաղի 

վերջնական խաղաղ կարգավորումը խթանելու համար:  

 
 

2. Հրադադարի ռեժիմը 

 

175 կիլոմետրանոց շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս` այս 

հակամարտության ամենաթույլ կետն է: Ականապատ դաշտերի ու 

խրամատների ցանցը Շփման գիծը նմանեցնում են Առաջին 

աշխարհամարտի ժամանակների ռազմադաշտի: ԵԱՀԿ-ի ոչ 

պաշտոնական տվյալներով, 2008 թվականին դիպուկահարների ու ականի 

պայթյունների զոհ է դարձել 30 զինվորական: Սակայն, պարզ չէ, թե արդյոք 

կողմերը հայտնել են բոլոր զոհերի մասին:  

 

Հրադադարը ըստ էության “ինքնակարգավորվող” է, եւ վերահսկվում է 

միայն դեսպան Անջեյ Կասպրչիկի եւ հինգ դաշտային օգնականների 

կողմից: Սա ստիպում է երկու կողմերին գործել (ընդհանուր առմամբ) 

պատասխանատվությամբ: Նաեւ նշանակում է, որ կողմերը չեն կարող 

Շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի համար մեղադրել դրսի ուժերին: 

Մանդատը, սակայն, շատ թույլ է: ԵԱՀԿ-ի մոնիթորինգն 

իրականացնողները պետք է յուրաքանչյուր կողմին նախապես 

տեղեկացնեն Շփման գծի այս կամ այն հատվածն այցելելու մտադրության 

մասին եւ չեն կարող ժամանել անակնկալ: Ընդամենը մի քանի 

դիտորդների պայմաններում (Աբխազական հակամարտության գոտում, 

օրինակ, տեղակայված են ՄԱԿ-ի 100-130 դիտորդներ) կողմերի համար 

համեմատաբար դյուրին է միջազգային աչքից թաքցնել իրենց 

գործողությունները: 

 

Շփման գծում խախտումների ավելացման հավանականության վտանգը 

տարբեր պատճառներով իրական է: Մոտ 30 հազարանոց զորք կա 

հայկական կողմից, եւ մի փոքր ավելի` ադրբեջանակն կողմից: 

Խրամատներն այժմ իրար ավելի մոտ են գտնվում, քան 1994-ին, երբ 

ստորագրվեց հրադադարի մասին համաձայնագիրը: Կողմերը նաեւ ավելի 

կատարելագործված զինատեսակներ ունեն` ասենք, ականանետներ ու 

դիպուկազարկ հրացաններ, քան 10 տարի առաջ:  
 

Միջազգային դիտորդներն ընդունում են, որ եթե դիպուկահարների 

մասնակցությամբ միջադեպերը կարող են պատահականության կամ ցածր 



 10 

մակարդակի սադրանքի հետեւանք լինել, ապա (նկատի ունենալով, որ 

կողմերի զինված ուժերը գտնվում են բավական խիստ քաղաքական 

վերահսկողության տակ), հակառակորդի ուղղությամբ ականանետների 

կարգի զինատեսակներից կրակ բացելու համար պահանջվելու է 

քաղաքական սանկցիա: 

 

2008 թվականի մարտի 4-5-ին Շփման գծում` Լեռնային Ղարաբաղի 

հյուսիսում գտնվող Մարտակերտի (Աղդերե) շրջանի Լեոնարխ գյուղի մոտ 

տեղի ունեցավ ամենալուրջ բախումը 1994 թվականից ի վեր:5  Ինչ էլ 

իրականում պատահած լինի, բախումները վատ նախանշան են ապագայի 

համար: “Մենք անզոր ենք կանխել ամեն շաբաթ տեղ գտնող նման 

պատահարները”, - ասել է միջազգային պաշտոնյաներից մեկը:  

 
 

3. Իրավիճակը տարածաշրջանում  

 

3ա. Ադրբեջանական կողմը 

 

Ադրբեջանում արագընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում` 

նավթային մեծ եկամուտների արդյունքում: Այս փաստն ընդունում են 

բոլորը, բայց ոչ ոք չգիտե, թե ուր է տանում երկիրը դինամիկ 

փոփոխությունների այդ գործընթացը: 

 

Երկիրը միջազգային ասպարեզում շատ ավելի ներկայանալի է, քան մեկ 

տասնամյակ առաջ, եւ առաջատար ադրբեջանցիները ջանում են 

հավասարակշռել իրենց ընկալմամբ` Ադրբեջանի հանդեպ անբավարար 

հարգանքի տարիները: Բաքվում աշխատող միջազգային փորձագետներից 

մեկը ասում է. “Դիվանագետների, արտասահմանցի 

խորհրդարանականների եւ հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում պետական պաշտոնյաները 

անում են, օրինակ, նման մեկնաբանություններ. “Մենք ձեզ ավելի ենք 

պետք, քան դուք` մեզ” կամ “Այլեւս չեք կարող մեզ հետ այդպես խոսել”: 

Արտասահմանում Ադրբեջանն այսօր ունի 50 դեսպանատուն: 2008 

թվականի հունիսի 26-ին Բաքվում կայացած զեխ զինվորական շքերթը` 

առաջինը 1992-ից ի վեր, երկրի համար առիթ էր իր նոր ռազմական 

հզորությունը ցուցադրելու համար: Նախագահ Ալիեւն այսօր Ադրբեջանը 

                                                 
5 Պատահածի մանրամասները հստակ չեն, բայց անմիջական պատճառը, կարծես թե, եղել 

է հետեւյալը. կողմերից մեկը շարժվել է դեպի նախկին խրամատներից «ավելի առաջ 

տտնվող դիրքը», իսկ մյուսը` գրավելու այդ դիրքը, եւ արդյունքում նրանք բախվել են: 

Սպանվել են չորս ադրբեջանցիներ, կորուստներ է ունեցել նաեւ հայկական կողմը (հայերը 

հայտարարել են վիրավորների մասին, բայց չեն հաստատել սպանվածների մասին 

հաղորդատրությունները): Կիրառվել են ականանետներ, բերվել, բայց չի կիրառվել 

հրետանի: Միջադեպն ավարտվել է միայն 24 ժամ հետո` ԵԱՀԿ-ի տլխավոր քարտուղարի 

անձնական ներկայացուցիչ, դեսպան Կասպրչիկի եռանդուն հեռախոսային 

դիվանատիտության շնորհիվ: 
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հաճախ բնութագրում է որպես “անփոխարինելի” պետություն` հակադրելով 

իր երկրի էներգետիկ հարուստ պաշարները Հայաստանի անուրախ 

իրավիճակին: Նա ջանում է վարել բազմավեկտոր արտաքին 

քաղաքականություն` լավ հարաբերություններ պահպանելով 

Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի, ինչպես նաեւ իսլամական եւ ասիական 

պետությունների հետ:  

 

Ադրբեջանի նավթային եկամուտները կտրուկ աճել են 2006 թվականին 

Բաքու - Թբիլիսի - Ջեյհան նավթամուղը բացելուց հետո:6 “Բրիթիշ 

Փետրոլիում”-ի վերջին կանխատեսումները ենթադրում են, որ հետագա 

ներդրումների դեպքում Ազերի - Չիրագ - Գյունիշլի հանքավայրում նավթի 

արդյունահանման առավելագույն ծավալները կարող են պահպանվել վեց 

կամ յոթ տարի` նախկինում կանխատեսված 2012 թվականից հետո:  

 

Այնուամենայնիվ, քանի որ նավթի գները կտրուկ տատանումներ են կրում, 

Ադրբեջանը, կարծես, նույնպես տառապելու է “Հոլանդական 

հիվանդության” դասական ախտանիշներից, բնական ռեսուրսներից 

տնտեսության լիակատար կախվածությունից: Էներգետիկ ոլորտը 

սակավաթիվ աշխատատեղեր է ապահովում:7 Ադրբեջանի 

մարտահրավերն այն է, որ դեռեւս չճաշակած խոշոր դրամական 

ներարկումների արդյունքները, երկիրը պետք է փորձի հաղթահարել այն 

ազդեցությունը, որը կունենա եկամուտների առաջիկա անկումը 

տնտեսության վրա: Այս հիմնախնդիրը լուծելու համար երկիրն ունի մեկ 

տասնամյակից քիչ ավելի ժամանակ: Արդյունքում կարող են առաջանալ 

սոցիալական խնդիրներ, երբ կբարձրանա գործազրկության մակարդակը, 

իսկ հարուստների ու աղքատների միջեւ ճեղքվածքը կստեղծի 

քաղաքական լարվածություն:  

 

Հայաստանի հետ հակամարտությունը, սակայն, շարունակում է մնալ 

առաջինը բոլոր խնդիրների շարքում եւ, թերեւս, միակ կոնսենսուսի հարցը 

բոլոր ադրբեջանցիների համար: Քանի դեռ երկրի ընդարձակ տարածքներ 

մնում են հայկական վերահսկողության տակ, ադրբեջանցիներն իրենց 

երկիրն ընկալում են որպես “վիրավոր պետություն”: Նրանց 

հուսախաբությունը միանգամայն հասկանալի է, մինչդեռ Ադրբեջանի 

քաղաքականությունը միայն ամրապնդել է այդ տարածքները վերահսկելու 

հայերի վճռականությունը: Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ չշփվելու 

                                                 
6 AIOC միջազգային կոնսորցիումը Ադրբեջանի հետ արտադրանքի բաժնեմասային 

բաշխման պայմանագիր ունի, որն ավարտվում է 2024 թվականին։ Ըստ այդմ` մինչեւ 2008 

թվականի վերջը Ազերի - Չիրագ - Գյունիշլի հանքավայրից արտահանվելու է օրական մեկ 

միլիոն բարել նավթ` ապահովելով մինչեւ 30 միլիոն դոլար եկամուտ։ Ըստ հաշվարկների, 

մեկ բարելի դիմաց 60 դոլար գնի դեպքում, Ադրբեջանը կարող է միայն Ազերի - Չիրագ - 

Գյունիշլի հանքավայրից ստանալ 220 միլիարդ դոլար։ 

7 Չորս միլիոնանոց աշխատուժ ունեցող երկրի նավթային ոլորտում աշխատում են շուրջ 

100 հազար ադրբեջանցիներ, որոնցից ընդամենը 1800-ը` AIOC-ի գծով խոշորագույն 

գործընկեր “Բրիթիշ Փեթրոլիում”-ում: 
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Բաքվի քաղաքականությունը միայն ավելի է հեռացրել առաջիններին 

Ադրբեջանից:8 

 

Նախագահը ավելի ու ավելի ինքնավստահ է դառնում: Այժմ նա երկրի 

անվիճելի առաջնորդն է եւ հեշտությամբ վերընտրվեց 2008-ի 

հոկտեմբերին` մեծապես շնորհիվ այն բանի, որ ընդդիմությունը ըստ 

էության ջախջախված էր: Նա դուրս է գալիս իր հոր ստվերից, ով 35 տարի 

կառավարել է Ադրբեջանը, եւ կարող է ավելի վստահ ու հաստատակամ 

լինել նախագահության երկրորդ ժամկետում ու թոշակի ուղարկել Հեյդար 

Ալիեւի “հին գվարդիայից” ոմանց: Հանրային կարծիքի հարցումները ցույց 

են տալիս, որ երկրում Իլհամ Ալիեւին վստահում են ավելի, քան որեւէ այլ 

գործչի կամ հաստատության:  

 

Ադրբեջանի առաջնորդը լինելը, մինչդեռ, նշանակում է մշտապես 

հավասարակշռել մի ամբողջ շարք մրցակից խմբերի, որոնցից 

յուրաքանչյուրը պնդում է, թե վայելում է նախագահի հովանավորությունը: 

“Դա շատ զգուշավոր պար է` հավասարակշռել կլանները, փողի, 

ազդեցության, ուժային նախարարությունների, իշխանության 

կենտրոնների բաշխումը”, - ասում է միջազգային փորձագետներից մեկը: 

 

Հավասարակշռության նույնպիսի գործընթաց իրականացվում է նաեւ 

միջազգային ասպարեզում, որտեղ ձգտում կա դեպի ինքնաբավ արտաքին 

քաղաքականություն, որը համադրելի կլինի Ղազախստանի արտաքին 

քաղաքականությանը` ինչպես Վաշինգտոնի, այնպես էլ Մոսկվայի հետ 

սերտ հարաբերություններով: 

 

Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ իր հրապարակային 

հայտարարություններում Ալիեւն ավելի կոշտ է, քան իր հայրը: 2008 

թվականի զորահանդեսի ժամանակ Իլհամ Ալիեւն ասել է. - “Մենք պետք է 

պատրաստ լինենք ցանկացած պահի ռազմական ճանապարհով 

ազատագրել օկուպացված տարածքները”: Միջազգային դիտորդներից մեկի 

խոսքով` Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ “կոշտ հռետորաբանությունը 

կրճատում է ընդգծված ազգայնական արմատներ ունեցող ընդդիմության 

տարածքը”: Մեկ այլ դիվանագետ կարծում է, որ նախագահ Ալիեւը չէր 

շարունակի բանակցությունները, եթե չհավատար, որ դրանք կարող են 

արդյունքի բերել, եւ նշում է, որ հայերին ուղղված իր ռազմաշունչ 

ելույթներում նա “միշտ տարակերպ մեկնաբանությունների տեղ է 

թողնում”: 

 

                                                 
8 Բաքուն շարունակում է կտրականապես հակառակվել Լեռնային Ղարաբաղում 

հաստատությունների ստեղծմանը կամ օտարերկրյա ներկայությանը անգամ այնպիսի 

սովորական հարցում, ինչպես այնտեղ “Ազատություն” ռադիոկայանի թղթակից 

նշանակելը, ինչն Ադրբեջանի համար կապահովեր այդքան անհրաժեշտ 

տեեկատվությունը տարածքի վերաբերյալ։ 
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Սա արտացոլում է ավելի ագրեսիվ տրամադրությունները 

լրատվամիջոցներում ու հանրային քննարկումներում, երբ երիտասարդ 

սերունդը դրսեւորում է ավելի մարտատենչ միտումներ, քան տարեցները, 

ովքեր հիշում են խորհրդային տարիների գոյակցությունը հայերի հետ:9 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հայ-ադրբեջանական 

հակամարտության չլուծված լինելը շարքային մարդկանց 

մտահոգությունների շարքում առաջին տեղում են` առաջ անցնելով 

աղքատությունից ու գործազրկությունից:10 Այս ամենը ենթադրում է, որ 

Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավը, պատահականության կամ 

դիտավորության բերումով, իրեն շատ քիչ տեղ է թողնում Լեռնային 

Ղարաբաղի հարցում գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք անհրաժեշտ են 

հետագայում խաղաղ համաձայնագրի հիմքում դրվելու համար:  

 

Լեռնային Ղարաբաղի հարցում զարմանալիորեն ցածրաձայն են 

Ղարաբաղի ադրբեջանցիները եւ ներքին տեղահանված անձինք (ՆՏԱ): 

Նրանք աստիճանաբար ինտեգրվում են հասարակության մեջ: Փակվել են 

բոլոր “վրանային ճամբարները”, թեեւ շատերը շարունակում են ապրել ոչ 

պատշաճ պայմաններում կամ վերաբնակեցվել են երկրի հեռավոր, խղճուկ 

հնարավորություններով շրջանները: Չբավարարված, իրապես 

իրավազուրկ այս մեծ խումբը տեսականորեն կարող է վերածվել զորեղ 

քաղաքական ուժի: Այն կարող է թիկունք դառնալ խաղաղ համաձայնագրի 

համար այն հիմքով, որ ՆՏԱ-ների շուրջ 85 տոկոսը իրավունք կունենա 

անմիջապես վերադառնալու իրենց նախկին բնակավայրերը` եթե 

ստորագրվի Հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթուղթը: Այն կարող է 

նաեւ լինել արմատական ընդդիմադիր ուժ` եթե ասենք Լեռնային 

Ղարաբաղի ադրբեջանցիները դժգոհություն արտահայտեն, որ 

համաձայնագրի շրջանակներում չեն ստանա անմիջապես նախկին 

բնակավայրերը վերադառնալու իրավունք:  

 

Դժվար է զատորոշել որեւէ երկարաժամկետ ռազմավարություն 

Ադրբեջանում: Ներկայումս Բաքուն իր հարցն առաջ է մղում միջազգային 

բեմահարթարկներում, ինչպիսին է, ասենք, ՄԱԿ-ը: Միջազգային առումով, 

դիվանագիտական ճնշումը եւ բարձրացած միջազգային 

ներկայանալիությունը կարող են ապահովել, որ միջազգային հանրությունը 

                                                 
9 Օրինակ, 1992 թվականի փետրվարին Խոջալուի ջարդի տարելիցը այժմ ավելի լայնորեն է 

նշվում, քան մեկ տասնամյակ առաջ, իսկ Խուջալուում սպանվածների մասին 

ժապավենները անգամ ցուցադրվում են դպրոցներում։  
10 PULS-R կազմակերպության` 2005 թվականի դեկտեմբերին, 2006 թվականի 

դեկտեմբերին եւ 2007 թվականի փետրվարին անցկացրած հանրային կարծիքի 

հարցումների արդյունքներով, հանրությունը հակվում է դեպի ավելի կոշտ դիրքորոշում։ 

Դրանցից վերջինը, օրինակ, ցույց է տվել, որ հարցվածների 62.3 տոկոսը հարցի 

առնչությամբ որդեգրել են “ոչ մի զիջում” դիրքորոշումը, եւ միայն 4.1 տոկոսն է աջակցում 

Լեռնային Ղարաբաղին “աշխարհում ամենաբարձր ինքնավարության” (այս 

ձեւակերպումը նախագահ Ալիեւը գործածել է իր արտասահմանյան ուղեւորությունների 

ժամանակ) տրամադրումը։  
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կվերահաստատի իր աջակցությունը Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությանը. Մինսկի խմբի միջնորդներն իրականում արդեն 

անում են դա: Դիվանագիտական ճնշումը, սակայն, դրանից ավելին չի 

կարող անել ու հազիվ թե նշանակալի է, որպեսզի կարողանա փոխել 

դիրքորոշումները Մոսկվայում, Վաշինգտոնում կամ Բրյուսելում: 2008-ի 

վերջին իրադարձությունները ենթադրում են, որ Բաքուն չի կարողանալու 

հասնել նրան, որ Արեւմունքի երկրները Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունում “ագրեսոր” ճանաչեն Հայաստանը, ինչպես դա եղավ 

Սերբիայի հետ Կոսովոյի հարցում: Մինսկի խմբի համանախագահների 

փետրվարի 19-ի հայտարարությունը ըստ էության կշտամբանք էր 

Բաքվին` խաղաղ գործընթացը ծուղակի մեջ գցելու փորձի համար:11  

 

Ուստի Ադրբեջանի ղեկավարությունը մնում է դժվարին ընտրության 

առջեւ` կա’մ պահպանել ստատուս քվոն, որն ավելի ու ավելի անընդունելի 

է ընկալվում երիտասարդ սերնդի կողմից, կա’մ շարունակել առաջ շարժվել 

դեպի խաղաղ համաձայնագիր, ինչպիսին Մադրիդյան փաստաթուղթն է 

(որքանով էլ արտացոլի տեղում իրավիճակի խորքային իրողությունները), 

ինչին ադրբեջանական հասարակության մեծ մասը պատրաստ չէ եւ 

կընկալի որպես հուսախաբություն:  

 
 

3բ. Հայկական կողմը 

 

Հայաստանը 2008-ի մեծ մասն անցկացրել է ճգնաժամում: Փետրվարին 

կայացած վիճահարույց նախագահական ընտրությունների եւ Երեւանում 

մարտի 1-ին ուժի կիրառման ողբերգական հետեւանքները շարունակում 

են զգացվել, երկու մասի են բաժանել հասարակությունը եւ դեռեւս 

մարտահրավեր են նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար:  

 

Ուստի նախագահ Սարգսյանի եւ իր թիմի թիվ մեկ մտահոգությունը 

քաղաքական համախմբումն է: Թեեւ ասում են, որ ընդհանուր առմամբ իր 

նախորդից ավելի բաց է ու համաձայնող, Սարգսյանը դեռեւս ավելի թույլ 

դիրք ունի: Երկրում, բացի այդ, շատ բարդ տնտեսական մթնոլորտ է 

տիրում: Հայաստանի տնտեսական վիճակը հսկայական առաջընթաց է 

ապրել անցած տասնամյակի ընթացքում: Հայաստանի էներգետիկ վիճակն 

այժմ ապահով է` Ռուսաստանի աջակցությամբ գործող Մեծամորի 

ատոմակայանի եւ իրանական գազամուղի շնորհիվ: Համաշխարհային 

բանկի 2007 թվականի ուսումնասիրությունը Հայաստանն անվանել էր 

“Կովկասյան վագր”` բարձր գնահատելով երկրի “աստեղային” երկնիշ 

                                                 
11 2008 թվականի մարտին Ադրբեջանի նախաձեռնած ՄԱԿ-ի բանաձեւին դեմ 

քվեարկեցին Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երեքը (Մինսկի խմբում 

համանախագահող երկրները), իսկ մյուս երկուսը` ձեռնպահ։ Ձեռնպահ մնացին նաեւ 

Եվրամիության մյուս 26 երկրները։ 
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տնտեսական աճը: Երկիրը, այդուհանդերձ, խոցելի է համաշխարհային 

տնտեսության անկման պայմաններում: Այս տարի բարձրանում են 

վառելիքի ու սննդամթերքի գները, եւ վերացվել են ռուսաստանյան գազի 

սուբսիդիաները: 

 

Օգոստոսյան ճգնաժամը Վրաստանում ընդգծեց Հայաստանի 

մեկուսացվածությունն եւ խոցելիությունը` իր փակ սահմանների ներսում: 

Օգոստոսի 16-ին Վրաստանում Հայաստանը Սեւ ծովի ափին կապող 

երկաթգծի Մետեխի - Գրակալի երկաթուղային կամրջի պայթեցումը մեկ 

շաբաթով կանգնեցրեց Հայաստանի առեւտուրը, եւ երկիրը զրկվեց 

առնվազն կես միլիարդ դոլար եկամտից: Միեւնույն ժամանակ, 

վրաստանյան ճգնաժամը Սերժ Սարգսյանին զրկեց սեփական դիրքն 

ամրապնդելու նպատակով արտաքին քաղաքականության վրա 

կենտրոնանալու հնարավորությունից: Այն նաեւ արագացրեց երկկողմ 

հարաբերությունները հալեցնելու նախաձեռնությունը, որը միավորվեց 

Անկարայի ընդհանուր ջանքերին` Կովկասում ներգրավվելու եւ 

“Կայունության եւ համագործակցության պլատֆորմի” մեկնարկը տալու 

ուղղությամբ: Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը սեպտեմբերի 6-ին 

այցելեց Երեւան` դիտելու Հայաստան - Թուրքիա ֆուտբոլային 

հանդիպումը, եւ բանակցություններ վարեց Սարգսյանի հետ: 

 

Հայերը պնդում են, որ 1993 թվականից փակ հայ-թուրքական սահմանի 

բացումը չկապվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ: Թուրքական կողմը 

տարերանգ ազդանշաններ է հղել այս կապակցությամբ, բայց կաշկանդված 

է սեփական ներքին քաղաքականությամբ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի հետ 

սերտ դաշնակցային կապերով: Անհավանական է թվում, թե Անկարան 

որեւէ քայլ կանի այս ուղղությամբ` առանց հայկական կողմից Լեռնային 

Ղարաբաղի հարցում որեւէ գործողության: Կարեւորն այստեղ այն է, որ 

Թուրքիան ստեղծել է դրական շարժ ու բարի կամք, ինչը կարող է 

օգտագործվել 2009 թվականին: 

 

Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ավելի շատ է քննարկվում, 

քան Ադրբեջանում, եւ այն շարունակում է դիտարկվել որպես 

ժամանակակից Հայաստանի ինքնության բանալի եւ լայնորեն 

օգտագործվում է որպես միջոց ներքաղաքական պայքարում: 

Կենտրոնական պարադոքսը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող յոթ 

“գրավյալ տարածքների” հարցի քննարկումն է: Թեեւ բոլորին հայտնի է, որ 

դրանք պետք է հանձնվեն որպես խաղաղ համաձայնագրի բաղկացուցիչ, 

հարցը, սակայն, գրեթե վերածվել է տաբուի, եւ դրանք անվանվում են 

“ազատագրված տարածքներ”: Երբ պաշտպանության նախարար եղած 

ժամանակ Սերժ Սարգսյանը 2005 թվականի խորհրդարանական 

լսումներին հնչեցրեց, թվում է թե, հետեւյալ անհերքելի նախադասությունը` 

“Աղդամը երբեք մեր հայրենիքը չի եղել”, նա արժանացավ Դաշնակցության 

եւ այլոց քննադատությանը: 
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Հայ փորձագետներից մեկը նշում է, որ “42 հազար քառակուսի կիլոմետր” 

(Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը եւ գրավյալ տարածքները` միասին) 

մոտեցման կողմնակիցների թիվը գնալով ավելանում է: “Հոգեբանորեն 

հայերը հայկական հող են ընկալում Լեռնային Ղարաբաղը, Լաչինը եւ 

Քելբաջարը [բայց ոչ մնացած տարածքները]”, - ասում է նա: - “Հինգ կամ 

տասը տարի հետո այլ կերպ կլինի”:12  

 

Աշնանային իրադարձություններն ապացուցեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղը 

մնում է որպես կենտրոնական հարց: Հոկտեմբերի 17-ին Սերժ Սարգսյանը 

քաջալերում ստացավ, երբ նախկին նախագահ եւ ընդդիմության 

առաջնորդ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ երկու կամ երեք 

ամսով դադարեցնում են հրապարակային բողոքի ակցիաները, որովհետեւ 

խաղաղ գործընթացը հասել է վճռորոշ փուլի:13  

 

Սարգսյանը, սակայն, դիմադրություն ունի այլ ճակատներում: Հոկտեմբերի 

30-ին մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ հիմնեցին նոր շարժում` 

Միացում, որը հրապարակային միջոցառումներ է անցկացնում ընդդեմ 

“ազատագրված տարածքները” վերադարձնելուն:14 Տեր-Պետրոսյանի 

“հրադարարը” հավանաբար կավարտվի գարնանը, երբ Հայաստանը կնշի 

մարտի 1-ի բռնությունների առաջին տարելիցը: Սա կհամընկնի աճող 

տնտեսական դժգոհության հետ, ինչին կնպաստի տասնյակ հազարավոր 

հայաստանցի արտագնա աշխատողների վերադարձը, որոնք, 

հավանաբար, կկորցնեն իրենց աշխատատեղերը Ռուսաստանում եւ 

կհամալրեն ընդդիմության շարքերը:    

“Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության”15 հայերը առանցքային գործոն 

են հակամարտությունում, սակայն նրանց ձայնը ընդամենը 

                                                 
12 Փորձագետն ասում է. - “Ղարաբաղից դուրս հողերը յուրացվում են։ Արեւմտյան հողերի 

համար (օրինակ` Լաչին եւ Քելբաջար) գոյություն ունեն պետական ծրագրեր։ Հարավային 

տարածքներում` Ջաբրայիլում եւ Ֆիզուլիում, դաշտավայրերը մշակվում են 

տարերայնորեն։ Մարդիկ այնտեղ չեն ապրում, բայց դրանք լավ գյուղատնտեսական 

հողեր են, ֆերմերները գալիս-գնում են”: 
13 Սա նշանակալի զիջում էր, հաշվի առնելով, որ Տեր-Պետրոսյանի աջակիցներից մի 

քանիսը դեռեւս անազատության մեջ են մարտի 1-ի բախումներից հետո։ 
14 Օրինակ, 2008 թվականի հոկտեմբերի 31-ին արեւմտամետ համարվող 

“Ժառանգություն” կուսակցությունից խորհրդարանի պատգամավոր Զարուհի 

Փոստանջյանը առանց այլեւայլի ասել է. - “Ես պատրաստ չեմ տարածքային զիջումների”։ 

 
15 “ԼՂՀ”-ն ամբողջությամբ հայաբնակ տարածքային կազմավորում է` քաղաքականապես 

ու տնտեսապես սերտորեն կապված Հայաստանի հետ, բայց ունի սեփական քաղաքական 

հաստատությունները։ Այն անկախություն է հռչակել 1991 թվականի դեկտեմբերին, 

սակայն ցայսօր այդպիսին չի ճանաչվել որեւէ պետության կողմից` ներառյալ 

Հայաստանը։ Բնակչության վիճակագրությունը վիճելի է։ 1989 թվականին խորհրդային 

ժամանակաշրջանի Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը ուներ 189 հազար բնակիչ, 

որոնցից 145 հազարը հայեր էին, իսկ 40 հազարը` ադրբեջանցիներ։ Բոլոր 
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անուղղակիորեն է հնչում: Չճանաչված ու մեկուսացված լինելը նշանակում 

է, որ դժվար է պատկերացում կազմել մի շարք հարցերի շուրջ նրանց 

իրական դիրքորոշման մասին: Բազմաթիվ առումներով Լեռնային 

Ղարաբաղը դե ֆակտո Հայաստանի շրջաններից մեկն է: Դրամական 

միավորը դրամն է, բյուջեի կեսը “միջպետական փոխանցում” է Երեւանից, 

Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներն ունեն հայաստանյան անձնագրեր: 

Հայաստանի եւ “ԼՂՀ”-ի զինված ուժերը գործում են որպես միասնական 

միավորում:   

Հիմնական տարբերությունը վերաբերում է ակնկալիքներին: Լեռնային 

Ղարաբաղի հայերի համար սա իսկապես սեփական անվտանգության ու 

ինքնության կենսական հարց է, եւ գերիշխող կարծիքն այն է, որ   

Մադրիդյան փաստաթղթի շրջանակներում խոստացվող երաշխիքները 

բավականաչափ ամուր չեն` արդարացնելու համար գրավյալ տարածքների 

վերադարձը: Ղարաբաղցիներից մեկի խոսքով` կառուցողական 

երկիմաստությունը չի օգնի, քանի որ մահը երկիմաստ հասկացություն չէ: 
 

Հայաստանում շատերն այսօր ավելի ճկուն են Ղարաբաղյան հարցում եւ 

պատրաստ են փոխզիջումների` ասենք, հանուն Թուրքիայի հետ սահմանի 

բացման: Լեռնային Ղարաբաղի հայերի երիտասարդ սերունդը այլ կերպ, 

քան ագրեսոր Ադրբեջանին չի ընկալում: Խիստ դժգոհությունը առաջացավ 

այն կապակցությամբ, որ Մոսկովյան հռչակագրի տակ չկա Լեռնային 

Ղարաբաղի ստորագրությունը` չնայած տարիների ընթացքում պետական 

հաստատությունների ստեղծմանն ու ինքնահռչակ անկախությանը: 

Սրանով է բացատրվում, որ Սերժ Սարգսյանը, թեեւ ծագումով ղարաբաղցի 

է, խիստ սառը ընդունելության արժանացավ, երբ Լեռնային Ղարաբաղ 

այցելեց նոյեմբերի 14-15-ին:  

Այս համատեքստում Սարգսյանը ջանում է պաշտպանել իրեն` 

խոստանալով առաջ չշարժվել` առանց հանրային աջակցության: Նա 

հրապարակավ հայտարարեց, որ ուզում է Լեռնային Ղարաբաղի 

ներկայացուցիչներին տեսնել բանակցային սեղանի շուրջը: Նա նաեւ 

խորհրդարանին հրահանգեց ընդունել “Հանրաքվեի մասին” օրենքի 

լրամշակում, որը թույլ կտա անցկացնել հնարավոր խաղաղ 

համաձայնագրի հարցով հանրաքվե, որի արդյունքները, սակայն, 

պարտադիր չեն լինի կատարման համար: 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ին 

                                                                                                                                            
ադրբեջանցիները, աննշան բացառություններով, փախել կամ արտաքսվել են 

հակամարտության արդյունքում։ Տնտեսական պատճառներով հեռացել են նաեւ 

բազմաթիվ հայեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով, 2007 

թվականի հուլիսին կայացած նախագահական ընտրություններում քվեարկել են 

գրանցված շուրջ 92 հազար ընտրողներից 71 հազար 286-ը։ Թեեւ այս տվյալները 

հնարավոր չէ ստուգել, դրանք ենթադրում են, որ ներկայիս բնակչությունը կազմում է 100 

հազարից քիչ ավելի։ 
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նա հնգժամյա բանակցություններ է վարել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի 

շուրջ մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր առաջնորդների հետ:   

Ինչպեսեւ Ադրբեջանում, Հայաստանում էլ նախագահն է, որ հստակ 

պատկերացում ունի, թե ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության չլուծված լինելը իր երկրի հեղինակության ու ապագա 

հեռանկարների առումով: (Այս հանգամանքը Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ 

Ալիեւին տարօրինակորեն վերածում է իրենց երկրներում ամենամիայնակ 

մարդկանց, որոնց ներաշխարհը կարող է հասկանալ թերեւս միայն Լեւոն 

Տեր-Պետրոսյանը): 

Սարգսյանը քաջ գիտակցում է, եւ նրան հաճախ հիշեցնում են, որ 

երկարաժամկետ միտումները Հայաստանի համար նպատակահարմար 

չեն, քանի դեռ չի լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը: 

Գրեթե ողջ աշխարհում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության 

հաստատումը 2008 թվականի ընթացքում յուրատեսակ ուղերձ է, որ 

Լեռնային Ղարաբաղին թույլ չի տրվելու Կոսովոյի ճանապարհով հասնել 

անկախության, եւ որ դրա կարգավիճակը անորոշ է մնալու, քանի դեռ չի 

ստորագրվել խաղաղության համաձայնագիր:  

Թուրքական նախաձեռնությունը, Մոսկովյան հռչակագիրը եւ Տեր-

Պետրոսյանի ժամանակավոր “զինադադարը” Սարգսյանի համար 

մանեւրելու մի փոքր տարածք են ստեղծել: Այնուամենայնիվ, վերջին 

զարգացումները ենթադրում են, որ կան “կարմիր գծեր”, որոնցից այն կողմ 

նա չի կարող անցնել` օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի 

մասնակցությունը համաձայնագրի հաջորդ փուլի քննարկումներին, 

Լաչինի համար անվտանգության երաշխիքները. հարցեր, որոնք, ամենայն 

հավանականությամբ, անընդունելի են արդբեջանական կողմի համար: 

 
 

4. Սցենարներ 

 

Ստորեւ ներկայացվում են մի քանի հոռետեսական սցենարներ, որտեղ 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հետաճում է դեպի ուժի 

կիրառում: Նախապես քննարկվում են ռազմական հավասարակշռության 

նշանակությունը Հարավային Կովկասում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի 

կարողությունները:  

 

Այստեղ կարեւոր է շեշտել, որ այս սցենարները այնքան էլ հավանական 

չեն` ամենահավանական սցենար ստատուս քվոյի պահպանումն է, 

սակայն, նկատի ունենալով Հարավային Օսիայում տեղի ունեցածի 

ծանրությունը, կարեւոր է դրանց դիտարկումն ու Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության վերաբերյալ երկարաժամկետ մտորումներում դրանց 

տեղ տալը: 
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Այստեղ կարեւոր են ժամկետները: Վերջերս միջազգայնորեն ընդունվեց, որ 

Ադրբեջանի նավթային եկամուտները սկսելու են նվազել 2012-2013 

թվականներից, ինչը նաեւ կհամընկնի նախագահ Իլհամ Ալիեւի երկրորդ 

ժամկետի ավարտի ու ժառանգորդության հնարավոր ճգնաժամի հետ: 

Միջազգային ճգնաժամային խումբը սա բնորոշել է որպես վտանգավոր 

կետ, երբ ռազմական գործողությունների վտանգն առավելագույնի կհասնի: 

Ժառանգորդության խնդիրը, մինչդեռ, այլեւ խնդրահարույց չի 

ներկայանում` հաշվի առնելով նախաձեռնված սահմանադրական 

փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն կտան Ալիեւին ընտրվել 

երրորդ անգամ: Եթե նավթի եկամուտները մնան բարձր մակարդակի վրա 

(տե’ս վերը), ապա այս հաշվարկը կփոխվի, եւ Ադրբեջանը ավելի շատ 

ժամանակ կունենա ռազմավարական ընտրություն կատարելու համար:  

 
 

Ռազմական հավասարակշռությունը  

 

“Փոխադարձ անապահովությունը” շարունակում է մնալ Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության ամենաքայքայիչ տարրը: 

Սպառազինությունների մրցավազքն է’լ ավելի է խորացնում այդ 

անապահովությունը:  

 

Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 2008 թվականին կազմել է 1.2 միլիարդ 

դոլար` երեք անգամ ավելի, քան Հայաստանինը, իսկ 2009-ին ծրագրված է 

այն հասցնել 2 միլիարդի: Ադրբեջանը մեծ ծավալներով նոր 

սպառազինություն է գնում, երկրի զինված ուժերը վերապատրաստվում են 

Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի մասնագետների կողմից: Դրամական 

միջոցներ են ծախսվում ռազմական ոլորտի բոլոր ճյուղերում: 

Ամենանշանակալի ձեռքբերումները Ուկրաինայից գնված ավելի քան երեք 

տասնյակ ՄիԳ-25 կործանիչներն են ու տասներկու “Սմերչ” հեռահար 

հրթիռները: Վերջիններս կարող են հասնել մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղ եւ 

կիրառվել տարածքի վրա հնարավոր ապագա հարձակման դեպքում:  

 

Նոր սպառազինությունը Ադրբեջանին, անկասկած, տալիս է ռազմական 

նոր մեծ հնարավորություններ, բայց շատերը կասկածում են, թե դա կարող 

է արդյունավետ գործիք լինել “Լեռնային Ղարաբաղը” ազատագրելու 

հարցում: Աճող ռազմական բյուջեի քննադատությանը համահունչ է այն, որ 

ռազմական ոլորտի բարեփոխումները հետ են մնում ծախսերից: 

Վերլուծաբաններից մեկի ձեւակերպմամբ` մինչեւ այժմ մեր տեսածը 

“արդիականացում է, այլ ոչ թե բարեփոխում”: Շարունակում է հիմնախնդիր 

մնալ կոռուպցիան, տարածված է ինստիտուցիոնալ 

պահպանողականությունը: Ավելին, պրոֆեսիոնալ զինծառայողներից 

կազմված ստորաբաժանումները, թեեւ ընդլայնվում են, սակայն դեռեւս 

մեծաքանակ չեն, եւ հույս պետք է դնել զորակոչային բանակի վրա, որն 

անխուսափելիորեն փոխվում է 18 ամիսը մեկ: Մեկ այլ արեւմտյան 
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փորձագետ պնդում է. - “Շեշտադրումը պաշտպանական ծախսերի վրա 

նպատակ չունի մոտեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ռազմական 

լուծումը: “Մենք չենք համակերպվի” ասելը ներքին գործիք է եւ նպատակ 

ունի ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա”: 

 

Զինված ուժերի կառուցվածքը դեռեւս քարացած է, եւ նախաձեռնության 

շատ քիչ հնարավորություններ են տրված կրտսեր սպաներին:16 Մինչդեռ, 

եթե ռազմական բարեփոխումները սկսեն իրականացվել, դա նույնպես 

կարող է նոր վտանգներ առաջացնել, քանի որ բանակը կարող է զգալ 

քաղաքական անկախության համը` նկատի առնելով նաեւ, որ Թուրքիայի 

հզոր զինվորականությունը կարող է պոտենցիալ նոր մոդել հանդիսանալ 

որոշ սպաների համար: “Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիովին չի 

վերահսկում զինվորականությանը”, - զգուշացնում է արեւմտյան 

փորձագետներից մեկը: - “Որոշ սպաների շտաբերում պատերին ոչ թե 

նախագահի, այլ Աթաթուրքի դիմանկարներն են”:  

 

Հայաստանի զինված ուժերը ավելի կայացած զինվորական ավանդույթներ 

ունեն, քան Ադրբեջանինը, եւ դրանք գերակա դեր ունեն հայաստանյան 

հասարակությունում` շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում 1994 

թվականին նվաճած հաղթանակի: (Սա էլ իր հերթին է հանգեցնում 

կոռուպցիայի եւ խեղաթյուրված տնտեսության): Հայաստանի ռազմական 

բյուջեն շատ ավելի փոքր է, քան Ադրբեջանինը, սակայն հայ 

փորձագետները պնդում են, որ երկրի պաշտպանունակությունը 

պահպանելու համար փոքր բյուջեն էլ բավական է:17 “Հայերը 

անհանգստանալու շատ բան չունեն` իրենց բարեկամի [Ռուսաստանի] 

շնորհիվ”, - ասում է արեւմտյան փորձագետներից մեկը` տեսակետ 

արտահայտելով նաեւ, որ հայերը կարող են Ռուսաստանից զենք գնել զեղչ 

գներով, ինչպես նաեւ Գյումրիում ռուսաստանյան ռազմակայանով 

հրապուրել ԱՊՀ-ի ինտեգրված օդային պաշտպանության համակարգի 

տարրեր: 2009 թվականի հունվարին սկանդալ առաջացավ այն 

պնդումների առնչությամբ, թե Ռուսաստանը 800 միլիոն դոլարի 

սպառազինություն է մատակարարել Հայաստանին: Թեեւ Մոսկվան եւ 

Երեւանը հերքել են սա, իրականությանը համապատասխանելու դեպքում 

դա միանգամայն կտեղավորվեն երկու կողմերի միջեւ ռազմական 

                                                 
16 Ադրբեջանցի փորձագետներից մեկը երկրի երեք բարձրագույն զինվորականներին 

(պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիեւը, գլխավոր զինվորական կոմիսար Ալիաղա 

Հուսեյնովը եւ նախագահի խորհրդական Վագիֆ Ալիեւը) անվանում է “խաղաղապահներ”` 

ասելով, որ նրանք չափազանց լավ են իրենց զգում զբաղեցրած պաշտոններում բանակն 

ավելի մարտունակ դարձնելու համար։ Փորձագետն ավելացնում է, որ դա ունակ են անել 

20 գեներալներից երեքը կամ չորսը, սակայն այդ մարդիկ այժմ պաշտոններ են 

զբաղեցնում մայրաքաղաքից հեռու։ 
17 Պաշտպանության նախկին նախարար, գեներալ Վաղարշակ Հարությունյանը ասում է. - 

“Ես ուրախ եմ, որ ադրբեջանցիները ավիացիա են գնում, դա թանկ շռայլություն է”։ 
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հավասարակշռությունը պահպանելու` Ռուսաստանի մտահոգության 

շրջանակներում: 

 

Հայերի սպառազինության հիմքը շատ ավելի համեստ է, քան 

Ադրբեջանինը: Նրանք ունեն ՍՈւ-25 մարտական ինքնաթիռներ եւ 

չինական “Թայֆուն” ռեակտիվ ականանետներ` 80 կիլոմետր 

հեռահարությամբ: Որոշ հայաստանյան փորձագետներ պնդում են, որ 

զինված ուժերն ունեն 32 Scud-B հրթիռներ` 300 կիլոմետր 

հեռահարությամբ, որոնք գնվել են Ռուսաստանից Ղարաբաղյան 

պատերազմի ավարտից հետո` 1994-96 թվականներին: Եթե դա իրոք 

այդպես է, ապա հայերն ունեն հարձակողական զենք, որը կարող է ավերել 

ադրբեջանական թիրախները, ասենք` նավթի պահեստարանները: 

Արեւմտյան փորձագետներից ոմանք թերահավատ են նման պնդումների 

հանդեպ, բայց մյուսներն ասում են` “Իսկ ինչո՞ւ ոչ”:  
 

Լեռնային Ղարաբաղը, որն անհասանելի է միջազգային մոնիթորինգի կամ 

Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագրի տեսչական 

ստուգումների համար, օտարների համար ռազմական առումով սպիտակ 

բիծ է: Զինվորականներն այստեղ մինչեւ վերջերս նույնպես կիսով չափ 

ինքնավար էին, իսկ նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում կային 

մարտատենչ քաղաքական գործիչներ, ովքեր կողմ էին Ադրբեջանի վրա 

կանխիչ հարձակման, քանի դեռ վերջինս շատ չի հզորացել (տես ստորեւ):  
 

Ռազմական առումով հայերը ավելի բարենպաստ աշխարհագրական 

դիրքում են: 1994 թվականի հրադադարի գիծը արտացոլում է այն 

սահմանագիծը, որին հասել էին զինված ուժերը, եւ որտեղ նրանք ունեն 

դեպի Ղարաբաղի լեռները ձգվող պաշտպանելի թիկունք: Միջանկյալ 

ժամանակահատվածում նրանք այս տարածքում կառուցել են մի քանի 

շրջանաձեւ պաշտպանական գծեր: Նկատի ունենալով, որ հարձակվող 

բանակը պետք է առնվազն եռակի գերակշռի պաշտպանվողին, 

ադրբեջանական կողմը պետք է ապահովի շատ ավելի մեծ 

գերակշռություն` այս տարածքում հարձակում ձեռնարկելու համար:  

 

Հայերից ոմանք պնդում են, թե “սպառազինությունների մրցավազքը” 

Կովկասում նվազեցնում է պատերազմի վտանգը, քանի որ մեծացնում է 

երկու կողմերի ավերիչ կարողությունները` վերածվելով զսպող գործոնի: 

Ռիսկերն այժմ, այդուհանդերձ, շատ ավելի մեծ են: Նոր պատերազմը 

Լեռնային Ղարաբաղում նախորդից շատ ավելի ավերիչ կլինի` ավելի մեծ 

կորուստներով: Փորձագետների մեծամասնությունը գտնում է, որ 

հնարավոր չի լինի խուսափել հետեւակային զորամիավորումների` 

զորակոչային բանակների, ներգրավումից, որոնց առճակատումը Լեռնային 

Ղարաբաղը շրջապատող հարթավայրերում արյունալի կլինի:18 

                                                 
18 Իսրայելի` վերջին հաշվով անհաջող հարձակումը Հըզբոլայի վրա Լիբանանում 2006 

թվականին ցույց տվեց, որ հիմնականում օդային գրոհը միշտ չէ, որ բավարար է ավելի 
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Ադրբեջանի նավթի ու գազի արդյունաբերության օբյեկտները, 

հավանաբար, նույնպես թիրախ կդառնան հայերի համար: Միջազգային 

առումով դա լուրջ վնաս կհասցնի նրանց, սակայն հարձակման դեպքում 

դա Ադրբեջանը խոցելու լավագույն ձեւը կլինի: Հայաստանի 

խորհրդարանի փոխխոսնակ Վահան Հովհաննիսյանը 2007 թվականի 

հոկտեմբերին ասել է. - “Առաջին բանը, որ պետք է ոչնչացվի 

ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում, նրա նավթային կարողություններն 

են”: 

 

Բաքու - Թբիլիսի - Ջեյհան խողովակաշարը անցնում է Շփման գծից 15 

կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց բավականին խորը թաղված է հողի 

տակ: Խողովակաշարի երկայնքով կան պոմպակայաններ, որոնցից 

Ադրբեջանի տարածքում գտնվող 2-ը կարող են թիրախ լինել:19 

Մղձավանջային սցենարը կլինի այն, եթե որեւէ կերպ հարձակման 

ենթարկվի Բաքվից հարավ գնտվող Սանգաչալ նավթային տերմինալը: 

Ամեն դեպքում հայերի նպատակը կլինի վախեցնել արեւմտյան նավթային 

մասնագետներին ու ներդրողներին ու Ադրբեջանի նավթի ու գազի 

արտահանումը ներկայացնել որպես անապահով ներդրում: 

 

Ստորեւ հետեւում են հինգ “վատ սցենարներ”, որոնց դեպքում ներկայիս 

ստատուս քվոն հետաճում է ուժի կիրառման: 

 

4ա Մադրիդը նենգադուլվում է 
 

Այս սցենարով, նախագահները ստորագրում են Հիմնարար սկզբունքների 

մասին փաստաթուղթը, բայց խոստացված խաղաղ գործընթացը 

նենգադուլի է ենթարկվում ներքին դիմադրությամբ, ինչը 

ապակայունացնում է իրավիճակը:  

 

Մադրիդյան փաստաթղթի կամ դրա վերանայված տարբերակի հիման վրա 

ցանկացած համաձայնագրի ստորագրումը անխուսափելիոեն կուղեկցվի 

ներքին ու միջազգային համակարգված կամպանիայով, լրատվամիջոցների 

հրապարակումներով ու “բեմականացված” միջոցառումներով` տոնելու 

այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք են հայ-թուրքական սահմանի 

բացումը եւ ադրբեջանցի ներքին տեղահանված անձանց վերադարձը: 

Այդուհանդերձ, հայկական կողմում դիմադրությունը կարող է դրսեւորվել 

մի շարք ձեւերով. 

 

                                                                                                                                            
վատ սպառազինված, բայց լավ դիրքավորված հակառակորդին պարտության մատնելու 

համար 
19 2008 թվականի օգոստոսի 5-ին Թուրքիայի արեւելքում թիվ 30 փականի դեռեւս 

չբացահայտված պատճառներով պայթյունի հետեւանքով առաջացած հրդեհը փակել էր 

Բաքու - Թբիլիսի - Ջեյհան խողովակաշարը, ինչը ենթադրում է, որ նավթատարը 

իրականում խոցելի է։ 
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 Համազգային հանրաքվեով մերժվում է խաղաղ համաձայնագիրը 

Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում կամ թե’ մեկում, թե’ 

մյուսում:  

 Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները, Ադրբեջանից 

փախստականները եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները բողոքի 

հանրահավաքներ են անցկացնում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ 

Լեռնային Ղարաբաղում, Դաշնակցությունը դառնում է բացահայտ 

ընդդիմություն, նախագահի իմփիչմենթի կոչ է անում: 

 Բողոքի ակցիաներ գրավյալ տարածքներում. հայերը ճամբարներ են 

հիմնում ու հրաժարվում են հեռանալ իսրայելական ոճով եւ/կամ 

Լաչինում արգելափակում են հայաստանյան կամ միջազգային 

պաշտոնյաների կամ խաղաղապահների ճանապարհը: 

 

Ադրբեջանական կողմում էլ, նմանապես, խաղաղ համաձայնագրի առաջին 

փուլում, կարելի է սպասել բացասական արձագանքի. հաշվի առնելով 

հատկապես այն փաստը, որ Ղարաբաղ մնալու է հայկական 

վերահսկողության տակ, եւ ադրբեջանցիները տեսնելու են, որ գրավյալ 

տարածքները բոլորովին դատարկ են, ավերված ու ականապատված, եւ 

գիտակցում են, որ այդ տարածքները բնակելի չեն լինի եւս մեկ 

տասնամյակ: 

 

Ադրբեջանում դիմադրությունը ելնելու է տարբեր խմբերից.  

 

 Բողոքներ, որոնցում ամենաբարձրաձայնը կլինեն Ղարաբաղի 

ազատագրության կազմակերպության անդամները, պատերազմի 

մասնակիցները եւ Շուշիից ու Լաչինից ներքին տեղահանված 

անձինք (որոնք, ի տարբերություն մյուսների, համաձայնագրի 

առաջին փուլում իրավունք չեն ունենալու վերադառնալ իրենց 

նախկին տները):  

 Ադրբեջանում զգալի մի ընտրազանգված` արմատական իսլամի 

համակիրներ, ովքեր թշնամաբար են տրամադրված ե’ւ Արեւմուտքի, 

ե’ւ Ռուսաստանի նկատմամբ, կարող են առաջին անգամ գլուխ 

բարձրացնել` բողոքի թիրախ ընտրելով Արեւմուտքի 

հաստատությունները: Այս ընտրազանգվածի քանակական 

գնահատումները տարբեր են, բայց հարկ եղած դեպքում այն կարող 

է օգտագործվել որպես քաղաքական գործիք:  

 

Հավելյալ բարդություն կարող է ծառանալ այն առումով, որ Մադրիդյան 

փաստաթուղթը (անխուսափելիորեն) հիմնված է “կառուցողական 

երկիմաստության” վրա. հայկական կողմը այն ներկայացնում է որպես մի 

մեխանիզմ, որի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղն ի վերջո հանրաքվեով 

դուրս կգա Ադրբեջանի կազմից, իսկ ադրբեջանական կողմը 

փաստաթուղթը ներկայացնում է որպես մի պայմանագիր, որը 

պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ թույլ 
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չի տալիս կարգավիճակի հարցով հանրաքվեի անցկացումը, քանի դեռ չեն 

վերադարձել Ղարաբաղի ադրբեջանցի ներքին տեղահանված անձինք: 

Առանց վստահության ավելի լայն շրջանակի, ինչն ուղեկցել է ցանկալի 

արդյունքի հասցրած մեկ այլ խաղաղ գործընթաց, որում կիրառվել է 

“կառուցողական երկիմաստությունը”, համաձայնագրի հակադիր 

մեկնաբանությունները կարող են արգելափակման վտանգի ենթարկել 

հետագա առաջընթացը համաձայնագրի հաջորդ փուլում: 

 

Որոշ դիմադրություն խաղաղ համաձայնագրին անխուսափելի է, եւ, եթե 

դա կատարվի ցածր մակարդակով` հաղթահարելի: Ուժի ցանկացած 

կիրառում հազիվ թե անցնի դիպուկահարների կրակոցներից ու քարեր 

նետելուց այն կողմ: Խաղաղապահները կբաժանեն երկու կողմերին, թեեւ 

առանձին մարդիկ կարող են բարդություններ առաջացնել` անցնելով 

հակառակորդի տարածքը: Աղդամից, Ֆիզուլիից եւ այլ շրջաններից 

ադրբեջանցի ներքին տեղահանված անձինք իրենց “բաժինը” կունենան 

խաղաղ համաձայնագրում` գիտակցելով, որ նախկին բնակավայրերը 

վերադառնալու իրենց իրավունքը հասանելի է այնքան ժամանակ, քանի 

դեռ պահպանվում է խաղաղությունը: Հայերն անմիջական օգուտ կտեսնեն 

թուրքական սահմանի բացման եւ տրանսպորտային հաղորադակցության 

վերականգնման հետ կապված: Առանցքային գործոնն այստեղ միջազգային 

պլանավորումն է. միջազգային հեռանկարի առումով, հարկավոր կլինեն 

բավարար չափով զգալի միջազգային ջանքեր` գործուն կերպով աջակցելու 

համաձայնագրի իրականացմանը ու փորձելու հնարավորինս արագ 

ապահովել համաձայնագրից բխող դրական նյութական շահերը: 

 
 

4բ Հրադադարի փլուզումը 

 

Ամենահավանական սցենարը, ըստ որի իրավիճակը կարող է 

վատթարանալ, այն է, երբ ստատուս քվոն պահպանվում է, եւ որեւէ 

համաձայնագիր չի ստորագրվում: “Երբ ուժերը միմյանց այդքան մոտ են, 

իրավիճակը ճակատային գծում անկայուն է` ըստ սահմանման”, - ասում է 

ռազմական փորձագետներից մեկը: Ասվածի դրսեւորումն է վերջին երկու 

տարիներին հեռահար դիպուկազարկ հրացանների` մահացու դեպքերի 

հասցրած օգտագործումը: 

 

Հրադադարը ստուգելու կամ այն թուլացնելու մոտիվացիան առավել ուժեղ 

ավելի մեծաքանակ ու ավելի հուսախաբ ադրբեջանական կողմում: 

Սցենարներից մեկով, թույլ է տրվում, որ ծավալվի որեւէ փոքր միջադեպ: 

“Հրատանային մի արկ ես գցում նրանց դիրքերի վրա, ու 20 կամ 30 հայ 

մեռնում են”, - ասում է արեւմտյան ռազմական փորձագետներից մեկը: - 

“24 ժամ հետո ստանում ես գործողությունների ծավալում”: Մյուս 

սցենարով, աստիճանաբար, բայց դիտավորյալ կրակ է ծավալվում Շփման 

գծում: “Ադրբեջանը կարող է ականանետներ կիրառել ամեն գիշեր ու 
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մեծացնել կորուստները”, - ասում է մեկ այլ ռազմական փորձագետ` նշելով, 

որ ժողովրդագրական հավասարակշռությունը հօգուտ Ադրբեջանի է:  
 

Այս սցենարը ամենադժվարը կլինի միջազգային հանրության համար: 

Կլինեն հրադադարի ռեժիմն ուժեղացնելու եւ հավելյալ դիտորդներ 

ուղարկելու կոչեր: Սակայն, ինչպես Հարավային Օսիայում, արժե  

անկնալել նման սցենար հիմա, քան իրավիճակը վատթարանալուց հետո: 

 
 

4գ Ադրբեջանական “Փոթորիկ” օպերացիան 

 
 

Սա առաջինն է այն երեք սցենարներից, որոնց դեպքում լիամասշտաբ 

պատերազմ է հայտարարվում` եթե խաղաղ գործընթացը գայթում ու 

ձախողվում է (թերեւս` մի քանի տարի անընդմեջ): Ըստ այդմ` Ադրբեջանը 

սահմանափակ հարձակում է սկսում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղից դեպի 

արեւելք ու հարավ ընկած երկու կամ երեք գրավյալ տարածքների` 

Աղդամի, Ֆիզուլիի ու Ջաբրայիլի: Որպես մոդել կարող է ծառայել 1995 

թվականին Խորվաթիայի իրականացրած “Փոթորիկ” օպերացիան, երբ 

վերջինս արագորեն վերանվաճեց սերբերի գրաված հողերը: Բաքուն հույս 

կունենա, որ միջազգային քննադատություն չի հնչի, քանի որ այդ 

տարածքները, որտեղ չկան հայ բնակիչներ, միանշանակորեն Ադրբեջանի 

կազմի մեջ են մտնում: 

 

“Որպես առիթ կարող է ծառայել իրանական սահմանի անվտանգությունն 

ապահովելը”, - ասում է ադրբեջանցի մի պաշտոնյա: - “Դա պիտի շատ 

արագ օպերացիա լինի”:  

 

Վտանգներն այստեղ Ադրբեջանի համար կարող են երկուսը լինել: 

Առաջին, հայերի կողմից վերահսկվող հարթավայրերում հարձակվելիս 

հետեւակային զորամիավորումները անխուսափելիորեն կունենան 

կորուստներ, ինչը կարող է դժգոհության ալիք առաջացնել Ադրբեջանում: 

Ադրբեջանցի ռազմական փորձագետներից Մեհթի Մեհթիեւը day.az-ի 

մեջբերմամբ (2009 թվականի փետրվարի 6) վերջերս գնահատել է, որ նման 

գործողությունը կարող է հանգեցնել շուրջ 10 հազար զոհերի զինվորների 

շրջանում: Երկրորդ, այդ օպերացիայով Ադրբեջանը չի հասնի իր 

հիմնական քաղաքական նպատակին` Լեռնային Ղարաբաղը 

վերադարձնելուն: “Եթե նրանք չեն կարող գրավել ողջ Լեռնային 

Ղարաբաղը, ապա դա քաղաքական ինքնասպանություն է”, - ասում է հայ 

փորձագետներից մեկը: Իր հերթին, Հայաստանը, հավանաբար, նման 

հարձակմանը կարձագանքի այնպես, ինչպես գործեց Թուրքիան 

Հյուսիսային Կիպրոսում. բացահայտորեն զորք կմտցնի Լեռնային 

Ղարաբաղ ու պաշտոնապես կճանաչի այն: Եվ եթե նոր հրադադար 

հաստատվի, դա ավելի ագրեսիվ մակարդակում կսառեցնի թշնամանքը եւս 

մեկ սերնդի համար:  
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4դ Ադրբեջանի լիամասշտաբ հարձակումը 

 

Հաջորդ սցենարը հավանաբար “մղձավանջային սցենար” է Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության դիտորդների համար` Ադրբեջանի 

լիամասշտաբ հարձակումը` վերանվաճելու Լեռնային Ղարաբաղը:  

 

Սա  կարող է լինեն կա’մ լիամասշտաբ հարձակում ընդդեմ Հայաստանի ու 

Լեռնային Ղարաբաղի, կա’մ ավելի սահմանափակ օպերացիա ընդդեմ 

միայն Լեռնային Ղարաբաղի: 

  

Ողջ սահմանի երկայնքով հարձակումը կարող է ռազմական առումով 

ավելի գայթակղիչ լինել Ադրբեջանի համար, բայց նաեւ` ավելի ռիսկային: 

“Մենք կարող ենք գրոհել ամբողջ ռազմաճակատի երկայնքով` Ղազախից 

մինչեւ Նախիջեւան”, - ասում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետներից 

մեկը: - “Հայաստանի սահմանին ուժերը շատ ավելի թույլ են: Մենք մեծ 

գերակայություն ունենք Նախիջեւանի հետ սահմանում”: 

 

Սա ամենավտանգավոր սցենարն է, քանզի այն ենթադրում է պատերազմ 

Հարավային Կովկասի կենտրոնում, ինչն անխուսափելիորեն 

կանդրադառնա հարեւանների վրա: Ամեն դեպքում, հավանական է, որ 

Ռուսաստանը իրեն պարտավորված զգա միջամտել Գյումրիի 

ռազմակայանից` Հայաստանի հետ Մոսկվայի դաշինքի եւ ԱՊՀ-ի 

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակներում: Դժվարին 

կացության մեջ հայտնված Հայաստանը կկիրառի իր ունեցած 

ամենաավերիչ զինատեսակները:  

 

Եթե Բաքուն հարձակվի միայն Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ապա պետք է 

օդուժ ու հետեւակ գործադրելուց առաջ հրետանու միջոցով շարքից հանի 

հայկական հակաօդային համակարգերը: Հայ փորձագետները պնդում եմ, 

որ իրենք Ռուսաստանի աջակցությամբ ունեն առաջնակարգ հակաօդային 

պաշտպանության համակարգ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Լեռնային 

Ղարաբաղում, եւ բավարար ուժ կունենան նման հարձակման առաջին 

ալիքին դիմակայելու համար: 

 

Ռազմական փորձագետները համամիտ են, որ Ադրբեջանը հատուկ ուժերի 

կարիք կունենա նման կամպանիա իրականացնելու համար, եւ որ դրանք, 

սակայն, չեն կարող միայնակ գործել: “Էլիտար ստորաբաժանումները 

կարող են գործել 10-15 օր, դրանից հետո նրանց փոխարինող չի լինի”, - 

ասում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետներից մեկը:  

 

Լայնածավալ հարձակման որեւէ ծրագիր չի կարող աննկատ մնալ 

արտասահմանի համար: Դրսի տերությունները, հավանաբար, 

մոնիտորինգի կենթարկեն ադրբեջանական ցանկացած ռազմական 
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նախապատրաստություն եւ ամեն բան կանեն դա թույլ չտալու համար: 

“Անհրաժեշտ [հարձակման համար] ռազմական նախապատրաստությունը 

տեսանելի կլինի [հարձակումից] շատ առաջ` հատկապես լոգիստիկ 

ջանքերը”, - ասում է արեւմտյան մի դիվանագետ: Արեւմտյան 

տերությունները պիտի նախազգուշացնեն Բաքվին, որ ռազմական 

հարվածը կարող է ծանր հետեւանքներ ունենալ: Արեւմտյան 

փորձագետներից մեկը կարծում է, որ ռուսաստանյան զինուժը 

բավականաչափ մոտ է` անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանին 

վախեցնել-սաստելու համար:20  

 

Արեւմտյան փորձագետներից ոմանք կարծում են, թե Ադրբեջանը չի կարող 

հաղթող դուրս գալ հայերի հետ ռազմական առճակատումից, թեեւ, մեծ 

ռազմական ծախսերի եւ համապատասխանաբար բարձր մակարդակի 

քաղաքական հռետորաբանության տարիներից հետո, սա կարող է եւ հետ 

չպահել ադրբեջանցիներին այդպիսի մի բախում սկսելուց: “Որպես 

հիմնական վտանգ, ես տեսնում եմ այն, որ ադրբեջանցիներն իրենց 

հռետորաբանության պատճառով կարող են նոր պատերազմի մեջ ընկնել”, 

- ասում է վաշինգտոնյան մի փորձագետ: Արդյունքները գրեթե անկասկած 

հարավօսական հնգօրյա համակարտության արդյունքներից ավելի ծանր 

կլինեն` պատճառելով մեծ կորուստներ, հավանաբար, ներգրավելով 

հարեւան երեք տերություններին` Ռուսաստանին, Թուրքիային եւ Իրանին, 

եւ հանգեցնելով նավթի եւ գազի ենթակառուցվածքների փակմանը կամ 

ոչնչացմանը:  

 
  

4ե Հայկական կանխիչ հարված  

 

Ըստ վերջին սցենարի, հայկական ուժերը, անհանգստանալով, որ տանուլ 

են տալիս Ադրբեջանին սպառազինության մրցավազքը, փորձում են 

“կանխիչ հարվածով” իրենց պայմանները պարտադրել Ադրբեջանին: Սա 

Լեռնային Ղարաբաղի զինուժի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի 

նախընտրած սցենարն էր, ով ասում էր, թե անհրաժեշտ էր 

հակամարտության “եզրափակիչ փուլ”` պարտադրելու Ադրբեջանին 

մեկընդմիշտ հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից:  

 

Լեռնային Ղարաբաղի նախկին առաջնորդ Արկադի Ղուկասյանը 2007 

թվականի հունիսին Միջազգային ճգնաժամային խմբին ասել է. - “Եթե մենք 

գտնենք, որ Ադրբեջանի գործողությունները անմիջականորեն վտանգում են 

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, մենք կանխարգելիչ 

                                                 
20 Ռուսներն այժմ նոր լեռնային բրիգադ ունեն, որը տեղակայված է Դաղստանում` 

ադրբեջանական սահմանից ոչ հեռու, նաեւ Բաքվից հյուսիս գտնվող Աստրախանում 

տեղակայված է նրանց Կասպյան ռազմական նավատորմը։ 
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ռազմական գործողություն կիրանացնենք` այդ վտանգը չեզոքացնելու 

նպատակով”: Նման մոտեցման կողմնակիցների ճամբարը Լեռնային 

Ղարաբաղի ներսում, կարծես թե, նոսրանում է:  
 

Ինչեւէ, այս տարբերակն էլ անհավանական ու ռիսկային է: Հրադադարի 

գիծը անցնում է հարթավայրերով, որովհետեւ հայկական ուժերը 1994 

թվականի գարնանը որոշեցին կանգ առնել` ավելի ծանր կորուստներից 

խուսափելու համար: Նրանց կորուստներն այժմ շատ ավելի մեծ կլինեն` 

հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերի ավելի մեծ կարողությունները: 

Հայկական կանխիչ հարվածը իրականում շատ հավանական է, որ 

կասեցվի ու սադրի շատ ավելի լայն ադրբեջանական հակահարձակում: 

Դա նաեւ կհանգեցնի նրան, որ Հայաստանը խստորեն կդատապարտվի 

միջազգային հանրության կողմից: Եվ կրկին, չի կարելի բացառել, 

այդուհանդերձ, որ հայկական կողմը ադրբեջանական հարձակումը 

անխուսափելի համարի: Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ընկալումը 

կարող է հանգեցնել տեղում իրավիճակի էսկալացիային: 

 
 

5 Եզրակացություններ 

 

2008 թվականի վերջին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղ 

համաձայնագրի հուսադրող հեռանկարները ոչ պակաս հստակությամբ 

երեւակեցին առաջընթացը արգելակող բազմաթիվ խոչընդոտները: Կար 

“ճշմարտության պահի” զգացողություն, երբ կողմերը պետք է ապացուցեին 

արդյո՞ք անկեղծ են բանակցությունները շարունակելու հարցում, թե՞ իրենց 

ավելի լավ են զգում անորոշորեն շարունակվող, բայց արդյունքների չբերող 

խաղաղ գործընթացի պայմաններում: 

 

Մոսկովյան հռչակագրի կապակցությամբ սկզբնական լավատեսությունը 

սկսում է մարել, եւ կողմերը կրկին փոխադարձ մեղադրանքներ են 

հնչեցնում, թե հակառակ կողմը իրականում անկեղծ չէ խաղաղ 

գործընթացում: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի` նոյեմբերի 26-ի 

հարցազրույցը իտալական RAI հեռուստաընկերությանը, որի ընթացում նա 

ասել էր, թե “չի բացառում” ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի 

հարցում, հարուցեց հայկական կողմի զայրույթը:  

 

Այժմ երկու կողմերը գտնվում են մի իրավիճակի ծուղակում, երբ 

փոփոխությունների մղումներն ուժեղ չեն, եւ նրանց հասարակությունները 

շարունակում են խոսել լիակատար հաղթանակի եզրաբանությամբ: Դեռեւս 

չափազանց քիչ է խոսվում այն հսկայական օգուտների մասին, որոնք 

կարող են ածանցվել խաղաղության ծրագրի առաջին իսկ փուլից, ինչպես, 

օրինակ, Ադրբեջանի ներքին տեղահանված անձանց ավելի քան 80 տոկոսի 

վերադարձը գրավյալ տարածքներ եւ Հայաստանի սահմանների բացումը: 
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Հայկական կողմում դեռեւս տարածված է տեսակետը, թե “ժամանակը 

աշխատում է մեր օգտին”, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Կոսովոյի, Աբխազիայի 

եւ Հարավային Օսիայի պես, ընթանում է դեպի մասնակի միջազգային 

ճանաչում: 2008 թվականի իրադարձությունները, սակայն, հակասում են 

սրան, եւ Ռուսաստանը, մասնավորապես, միանշանակորեն հակված է 

տարբերակել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վրաստանյան 

հակամարտությունները: Լեռնային Ղարաբաղի ամենահավանական 

ապագան անորոշորեն չճանաչված գոյությունն է, երբ տարածքն ունի 

երկրորդ կարգի միջազգային կարգավիճակ, զուրկ է միջազգային 

անվտանգության երաշխիքներից եւ ունի զարգացման սահմանափակ 

հնարավորություններ: Սա կարող է ավելի գերադասելի լինել Լեռնային 

Ղարաբաղի հայերի համար, քան առաջարկվող մյուս այլընտրանքները, 

թեեւ հեռու է “վարդագույն հեռանկարից”: Միաժամանակ, վրաստանյան 

հակամարտությունը ընդգծեց Հայաստանի խոցելիությունը: Երկրի “կտրուկ 

վերելքի” տասնամյակը թերեւս ավարտին է մոտեցել, եւ այն կարող է մտնել 

ավելի մեծ մեկուսացման ժամանակաշրջան:  

 

Ավելի պայծառ են, առաջին հայացքից, Ադրբեջանի հեռանկարները: 

Երկիրը մտել է մի ժամանակաշրջան, որը կարելի է անվանել “կտրուկ 

վերելքի տասնամյակ”` դրան ուղեկցող ողջ հզորությամբ ու 

բարեփոխումներով: Այդուհանդերձ, Ադրբեջանի վերելքը, թերեւս, 

չափազանց կարճատեւ կլինի (ասենք Ղազախստանի համեմատությամբ) եւ 

չափազանց կախյալ նավթից ու գազից (դրանց խիստ տատանվող գների 

պայմաններում), որպեսզի կարողանա ապահովել երկրի երկարաժամկետ 

տրանսֆորմացիան: Առաջիկա երկու տասնամյակների ավարտին 

Ադրբեջանը կկանգնի իր նավթային բումի խումհարի սոցիալական ու 

քաղաքական հետեւանքների առջեւ: 
 

Վերոշարադրյալ վերլուծությունը եզրահանգում է, որ Ադրբեջանի համար 

կենսունակ ռազմական տարբերակ գոյություն չունի, եւ որ ռազմական 

հարձակումը կարող է աղետալի լինել երկրի համար: Սա ենթադրում է, որ 

Ադրբեջանը պետք է ընդունի այն դժվար ճշմարտությունը, որ ըստ էության 

կորցնել է Լեռնային Ղարաբաղը` եթե միայն խոշոր զիջումների չգնա 

սուվերենության հարցում: Ադրբեջանը կարող է իրապես արգելափակել 

Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար անկախությունը, բայց չունի բավարար 

ռեսուրսներ նման որոշումը պարտադրելու համար: 

 

Այն, որ չկա ողջամիտ ռազմական տարբերակ, դեռ չի նշանակում, որ ոչ 

ողջամիտ մի տարբերակ չի կիրառվի` տարերայնորեն կամ սխալ 

քաղաքական պատճառներով պայմանավորված: Այս վտանգը չի կարելի 

անտեսել: Այն, ինչը ռուս գիտանական Վալերի Տիշկովը անվանում է 

“տխմարության գործոն” պետք է միշտ մաս կազմի Լեռնային Ղարաբաղի 

հարցի հավասարմանը, առավել եւս` 2008 թվականի օգոստոսին 

Հարավային Օսիայի շուրջ աղետալի պատերազմից հետո: 
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Անբավարար են թվում հակամարտության կարգավորման մեջ 

ներգրավված դիվանագիտական ռեսուրսները: Երկկողմ 

խոսակցություններում տեղ են գտնում այլ օրակարգեր: Ադրբեջանի հետ 

բանակցություններում, օրինակ, գերակայում են էներգետիկ 

անվտանգության հարցերը: Այստեղ էլ, սակայն, հակասության մեջ են 

երկարաժամկետն ու կարճաժամկետը: Տեղին է հարցնել, թե արդյոք 

Նաբուկոյի պես ծրագիրը իրականանալի է մի տարածաշրջանում, որը 

հակամարտությունների հակում ունի ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ 

Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ. էներգետիկ անվտանգությունը ու 

Ղարաբաղյան հակամարտությունը խիստ սերտորեն կապակցված են:  

 

Շարունակում է գոյություն ունենալ նաեւ սխալ ընկալում, թե Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտությունը “սառեցված է” եւ կարող է “կառավարվել” 

Մինսկի խմբի կողմից: Մինսկի խմբի համանախագահները, մինչդեռ, 

չունեն բավարար չափով սիրաշահելու կամ վախեցնելու լծակներ` 

հակամարտության կողմերին մեղմել-համոզելու համար: Մինսկի խմբի 

համանախագահության ֆորմատը ապացուցել է, որ բավականաչափ ուժեղ 

ու կայուն է` վերապրելու միջազգային այնպիսի ցնցումներ, ինչպիսին 

վրացական ճգնաժամն էր, եւ մշակելու այնպիսի բարդ փաստաթուղթ, 

ինչպիսին Հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթուղթն է: Բայց 

այն շատ նեղ ու փակ է` ավելի լայն խաղաղ գործընթացին սատարելու 

համար: Հետեւաբար, այն կշահի` մնալով որպես հիմնական բանակցային 

մեխանիզմ, լինելով նաեւ ավանգարդը ավելի լայն խաղաղ գործընթացի, 

որում մյուս միջազգային կազմակերպությունները` Եվրամիությունը, 

Եվրախորհուրդը, ՆԱՏՕ-ն, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 

ապագայում իրենց շահերն ունեցող այլ դերակատարները` Վրաստանը 

կամ Իրանը, աջակցում են խաղաղ համաձայնագրի հասնելու 

համընդհանուր նպատակին:  

 

Ճակատագրականորեն, Հասարակությունները ներգրավված չեն խաղաղ 

գործընթացում, եւ շատերը ցինիզմով են վերաբերում բանակցություններին: 

Շարքային մարդիկ չեն զգում, թե հակամարտության խաղաղ 

կարգավորումը կարող է շահավետ լինել իրենց համար: Առաջնորդները 

վախենում են հանրային կարծիքի “վագրին սանձելուց”, ինչը կարող է 

կործանել իրենց: Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ու ադրբեջանցիների 

մրցակցող պնդումները (առաջինները պնդում են, որ հակամարտության 

երրորդ կողմն են, իսկ երկրորդները ձգտում են Լեռնային Ղարաբաղի 

հայերի հետ հավասար կարգավիճակի) արձագանք չեն գտնում: Բոլորը 

գիտակցում են, որ այս հարցերը լուծում են պահանջում, բայց գրեթե 

բացակայում է դրանցով զբաղվելու ցանկությունը: 

 

Առաջընթացի հասնելու համար անհրաժեշտ է փոխել հակամարտության 

լեզուն ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում: 
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Հնչերանգը պիտի փոխվի այնպես, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 

առաջնորդները նոր լեզվով խոսեն ոչ միայն իրենց ժողովուրդների, այլեւ 

մյուս կողմի հետ:  

 

Սա նշանակում է.  
 

 Միջազգային պաշտոնյաների կողմից “տարածքային 

ամբողջականություն” եւ “ինքնորոշում” եզրերի ավելի քիչ 

օգտագործում, որոնք ավելի անորոշություն, քան պարզություն են 

մտցնում, եւ ավելի հաճախակի անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղի 

հայերի, ադրբեջանցիների եւ գրավյալ տարածքներից ադրբեջանցի 

ներքին տեղահանված անձանց իրավունքներին ու այն բանին, թե 

ինչ կտա խաղաղությունը այդ մարդկանց:  

 Անդրադարձը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը 

մաս է կազմում Կովկասի խաղաղ ապագայի տեսլականի ընդհանուր 

ձեւակերպման, որի տնտեսական ծրագրերում շահագրգիռ են բոլոր 

կողմերը: 

 Հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների 

(հայկական “կարմիր գիծը”) եւ գրավյալ տարածքների 

կարգավիճակի միջեւ ավելի հստակ տարբերակում: Բավականաչափ 

հաճախ հնչելու դեպքում սա կարող է ուղերձ փոխանցել Աղդամից 

եւ այլ գրավյալ տարածքներից ներքին տեղահանված անձանց, որ 

իրենց վերադարձի իրավունքը իրագործելի կլինի, եթե խաղաղ 

համաձայնագիրը ստորագրվի, ինչի համար հարկավոր են 

զիջումներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում: 

 Ադրբեջանական կողմից պատերազմական հռետորաբանության 

դադարեցում, որը խանգարում է հայկական կողմում որեւէ  

վստահության ձեւավորմանը: Թեեւ իրատեսական չէ ակնկալել, որ 

ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես կստորագրի ուժի չկիրառման 

մասին համաձայնագիր, ռազմաշունչ հռետորաբանությանը վերջ 

տալը նախապայման է խաղաղ գործընթացում առաջընթացի համար 

եւ կարող է նպաստել երկու կողմերի միջեւ հարաբերություններում 

բարենպաստ ժամանակաշրջանի ստեղծմանը: Նույն ոգով, եթե 

Ադրբեջանը դրսեւորի “հզոր խաղաղարարի” վարքագիծ` Լեռնային 

Ղարաբաղի հայերին վերաբերելով ոչ թե որպես թշնամիներ կամ 

հանցագործներ, այլ որպես իր պոտենցիալ քաղաքացիներ, դա կլինի 

առաջին քայլը 20 տարի ի վեր գոյություն չունեցող 

հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ:  

 Երկու կողմերում` պատերազմի ընդհանուր ողբերգության առթիվ 

ցավի դրսեւորում, ինչպես նաեւ հիշատակումներ սերտորեն 

կապված ընդհանուր մշակույթի, առեւտրական 

փոխհարաբերությունների պատմության, հայերի ու 

ադրբեջանցիների միջեւ խառը ամուսնությունների, ապագայում 
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որպես հարեւաններ ու գործընկերներ կողք-կողքի ապրելու 

անհրաժեշտության մասին: 

 

Հարկավոր է շեշտադրել, որ լեզվի ու բանավեճի նման փոփոխությունը 

մաս է կազմում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 

“վերաշրջանակման” երկարաժամկետ փոփոխության, որից չի կարելի 

ակնկալել, որ այն ինքնին կբերի անմիջական արդյունքների: Կարեւոր է 

նաեւ, որ խոսքի հնչերանգի այս փոփոխությունը կատարվի միջազգային 

աջակցությամբ, քանի որ կողմերից ոչ մեկից ակնկալելի չէ, որ 

միակողմանիորեն կատարի քաղաքական ռիսկեր պարունակող այդ քայլը:  

 

Այս հոդվածի նպատակը քննարկումները խթանելն է եւ ոչ թե լուծումների 

դեղատոմսեր տալը: Կա երկու ընդգրկուն եզրահանգում. առաջին, 

հակամարտող կողմերը պետք է որդեգրեն ավելի կառուցողական 

երկարաժամկետ մտածողություն` գիտակցելով, որ իրենցից ոչ մեկը չի 

կարող լիակատար կերպով “հաղթել” Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունում, եւ երկրորդ, կողմերը պետք է հստակեցնեն, թե ինչ 

միջազգային ռեսուրսներ են անհրաժեշտ երկարաժամկետ խաղաղության 

հասնելու համար եւ դիմեն միջազգային հանրությանը` այդ ռեսուրսները 

տրամադրելու խնդրանքով: 


