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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՀԵՏ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅ ԹԸ. 
ՃՇԳ ՐԻՏ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅ ՏՈՂ ԵԶ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

 Դա վիթ Ջա մա լյան, ԵՊԼՀ

 Հան րա հայտ ի րո ղու թյուն է` եզ րույթ ներն ար տա հայ տում են հա
կա մար տող կող մե րի պատ կե րա ցում ներն այդ հա կա մար տու թյան 
ծա գում նա բա նու թյան, ըն թաց քի ու կար գա վոր ման հե ռան կա րի վե
րա բե րյալ։ Սա կայն մի ջազ գային ճա նա չում են ստա նում ա ռա վել 
նա խա ձեռ նո ղա կան դի վա նա գի տա կան ակ տի վու թյուն հան դես բե
րող հա կա մար տող կող մի ստեղ ծած եզ րույթ նե րը։

Ոչթե«շփմանգիծ»,այլ«Արցախիպետականսահման»
 
Ա ռա ջին հեր թին տե ղին է ան դրա դառ նալ սահ մա նադ րո րեն Ար

ցա խի մա սը կազ մող, սա կայն նախ կին ԼՂԻՄի սահ ման նե րից 
դուրս գտն վող տա րածք նե րին վե րա բե րող եզ րույթ նե րին։ 

Այս պես, մե զա նում եր բեմն օգ տա գործ վում է «անվ տան գու թյան 
գո տի» եզ րույ թը, ո րով ը նդ գծ վում է այդ տա րածք նե րի կար ևոր լի
նելն Ար ցա խի ան վտան գու թյան հա մար, ա ռա վել հա ճախ՝ «ա զա
տագր ված տա րածք ներ» եզ րույ թը՝ նշե լու հա մար այդ տա րածք նե րի 
պատ մա կա նո րեն մեզ պատ կա նե լու, ի նչ պես նաև ագ րե սո րին ճն շե
լու հան գա ման քը։

 Սա կայն թե՛ ներ կա յում, թե՛ ա պա գա յում Ար ցա խի փաս տա ցի 
տա րած քի ան սա կար կե լի ու թյունն ա դեկ վատ կեր պով ար տա հայտ-
վում է «Ար ցա խի սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված տա րածք ներ» եզ
րույ թի մի ջո ցով։ Այս տե սա կե տից` «Արցախի սահմանադրորեն
ամրագրվածտարածքներ» եզ րի տրա մա բա նու թյու նը նույ նա կան 
է «Արցախիպետականսահման» եզ րի տրա մա բա նու թյա նը, այն է` 
Ար ցա խի ներ կայիս տա րածքն ան սա կար կե լի է։ 

Այս հա մա տեքս տում տե ղին է ան դրա դառ նալ նաև «շփ ման գիծ» 
եզ րույ թի վտան գա վո րու թյան խնդ րին՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ վեր
ջինս մե զա նում կի րառ վում է գրե թե հա մա տա րած։ 

Ինչ պես գի տենք, հա կա մար տու թյան ըն թաց քում պաշ տո նա կան 
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Բա քուն քա րոզ չա կան և դի վա նա գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
դրել խնդ րի ծագ ման և ըն թաց քի պատ կե րը հօ գուտ ի րեն ա ղա վա ղող 
բազ մա թիվ եզ րույթ ներ։ Այդ պի սի նե րից է նաև «շփ ման գիծ» եզ րույ
թը, ո րը, մեր հա մոզ մամբ, նպա տա կա հար մար չէ կի րա ռել։ Հի շեց
նենք, որ ա դր բե ջա նա կան ծագ մամբ այդ եզ րույ թը մե զա նում կի րառ
վում է « ղա րա բա ղաա դր բե ջա նա կան հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման 
գիծ» ձ ևա կերպ մամբ1։

 Բանն այն է, որ «շփ ման գիծ» եզ րույթն ա ծան ցյալ է Բաք վի 
պաշ տո նա կան տե սա կե տից առ այն, թե ի բր Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյունն օ կու պաց րել է Ա դր բե ջա նի տա րած քի 20%ը։ Բնավ 
պա տա հա կան չէ, որ Ա դր բե ջա նի ՊՆ պաշ տո նա կան հա ղոր դա
գրու թյուն նե րում «շփ ման գիծ» եզ րույ թը կի րառ վում է « Հա յաս տա նի 
Զին ված ու ժեր» ար տա հայ տու թյան հետ փոխ կա պակց ված։ Ի դեպ, 
այս ա ռու մով «շփ ման գիծ» և «գ րավ ված տա րածք ներ» եզ րույթ ներն 
ի րենց բո վան դա կու թյամբ նույ նա կան ե ն։ Ման րա մաս նենք։ 

«Շփ ման գիծ» աս վա ծը են թադ րում է սկզ բուն քո րեն փո փո խե լի, 
ան կա յուն, ժա մա նա կա վոր բա ժա նա րար գիծ։ Այ սինքն՝ այդ եզ րույ
թը կոչ ված է ը նդ գծե լու ոչ մի այն հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված 
չլի նե լը, այլև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ա դր բե ջա նի 
տա րած քի օ կու պա ցի այի հան գա ման քը։ Այդ եզ րույ թով է նաև պաշ
տո նա կան Բա քուն փոր ձում որ պես հա կա մար տու թյան կողմ ներ
կա յաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը, և միև նույն ժա մա նակ՝ 
բա ցա ռել ի նք նո րոշ ված Ար ցա խի՝ որ պես բա նակ ցու թյուն նե րի ի նք
նու րույն կողմ հան դի սա նա լու հնա րա վո րու թյու նը։ Այ սինքն՝ պաշ տո
նա կան Բա քուն, այս եզ րույ թը ստեղ ծե լով ու հետ ևո ղա կա նո րեն տա
րա ծե լով, ձգ տում է նախ՝  միջազգայինհանրությանշրջանումկար
ծիքձևավորելառայն,թեիբրՀայաստանիՀանրապետությունն
օկուպացրել էիրտարածքիմիմասը, ա պա նաև՝  թույլ չտալ,որ
ԱրցախիներկատարածքնաշխարհումընկալվիորպեսԱրցախի
բնակչությանինքնորոշմանիրավունքիիրացմանարդյունք։ Ըստ 
այդմ՝ «շփ ման գիծ» եզ րույ թը կոչ ված է տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո
րե լու պաշ տո նա կան Բաք վի դիր քո րո շումն առ այն, որ ստա տուս 
քվոն ա նըն դու նե լի է ու պետք է փոխ վի, և որ «Ադր բե ջա նի տա րած

1 «Շփման գիծ» եզրույթի վտանգավորության և «Արցախ  Ադրբեջան պետական 

սահման» եզրույթի կիրառման նպատակահարմարության վերաբերյալ տե՛ս նաև  

Мелик-Шахназарян Л., О войне и победе, т. 2, Ереван, Айагитак, 2015։
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քային ամ բող ջա կա նու թյու նը պետք է վե րա կանգն վի»։ 
Այս պի սով՝ «շփ ման գիծ» եզ րույ թը հա կա մար տու թյան կար գա

վոր ման վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան Բաք վի տե սա կե տը հան րայ
նաց նե լու նպա տակ ու նի և, ը ստ է ու թյան, Ար ցա խի բնակ չու թյան 
ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը ժխ տե լու ա դր բե ջա նա կան դրս ևո րում նե
րից մեկն է։ Ը ստ այդմ՝ կար ծում ե նք, որ  կիրառելովայն՝մենք,ըստ
էության, ընդունում ենք պաշտոնական Բաքվի տեսակետն առ
այն,որՀայաստանիՀանրապետություննօկուպացրելէԱդրբե
ջանիտարածքիմիմասը։

Ա ռա վել վտան գա վոր է սա կայն այն, որ « ղա րա բա ղաա դր բե ջա
նա կան հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման գիծ» եզ րույ թը հա ճախ մե զա
նում կի րառ վում է « հայա դր բե ջա նա կան սահ մա նին» հա վե լու մով՝ 
ի նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մանն 
Ա դր բե ջա նի հետ։ Տվյալ դեպ քում « հայ» ար մա տը մաս նա վո րեց
վում և նույ նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ։ Որ պես 
հետ ևանք՝ Ար ցա խը ըն կալ վում է որ պես հայ կա կան տի րույ թից դուրս 
գտն վող մի տա րածք։ Վե րը նշ վա ծը վտան գա վոր է, քան զի կա րող 
է խե ղել հա սա րա կու թյան մոտ հայ րե նի քի կեր պա րի և ը նդ գրկ ման 
ըն կա լու մը։ Առ հա սա րակ կար ծում ե նք՝ հար կա վոր է հայոց եր կու 
պե տու թյուն նե րին ան դրա դառ նա լիս հս տա կո րեն ը նդ գծել « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն» ան վա նու մը և ձեռն պահ մնալ « հայ» 
ար մատն օգ տա գոր ծե լուց բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ հար կա վոր է 
ա ռանձ նաց նել «Ար ցախ» տե ղա նու նը՝ որ պես հայոց ե րկ րորդ պե
տու թյան ան վա նում։ Այս ա մե նը բնավ ման րուք ներ չեն, քան զի եզ
րույթ նե րը կա րող են հան րային դիր քո րո շում ներ ձևա վո րել։ Հա սա
րա կու թյան ըն կա լում նե րում պետք է հս տակ լի նի՝ գո յու թյուն ու նի 
հայոց եր կու պե տու թյուն, բայց մեկ ը նդ հան րա կան Հա յաս տան հայ
րե նիք։ 

Այս պի սով, չկա որ ևէ փաս տարկ, որ կհիմ նա վո րեր մե զա նում 
« հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման գիծ» եզ րույ թի կի րառ ման նպա տա
կա հար մա րու թյու նը։ Կար ծում ե նք՝ մեզ հա մար շա հե կա նը «Ար
ցախԱդրբեջանպետականսահման»  եզ րույթն է, ո րը և՛ ճշգ րիտ 
է, և՛ բա ռի բուն ի մաս տով հա յան պաստ։ Այս տեղ ար ժե հատ կա պես 
ը նդ գծել, որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված չլի նե լը խո չըն դոտ 
չէ «ԱրցախԱդրբեջանպետական սահման» եզ րույթն օգ տա գոր
ծե լու հա մար։ Չէ՞ որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված չլի նե լը մեզ 
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չի խան գա րում ըն դու նե լու Ար ցա խի բնակ չու թյան ի նք նո րոշ ման 
ի րա վունքն ու մի ջազ գային ա տյան նե րում պաշտ պա նե լու այդ ի րա
վուն քի ի րաց ման ար դյուն քը՝ հայոց ե րկ րորդ պե տու թյան գո յու թյու
նը, մա նա վանդ որ հայ կա կան կող մը պաշ տո նա պես սկզ բուն քո րեն 
բա ցա ռում է հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման այն պի սի սցե նա րի 
կեն սա գոր ծու մը, ո րի ար դյուն քում Ար ցա խը կհայտն վի Ա դր բե ջա նի 
կազ մում։ 

Ինչ պես գի տենք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն 
ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյու նը ը նդ գծում է, որ հա կա մար
տու թյան կար գա վոր ման գոր ծում վեր ջին խոս քը պատ կա նում է Ար
ցա խին, ի սկ պաշ տո նա կան Ստե փա նա կեր տը՝ որ պես ի նք նո րոշ ված 
սուբյեկտ, հայ տա րա րում է, որ հետ պա տե րազ մյան ի րո ղու թյուն նե
րի փո փո խու թյունն ու տա րած քային զի ջում ներն ա նըն դու նե լի են, 
քան զի այդ պի սին է Ար ցա խի բնակ չու թյան հա վա քա կան կամ քը։ 
Այս պի սով՝ Ար ցա խի ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյան դիր քո
րոշ ման տրա մա բա նու թյու նը հետ ևյալն է՝ ԱդրբեջանիհետԱրցա
խիսահմաններըկարողենճշգրտվել,բայցսահմանիուրվագծի
սկզբունքայինփոփոխություննանհնար է2 ։ Պաշ տո նա կան Ստե
փա նա կեր տի այս սկզ բուն քային դիր քո րո շու մը3 կոչ ված է ընդգծելու
Արցախի՝ հակամարտության ինքնուրույն կողմ լինելը, շեշտելու
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի տարածքի
օկուպացիայիթեզիանհիմնլինելը և ի վեր ջո՝  դիվանագիտական
գրագրությամբբացառելուտարածքայինզիջումներիհեռանկա
րը։

 Հետ ևա բար՝ Ար ցա խը՝ որ պես հայոց ե րկ րորդ պե տու թյուն, ու նի 
և ու նե նա լու է սահ ման ներ։ Ի սկ ե թե այդ պես է, ա պա մի ան գա մայն 
տե ղին է «Ար ցախԱ դր բե ջան պե տա կան սահ ման» եզ րույ թի կի րա
ռու մը, քան զի այն մի ան գա մայն հա մա հունչ է հա կա մար տու թյան 
կար գա վոր ման վե րա բե րյալ թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, 

2 Այլ հարց է, որ այդ ճշգրտում ասվածի հեռանկարն այնքան հեռու է և մշուշոտ, որ 

այժմ այդ մասին խոսելը պարզապես իրատեսական չէ։
3 Տես՝  Հանդիպում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ԼՂՀ Նախագահի 

աշխատակազմ, 18.05.2014, http://www.president.nkr.am/am/news/meetingsWithF

oreignDelegations/2441/, հղվել է 04.11.2017 թ.։ Տե՛ս նաև Бунтман Е., Интервью с 
Кареном Мирзояном, Радио “Эхо Москвы”, 04.03.2013, https://echo.msk.ru/programs/

beseda/1023174echo/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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թե՛ Ար ցա խի պաշ տո նա կան դիր քո րո շում նե րին։ 
Այս պի սով, հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ըն կա լում նե րում 

Ա դր բե ջա նի հետ հա կա մար տու թյան պատ կե րը պետք է ար տա ցոլ
ված լի նի ճշգր տո րեն։ Մաս նա վո րա պես` վտան գա վոր և ը ստ այդմ` 
ան թույ լատ րե լի է, որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման թյուր
քա մետ սցե նա րը մեր հան րու թյու նը ըն կա լի որ պես ըն դու նե լի։ Ի սկ 
թյուր քան պաստ եզ րույթ նե րի ա կա մա կի րա ռումն ա նուղ ղա կի ո րեն 
նպաս տում է վե րը նշ վա ծին, քան զի հան րային ըն կա լում նե րում ամ
րապն դում է ա դր բե ջա նա կան թե զե րը՝ վեր ջին նե րիս հան դեպ հան
րու թյանն ա ռա վել ըն կա լու նակ դարձ նե լով և այդ կերպ նպաս տե լով 
դրանց տա րած մա նը։

«Ղարաբաղյան հակամարտությո՞ւն», թե՞ «Ադրբեջանի հետ
հակամարտություն».այսերկուեզրույթիցո՞րնէառավելճշգրիտ
բնորոշումհակամարտությանէությունը։

 
Ար ցա խի տա րած քի հան դեպ Ա դր բե ջա նի հա վակ նու թյուն նե րով 

պայ մա նա վոր ված՝ հա կա մար տու թյու նը դի վա նա գի տա կան, քա ղա
քա գի տա կան շր ջա նակ նե րում հայտ նի է « Ղա րա բա ղյան հա կա մար
տու թյուն» ան վամբ։ Ը ստ այդմ՝ փաստ է, որ սույն եզ րույ թը ստա ցել է 
մի ջազ գային ճա նա չում։ Սա կայն, մեր հա մոզ մամբ « Ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյուն» եզ րույ թը սկզ բուն քո րեն սխալ է ար տա հայ տում 
հա կա մար տու թյան ծա գում նա բա նու թյունն ու զար գաց ման հե ռան
կար նե րը։ Մեր կար ծի քով՝ հա կա մար տու թյան վե րա բե րյալ եզ րույթ
ներ ստեղ ծե լիս հարկ է ել նել թուրքա դր բե ջա նա կան տան դե մի հետ 
հա կա մար տու թյան ցիկ լային լի նե լու սկզ բուն քից4։ Ա ռա վել քան ա կն
հայտ է, որ Բաք վի հա վակ նու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում լոկ 
Ար ցա խի տա րած քով. թուրքա դր բե ջա նա կան հա վակ նու թյուն նե րը 
շատ ա վե լին ե ն։ Այս տեղ տե ղին է հատ կա պես ը նդ գծել, որ պատ
մա կա նո րեն հա յա պատ կան տա րածք նե րի հան դեպ նկր տում նե րի 
ա ռու մով Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի հե ռա հար շա հե րը նույ նա կան 
ե ն։ Այս պի սով, Ան կա րայի և Բաք վի ծա վա լա պաշ տա կան նկր տում
նե րը հա կա մար տու թյու նը դարձ նում են տևա կան։ Ա հա այս հա մա

4 «Շփման գիծ» եզրույթի վտանգավորության և «Արցախ  Ադրբեջան պետական 

սահման» եզրույթի կիրառման նպատակահարմարության վերաբերյալ տե՛ս նաև  

Мелик-Шахназарян Л., О войне и победе, т. 2, Ереван, Айагитак, 2015։
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տեքս տում Ար ցա խի տա րած քին տի րա նա լու Բաք վի ցան կու թյու նը, 
մեր հա մոզ մամբ, հար կա վոր է դի տար կել որ պես տվյալպատմական
ժամանաակահատվածումարդիականդարձածթուրքհայկական
տևական հակամարտության մի դրվագ։ Հետ ևա բար` հա կա մար
տու թյան ներ կա դր վա գը տա րած քային զի ջում նե րի սցե նա րով կար
գա վո րել փոր ձե լու դեպ քում պար զա պես վրա կհաս նի հա կա մար
տու թյան հա ջորդ փու լը, ո րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ան վա
նել  նախիջևանյան։ Բանն այն է, որ նման սցե նա րի կեն սա գործ ման 
դեպ քում Ա դր բե ջա նը, ստա նա լով հնա րա վո րը, վաղ թե ո ւշ կփոր ձի 
Նա խիջ ևա նի հետ տա րած քային կապ հաս տա տել, ին չը մնում է
թուրքադրբեջանականերկյակիհեռահարնպատակներիցմեկը։ 
Այդ նպա տակն այ սօր ա նի րա կա նա նա լի է ա զա տագր ված Ար ցա խի 
ներ կա` սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված տա րած քի պայ ման նե րում։ 
Ար ցա խի սահ ման նե րի ներ կա ո ւր վա գի ծը թուրքա դր բե ջա նա կան 
ագ րե սիվ նկր տում նե րը զս պող, ը ստ է ու թյան, ան փո խա րի նե լի գոր
ծոն է, ո րը կան խում է թյուրքհայ կա կան հա կա մար տու թյան զար
գա ցու մը մեզ հա մար վտան գա վոր ո ւղ ղու թյամբ և ստի պում հա կա
ռա կոր դին հա մա կերպ վել հայոց պե տա կա նու թյան գո յու թյան հետ։

 Հետ ևա բար` ել նե լով ո ղջ վե րը նշ վա ծից՝ տե ղին է շր ջա նա
ռել «Ադրբեջանի հետ հակամարտություն» եզ րույ թը։ Այս կերպ 
ը նդ գծ վում է հա կա մար տու թյան շա րու նա կա կան բնույ թը, այդ շա
րու նա կա կա նու թյան պայ մա նա վոր ված լի նե լը թուրքա դր բե ջա նա
կան ագ րե սիվ նկր տում նե րով և, ի նչն ա մե նա կար ևորն է, Ար ցա խի 
ներ կա տա րած քի վճ ռո րոշ նշա նա կու թյունն այդ ագ րե սիվ նկր տում
նե րը զս պե լու գոր ծում։ 

Եվս մեկ նկա տա ռում. սկզ բուն քո րեն կար ևոր է, որ մեր հան րային 
ըն կա լում նե րում Ար ցա խը չըն կալ վի որ պես խն դիր՝ պրոբ լեմ։ Մինչ
դեռ « Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյուն» եզ րույթը պա րու նա կում է 
նաև այդ վտան գը։  ՀակամարտությանպատճառըոչթեԱրցախն
է,այլթուրքադրբեջանականագրեսիվհավակնությունները,  հետ
ևա բար՝ հար կա վոր է հետ ևո ղա կան ջան քեր գոր ծադ րել՝ ա հա այս 
հո գե բա նո րեն ա ռողջ դիր քո րո շու մը հա յաս տա նյան հան րային ըն
կա լում նե րում ամ րապն դե լու հա մար։  Կար ծում ե նք՝ «Ադրբեջանի
հետհակամարտություն» եզ րույ թը շր ջա նա ռե լն է ա պես կնպաս տի 
այդ նպա տա կին։
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ДАВИД ДЖАМАЛЯН - О НЕОБХОДИМОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТОЧНЫХ ТЕРМИНОВ, ХАРАКТЕРИЗИРУЮЩИХ КОНФЛИКТ С АЗЕР-
БАЙДЖАНОМ 

В статье анализируется целесообразность употребления в публици-
стическом и политико-дипломатическом лексиконах некоторых терминов, 
касающихся Нагорно-Карабахского конфликта. “Линия соприкосновения 
войск” или “государственная граница Арцаха”, “Карабахский конфликт” 
или “конфликт с Азербайджаном”: автор предлагает собственные методо-
логические подходы для выбора корректных и объективных терминов.

Ключевые слова: Армения, Арцах, Азербайджан, термины 

DAVIT JAMALYAN - ON THE OBJECTIVE TERMS DESCRIBING 
THE CONFLICT WITH AZERBAIJAN 

The article discusses some terms, related to the Nagorno-Karabakh conflict. 
“Line of Contact” vs “Artsakh’s state border”, “Karabakh conflict” vs “Conflict 
with Azerbaijan”: which one is right or “more right”? The author proposes his 
considerations on the selection of terms in compliance with objectiveness and 
correctness.

Key words: Armenia, Artsakh, Azerbaijan, terms
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