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Է րիկ Դավ թյան, ԵՊՀ

Որ պես Հա յաս տա նի ժա մա նա կա կից պատ մու թյան կար ևո
րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րից և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից մե կը՝ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը 
ե զա կի տեղ է զբա ղեց նում հա կա մար տու թյուն նե րի հա մե մա տա կան 
ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում։ Հաշ վի առ նե լով այն հան գա
ման քը, որ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը դեռևս չլուծ ված, շա
րու նակ վող գոր ծըն թաց է և պար բե րա բար հան գեց նում է սահ մա նի 
եր կայն քով լար վա ծու թյան ո ւժգ նաց մա նը, հարկ է հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյան մի ջո ցով վեր հա նել հիմ նախնդ րի հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք թույլ կտան հաս կա նալ հա կա մար տու
թյան բնույ թը և ար դի շր ջա նի զար գա ցում նե րը, լույս սփ ռել խնդ րի 
կար գա վոր ման հա վա նա կա նու թյան հար ցի շուրջ։

Ար ցա խյան հիմ նախնդ րի ա մե նա կար ևոր յու րա հատ կու թյու
նը խնդ րո ա ռար կա տա րած քի հա րա բե րա կան մե ծու թյունն է։ Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քը կազ մում է 
մոտ 12.000 կմ2 (նե րա ռյալ Ա դր բե ջա նի կող մից ԼՂՀ Շա հու մյա նի, 
Մար տու նու, Մար տա կեր տի շր ջան նե րի օ կու պաց ված հատ ված նե
րը (մոտ 1041կմ2))1, ին չը բա վա կան մեծ տա րածք է Հա յաս տա նի և 
Ա դրբե ջա նի պես փոքր պե տու թյուն նե րի հա մար ։ Այս պես, վե րոն շյալ 
ամ բողջ տա րած քը կազ մում է Ա դրբե ջա նի՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ
ված տա րած քի մոտ 13.9%ը, ի սկ ՀՀի և ԼՂՀի տա րած քի (մի ա սին 
հաշ ված՝ 41.743 կմ2)՝ 28.75%ը։ Բնա կան է՝ որ քան մեծ լի նի վի ճե լի 
հա մար վող տա րած քը, այն քան կմե ծա նա հա վա նա կա նու թյու նը, որ 
հա կա մար տող կող մե րը մի մյանց հան դեպ կդրս ևո րեն ա վե լի ան տա
գո նիս տա կան և ան զի ջում վար քա գիծ՝ նպաս տե լով էք զիս տեն ցի ալ 
սպառ նա լի քի ըն կալ ման ամ րապնդ մա նը և խիստ նվա զեց նե լով հա

1 Տվյալները ներկայացվում են ԼՂՀ Նախագահի պաշտոնական կայքէջից։ 

Ընդհանուր տեղեկություններ, http։//www.president.nkr.am/am/nkr/generalInformation/, 

հղվել է 15.08.2017 թ.։
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կա մար տու թյան կար գա վոր ման հա վա նա կա նու թյու նը։
Աս վածն ա վե լի պատ կե րա վոր դարձ նե լու հա մար՝ վե րոն շյալ 

ցու ցա նիշ նե րը հա մե մա տենք աշ խար հում մինչ օ րս գոր ծող կամ 
ե րբ ևէ գո յու թյուն ու նե ցած այլ հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Այս
պես, օ րի նակ, Էլ զասԼո թա րին գի ան, ո րը որ պես վի ճե լի տա րածք 
ձևա վոր վեց Ֆրան սի այի Ալ զա սի շր ջա նի և Լո րե նի շր ջա նի Մո զե
լի դե պար տա մեն տի հիմ քի վրա, կազ մում էր 13.123 կմ2 տա րածք2։ 
Աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի ար դի ձև ված քի պայ ման նե րում 
Էլ զասԼո թա րին գի այի տա րած քը կազ մում է Ֆրան սի այի տա րած
քի ըն դա մե նը 2.4%ը և Գեր մա նի այի տա րած քի 3.7%ը։ Ը նդ ո րում, 
ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ այս հիմ նախն դիրն այլևս 
գո յու թյուն չու նի և ա ռա վել սուր բնույթ ու ներ 18701871 թթ. ֆրանս
պ րու սա կան պա տե րազ մից հե տո, ա պա Էլ զասԼո թա րին գի ան կազ
մում էր Ֆրան սի այի և Գեր մա նի այի տա րած քի (նե րա ռյալ գա ղութ
նե րը) հա մա պա տաս խա նա բար 0.1%ը և 0.4%ը3, ի սկ գեր մա նա կան 
կայս րու թյա նը հա ջոր դած Վայ մա րյան Հան րա պե տու թյան պա րա
գա յում՝ 2.8%։

 Հա ման ման հա մե մա տու թյուն ներ կա րե լի է ա նել նաև գոր ծող 
հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Կու րի լյան կղ զի նե րի հա րա վային 
հատ վա ծը (Ի տու րուպ, Շի կո տան, Կու նա շիր կղ զի նե րը և Հա բո մայի 
կղ զե խում բը), ո րոնք վի ճե լի են հա մար վում Ռու սաս տա նի և Ճա պո
նի այի միջև, կազ մում են շուրջ 5.000 կմ2 (Ճա պո նի այի տա րած քի 
1.3%ը և Ռու սաս տա նի տա րած քի 0.02%ը)։

Այս հա մա տեքս տում հե տաքր քիր է դի տար կել նաև Քաշ մի րի 
հիմ նախն դի րը։ Քաշ մի րը, ո րը վե ճի ա ռար կա է Հնդ կաս տա նի և Պա
կիս տա նի (մա սամբ նաև Չի նաս տա նի) միջև, զբա ղեց նում է ա վե լի 
մեծ տա րածք, քան ամ բողջ Հա րա վային Կով կա սը (շուրջ 223.000 
կմ2), սա կայն կազ մում է Հնդ կաս տա նի տա րած քի մոտ 5.7%ը, ի սկ 
ե թե եր կու պե տու թյուն նե րի միջև վի ճարկ վող տա րած քը դի տար կենք 

2 Տես AlsaceLorraine | Territory, France, Encyclopedia Britannica, http։//www.britannica.

com/place/AlsaceLorraine, հղվել է 15.08.2017 թ.։
3 Ֆրանսիայի տարածքը (ներառյալ գաղութների) հաշվարկվել է 1915 թ. (մոտ 10.5 

մլն կմ2) , Գերմանիայինը՝ 1914 թ. դրությամբ (մոտ 3.2 մլն կմ2), տե՛ս Taagepera R., 

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities։ Context for Russia, International 

Studies Quarterly, Vol. 41, No. 3 (Sep., 1997), էջ 502, Germany from 1871 to 1918։ The 

German Empire, 18711914, https։//www.britannica.com/place/Germany/Germanyfrom

1871to1918, հղվել է 13.09.2017 թ.:
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որ պես Պա կիս տա նի մաս, ա պա այն կազ մում է վեր ջի նիս տա րած քի 
մոտ 19%ը4։ 

Այս պի սով, կա րե լի է հս տակ ար ձա նագ րել, որ ար ցա խյան հա
կա մար տու թյու նը զուտ վի ճե լի տա րած քի հա մա մաս նու թյան հա մա
տեքս տում ան հա մե մատ ա վե լի լուրջ և բարդ խն դիր է, քան գոր ծող 
այլ կոնֆ լիկտ նե րը։ Մի այն այն փաս տը, որ ամ բողջ Ար ցա խը կազ
մում է ՀՀի և ԼՂՀի տա րած քի (մի ա սին) ա վե լի քան մեկ քա ռոր
դը, ար դեն ի սկ հու շում է, որ այն ՀՀ գո յատև ման, ան վտան գու թյան 
և կա յուն զար գաց ման հա մար ու նի կեն սա կանռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն։ Այս տե սան կյու նից հաշ վի առ նե լով վե րո հի շյալ 
ցու ցա նիշ նե րը՝ ճիշտ չէ Էլ զասԼո թա րին գի այի խն դի րը (ո րը հա
ճախ ներ կա յաց վում է որ պես հա ջո ղու թյամբ լուծ ված տա րած քային 
հակա մար տու թյան օ րի նակ) հա մե մա տել ար ցա խյան հա կա մար
տու թյան հետ։ ԼՂՀն հա մա մաս նո րեն զբա ղեց նում է այն քան տա
րածք, որ քան ներ կայիս Ֆրան սի այի հա մար ՕդըՖ րանս, Գրանդ 
Է ստ և Բուր գուն դի աՖ րանշԿոն տե շր ջան նե րը (մի ա սին) կամ Գեր
մա նի այի հա մար Բա վա րի ա և Բա դենՎյուր թեմ բերգ ե րկ րա մա սե րը 
(մի ա սին)։ 

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ըն թաց քի վրա մե ծա պես ազ դում 
է Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջև տն տե սա կան փոխ կախ վա ծու
թյան իս պառ բա ցա կա յու թյու նը։ Պե տու թյուն նե րի միջև տն տե սա
կան կա պե րի շա րու նա կա կան ին տեն սի վաց ման պայ ման նե րում 
տն տե սա պես սեր տո րեն փոխ կապ ված պե տու թյուն նե րի միջև պա
տե րազ մը դառ նում է ա վե լի ծախ սա տար՝ նվա զեց նե լով մի մյանց 
դեմ լայ նա մասշ տաբ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հա վա
նա կա նու թյու նը։ Ա վե լին՝ ար դի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում 
պե տու թյուն նե րը շատ հա ճախ սկ սում են այլ պե տու թյուն նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան և տն տե սա կան բա ղադ րիչ նե
րը դի տար կել տար բեր հար թու թյուն նե րում, ին չի ար դյուն քում շատ 
հա ճախ քա ղա քա կան սուր տա րա ձայ նու թյուն նե րի և նույ նիսկ հա
կա մար տու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում պե տու թյուն նե րը շա
րու նա կում են ոչ մի այն պահ պա նել, այլև զար գաց նել մի մյանց հետ 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։

4 Ելնելով Քաշմիրի հակամարտության, ըստ էության, հնդկապակիստանյան բնույ

թից՝ սույն հաշվարկում ներառվել է ոչ թե ամբողջ Քաշմիրը, այլ դրա պակիստանյան 

և հնդկական մասերը (ընդհանուր առմամբ մոտ 185.000 կմ2 տարածք)։



40

Աս վա ծի վառ օ րի նակ են ռուսվ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ 
Չնա յած կող մե րի միջև 2008 թ. օ գոս տո սյան պա տե րազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րին և դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խզ մա
նը՝ 2010 թ. ռուսվ րա ցա կան միջ պե տա կան սահ մա նին վե րա բաց վեց 
Վե րին ԼարսՍ տե փանծ մին դա ան ցա կե տը, ի սկ 2013 թ. Ռու սաս
տա նը հա նեց վրա ցա կան գի նի նե րի ներկր ման հա մար սահ ման ված 
էմ բար գոն5։ Ա վե լին՝ 2008 թ. պա տե րազ մից հե տո Ռու սաս տա նի և 
Վրաս տա նի միջև ա ռև տու րը ոչ մի այն կտ րուկ ան կում չապ րեց, այլև 
աս տի ճա նա բար սկ սեց ա ճել, ի սկ 2015 թ. Ռու սաս տա նը դար ձավ 
Վրաս տա նի ե րկ րորդ ա ռևտ րային գոր ծըն կե րը6։

 Նույ նը կա րե լի է նկա տել նաև հայթուր քա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի պա րա գա յում։ Չնա յած դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի բա ցա կա յու թյա նը և Թուր քի այի կող մից Հա յաս տա նի շր ջա
փակ մա նը՝ հայթուր քա կան օ դային սահ մա նը 1995 թ.ից շա րու նա
կում է բաց մնալ, ի սկ օ րի նակ ե րկ կողմ ա ռև տու րը, չնա յած եր րորդ 
պե տու թյուն նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վե լուն, 20102014 թթ. գե րա
զան ցել է 200 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի շե մը7։

Ի տար բե րու թյուն այս եր կու դեպ քե րի՝ Հա յաս տա նի և Ա դր բե
ջա նի միջև գո յու թյուն չու նեն ոչ մի տե սա կի տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն ներ, և պե տու թյուն նե րը տն տե սա կան որ ևէ կախ վա ծու թյուն 
մի մյան ցից չու նեն։

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան հա ջորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի՝ ծով ե լք չու նե նա լու փաստն է։ Ը նդ 
ո րում՝ ծով ե լք չու նե նա լը հա կա մար տու թյան վրա թող նում է խիստ 
մի ա կող մա նի ազ դե ցու թյուն, քան զի Ա դր բե ջա նը սե փա կան է ներ

5 Տես Georgia and Russia reopen land border crossing, http։//www.reuters.com/

article/usgeorgiarussiaborder/georgiaandrussiareopenlandbordercrossing

idUSTRE6202Z220100301, հղվել է 10.09.2017 թ., Russian Imports Of Georgian Fruit 

Resume After Seven Years, https։//www.rferl.org/a/russiageorgiafruitimports/25136096.

html, հղվել է 10.09.2017 թ.:
6 Տես საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016, საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, თბილისი, 2017, გვ. 13 (Վրաստանի արտաքին առևտուրը 

2016, Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն, Թբիլիսի, 2017, էջ 

13  վրացերեն), http։//geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/External%20

Merchandise%20Trade%202015_publication%20201618.pdf, հղվել է 10.09.2017 թ.:
7 Տես Երկկողմ հարաբերություններ. Թուրքիա, http։//mfa.am/hy/countrybycountry/

tr/, հղվել է 10.09.2017 թ.:
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գե տիկ ռե սուրս նե րի վա ճառ քի շնոր հիվ կա րո ղա ցավ ոչ մի այն չե
զո քաց նել ծով ե լք չու նե նա լու հետ կապ ված տն տե սա կան դժ վա
րու թյուն նե րը, այլև ա պա հո վել խո շոր ե կա մուտ ներ։ Դա իր հեր թին 
հան գեց րեց Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի պե տա կան, այդ թվում՝ ռազ
մա կան բյու ջե նե րի միջև ան հա մա չա փու թյան ա ռա ջաց մա նը։ Այս 
ա մե նը, զու գակց ված Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի կող մից Հա յաս տա նի 
շր ջա փակ մամբ, լուրջ սահ մա նա փա կում ներ է ստեղ ծում Հա յաս տա
նի տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար։

Խն դի րը կա րե լի է դի տար կել ծով ե լք ու նե ցող և տա րած քային 
հա կա մար տու թյուն ու նե ցող պե տու թյուն նե րի հա մա տեքս տում։ 
Այս պես, օ րի նակ, Կիպ րո սի հյու սի սային հատ վա ծը, ո րը 1974 թ. 
օ կու պաց վել է թուր քա կան զոր քե րի կող մից, և որ տեղ գոր ծում է 
ի նքնահռչակ Հյու սի սային Կիպ րո սի Թուր քա կան Հան րա պե տու
թյու նը, կազ մում է Կիպ րո սի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված տա րած քի 
շուրջ 36%ը։ Թե պետև թուր քա կան օ կու պա ցի ան բա վա կան լար վա
ծու թյուն է ա ռա ջաց նում հույնթուր քա կան և թուրքկիպ րա կան հա
րա բե րու թյուն նե րում, սա կայն Կիպ րո սի տա րած քի ա վե լի քան մեկ 
եր րոր դի օ կու պա ցի ան հա կա մար տու թյա նը չի հա ղոր դում այն աս
տի ճան սր ված ու թեժ բնույթ, ի նչ պի սին ու նի ար ցա խյան հա կա մար
տու թյու նը։ Ծով ե լք ու նե նա լու գոր ծո նը հաշ վի առ նե լով՝ տա րած քի 
36%ի օ կու պա ցի ան Կիպ րո սին չի կա րող զր կել կա յուն զար գաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման նե րից։ Լի նե լով կղ զային պե
տու թյուն՝ Կիպ րոսն օ կու պա ցի այի հետ ևանք նե րը կա րող է մեղ մել 
ծո վային ու ղի նե րով ի նչ պես մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նի, այն պես էլ 
այլ տա րա ծաշր ջան նե րի պե տու թյուն նե րի հետ ա զատ և ան խա փան 
ա ռևտ րի շնոր հիվ։

 Հա մե մա տու թյան հա մար ու շագ րավ է նաև վրացաբ խա զա կան 
և վրացհա րա վօ սա կան հա կա մար տու թյուն նե րի օ րի նա կը։ Մաս նա
կի ճա նա չում ստա ցած Աբ խա զի ան և Հա րա վային Օ սի ան մի ա սին 
կազ մում են Վրաս տա նի տա րած քի մոտ 18%ը և զբա ղեց նում են 
ԼՂՀին գրե թե հա վա սար տա րածք (մոտ 12.500 կմ2)։ Թե պետ Ռու
սաս տա նի հետ քա ղա քա կան, տն տե սա կան, ի սկ հե տա գա յում նաև 
ռազ մա կան առ ճա կա տու մը Վրաս տա նին մի քա նի տա րով զր կեց ռու
սա կան շու կա մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից և գործ նա կա նում 
նվա զա գույ նի հասց րեց աբ խա զա կան եր կա թու ղու վե րա գոր ծարկ
ման հա վա նա կա նու թյու նը, տն տե սա կան զար գաց ման տե սան կյու
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նից Վրաս տա նը ա ղե տա լի վի ճա կում չհայտն վեց։ Ծով ե լք ու նե նա լու 
շնոր հիվ Վրաս տա նը շա րու նա կում է մնալ տա րա ծաշրջա նային մա
կար դա կով զբո սաշր ջային խո շոր կենտ րոն և լի նե լով Հա րա վային 
Կով կա սի մի ակ « ծո վային դար պա սը»՝ կարողանում է մի կող մից՝ 
տա րանց ման փաս տի ու ժով Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ հա րա
բե րու թյուն նե րում քա ղա քա կան և տն տե սա կան դի վի դենդ ներ շա հել, 
ի սկ մյուս կող մից՝ սև ծո վյան ա վա զա նի պե տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
մշ տա կան և ան խա փան կապ ա պա հո վել ԵՄի և ՆԱ ՏՕի ան դամ 
պե տու թյուն նե րի հետ։

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
շար քում թերևս ա մե նա կար ևոր նե րից մե կը դրա՝ սոսկ ար ցա խյան 
հա կա մար տու թյուն չլի նե լու փաստն է, ի նչն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ
ված է հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու թյան 
հետ։ Որ պես այդ պի սին՝ հայա դր բե ջա նա կան առ ճա կա տումն ու 
թշ նա մանքն սկզբ նա վոր վել են 19051918 թթ., այ սինքն՝ հենց այն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ կով կա սյան թա թար նե րն, Օս մա նյան 
կայս րու թյան գոր ծուն ա ջակ ցու թյամբ, հե ռա նա լով բա ցա ռա պես 
կրո նա կան ի նք նու թյու նից, սկ սե ցին կոն սո լի դաց վել և ձևա վոր վել որ
պես քա ղա քա կան ա զգ8։ Որ պես մինչ օ րս առ կա հա կա մար տու թյան 
ա ռա ջին ցայ տուն օ րի նակ հան դի սա ցող հայթա թա րա կան բա խում
նե րը (19051906 թթ.) տե ղի ու նե ցան ոչ մի այն Ղա րա բա ղում, այլև 
Զան գե զու րում, Նա խիջ ևա նում, Շա րուրԴա րա լա գյա զում, Եր ևա
նում և Բաք վում, այ սինքն՝ ո ւր վագծ վե ցին այն տա րածք նե րը, ո րոնց 
շուրջ հե տա գա յում պե տա կան մա կար դա կով պետք է տա րած քային 
հա վակ նու թյուն ներ ի հայտ գային9։

19181920 թթ. հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
պատ մու թյու նը հս տակ ցույց տվեց, որ Ա դր բե ջա նի հա մար ա նըն դու
նե լի էր Հա յաս տան պե տու թյան և առ հա սա րակ հայ կա կան տար
րի գո յու թյու նը Ա նդր կով կա սում, ին չի վառ վկա յու թյունն էին բո լոր 
սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում մշ տա կան բա խում նե րի առ կա յու թյու
նը, Ա դր բե ջա նի պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ և ֆի նան սա վոր մամբ 
Բո յուքՎե դի ի, Շա րուրՆա խիջ ևա նի, Սուր մա լո ւի, Կար սի, Զան գի

8 Տես Էլբակյան Է., Ադրբեջանի ապաֆաշիստականացումը՝ որպես խաղաղության 

բանալի, «Հայաստանի Հանրապետություն», 2014 հոկտեմբերի 7, թիվ 178 (5987)։
9 Տես Elbakyan E., A New Legal Approach Towards the NagornoKarabakh Conflict 

Peaceful Resolution,  International Journal of Social Sciences, III(5), 2014, էջ 44:
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բա սա րի շր ջան նե րի թա թա րա կան բնակ չու թյան՝ ՀՀի դեմ ո ւղղ ված 
ա պս տամ բու թյուն նե րը10, Բաք վում, Նու խի ում, Շա մա խի ում, Քյուր
դա մի րում և այլ վայ րե րում հայ բնակ չու թյան ջար դե րը11։

Այս զար գա ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ Ար ցախն ըն դա մե նը 
մեկն էր այն մի շարք շր ջան նե րից, ո րոնց պատ կա նե լու թյունն Ա դր
բե ջա նը փոր ձում էր վի ճար կել։ Նման մո տե ցու մը պահ պան վեց նաև 
ներ կայիս Ա դր բե ջա նում, քան զի այն շա րու նա կում է հա վակ նու
թյուն ներ դրս ևո րել ՀՀի տա րած քի նկատ մամբ, ի նչն ա կն հայտ կեր
պով ար տա ցոլ վում է ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
պար բե րա բար ար վող հայ տա րա րու թյուն նե րում։ Օ րի նակ՝ 2015 թ. 
մար տի 19ին Բաք վում Ա դր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևը Նով
րուզ Բայ րա մի առ թիվ ար ված ե լույ թում նշեց, որ « տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյան վե րա կանգ նու մից» հե տո « մենք՝ ա դր բե ջան
ցի ներս, ի հար կե, կվե րա դառ նանք մեր հին հո ղե րը՝ և՛ Ի րա վան (Եր
ևան  Է. Դ.), և՛ Գյոյ չա (Ս ևան  Է. Դ.), և՛ Զան գե զուր (Սյու նիք  Է. 
Դ.)։ Դրանք մեր հին հո ղերն ե ն։ Ե րի տա սարդ սե րուն դը ևս պետք է 
ի մա նա, որ մեր հո ղե րը մի այն այ սօր վա ան կախ Ա դր բե ջա նի հո ղե րը 
չեն։ Մենք պար տա վոր ե նք վե րա դառ նալ ու կվե րա դառ նանք այդ հո
ղե րը»12։ Այ սինքն՝ ե րկ րի նա խա գա հի մա կար դա կով տա րած քային 
հա վակ նու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը մեկ այլ պե տու թյան գրե թե ամ
բողջ տա րած քի նկատ մամբ ցույց է տա լիս հա կա մար տու թյան է ու
թե նա կան կող մե րը։ 

Այս տե սան կյու նից դի պուկ օ րի նակ ներ են ա դր բե ջա նա կան 
ռազ մա կան հռե տո րա բա նու թյան այլ դրս ևո րում նե րը։ Ա դր բե ջա նա
կան պաշ տո նա կան լրա հո սում Իլ համ Ա լի ևի, պաշտ պա նու թյան նա
խա րար ներ Սա ֆար Ա բի ևի և Զա քիր Հա սա նո վի կող մից պար բե րա

10 Տես Թուրքթաթարական խռովությունները, Հայոց պատմության հանրագիտա

րան, http։//www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Turq_

tatarakanxrovutyunner, հղվել է 04.09.2017 թ.։
11 Տես Ստեփանյան Գ., Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը 

Բաքվի նահանգում 19181920 թվականներին, Պատմաբանասիրական հանդես, № 
3, էջք 31, 45։
12 Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во всенародных 
празднествах по случаю Новруз байрамы,
http://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_prinyal_uchastie_vo_
vsenarodnyh_prazdnestvah_po_sluchayu_Novruz_bairamy_VIDEO-840677, հղվել է 

18.08.2017 թ.:
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բար հն չեց վել են Հա յաս տա նի՝ ոչ կեն սու նակ պե տու թյուն լի նե լու13, 
նրան մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային նա խագ ծե րից մե կու սաց
նե լու14, հայե րին քա ղա քա կա նա պես և տն տե սա պես ջախ ջա խե լու, 
մար տա դաշ տում պար տու թյան մատ նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի15 
մա սին հայ տա րա րու թյուն ներ։ Այն, որ Ա դր բե ջա նը չի թաքց նում, 
որ հայերն ա դր բե ջան ցի նե րի հիմ նա կան թշ նա մի ներն ե ն16, և որ իշ
խա նու թյուն նե րը կի րա ռում են « հար ձա կո ղա կան դի վա նա գի տու
թյուն»17, պարզ կեր պով ցույց է տա լիս, որ Ա դր բե ջա նը չի կա րող 
հաշտ վել ար ցախյան հա կա մար տու թյու նում ո ՛չ գոր ծող status quoի 
պահ պան ման, ո ՛չ էլ փոխ զի ջու մային լուծ ման հետ։ 

Ե թե այս տե սան կյու նից ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը հա մե
մա տենք Հա րա վային Կով կա սի մյուս եր կու հա կա մար տու թյուն նե
րի հետ, ա պա վեր ջին ներս բո լո րո վին այլ բնույթ ու նեն։ Սկզբ նա պես 
ձևա վոր վե լով և եր կար ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե նա լով որ պես վրաց 
ու աբ խազ և վրաց ու օս ժո ղո վուրդ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող ներ
պե տա կան խն դիր՝ Վրաս տա նում Մի խե իլ Սաա կաշ վի լի ի նա խա գա
հու թյան շր ջա նում (20042013 թթ.) եր կու հա կա մար տու թյուն ներն էլ 
վե րած վե ցին ռուսվ րա ցա կան հա կա մար տու թյան։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյու նը հա կա մար տու թյուն նե րի 
հար ցում սահմանափակվում է Աբ խա զի այի և Հա րա վային Օ սի այի 
ան կա խու թյան ու սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյամբ. Ռու սաս տա նի 
ղե կա վա րու թյու նը ե րբ ևէ հան դես չի ե կել ան վի ճե լի ո րեն վրա ցա կան 
հա մար վող հո ղե րի պատ կա նե լի ու թյան վի ճարկ ման, Վրաս տա նի 

13  Տես Azerbaijan leader unleashes antiArmenia Twitter tirade,

http։//www.hurriyetdailynews.com/azerbaijanleaderunleashesantiarmeniatwitter

tirade.aspx?pageID=238&nID=35078&NewsCatID=355, հղվել է 25.08.2017 թ.։
14 Տես Strong Azerbaijan can speak any language with powerless Armenia - Ilham Aliyev, 
http://www.news.az/articles/official/80740, հղվել է 25.08.2017 թ.:
15 Տես Liston E., Azerbaijan’s president threatens war with Armenia via Twitter, http://
www.theguardian.com/world/2014/aug/07/azerbaijan-president-threatens-war-armenia-
twitter, հղվել է 25.08.2017 թ.։
16 Տես Closing Speech by Ilham Aliyev at the conference on the results of the third year 
into the “State Program on the socioeconomic development of districts for 2009-2013”, 
http://en.president.az/articles/4423, հղվել է 27.08.2017 թ.։
17 Տես Ilham Aliyev participated in an official reception marking the 20th anniversary of 
the restoration of state independence of the Republic of Azerbaijan, http://en.president.az/
articles/3327, հղվել է 27.08.2017 թ.։
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մե կու սաց ման, ռազ մա կան օ կու պա ցի այի մա սին հայ տա րա րու
թյուն նե րով։ 2012 թ. Վրաս տա նում «Վ րա ցա կան ե րա զանք» դա շին
քի իշ խա նու թյան գա լուց հե տո ռուսվ րա ցա կան տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգ նու մը ցույց տվեց, որ ռուսվ րա ցա կան 
առ ճա կա տու մը չու նի այն քան խոր քային թշ նա մա կան բնույթ, որ
քան հայա դր բե ջա նա կա նը։ 

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան մյուս ա ռանձ նա հատ կու թյունն 
այս պես կոչ ված « մի ջազ գային վե րահս կե լի ու թյան» բա ցա կա յու
թյունն է։ Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան թե՛ պա տե րազ մա կան, թե՛ 
հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում Ար ցա խի տա րած քում ե րբ ևէ չեն տե
ղա կայ վել մի ջազ գային խա ղա ղա պահ ու ժեր, ռազ մա կան ա ռա քե
լու թյուն ներ կամ հա կա մար տու թյան վե րահս կո ղու թյան այլ մե խա
նիզմ ներ։ Մի ակ գոր ծող կա ռույ ցը Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի 1997 թ.ից 
գոր ծող ե ռա նա խա գա հու թյան ի նս տի տուտն է, ո րը կազ մա կեր պում է 
նա խա գահ նե րի, ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րի մա կար դա կով 
հայա դր բե ջա նա կան հան դի պում ներ և այ ցե լում հա կա մար տող կող
մե րի զին ված ու ժե րի շփ ման գիծ: 

Ի րադ րու թյու նը հա րավ կով կա սյան մյուս հա կա մար տու թյուն նե
րի պա րա գա յում ար մա տա պես տար բեր ըն թացք է ստա ցել։ Դեռևս 
1993 թ. օ գոս տո սի 24ին ՄԱԿի Ա նվ տան գու թյան Խորհր դի № 858 
բա նաձ ևով ստեղծ վել էր ՄԱԿի Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյու նը 
Վրաս տա նում (UNOMIG), ո րը, կազմ ված լի նե լով 88 ռազ մա կան 
դի տորդ նե րից և քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցից (կենտ րո նա կա յա նը 
գտն վում էր Սու խու մում), հետ ևում էր 1993 թ. հու լի սի 27ին հաս
տատ ված վրացաբ խա զա կան զի նա դա դա րի պահ պան մա նը18։ Այս 
կա ռույ ցը գո յու թյուն ու նե ցավ մինչև 2009 թ. հու նի սի 15ը, քա նի որ 
ՄԱԿի Ա նվ տան գու թյան խորհր դում Ռու սաս տա նը, կի րա ռե լով վե
տոյի իր ի րա վուն քը, դեմ ար տա հայտ վեց դի տոր դա կան ա ռա քե լու
թյան ման դա տի պահ պան մա նը19։ Բա ցի այդ, 1994 թ. հու նի սին Աբ

18 Տես Историческая справка,  
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/unomigbackgr.htm,  հղվել է 

25.08.2017 թ.:
19 Տես Lynch C., Russia Vetoes Resolution on U.N. Peacekeepers in Georgia, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/15/AR2009061503047.html, հղվել 

է 25.08.2017 թ.։
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խա զի ա յում տե ղա կայ վեց Ա ՊՀ խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տը20։
Հա րա վային Օ սի ա յում, հա մա ձայն 1992 թ. հու նի սի 24ին ՌԴ 

նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նի և Վրաս տա նի Պե տա կան խորհր դի նա
խա գահ Է դո ւարդ Շևարդ նա ձե ի միջև ստո րագր ված Սո չի ի հա մա
ձայ նագ րի, գոր ծի դր վեց ռուսվ րացօ սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րի 
մե խա նիզ մը21։ 19922009 թթ. Վրաս տա նում գոր ծում էր նաև Ե ԱՀԿ 
ա ռա քե լու թյու նը, ո րն ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էր Հա րա վային Օ սի
ա յում ռազ մա կան ի րադ րու թյան մշ տա դի տարկ ման, խա ղա ղա պահ 
գոր ծու նե ու թյան ա ջակց ման, զի նա դա դա րի խախ տում նե րի ու սում
նա սի րու թյան գոր ծըն թա ցում22։ 2008 թ. օ գոս տո սյան պա տե րազ մի 
ա վար տից շուրջ մեկ ա միս ան ց ձևա վոր վեց ԵՄ Դի տոր դա կան ա ռա
քե լու թյու նը Վրաս տա նում (EUMM), ո րը, կենտ րոն ներ ստեղ ծե լով 
Թբի լի սի ում, Զուգ դի դում, Մց խե թում և Գո րի ում, աշ խա տանք ներ է 
տա նում հա կա մար տող կող մե րի միջև վս տա հու թյան ամ րապնդ ման, 
զին ված ու ժե րի շփ ման գծին հա րա կից շր ջան նե րի բնակ չու թյան 
կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ23։

 Մի ջազ գային վե րահս կո ղու թյան ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ առ
կա են նաև այլ հա կա մար տու թյուն նե րում։ Այս պես, օ րի նակ՝ հնդկա
պա կիս տա նյան հա կա մար տու թյան պա րա գա յում դեռևս 1949 թ.ից 
գոր ծում է Հնդ կաս տա նում և Պա կիս տա նում ՄԱԿի ռազ մա կան 
դի տորդ նե րի խում բը (UNMOGIP)24, Կո սո վո յում՝ ՆԱ ՏՕի խա ղա
ղա պահ ու ժե րը (KFOR)25, ի սկ իս րայե լապա ղես տի նյան հա կա
մար տու թյու նում որ պես մի ջազ գային ներ կա յաց վա ծու թյան յու րա
տե սակ օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել Պա ղես տի նի ան դա մակ ցու

20 Տես Lynch D., Russian peacekeeping strategies in the CIS։ the cases of Moldova, 
Georgia and Tajikistan, King’s College London, University of London, էջ 141:
21 Տես Соглашение “О принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта”, 
http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329, հղվել է 25.08.2017 թ.։
22 Տես Stöber S., The Failure of the OSCE Mission to Georgia – What Remains?, OSCE 
Yearbook 2010, էջ  205,

http։//ifsh.de/fileCORE/documents/yearbook/english/10/OSCE2010pdfGesamt%20

mit%20Schrift.pdf, հղվել է 25.08.2017 թ.։
23 Տես Our Mandate, http://www.eumm.eu/en/about_eumm/mandate, հղվել է 25.08.2017 թ.։
24  Տես United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), http։//

www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/index.shtml, հղվել է 25.08.2017 թ.։
25 Տես ACO  Allied Command Operations | KFOR, http։//www.aco.nato.int/kfor.aspx, 

հղվել է 10.04.2017 թ.։
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թյու նը միջազ գային ո րոշ կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ Իս լա մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյա նը, Ա րա բա կան լի գային, 
Միջ խորհր դա րա նա կան մի ու թյա նը, ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕին, դի տոր դի 
կար գա վի ճա կը Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր
պու թյու նում, Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջազ գային մի ու թյու նում, 
Հա մաշ խար հային փոս տային մի ու թյու նում և որ ա մե նա կար ևորն է՝ 
ՄԱԿո ւմ։ 

Այս պի սով, պարզ է, որ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նում 
միջազ գային կա ռույց նե րի կամ օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ռազ
մա կան ներ կա յաց վա ծու թյան (թե՛ խա ղա ղա պահ ու ժե րի, թե՛ ռազ
մա կան դի տորդ նե րի մա կար դա կով) բա ցա կա յու թյու նը զգա լի ո րեն 
սահ մա նա փա կում է հա կա մար տու թյան ըն թաց քի վրա այլ պե տու
թյուն նե րի և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը։ 

Ամ փո փե լով ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի քն նու թյու նը՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ ար ցա խյան 
հիմ նախն դի րը թե՛ ծագ ման պատ ճառ նե րով, թե՛ պատ մա կան զար
գա ցում նե րով, թե՛ ար դի կոն ֆի գու րա ցի այով, թե՛ Հա յաս տա նի ու 
Ա դր բե ջա նի հա մար իր ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյամբ է ա պես 
տար բեր վում է այլ հա կա մար տու թյուն նե րից։ Ո ւս տիև՝ չլի նե լով բա
ցա ռա պես տա րած քային վեճ և հան դես գա լով որ պես բազ մա թիվ 
փոխ կա պակց ված տար րե րից բաղ կա ցած հա մա լիր խն դիր՝ ար
ցա խյան հա կա մար տու թյու նը չի կա րող ի սպառ լուծ վել ո ՛չ գոր ծող 
status quoի պահ պան ման, ո ՛չ փո խա դարձ զի ջում նե րի մի ջո ցով։

 Բա նա լի բա ռեր Հա յաս տան, Ա դր բե ջան, Ար ցախ, աշ խար հա քա ղա քա-

կա նու թյուն, Հա րա վային Կով կաս, հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն

ЭРИК ДАВТЯН - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРЦАХСКОГО ВО-
ПРОСА։ ОБЪЯСНЯЯ СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА

В данной статье выявляются особенности нагорно-карабахского кон-
фликта, на основе которых можно объяснить сущностные стороны кон-
фликта. Для достижения этой цели применяется метод сравнительного 
анализа нагорно-карабахского и других конфликтов мира. В конце делается 
вывод, что нагорно-карабахский конфликт, содержащий целый комплекс 



48

взаимосвязанных элементов, в значительной степени отличается от других 
конфликтов мира и, не являясь исключительно территориальном спором, 
не может разрешиться посредством сохранения статус кво или взаимных 
уступок.

Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, геополи-
тика, Южный Кавказ, сравнительный анализ

ERIK DAVTYAN - THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARTSAKH 
ISSUE: EXPLAINING THE ESSENCE OF THE CONFLICT

 The article aims at discovering the main features of the Nagorno-Karabakh 
conflict that are key to understanding the essence of the conflict. In order to reach 
this goal, a comparative analysis is applied between this and some other conflicts. 
At the end, it is concluded that the Nagorno-Karabakh conflict is not solely a 
territorial dispute, but a complex of several interrelated components that make 
the conflict quite different from other ones. The paper concludes that neither the 
current status quo, nor the compromised option is applicable for this conflict.

Key words: Armenia, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, geopolitics, South 
Caucasus, comparative analysis 
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