
– 403 – 
 

ՀՏԴ 327 

Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և 
ռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններում    

Պողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան Գարիկ    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. մադրիդյան սկզբունքներ, խաղաղաստեղծու-
թյուն, Բիշքեկի զինադադար 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ժամանակակից պայմաններում որքանո՞վ են համարժեք արցախյան 

հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման սկզբունքները միջազգային խաղա-
ղաստեղծ պրակտիկային: Որքանո՞վ են դրանք արտացոլում հակամար-
տության մեջ ներքաշված ադրբեջանաթուրքական շահերի ամբողջու-
թյունը: Հիմնավոր և իրավարա՞ր են արդյոք, եթե դրանք դիտարկենք բա-
նակցային գործընթացում փոփոխական հաջողություններ գրանցելու 
կողմերի թվացյալ կամ առարկայական խաղից դուրս: Թեպետ հայ քաղա-
քագիտական և պատմագիտական միտքը բազմակողմանիորեն հիմնա-
վորել է Արցախի հայկական պատկանելությունը, բնութագրել ինքնորոշ-
ման իրավունքի իրացման պատմաքաղաքական և իրավաքաղաքական 
հիմքերը (Ա. Մանասյան, Տ. Բալայան, Հ. Մ. Հարությունյան, Ե. Իշխանյան, 
Ա. Ղարիբյան, Տ. Հակոբյան և այլք), սակայն Արցախի հարցով դիրքորո-
շումների և հատկապես հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
առաջարկների խորքային վերլուծությունը շարունակում է հեռու մնալ 
դրանցից: Իսկ ինչու՞ մեզանում բացակայում էր կամ չկար նման խոսույթ:  

Ակնհայտ է, որ 2020 թվականի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան 
ընդդեմ խաղաղասեր Արցախի փոխել է Հարավային Կովկասում աշխար-
հաքաղաքական ուժերի փխրուն հավասարակշռությունը: Դա նոր գոյա-
բանական խնդրի առաջ է կանգնեցրել արցախահայությանն ու Հայաս-
տանի Հանրապետությանը: Պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապե-
տությունը 2021 թվականի փետրվարի 25-ի պաշտոնական զեկույցում 
ամրագրել է, որ «Թուրքիայի օժանդակությամբ և ահաբեկչական խմբա-
վորումների ներգրավմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձա-
զերծված… պատերազմի հետևանքների վերացումը, Արցախի կարգավի-
ճակի հստակեցումը շարունակում են մնալ ՀՀ արտաքին քաղաքականու-
թյան առաջնահերթ գերակայություններ» [2]: 
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ՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյան    սկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյան    հիմնահիմնահիմնահիմնահարցիհարցիհարցիհարցի    հետհետհետհետ    
անհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումները    

Մադրիդյան սկզբունքների անհամատեղելիությունը միջազգային 
խաղաղաստեղծության հաջողված և ընթացիկ նախադեպերի ու 
սկզբունքների հետ խորապես հասկանալու համար նախ անդրադառ-
նանք արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ հայ վերլուծաբանների դիր-
քորոշումներին։ Այսպես, պատմաբան Տարոն Հակոբյանը կատարել է 
պատմության, իրավունքի և անվտանգության խնդիրների խորքային վեր-
լուծություն։ Նա անդրադառնում է հույժ կարևոր այնպիսի խնդրի, ինչ-
պիսին նախկին ԼՂԻՄ-ի հարակից տարածքների հայկական պատկանե-
լությունն է։ Պատմաբանը ԼՂԻՄ կազմավորման մասին խոսելիս ասում է, 
որ «նորաստեղծ մարզի սահմանների մեջ չընդգրկվեցին հարթավայրային 
Ղարաբաղի մեծ մասն ու արևմտյան լեռնային շրջանները» [3, 4]: Ավելին, 
հեղինակն արդեն կոնֆլիկտի վերածնման ժամանակակից փուլի մասին 
(զինադադարին նախորդող քաղաքական անցուդարձը նկարագրելիս) 
թեպետ ուշագրավ հղում է կատարում զինադադարի կնքման տրամաբա-
նությանը՝ հիշեցնելով, որ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայկա-
կան կողմից զինադադարի կնքման առնչությամբ նախապայմաններ 
առաջ չքաշելը պայմանավորել էր Ադրբեջանի նույնատեսակ դիքորոշ-
ման առկայության պահանջը բավարարելով [157], սակայն զինադադարի 
համաձայնագրի մեջ չընդգրկված նախապայմանների ներառումը չի կա-
պում միջնորդների հնարավոր առաջարկների մեջ դրանց անընդունե-
լիության հետ։ Այս համատեքստում կարևորում ենք նաև դիվանագետ 
Տիգրան Բալայանի հետազոտությունը: Նա ԵԱՀԿ-ն ներկայացնում է 
որպես հակամարտությունների կարգավորման մեջ փորձ չունեցող մի 
կառույց Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական ջանքերը այդ 
կառույցին վստահելու պատմությունը քննության առնելիս [1]: Սրանով 
հանդերձ հեղինակը չի մեկնաբանում միջնորդների առաջարկների հնա-
րավոր անհամատեղելիությունը միջազգային նորմերի ու սկզբունքների 
հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ ստեղծում է դա անելու համար 
անհրաժեշտ պատմաքաղաքական հիմք։ Հատկապես կարևոր է վերո-
գրյալ շարադրանքին հաջորդող հեղինակի մեկ այլ դիտարկում. «ԵԱՀԽ-ի 
հիմնադիր փաստաթղթում՝ 1975 թ. Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտում, 
արձանագրված է պետությունների տարածքային ամբողջականության 
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սկզբունքը, որն Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել իր հավակնություն-
ները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ արդարացնելու համար»։ Սա այն 
հանգուցակետն է, որտեղ խաչվում են հայ քաղաքական, դիվանագիտա-
կան, պատմագիտական մտքի ներկայացուցիչների մոտեցումները։ Մաս-
նավորապես ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականու-
թյան սկզբունքների արհեստական հակադրության մասին են վկայում 
նաև Ալեքսանդր Մանասյանը և Ալեն Ղևոնդյանը Ադրբեջանական Հան-
րապետության Գերագույն խորհրդի 1991 թ. հոկտեմբերի 18-ի «Պետական 
անկախության մասին» սահմանադրական ակտին անդրադարձ կատա-
րելիս: «Ակտն ապօրինի և ուժից զրկված էր հայտարարում ԽՍՀՄ կազ-
մավորումից ի վեր Ադրբեջանի վերաբերյալ բոլոր ակտերը և Ադրբեջա-
նական Հանրապետությունը սահմանադրորեն հայտարարում էր 1918-
1920 թթ. գոյատևած, միջազգային հանրության կողմից դե-յուրե չճանաչ-
ված և առանց սահմաններ ձեռք բերելու պատմությունից հեռացած ԱԴՀ-
ի իրավահաջորդ» [5, 105]։ Այստեղ տեղին է հիշատակել նաև Ա. Հարու-
թյունյանի և Ս. Պետիկյանի անդրադարձն արցախցիների ինքնորոշման 
ժամանակակից փուլի իրավական գործընթացին [6, 52-67]: Հեղինակները 
ներկայացնում են ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ԼՂԻՄ-ում և 
Շահումյանի շրջանում պետական ինստիտուտների ձևավորման սկիզբը, 
Արցախի ժամանակավոր կարգավիճակի ծնունդը, այնպես էլ լուսաբա-
նում 1991 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեին առնչվող որոշման 
իրավարարությունը, ինչը ևս մեկ անգամ բացահայտում է այն խզումը, որ 
առկա է միջնորդների առաջարկների և Արցախի հարցի իրավաքաղաքա-
կան տրամաբանության միջև: Մադրիդյան սկզբունքների միջազգային 
իրավական ուժ ունեցող նորմերի հետ անհամատեղելիության հարցին 
սերտորեն առնչվում է պրոֆեսոր Ա. Մանասյանի հոդվածը, որում նա 
նշում է. «արցախահայությունը XX դարում երկու անգամ ինքնորոշվել է 
այլ պետության իրավադասությունից դուրս գտնվող կամ այլ կերպ՝ որևէ 
մի պետության մաս չկազմող և այդ իմաստով իրենից բացի որևէ մեկին 
չպատկանող տարածքներում՝ դրանց կարգավիճակի մասին միջազգային 
իրավական հիմքերի բացակայության պայմաններում» [4, 39]: 

ՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյան    սկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներսկզբունքները ը ը ը ևևևև    միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    նորմերինորմերինորմերինորմերի    հեհեհեհետտտտ    դրանց դրանց դրանց դրանց 
անհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունը    

Նախքան մադրիդյան սկզբունքները մասնավորից ընդհանուր քննա-
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դատական-նախադեպային վերլուծության ենթարկելը, դրանք միջազ-
գային նորմերի ու հակամարտությունների կարգավորման համաշխար-
հայնորեն ընդունելի օրինաչափությունների դաշտում տեղորոշելը, 
հիշատակենք մադրիդյան սկզբունքները [10]: Դրանք են՝ 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների ապառազմականացու-
մը և տարհանումը (evacuation and demilitarization), 

բ) Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ անվտանգու-
թյան և ինքնակառավարման երաշխիքների տրամադրմամբ, 

գ) Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, 
դ) Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի 

վճռում ապագայում պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կա-
մարտահայտման միջոցով, 

ե) բոլոր փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց 
վերադարձ իրենց նախկին բնակության վայրեր, 

զ) անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն 
խաղաղապահ գործողություն: 

Այսպիսով, առաջին կետով փուլային կարգավորում ենթադրող 
մադրիդյան սկզբունքները հակասության մեջ են մտնում ինչպես միջազ-
գային նորմերի, այնպես էլ արցախյան հակամարտության պատմության 
հետ: Հատկանշական է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների 
ապառազմականացումը և տարհանումը չի ընդգրկում Շահումյանի 
հայաբնակ շրջանը: Եթե ապառազմականացումը վերաբերում է նախքան 
հակամարտության ժամանակակից փուլի սկիզբը իրադրության վերա-
կանգնմանը, ապա առնվազն տարօրինակ է, որ այդ փուլից դուրս է մնում 
բռնի հայաթափված Շահումյանի շրջանը:  

20-րդ դարում ՄԱԿ-ի գլխավորությամբ ապագաղութացման գործըն-
թացը և 90-ականներին միջազգային հանրության դիրքորոշման օրինակ-
ները հույս են ներշնչում, որ հնարավոր է դիվանագիտական նպատակա-
մետ ջանքեր գործադրելով հասնել ագրեսիայի և դրա բոլոր դրսևորում-
ների ճանաչմանը: Այսպես, ՄԱԿ-ի գաղութացված երկրներին և ժողո-
վուրդներին անկախություն տալու մասին հռչակագիրը 20-րդ դարում 
ինքնորոշման հաղթարշավի իրավական դրսևորում էր, որն ուներ իրա-
վաքաղաքական մեծ նշանակություն: Միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր 
Էդվարդ Մկվինին (Edward McWhinney) այս հռչակագրի համատեքստում 
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խիստ ուշագրավ և ուսանելի մեկնաբանություն է անում ապագաղութաց-
ված աֆրիկյան երկրների սահմանազատման վերաբերյալ: Նա մասնա-
վորապես ասում է. «1514 (XV) բանաձևից կողմնակի հարցեր են առաջա-
նում, որոնք վերաբերում են նախկին գաղութային շրջանից մնացած տա-
րածքային սահմանների իրավական առումով շարունակական իրավու-
նակության (validity) հետ կապված հետևանքներին ապագաղութացման 
համատեքստում: Վաղ հետգաղութային շրջանում Աֆրիկյան Միություն 
կազմակերպությունը դրսևորել է անհանգստություն այն մասին, որ խու-
սափեն սահմանների շուրջ ներքին հակամարտություններից և դրա 
հետևանք հանդիսացող «բնական սահմանները» վերականգնելուն միտ-
ված ռազմական միջոցներից: Պրագմատիկ որոշումն այն էր, որ նորան-
կախ աֆրիկյան պետությունների համար ամենախելամիտը, առնվազն 
այդ պահին, իրենց նոր ժառանգած տարածքային սահմանազատումների 
լեգիտիմությունն ընդունելն էր, որտեղ նրանք, ինչպես շատ հաճախ 
պատահում էր, ունեին կամայականորեն բաժանված բնիկ ժողովուրդներ 
կամ «ազգեր», որոնք պատկանում էին ուրույն էթնոկրոնական համայնք-
ների» [9, 3]: Երկրորդը անվտանգության խնդիրն է: Թեպետ հայկական 
դիվանագիտությունը չի թաքցնում նախկին ԼՂԻՄ հարակից տարածք-
ների նշանակությունն անվտանգության առումով, սակայն անհրաժեշտ է 
միջազգային հանրությանը պատրաստել այն բանին, որ այդ տարածք-
ները, անկախ պատմաքաղաքական կամ իրավական վերոնշյալ կամ այլ 
գործոններից, պերմանենտ կերպով դիտարկվեն որպես Արցախի ան-
վտանգության, ասել է թե՝սահմանների անքակտելիության կարևոր և ան-
փոխարինելի բաղկացուցիչ: Այս հարցին լուծում տալու համար է, որ 
համեմատում և համադրում ենք նմանատիպ էթնոքաղաքական հակա-
մարտությունների ժամանակ կնքված զինադադարի պայմանագրերը 
(Կոսովո, Բոսնիա, Մերձդնեստր, Աբխազիա և Հարավային Օսիա): Այս 
հակամարտություններն ընտրվել են որոշակիորեն ընդհանրացված 
չափանիշների հիման վրա, ինչպիսիք են՝ էթնոքաղաքական բնույթը, 
երրորդ կողմի ուղղակի կամ միջնորդավորված միջամտությունը, խաղա-
ղապահ կամ խաղաղարար միջազգային մեխանիզմների առկայությունը, 
ավելի փոքր միավորի հակամարտությունն ավելի մեծ հարևանի կամ 
նախկինում միևնույն քաղաքական միավորի մաս կազմած երկու և ավելի 
մասերի միջև, ագրեսիայի կամ ինքնորոշման բաղադրիչը, Արցախի 
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աշխարհագրական մերձավորությունը և աշխարհաքաղաքական կոնֆի-
գուրացիաների համադրելիությունը, խնդրի արդի փուլի ժամանակա-
գրական համադրելիությունը և հակամարտությունը ծնող պատճառների 
ընդհանրական նկարագրությունը: Համեմատական վերլուծությունը ցույց 
է տալիս, որ, անկախ պատմաքաղաքական և իրավաքաղաքական զանա-
զան ասպեկտների համադրումից, հստակ է, որ մադրիդյան սկզբունք-
ները մեծ հաշվով անհիմնն են: Ավելի պատկերավոր ասած՝ Արցախի 
դեպքում խնդրի կարգավորման իրական հնարավորությունների դաշտից 
դուրս են նաև մադրիդյան սկզբունքների «դ», «ե», «զ» կետերը: Այսպես, 
1992 թվականին հետխորհրդային տարածքի հակամարտություններից 
Մերձդնեստրյանի [12, 4-5] զինադադարի համաձայնագիրը կնքվեց 
Մոլդովայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև: Զինա-
դադարի համաձայնագրի երկրորդ հոդվածով կողմերը պայմանավոր-
վեցին դուրս բերել իրենց զինված ուժերի զորամիավորումներն ու զին-
ված այլ կազմավորումները: Կողմերը պարտավորվեցին ձևավորել 
Վերհսկողական կոմիտե (Control Committee), որը պետք է իր տրամա-
դրության տակ ունենար երկու կողմի կամավորներից բաղկացած զինված 
միավոր (contingent) զինադադարի պահպանման և անվտանգության 
նկատառումներով: Ավելին, զինադադարի պայմանագրի հոդված 5-ը 
լուծում էր կողմերի միջև հաղորդակցության և բնականոն հարաբերու-
թյունների հաստատման խնդիրը. «հակամարտության կողմերը համա-
րում են ցանկացած պատժամիջոցների կամ շրջափակման կիրառու-
թյունն անընդունելի: Այս համատեքստում ապրանքների և ծառայություն-
ների տրամադրման, ինչպես նաև անձանց տեղաշարժի բոլոր խոչընդոտ-
ները պետք է անհապաղ վերացվեն»: Փաստորեն կողմերը զինադադարի 
պայմանագրով բացում էին հաղորդակցության ուղիները, վերականգնում 
բնականոն հարաբերությունները, ստեղծում անվտանգության ապահով-
ման երկուստեք երաշխիքներ, բաներ, որոնք արցախյան հակամարտու-
թյան պարագայում բացակայում էին: 

Աբխազիայում [11, 6-7] եռակողմ զինադադարի պայմանագիրն ուժի 
մեջ մտավ 1993 թվականի հուլիսի 28-ին, որով կողմերը ձևավորում էին 
միջանկյալ հսկողության խմբեր (interim monitoring groups) զինադադարի 
ռեժիմը վերահսկելու համար` բաղկացած ներգրավված երեք կողմերից: 
Այլ կերպ ասած՝ զինադադարի պայմանագիրը միջանկյալ պայմանավոր-
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վածության, զինադադարի պահպանման, եռաչափ համագործակցության 
մեխանիզմ էր ներդնում: Սակայն զինադադարի անվտանգության բաղ-
կացուցիչն այս ամենով չէր սահմանափակվում: Կողմերն ավելի հեռուն 
գնացին և որոշեցին «հրավիրել միջազգայի դիտորդների և խաղաղապահ 
ուժերի», իսկ դրանց կազմը սահմանել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և 
Անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ: Փաստորեն խաղաղապահ-
ների մուտքը, որպես անվտանգության միջազգային երաշխիք և խաղա-
ղաստեղծության հույժ կարևոր գործոն, այս դեպքում ներառված է զինա-
դադարի համաձայնագրում։ Վրաստանի հետ մեկ այլ հակամարտության՝ 
Հարավային Օսիայի [7] զինադադարի պայմանագիրը նույնպես ներա-
ռում է ինչպես ապառազմականացման, այնպես էլ խաղաղության պահ-
պանման համատեղ մեխանիզմներ ներդնելու, տնտեսական հարաբերու-
թյունները վերականգնելու և որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության 
տեսակետից ամենակարևորն է՝ շրջափակումն անմիջապես դադարեց-
նելու մասին դրույթներ։  

Մեկ այլ խիստ ուշագրավ օրինակ է Կոսովոն [13, 3-5]։ Կոսովոյի զի-
նադադարի համաձայնագրի միայն վերտառությունը՝ «Կոսովոյում ինք-
նակառավարման և խաղաղության միջանկյալ համաձայնագիր», մադ-
րիդյան սկզբունքների մի շարք պահանջների՝ զինադադարի համաձայ-
նագրի ծիրից դուրս բերելով, դեպի հաշտության համաձայնագիր այսպես 
ասած ժամանակային ու տրամաբանական փոխանցում անելու չհաջող-
ված փորձ է։ Նախ, կարևոր ենք համարում շեշտել, որ այս համաձայնա-
գրում հղում է կատարվում Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջակա-
նությանը, ինչը, սակայն, հետագայում չխանգարեց դաշնային հանրապե-
տության մաս կազմող հանրապետություններին, մինչև անգամ՝ միութե-
նական հանրապետության կարգավիճակ չունեցող Կոսովոյին անկախու-
թյուն ձեռք բերել։ Այնուհանդերձ, համաձայնագիրը հնարավորություն է 
ընձեռում Կոսովոյում բնակվող քաղաքացիներին ունենալու օրենսդիր, 
դատական և գործադիր մարմիններ, անցկացնելու ազատ ընտրություն-
ներ։ Փաստորեն, խաղաղաստեղծության սկզբնական փուլում, չնայած 
այն բանին, որ միջազգային հանրությունը Կոսովոն դիտարկում էր 
Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջականության համատեքստում և 
վերահաստատում էր իր հետևողականությունն այս սկզբունքի հարցում, 
Կոսովոյի բնակիչներին տրվում էին ինքնակառավարման և պետականա-
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շինության կոնկրետ ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։ Մինչդեռ մադրիդ-
յան սկզբունքները ոչ միայն Բիշքեկի զինադադարի այս բացը չեն մատ-
նանշում, այլև չեն տալիս Արցախին ինքնակառավարման ինստիտուցիո-
նալ երաշիքներ։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Արցախն 
արդեն իսկ ձևավորել է դատական, օրենսդիր ու գործադիր մարմիններ, 
անցկացնում է ազատ և արդար ընտրություններ, ունի սահմանադրու-
թյուն, դրոշ և պետական այլ ատրիբուտներ, մինչդեռ մադրիդյան 
սկզբունքները փաստորեն խոստանում էին Արցախին հեռու ապագայում 
օժտել այն բանով, ինչն Արցախն արդեն ուներ։ Նույն համաձայնագրով 
լուծվում է նաև փախստականների և տեղահանվածների վերադարձի 
հարցը, մի բան, որ ներառված չէ Բիշքեկի զինադադարի պայմանագրում, 
և կրկին փորձ էր արվում մադրիդյան սկզբունքների միջոցով լուծել այն, 
այսպես կոչված, խաղաղության շրջանակային կամ փուլային հա-
մաձայնագրի հաշվին, ընդ որում, առկախված են մնում ադրբեջանահա-
յության ցեղասպանության, ունեզրկման և հայրենազրկման, ինչպես նաև 
Շահումյանի շրջանի դեօկուպացիայի հարցերը։  

Հաջորդը 1992-ի ապրիլի 12-ի Բոսնիայի [8] զինադադարի պայմա-
նագրով երեք կողմերը վերահաստատում էին իրենց ընդդիմությունը տա-
րածքային փոփոխություններին, ետ քաշում ծանր հրետանին և պայմա-
նավորվում փախստականների վերադարձի շուրջ։ Պարզից էլ պարզ է, որ 
այս երեք սկզբունքներից և ոչ մեկը հայ-ադրբեջանական հակամարտու-
թյան կողմերից ոչ մեկը չի պարտավորվել ընդունել Բիշքեկի պայմանա-
գրով, ուստի այս օրինակը հերթական անգամ հաստատում է մեր այն 
վարկածը, որ մադրիդյան սկզբունքները փորձ են կատարում վերաիմաս-
տավորել հաշտության պայմանագիրը՝ դրանց մեջ ներառելով անկատար 
զինադադարից դուրս մնացած սկզբունքներ՝ առանց հաշվի առնելու 
արցախահայության դիրքորոշումն այս հարցում։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, ՀՀ ներգրավումն Արցախի բանակցային գործընթացում 

պայմանավորած է եղել հետևյալ սկզբունքների վերաարժևորմամբ՝ 
▪ Հակամարտությունը ծագել է արցախահայության և ադրբեջանա-
հայության իրավունքների կոպտագույն խախտումներից՝ բռնակ-
ցումից մինչև էթնիկ զտում և միջազգային ագրեսիա, ուստի հակա-
մարտության երկարաժամկետ կարգավորումը պետք է ներառի 
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բոլոր բռնի և դատապարտելի գործողությունների համալիր նկա-
րագրից բխող փոխհատուցման իրատեսական պահանջները, նե-
րառյալ՝ Բաքվի հայկական ժառանգության, Շահումյանի դեօկու-
պացիայի, նյութական, բարոյական փոխհատուցման հարցեր: 

▪ Հայկական կողմը չպետք է շաղկապի արցախահայության ինքնո-
րոշման իրավունքի իրացումը կոնկրետ տարածքի, դիցուք՝ ԼՂԻՄ 
անկախության գաղափարի հետ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի 
ապագաղութացման քաղաքականությունը, նախկին ԼՂԻՄ հարա-
կից շրջանների ռազմավարական նշանակությունն անվտանգու-
թյան երկարաժամկետ երաշխիք հանդիսանալու տեսակետից և 
այլ էական գործոններ լեգիտիմացնում են Արցախի՝ նախքան 2020 
թվականի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան գոյություն ունեցած 
սահմանների նկատմամբ հայկական իրավունքները ճանաչելու 
անհրաժեշտությունը: 
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Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и 
военновоенновоенновоенно----политической агрессииполитической агрессииполитической агрессииполитической агрессии    

Погосян ГарикПогосян ГарикПогосян ГарикПогосян Гарик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Мадридские принципы, миротворчество, Бишкек-
ское перемирие    

В статье анализируется скрытая несовместимость Мадридских 
принципов с логикой урегулирования ряда конфликтов на постсоветском 
пространстве и на Балканах посредством сравнительного анализа несколь-
ких соглашений о перемирии, а также в контексте политики деколониза-
ции Организации Объединенных Наций в предыдущем столетии. В 
частности, обращается внимание на тот факт, что Мадридские принципы 
не учитывают признание территориальности как уникального аспекта 
конфликта или долгосрочных последствий урегулирования конфликта для 
безопасности с точки зрения законных интересов Армении. В статье 
утверждается, что можно найти долгосрочное решение конфликта, если 
будут признаны права и законные устремления армян. Это касается требо-
ваний о компенсации со стороны бакинских армян, ставших жертвами 
погромов на самых ранних стадиях современной фазы конфликта, деокку-
пации Шаумянского района, моральной, материальной компенсации и т.д. 
В отличие от других соглашений о прекращении огня на постсоветском 
пространстве, а также на Балканах, Бишкекское соглашение о прекра-
щении огня оставило законные права и чаяния армян без внимания, не 
предоставив никаких гарантий безопасности или дорожных карт для гума-
нитарных, экономических схем оживления региона. Кроме того, между-
народная политика деколонизации на африканском континенте так и не 
стала моделью для урегулирования конфликта вокруг Арцаха, что еще раз 
подчеркивает необходимость изучения возможности признания закон-
ности довоенных границ Арцаха. 
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Artsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional Priorities    
and Militaryand Militaryand Militaryand Military----Political AggressionPolitical AggressionPolitical AggressionPolitical Aggression    

Poghosyan GarikPoghosyan GarikPoghosyan GarikPoghosyan Garik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Madrid Principles, peacebuilding, ceasefire    
The article analyzes the hidden incompatibility of the Madrid Principles 

with the logic of resolving a number of conflicts in the post-Soviet space and 
the Balkans through a comparative analysis of several armistice agreements, as 
well as in the context of the decolonization policy of the United Nations in the 
previous century. In particular, attention is drawn to the fact that the Madrid 
Principles do not take into the recognition of territoriality as a unique 
dimension of the conflict or the long-term security implications of the 
resolution of the conflict from the perspective of legitimate Armenian interests. 
The article argues that it is possible to find a long-lasting solution to the conflict 
if the rights and legitimate aspirations of the Armenians are recognized. This 
refers to compensation claims on the part of the Armenians of Baku, who 
became victims of pogroms at the earliest stages of the contemporary phase of 
the conflict, the de-occupation of the Shahumyan region, moral, material 
compensation etc. Unlike other ceasefire agreements in the post-Soviet space as 
well as the Balkans, the Bishkek ceasefire agreement left the legitimate rights 
and aspirations of the Armenians unaddressed providing no security guarantees 
or roadmaps for humanitarian, economic schemes to revitalize the region. 
Furthermore, the international policy of decolonization in the African 
continent never became a model for the resolution of the conflict around 
Artsakh which further highlights the necessity of looking into the possibility of 
recognizing the legitimacy of the pre-war borders of Artsakh. 
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