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ԱԼԳ ՔՀՖ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄԻ 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիայի 

վերաբերյալ 
 

18 նոյեմբերի, 2021թ. 

 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը` Թուրքիայի և վարձկան ահաբեկիչների 

օգնությամբ, խախտելով 1994թ. զինադադարի մասին համաձայնագիրը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորությունը՝ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծել առանց ուժի 

կիրառման, խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության` հակամարտությունների խաղաղ 

կարգավորման մասին դրույթները, հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա: Ագրեսիայից զերծ 

չմնացին նաև Հայաստանի Հանրապետության մի շարք սահմանամերձ բնակավայրեր: 

Պատերազմական գործողություններն ուղեկցվեցին բազմաթիվ միջազգային 

հանցագործություններով, ներառյալ արգելված զինատեսակների, այդ թվում՝ ֆոսֆորային զենքի 

կիրառմամբ և խաղաղ բնակչության զոհերով ու կրոնա-մշակութային հուշարձանների 

ոչնչացմամբ: 44-օր տևած ռազմական գործողություններն ավարտվեցին Ռուսաստանի 

Դաշնության միջնորդությամբ նոյեմբերի 9-ի՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, 

Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների եռակողմ 

հայտարարությամբ: 

 Այդուհանդերձ, հիշյալ հայտարարության ստորագրումից ի վեր վերջին մեկ տարում 

Ադրբեջանի բռնապետական վարչակազմը շարունակում է ի լուր աշխարհի հավակնություններ 

ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի, մասնավորապես` 

Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի և մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ, ինչը 

զուգորդվում է Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զորքի պարբերական ներխուժումներով և 

այլ բնույթի սադրանքներով, այդ թվում` գերեվարումներով, քաղաքացիական անձանց 

սպանություններով և այլն:  

Առայսօր Ադրբեջանը չի վերադարձրել  2020թ. պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո 

գերեվարված անձանց, որոնց թիվը հարյուրից անց է: Դա ոչ միայն միջազգային իրավունքի, 

մասնավորապես՝  Ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին 1949թ. Ժնևյան կոնվենցիայի 

կոպիտ ոտնահարում է, այլև 2020թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի 

խախտում:  

Ընդ որում, թեև առնվազն ընդհանուր 120 անձի վերաբերյալ կան հիմնավոր ապացույցներ, 

որ նրանք գերության մեջ են, Ադրբեջանն այս պահին նրանցից միայն 40-ի գերության փաստն է 

հաստատել․ մյուսների վերաբերյալ պնդում է, թե նման անուններով անձանց չի կարողացել 

նույնականացնել՝ այսպիսով ոչ միայն չկատարելով բոլոր գերիների վերադարձի վերաբերյալ 
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համաձայնությունը, այլև՝ թաքցնելով նրանց իրական թիվը, փաստացի պարարտ հող ստեղծելով 

հնարավոր գերության մեջ գտնվող անձանց կյանքի իրավունքի խախտման համար։  

Այդ անձանցից մի քանիսի նկատմամբ Ադրբեջանն իրականացրել է քրեական 

հետապնդում շինծու մեղադրանքներով: Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը գերեվարված անձանց 

պատանդ է պահում իր քաղաքական հավակնությունները կյանքի կոչելու նպատակով 

Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու համար: Գերեվարված հարյուրավոր անձինք և նրանց 

հարազատները դիմել են Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան` հատարարելով, որ ի 

թիվս մարդու իրավունքների այլ խախտումների, Ադրբեջանում գերության ժամանակ ենթարկվել 

են խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի: Առկա են ստույգ փաստեր գերության մեջ 

գտնվող անձանց, այդ թվում` կանանց սպանությունների մասին: 

 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդեն իսկ մի քանի գործերով` Կարեն 

Պետրոսյանի, Մամիկոն Խոջոյանի, Մանվել Սարիբեկյանի և այլն, ճանաչել է Ադրբեջանի 

գերության մեջ հայտնված անձանց կյանքի իրավունքի և խոշտանգումներից զերծ լինելու 

իրավունքի խախտումներ: Դատարանն ընդունել է նրանց ներկայացուցիչների այն պնդումները, 

որ Կարեն Պետրոսյանը ենթարկվել է խոշտանգումների և սպանվել, այդ թվում` գլխատման 

միջոցով, իսկ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի վրա կրակել են, դիզվառելիք ներարկել և ենթարկել 

այլ խոշտանգումների:  ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է նաև խոշտանգումների և կյանքի իրավունքից 

ապօրինի զրկման փաստերը նաև Մանվել Սարիբեկյանի և այլ վճիռներով: 

 2020թ. պատերազմի ընթացքում և հրադադարի հայտարարության ստորագրումից ի վեր 

ևս բազում են ապացույցներն այն մասին, որ այդ ընթացքում Ադրբեջանի գերության մեջ 

հայտնված անձինք սպանվել, անհայտ հանգամանքներում անհետացել, ենթարկվել և 

շարունակում են ենթարկվել խոշտանգումների,  անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի՝ 

էթնիկ պատկանելության հիմքով խտրականության զոհ դառնալով:   

Ադրբեջանը խախտում է նաև 2020թ. նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը, ըստ 

որի` «ներքին տեղահանվածներն ու փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի 

տարածք և հարակից տարածքներ՝ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն 

հանձնակատարի գրասենյակի հսկողության տակ», որի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հայ 

բնակչությանը թույլ չի տրվում վերադառնալ իրենց հայրենի բնակավայրեր։ Ավելին, անգամ ռուս 

խաղաղապահների ներկայությունը Արցախի այն տարածքներում, որտեղ դեռ հայ բնակչություն 

է մնացել, չի խոչընդոտում ադրբեջանցի զինվորականներին՝ իրականացնել խաղաղ հայ 

բնակիչների սպանություններ:  

 Ադրբեջանի այս գործողություններն իրենց սուր դրսևորումն էին ստացել ս.թ. մայիսի 12-

ին, երբ Ադրբեջանը ագրեսիայի էր ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ներխուժելով 

նրա Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր, որտեղ ամրացել և մնացել է առայսօր: Այդ ներխուժման 

արդյունքում ևս հայկական կողմից զինծառայողներ էին հայտնվել ադրբեջանական գերության 

մեջ:  

Ս.թ. նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանը նոր սրությամբ է վերսկսել իր սադրիչ 

գործողությունները` մաքսակետեր տեղադրելով Գորիս-Կապան-Որոտան ճանապարհին, իսկ 

նոյեմբերի 15-ին նաև Կապան-Ճակատեն ճանապարհին` դրանով մեկուսացնելով մի շարք 

հայկական գյուղեր և անվտանգության սպառնալիքներ ստեղծելով այդ գյուղերի բնակիչների 

համար: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22petrosyan%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212965%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22petrosyan%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212965%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22khojoyan%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-212964%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22saribekyan%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-200439%22]}


3 
 

 Նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանն սկսել է արդեն լայնածավալ մարտական գործողությունները 

Հայաստանի արևելյան սահմանին` մեծ թվով զինված ուժերի և զրահատեխնիկայի 

ներգրավմամբ: Արդյունքում, այս պահի դրությամբ, Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի 

Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի զգալի հատված: Հայաստանի Հանրապետության 

իշխանությունները հաղորդել են, որ այդ գործողությունների արդյունքում հայկական կողմն ունի 

զոհեր, գերիներ և անհետ կորած անձինք, որոնց թիվն անցնում է երկու տասնյակը:  

 Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի 

ազգային պլատֆորմը կոչ է անում Եվրամիության և վերջինիս անդամ պետությունների 

գործընկերներին. 

- աներկբա և հասցեական ձևակերպումներով խստիվ դատապարտել Ադրբեջանի 

ագրեսիան Հայաստանի հանդեպ և պահանջել ադրբեջանական զորքի դուրսբերում 

Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և գերեվարված բոլոր անձանց անհապաղ 

վերադարձ, 

- պահանջել Ադրբեջանից՝ դադարեցնել հայատյացության բոլոր դրսևորումները, ինչի 

կապակցությամբ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան ընդդեմ 

Ադրբեջանի, 

- դիվանագիտական և այլ հնարավոր հասանելի խողովակներով, այդ թվում` 

պատժամիջոցների կիրառմամբ զսպել Ադրբեջանի իշխանությունների տարածքային 

նկրտումները, որոնց նպատակը Հայաստանի նկատմամբ անվտանգության 

սպառնալիքներ ստեղծելով Հայաստանի ժողովրդավարությունը վտանգելը և հայ 

ժողովրդին իր բնօրրանից վտարելն է, 

- ձեռնարկել գործուն միջոցներ, որպեսզի Ադրբեջանի վերոհիշյալ հայատյաց և 

զավթողական գործողությունների արդյունքում համագործակցությունն Արևելյան 

գործընկերության շրջանակներում, այդ թվում` քաղհասարակության միջև չդառնա 

պատրանքային` լրջորեն վտանգելով նաև Արևելյան գործընկերության ապագան:    

 

 

Ծանոթություն․ ԵՄ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության 

ֆորումի (ՔՀՖ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը հայաստանյան քաղաքացիական 

հասարակության 230-ից ավելի կառույցների կամավոր միավորում է, որի անդամներն իրենց 

լավագույն ջանքերն են ներդնում՝ կյանքի կոչելու ՔՀՖ առաքելությունը, արժեքները և 

նպատակները Հայաստանում, ինչպես նաև ԱլԳ ամբողջ տարածաշրջանում: ՀԱՊ-ը հետամուտ 

է ԱլԳ ծրագրերի իրականացմանը, երկրի ներքին խնդիրների լուծումները ԵՄ չափորոշիչներին 

համապատասխանեցնելուն, հասարակության բոլոր շերտերի մասնակցայնության և 

տեղեկացվածության ապահովմանը, ժողովրդավարական բարեփոխումների հետևողական 

իրականացմանը: 

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամ ՀԿ-ների ամբողջական ցանկին կարելի է 

ծանոթանալ այստեղ: 

 

https://eap-csf.am/hy/our-members/hap-andamneri-cucak/

