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Բրյուսել, 16 հունիսի, 2011

Եվրախորհրադարանի լսումները հստակեցնում են Ղարաբաղի վերաբերյալ Կազանում
կայանալիք գագաթնաժողովի հետ կապված հույսերն ու մտավախությունները
Հունիսի 15-ին, 2011 թ., Ղարաբաղի հակամարտությանը նվիրված Եվրախորհրդարանի լսումների
ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրադկեն (ԱՄՆ) և Բեռնար Ֆասյեն
(Ֆրանսիա) հույս են հայտնել Կազանի առաջիկա եռակողմ գագաթաժողովի վերաբերյալ՝ նշելով,
որ հակամարտությունը Մադրիդյան սկզբունքներով լուծելու շուրջ համաձայնությունը մոտալուտ
է:
«Ես հարցրեցի, թե արդյոք համանախագահները ստացել են որևէ նոր ազդանշան Ադրբեջանից,
համաձայն որի Ադրբեջանը այժմ հնարավոր է՝ իսկապես ընդունի բոլոր Մադրիդյան
սկզբունքները, այդ թվում` Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ իրավաբանորեն
պատրադիր հանրաքվեն: Բայց, ցավոք, նրանք չէին կարող պատասխանել այդ հարցին:
Հավանաբար, այն չափազանց հակասական է և գաղտնի Կազանի գագաթաժողովից առաջ», մեկնաբանեց Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Իոաննիս Կասուլիդեսը լսումներից հետո:

Համանախագահները և Միրոսլավ Լայչակը՝ ԵՄ արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության
գործադիր տնօրենը, պնդել է, որ այս հակամարտությունում ցանկացած ռազմական
ուժի կիրառումը կամ ռազմական սպառնալիքները անընդունելի են և հակասում են միջազգային
օրենքին: Համանախագահները գտնում են, որ Հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակը, որը
կներկայացվի Կազանում այժմ շահավետ է երկու կողմերին էլ, սակայն, լրացուցիչ քաղաքական
կամք է հարկավոր այն ընդունելու համար: Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մի քանի առիթներով
հայտարարել է, որ ընդունում է Մադրիդյան սկզբունքները որպես ամբողջություն, ինչպես
շեշտվում է համանախագահների՝ Լ՛Աքիլայի և Մուսկոկայի հասարակական հռչակագրերում1`
մտահոգված լինելով միայն, որ մասնակի իրականացումը կարող է ենթարկել Լեռնային
Ղարաբաղի բնակչությանը նույն անվտանգության ռիսկերին, որոնք հանգեցրին 1991 թ.-ի
պատերազմին: Զգալի առաջընթաց կարելի միայն սպասել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը
նույնպես ընդունի այդ հայտարարագրերի բոլոր բաղադրիչները, այդ թվում նաև Լեռնային
Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի համար հանրաքվեն:
Օրինակ՝ Արտաքին գործերի նախարար Նալբանդյանը նշել է. «...մենք ընդունում ենք [դրանք] որպես
ամբողջություն և նույն կարծիքին ենք, որ չի կարելի առավելություն տալ մեկ սկզբունքը մյուսին կամ մեկ
դրույթը մյուսին:» http://www.mfa.am/hy/press-conference/item/2011/01/14/nalbandian_summary
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«Եվրամիության դերը այս գործընթացում հիմնականում կլինի նախապատրաստել երկու
երկրների հասարակություններին խաղաղության, և հենց խաղաղ լուծումը գտնվի, օգնել այդ
լուծումն ի կատար ածել: Մենք ողջունում ենք ԵՄ հայտարարությունը, համաձայն որի
Եվրամիությունը սեպտեմբերի 1-ից կրկին տարածաշրջանի և այս հակամարտությունների համար
պատասխանատու
Հատուկ
Ներկայացուցիչ
կնշանակի,
որով
Եվրամիության
դերը
տարածաշրջանում
կմեծանա:
Ընդ
որում,
համանախագահները դատապարտեցին
տարածաշրջանի վերազինումը, և դեսպան ֆասյեն հստակորեն նշեց այն փաստը, որ Ադրբեջանն
այժմ ձեռք է բերել անօդաչու ինքնաթիռների արտադրման տեխնոլոգիա, ինչը սխալ ուղղությամբ է
տանում գործընթացը: Համանախագահները պարզաբանեցին, որ ուժի միջոցով այս
հակամարտության ցանկացած լուծում կհակասի միջազգային օրենքին, ինչը կարծես պատասխան
էր Ադրբեջանի՝ վերջերս հաճախակի դարձաց սպառնալիքներին», - մեկնաբանեց Հայաստանի
Եվրոպացի Բարեկամներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մայքլ Քամբեքը:
Վերջին ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի և իր կառավարության անդամների կեղմից
պատերազմի բազմաթիվ ուղղակի սպառնալիքներ են արվել2: Դրանցից վերջինում ասվում էր.
«Եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը չլուծվի
խաղաղ
ճանապարհով,
ապա Կազանի
հանդիպումից հետո բոլոր հույսերը կչքանան:
Ադրբեջանն իրեն իրավունք կվերապահի
ազատագրել իր հողերը օկուպացիայից ռազմական ճանապարհով», - ասել է Զիյաֆետ Ասկերովը՝
Ադրբեջանի խորհրդարանի առաջին փոխխոսնակը, անվտանգության և պաշտպանության
հանձնաժողովի նախագահը, հունիսի 14 - ին, պնդելով, որ միջազգային օրենքը թույլ է տալիս նման
քայլ:3 Հիշեցնենք, որ Բիշքեկի հրադադարի համաձայնագիրն արգելում է սպառնալիքի կամ ուժի
կիրառումը, ինչը ամրագրված է նաև Ադրբեջանի իրավական պարտավորություններում ԵԱՀԿի, Եվրախորհրդի, ՄԱԿ-ի, ԵՄ-ի առջև և մի շարք երկկողմ պայմանագրերում: Ցավոք, այդ
կառույցները հազվադեպ են դատապարտում պատերազմի սպառնալիքները:

Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպությունը սիրով կտրամադրի մեկնաբանություններ կամ անհրաժեշտ
վերլուծություններ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, լեհերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով: ԵվրոպաՀայաստան խորհրդի անդամները նույնպես պատրաստակամ են մեկնաբանություններ տրամադրել: Հարցերի դեպքում
խնդրում ենք դիմել մեր քարտուղարություն:
Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության և Եվրոպա-Հայաստան խորհրդի մասին լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք այցելել մեր կայքը` www.EuFoA.org:
Լուսանկարները հասանելի են մեր կայքում, ինչպես նաև կտրամադրվեն ըստ պահանջի: Հեղինակային իրավունքի
սահմաններում նկարների օգտագործումը թույլատրվում է: Օգտագործումն անվճար է, «Copyright: www.EuFoA.org»
նշելը՝ պարտադիր:

Սպառնալիքների հավաքածուն կարող եք բեռնել հետևյալ կայքից:
http://www.eufoa.org/uploads/Documents/AliyevWarThreats.pdf
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http://en.trend.az/news/karabakh/1891595.html
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