Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի հնարավոր հենք
Հայաստան
1.

2.

3.

4.

Ադրբեջանի երկու մասերի միջև Սյունիքի մարզով անցնող 40կմ երկարությամբ
ավտոմայրուղու (թռիչքային կամուրջ) կառուցում՝ ֆինանսավորված Ադրբեջանի կողմից,
առանց Հայաստանի կողմից որևիցե մաքսային կետի կամ ստուգման, առանց ելքի, առանց
կանգառի և ճանապարհի երկու կողմերում 2մ բարձրությամբ անվտանգության բետոնե
պատերով, որը թույլ է տալիս Հայաստանի համար անարգել ճանապարհ այդ
ավտոմայրուղու տակով դեպի Իրան:
Լեռնային Ղարաբաղից ի սկզբանե տեղահանված մինչև 10,000 ադրբեջանցի ըստ
ցանկության կարող են տեղափոխվել Արցախ, բացառությամբ քրեական հետապնդում
ունեցող կամ պատերազմական հանցագործությունների մեջ ներգրավված անձանց:
Նախագահ Ալիևի հետապնդումը ռազմական հանցագործությունների համար չի
աջակցվում Հայաստանի կողմից (այնուամենայնիվ, 2016-2020թթ. պատերազմական
հանցագործություններ կատարած մյուս բոլոր անձինք շարունակում են ենթարկվել
քրեական հետապնդման):
Էլեկտրոնային վիզայի տարբերակ Ադրբեջանի քաղաքացիական անձանց համար,
որպեսզի հնարավորություն ունենան այցելել արցախյան կայքեր և միգրանտներին:

Ադրբեջան
1. Ադրբեջանի Լաչինի շրջանով անցնող Հայաստանի և Արցախի միջև 8կմ երկարությամբ
ավտոմայրուղու (թռիչքային կամուրջ) կառուցում՝ ֆինանսավորված Մինսկի խմբի
համանախագահների կողմից. առանց Ադրբեջանի կողմից որևիցե մաքսային կետի կամ
ստուգման, առանց ելքի, առանց կանգառի և ճանապարհի երկու կողմերում 2մ
բարձրությամբ անվտանգության բետոնե պատերով, որը թույլ կտա Ադրբեջանի համար
անարգել ճանապարհ այդ ավտոմայրուղու տակով:
2. Ադրբեջանի օդային տարածքով դեպի Արցախ միջազգային չվերթների անարգել մուտքի
երաշխիք:
3. Էլեկտրոնային վիզայի տարբերակ Հայաստանի քաղաքացիական անձանց համար,
որպեսզի հնարավորություն ունենան այցելել Ադրբեջան:
4. Հավատարիմ մնալ ռասիզմի դեմ պայքարի օրենքներին և կրթական ծրագիր` հայերի
նկատմամբ ռասայական ատելությունը վերացնելու և տարածաշրջանում հայկական
պատմության և մշակույթի մասին ճշմարտությունը սովորելու համար:
5. Recognise the Artsakh Republic, being based more or less on the original boundaries of the
Nagorno Karabakh Autonomous Oblast (NKAO), with borders slightly amended to include
important historical Armenian sites and roads, but giving up some of NKAO to simplify
boundaries, follow natural features and provide space for Azerbaijani towns.
Արցախի Հանրապետության ճանաչում, հիմնվելով քիչ թե շատ Լեռնային Ղարաբաղի
Ինքնավար Մարզի (ԼՂԻՄ) սկզբնական սահմանների վրա, սահմանները փոքր-ինչ
փոփոխելով, որպեսզի ներառվեն կարևոր պատմական հայկական վայրերը և
ճանապարհները, բայց հրաժարվելով ԼՂԻՄ-ի որոշ մասերից` սահմանները պարզեցնելու
նպատակով, հետևելով բնական հատկություններին և տարածք տրամադրելով
ադրբեջանական քաղաքներին:

Նշում 1. չնայած Հայաստան/Արցախ և Ադրբեջանի երկու մասերը կապող երկու
ավտոմայրուղիների առաջարկների համարժեքության երևույթին, միջազգային հանրությունը
պետք է նկատի ունենա, որ Հայաստանի Սյունիքի մարզը վիճահարույց չէ և որևէ առնչություն
չունի վիճահարույց շրջանների հետ, ուստի սա խաղաղության համար մեծ զիջում է Ադրբեջանին:
Նշում 2. ԼՂԻՄ տարածքի ամբողջական վերադարձը Ադրբեջանի կողմից մեծ զիջում չէ, քանի որ
այն պատասխանատվություն է կրում երկու կողմից մոտ 50,000 մարդու մահվան համար` 1991թ.
դեկտեմբերին ԼՂԻՄ հանրաքվեի և անկախության հռչակման օրինականությունն իր կողմից
չճանաչելու պատճառո՝ Խորհրդային Միության Սահմանադրության 72-րդ հոդվածի համաձայն,
որը օրինականորեն թույլ էր տալիս Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություններին
(ԽՍՀ), ինչպիսիք են Հայաստանը և Ադրբեջանը, և ԼՂԻՄ-ի նման ինքնավար մարզերը անկախ
լինեն:
Նշում 3. բոլոր ծանր զենքերի և դիպուկահարների հեռացումը Հայաստանի/Արցախի և
Ադրբեջանի բոլոր սահմաններից (փոխարինված սահմանապահներով) էական արդյունք է
շարունակական խաղաղության համար, որպեսզի սահմանամերձ շրջաններում մարդիկ
կարողանան գոյակցել:

