
 

 

Հինգշաբթի, 22 հոկտեմբեր, 2020թ. 

ՌԱՅԴԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԸ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ Է 
ՑՈՒՑԱԲԵՐՈՒՄ ԱՎՍՏՐԱԼԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ  
 
Ռայդի քաղաքապետարանը հաստատել է իր երկարատև կապը ավստրալահայ համայնքի հետ, 
նրա ներկայացուցչությունը և նրա շահերի պաշտպանությունը Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունում ռազմական գործողությունների վերսկսումից հետո: 
 
Որպես քաղաքային խորհրդի որոշման մի մաս՝ Ռայդի քաղաքապետարանը. 
 

 Դատապարտում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված 

ռազմական ագրեսիան ընդդեմ Արցախի բնիկ հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքի, 

ովքեր այդ լեռնաշխարհում ապրել են հազարամյակներ, 

 Դատապարտում է անխնա ռմբակոծությունները և հրթիռային հարձակումները Արցախի 

խաղաղ բնակչության և ենթակառուցվածքների վրա, ներառյալ Ռայդ քաղաքի քույր 

քաղաքը Արցախում՝ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, ինչպես նաև Շուշիի Սուրբ 

Ամենափրկիչ հայկական եկեղեցին՝ միջազգային իրավունքի լիակատար խախտմամբ, 

 Կոչ է անում Ավստրալիայի կառավարությանը միանշանակորեն միանալ Ռայդի 

քաղապետարանին վերը նշված դատապարտման հարցում և կոչ անել Ադրբեջանին և 

Թուրքիային հարգել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ղարաբաղյան/արցախյան հակամարտության 

խաղաղ կարգավորման գործընթացը, մասնավորապես` ուժի չկիրառումը և ինքնորոշման 

իրավունքը, 

 Նշում է, որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը և նրա բնակչության 

ինքնորոշման իրավունքը հակամարտության միակ մշտական լուծումն է՝ խուսափելու 

նման ռազմական ագրեսիայի հետագա փորձերից, և կոչ է անում Ավստրալիայի 

կառավարությանը ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը: 

 
Ռայդի քաղաքապետարանը նաև կոչ արեց Դաշնային կառավարությանը պահանջել անհապաղ 
հրադադար և ռազմական գործողությունների դադարեցում: Մարտերը շարունակվել են 
Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում՝ չնայած անցյալ շաբաթ օրը Ռուսաստանի 
միջնորդությամբ հաստատված հրադադարին:  
 
Քաղաքային խորհուրդը նաև մեկ րոպե լռությամբ հարգեց հակամարտության ընթացքում 
զոհվածների հիշատակը և որոշեց մարդասիրական օգնության նպատակով 5000 դոլար 
նվիրաբերել Himnadram.org-ին:  
 
Վերջին որոշումը հաջորդում է 2018 թվականի Ռայդի քաղաքապետարանի միաձայն որոշմանը` 
ճանաչել բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, այդ թվում` Արցախի Հանրապետության 
ժողովրդինը:  
 
2019 թվականին քաղաքային խորհուրդը նաև միաձայն որոշում ընդունեց Արցախի 
Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ Բարեկամության քաղաք 
հարաբերություններ հաստատել: 
 
«Ռայդի քաղաքապետարանը միավորված է մեր տեղական ավստրալահայ համայնքի հետ», - 
ասաց Ռայդի քաղաքապետ, խորհրդի անդամ Ջերոմ Լաքսալը: 
 
«Որպես գեղեցիկ Ստեփանակերտի քույր քաղաք՝ Ռայդ քաղաքը դատապարտում է այն, ինչ 
անում են Թուրքիան և Ադրբեջանը, և խնդրում է, որ Դաշնային կառավարությունը միանա մեզ՝ 
դատապարտելու այս գործողությունները:  



 
«Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել խորհրդի բոլոր անդամներին, ովքեր աջակցեցին 
այս որոշմանը, մասնավորապես խորհրդի անդամ Սարգիս Եդելյանին, OAM՝ Ռայդի հայ 
համայնքի շահերը ներկայացնելու գործում կատարած բոլոր աշխատանքների համար, և այս ոչ 
անհրաժեշտ հակամարտության արդյունքում պատճառված ավերածությունների մասին 
իրազեկությունը բարձրացնելու համար»: 
 
Խորհրդի անդամ Եդելյանը, OAM, ասաց,- «Արցախի բնիկ հայ բնակչության դեմ թուրք-
ադրբեջանական ագրեսիան և մարդկային կորուստները խուսափելի ողբերգություն է, որը 
խորապես ազդել է Ռայդ քաղաքի հայ համայնքի վրա: 
 
«Թուրքական և ադրբեջանական ուժերը պետք է անհապաղ դադարեցնեն ռազմական 
գործողությունները և հայերի հետ համագործակցեն Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման 
ուղղությամբ: Ես խնդրում եմ, որ Դաշնային կառավարությունն այժմ միանա Ռայդի 
քաղաքապետարանին՝ դատապարտելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործողությունները»: 

_______________________________________________________________ 
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