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Թողարկման հարցազրույցը
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«Փոփոխվող աշխարհ: Հայացք Երեւանից»
պարբերականի հարցերին պատասխանում է
ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը
2013թ. փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած նա
խագահական մրցավազքը, ինչպես հայտնի է,
նախորդների նման նշանավորվեց հետընտրա
կան բուռն զարգացումներով: Պաշտոնական
տվյալներով՝ ընտրողների ձայների շուրջ 38 տոկոսը ստացած եւ երկրորդ տե
ղը զբաղեցրած Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հազարավոր կողմնակիցներ օրեր շա
րունակ Ազատության հրապարակում իշխանություններից պահանջում էին վե
րահաշվարկել քվեարկության արդյունքները եւ հրապարակել իրական թվերը՝
համաձայն որոնց, նրանց համոզմամբ, ընտրություններում հաղթել է «Ժառան
գության» առաջնորդը: Ընդդիմության պահանջին իշխանությունները, ինչպես
համանման մյուս բոլոր դեպքերում, պատասխանեցին ուժային ճնշմամբ: Լար
վածությունն աստիճանաբար մարեց, սակայն կեղծիքներով վերընտրված, ոչ լե
գիտիմ իշխանության դեմ խաղաղ պայքարի միջոցները, ինչպես հայտարարում
են ընդդիմության ներկայացուցիչները, տակավին սպառված չեն:
Այս եւ հարակից այլ խնդիրների շուրջ է «Փոփոխվող աշխարհ: Հայացք Երե
ւանից» վերլուծական պարբերականին տված՝ Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հար
ցազրույցը:
- Պարոն Հովհաննիսյան, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի
երեք խորհրդարանական կուսակցություններն անիմաստ գտան մասնակցել
2013թ. նախագահական ընտրություններին, Դուք որոշեցիք առաջադրել Ձեր
թեկնածությունը «Հնարավոր է» կարգախոսի ներքո: Ինչո՞վ էր պայմանավոր
ված Ձեր լավատեսությունը: Ընտրություններին Ձեր մասնակցությունն արդ
յո՞ք հանգեցրեց դրական արդյունքների:
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- Միանգամից ասեմ, որ ես համամիտ չեմ բոլոր նրանց հետ, ովքեր հայտնի
հիմնավորմամբ անիմաստ համարեցին եւ չմասնակցեցին 2013թ. նախագահա
կան ընտրություններին: Այստեղ, կարծում եմ, «հարգելի» պատճառ չի կարող
լինել, որովհետեւ հանրության տրամադրություններն ու ակնկալիքները արտա
հայտող քաղաքական ուժը իրավունք չունի ինքնամեկուսանալու համապետա
կան եւ համաժողովրդական կարեւորագույն գործընթացներից: Հիշենք թեւավոր
խոսքը. նա, ով պայքարում է՝ շանս ունի, որ կհաղթի, իսկ նա, ով չի պայքարում՝
արդեն պարտված է: Իմ լավատեսությո՞ւնը… Առաջին հերթին՝ այն պայմանա
վորված էր իր իրավունքների համար պայքարի պատրաստ հասարակության
գիտակցության նկատելի վերելքով, կուտակված սոցիալ-տնտեսական, գիտակր
թական եւ այլ կարգի խնդիրներին լուծում տալու հրամայականով, երիտասարդ
հերթափոխի ակտիվ կենսադիրքորոշմամբ, ինչպես նաեւ վարկաբեկված, ան
գործունակ, մինչեւ ուղնուծուծը կոռումպացված համակարգին «ոչ» ասելու, բո
լոր ոլորտներում երկրի ամոթալի հետընթացը կասեցնելու՝ ժողովրդի վճռակա
նությամբ: Այնպես որ, ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ
չէր: Եվ անկախ ընտրական ու հետընտրական վայրիվերումներից, անաչառ ու
աչառու գնահատականներից, ինչ-որ տեղ նաեւ անփորձությամբ պայմանավոր
ված սխալներից՝ ես իմ մասնակցության արդյունքը դրական եմ համարում, քա
նի որ այն զգալի եռանդուժ հաղորդեց քաղաքական դաշտին, վստահություն
ներշնչեց եւ էական քայլ է վերջնական հաղթանակի ճանապարհին:
- Հետընտրական շրջանում Դուք նախաձեռնեցիք ընտրությունների բո
ղոքարկման ակցիաներ եւ քաղաքական ուժերին առաջարկեցիք «խոնարհել
կուսակցական դրոշները»: Ինչո՞ւ էիք կարեւորում այդ ամենը եւ արդյոք հնա
րավո՞ր է Հայաստանի պայմաններում հասնել ընտրությունների պաշտոնա
պես հայտարարված արդյունքների վերանայմանը:
- Սկսեմ ձեր վերջին հարցի պատասխանից: Ես կարծում եմ՝ նույնիսկ ավելի
ծայրահեղ իրավիճակում, քան Հայաստանում առկա պայմաններն են, հնարա
վոր է հասնել ընտրությունների պաշտոնապես հայտարարված արդյունքների
վերանայմանը, եւ համաշխարհային պրակտիկայում քիչ չեն նման օրինակները:
Ուրիշ բան, որ դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ հասարակությունը միահամուռ
է, միասնական, լավ կազմակերպված, երբ քաղաքական ուժերը, հասարակա
կան կազմակերպությունները, նախաձեռնությունները, լրագրողները, իրավա
բանները, բոլորը հավակնությունները դնում են մի կողմ եւ ջանադրաբար հա
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մագործակցում իրական խնդրի շուրջ, խաղաղ կերպով ճնշում են գործադրում
իշխանությունների վրա: Ես հույս ունեի, որ դրան հնարավոր կլինի հասնել եւ
հենց այս ամենի գիտակցմամբ էի կոչ անում խոնարհել կուսակցական դրոշները:
Ոչ ոք ի վիճակի չէ ինքնուրույն հաղթել այս իշխանություններին, ջարդել ընտրա
կեղծիքների հզոր մեքենան, իսկ միասնականության համար պետք է գոնե ժա
մանակավորապես մի կողմ դնել անձնական պատվախնդրություններն ու նեղ
կուսակցական շահը: Նաեւ կարծում էի, որ իշխանությունների սրտերում ինչ-որ
բան կարթնանա, եւ նրանք կհասկանան, որ բոլորի՝ այդ թվում իրենց, շահերից է
բխում հասարակության արդարացի պահանջներին ընդառաջ գնալը: Չէ՞ որ եթե
իսկապես ուզում ես, որ արցախյան հաղթանակում ունեցած ավանդդ հետա
գայում հարգվի ու գնահատվի սերունդների կողմից, պիտի ընդունես ժողովրդի
հաղթանակը:
- Պարոն Հովհաննիսյան, Ձեր գլխավորած «Ժառանգություն» կուսակցութ
յունը մասնակցեց Երեւանի ավագանու ընտրություններին: Արդյո՞ք այդ որո
շումը տեղավորվում է ներկա վարչակարգի նկատմամբ Ձեր կողմից մշակված
անհնազանդության հռչակագրի եւ «Նոր Հայաստան» քաղաքացիական շար
ժում ձեւավորելու Ձեր առաջարկի տրամաբանության շրջանակներում:
- Այո: Կարծում եմ՝ մեկը մյուսին չի խանգարում: Հիմա «Նոր Հայաստանի»
հաջողությունը մեր ձեռքերում է՝ յուրաքանչյուրիս քաղաքացիական եւ բոլորիս
հավաքական պատասխանատվությամբ:
- Դուք հնարավոր համարո՞ւմ եք Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերի միավո
րումը, ինչի մասին շատ է խոսվում, սակայն «սայլը տեղից չի շարժվում»: Եթե
հնարավոր է, ապա ինչպիսի՞ պայմաններում եւ ի՞նչ խնդրի շուրջ:
Հնարավոր համարում եմ, այո: Սակայն «սայլը տեղից շարժվելու» համար
երկու կարեւոր հանգամանք է հարկավոր՝ քաղաքական սուբյեկտների կողմից
միավորման անհրաժեշտության հստակ գիտակցում եւ հասարակության տար
բեր շերտերում համապատասխան պահանջարկի առկայություն: Կարծում եմ՝
այսօր միավորումը Հայաստանում պետք է լինի այն խնդրի շուրջ, թե ինչպես
ազատվել կուսակցապետական վարչակարգից եւ հաստատել ժողովրդավարա
կան կարգ: Մեզանում միավորման թեման, եթե նկատել եք, միշտ տեղապտույտ
է տվել, հենց որ կողմերից մեկը ջանացել է իրեն ինչ-որ հատուկ դերակատարում
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կամ հավելյալ իրավունքներ վերապահել: Իհարկե, կարեւոր է նաեւ, որ քաղա
քական ուժերը երկակի մոտեցումներ չկիրառեն անօրինականությունների ու
կեղծիքի հանդեպ: Իսկ, առհասարակ, փորձը վկայում է, որ միավորումն արդ
յունավետ է աշխատում, երբ ձեւավորվում է վերկուսակցական սկզբունքով եւ
իր կազմում ներառում ակտիվ ու գիտակից քաղաքացիների՝ անկախ նրանից
դիրքից, կուսակցական պատկանելությունից եւ հասարակական այս կամ այն
կազմակերպության անդամ լինելուց:
- Շ
 ատերը կարծում են, որ Հայաստանում իրավական համակարգի հաս
տատման գլխավոր խոչընդոտը Ռուսաստանից մեր երկրի ուժեղ կախվա
ծությունն է, ինչպես նաեւ մեզանում ժողովրդավարական արժեքների պաշտ
պանության հարցում Արեւմուտքի անհետեւողականությունը: Ձեր կարծի
քով՝ որքանո՞վ են նմանօրինակ պատկերացումները համապատասխանում
իրականությանը:
- 2013թ. նախագահական ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման
ժամանակահատվածում Ռուսաստանի եւ Արեւմուտքի երկրների ղեկավարների
պահվածքը նրանց դիրքորոշումների կողմնակալության ապացույցն է: Չսպասե
լով ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակմանը, Ֆրանսիան
եւ Ռուսաստանը շնորհավորեցին Սերժ Սարգսյանին: Ոչ պակաս կողմնակալ
իրեն դրսեւորեց Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) ղեկավարութ
յունը, որին անդամակցում է նաեւ իմ ղեկավարած «Ժառանգություն» կուսակ
ցությունը: Այն դեպքում, երբ Հայաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ պա
հանջում էին վերանայել ընտրությունների նախնական արդյունքները, ազդեցիկ
երկրների եւ միջազգային կառույցների նմանօրինակ վերաբերմունքը խոսում է
մեր երկրում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների նկատմամբ նրանց
արհամարհանքի մասին: Այս միտումը նոր չէ, քանզի այն համապետական այլ
ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամանակ եւս դրսեւորվել է
նույն հաստատակամությամբ: Բնութագրական է, որ տարբեր քաղաքացիական
նախաձեռնություններ հանդես եկան միջազգային դիտորդների դեմ ուղղված
բողոքի ակցիաներով՝ պահանջելով հեռանալ երկրից եւ չպաշտպանել ընտրա
կեղծարարներին: Դժվար է միանշանակ ասել, թե որն է Հայաստանում ընթացող
զարգացումների հանդեպ տերությունների այդպիսի մակերեսային վերաբեր
մունքի պատճառը, սակայն փաստն այն է, որ Հայաստանի ոչ լեգիտիմ վարչա
կարգը ճարպկորեն օգտվում է այս հանգամանքից՝ երկրի ներսում իր հակաժո
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ղովրդավարական ուղեգիծն ամրապնդելու համար: Փաստացիորեն՝ մեր ժողո
վուրդը եւ քաղաքական ուժերը ստիպված են դիմակայել ոչ միայն երկրի ներսում
գործող անօրինական իշխանական համակարգին, այլ նաեւ դրսից նրան հովա
նավորողներին: Սա բարդացնում է երկրի զարգացման խնդիրը եւ էապես ար
գելակում ժողովրդավարացման ընթացքը: Մենք չենք պատրաստվում հաշտվել
նկարագրված իրավիճակի հետ եւ կգործադրենք բոլոր ջանքերը՝ պաշտպանելու
մեր երկիրը ժողովրդի թիկունքում կատարվող բոլոր հնարավոր գործարքներից:
- Եվ վերջին հարցը, պարոն Հովհաննիսյան. Դուք համարու՞մ եք, որ ղարա
բաղյան խնդրի չկարգավորված լինելը զսպում է Հայաստանի քաղաքական
եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս կարելի է, Ձեր
կարծիքով, այդ հանգամանքի հետ համատեղել Հայաստանը ժողովրդավա
րացնելու ջանքերը:
Համոզված եմ, որ ղարաբաղյան խնդրի չկարգավորված լինելը որեւէ աղերս
չունի Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների զարգացման հետ: Այլ
հարց է, որ վերջին քսան տարվա ընթացքում իշխանություններն օգտագործում
են այս գործոնը թե՛ Հայաստանի ներսում, թե՛ Սփյուռքում հայ հասարակությա
նը վախեցնելու նպատակով: Իշխող կուսակցության խոսափողի վերջին հայտա
րարությունն առ այն, որ քանի դեռ գոյություն ունի ռազմական իրավիճակ, իշ
խանության ղեկին պետք է լինեն հանրապետականները, վկայում է այն մասին,
որ վարչակարգին բացարձակապես ձեռնտու չէ ղարաբաղյան խնդրի կարգա
վորումը: Հենց այդ պատճառով մարտի 18-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց,
որ «դրա մասին (ԼՂՀ-ի ճանաչման) մտածելն անգամ մեր քաղաքացիների եւ
զինծառայողների հանդեպ դավաճանություն է»: Ընդ որում՝ նա չներկայացրեց
այդ «դավաճանությունը» հիմնավորող ոչ մի փաստարկ: Մենք բազմիցս բարձ
րացրել ենք Հայաստանի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման հար
ցը եւ ներկայացրել այդ քայլի անհրաժեշտության փաստական հիմքերը: Դրանք
բոլորին հայտնի են: Արդեն քանիցս պաշտոնապես ընդգծվել է, որ Հայաստա
նը կողմնակից է Մադրիդյան սկզբունքներին, որոնք բնավ կապ չունեն ինչպես
Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի անվտանգության ապահովման հետ: Ավելին՝
եթե ղարաբաղյան հակամարտությունը «կարգավորվի» համաձայն վերոնշյալ
սկզբունքների, սպառնալիքի տակ կդրվի ոչ միայն Արցախի անվտանգությունը,
այլեւ, բնակչության զանգվածային միգրացիան հաշվի առնելով, քարտեզի վրա
բուն Հայաստանի գոյությունը: Ուրեմն՝ ո՞րն է իրականում դավաճանությունը եւ
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ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ չէր»

ումի՞ց է այն գալիս: Ժողովուրդը վաղուց հասկացել է, որ արցախյան հիմնախն
դիրը եւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը որեւէ առնչություն չունեն
միմյանց հետ: Իշխանություններն արդեն սպառել են վստահության պաշարը,
եւ մերկապարանոց հայտարարությունը, թե «Հայաստանի ապակայունացումը
կարող է ազդել Արցախի անվտանգության վրա», կեղծիք է: Մարդիկ այլեւս չեն
հավատում այս հեքիաթներին: Ճիշտ հակառակը՝ մեծ համոզմունք կա, որ ղա
րաբաղյան խնդրի կարգավորվածությունը կարող է նշանակալի կերպով արա
գացնել Հ
 այաստանի եւ Արցախի ժողովրդավարական զարգացումը:
- Շնորհակալություն հարցազրույցի համար:

Интервью номера
РАФФИ К. ОВАННИСЯН
Мое участие в выборах не было самоцелью

The Interview of the Issue
RAFFI K. HOVANNISIAN
My Participation in the Presidential Elections Was Not an End In Itself
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական
հուզումները Հայաստանում

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) տնօրեն

Իշխող վարչակարգերի կողմից ընտրությունների կեղծման արդյունքում հե
տընտրական զանգվածային հուզումների պարբերական փուլերը ժամանակա
կից աշխարհի շատ նոր երկրներում դառնում են առանցքային քաղաքական
երեւույթներ: Այս փուլերը սովորաբար անվանվում են հետընտրական ժողովր
դական շարժումներ, թեպետ իրականում իրենցից ներկայացնում են սոսկ ընտ
րությունների բողոքարկման զանգվածային գործողություններ: Սովորաբար
այսպիսի «հետընտրական շարժումների» իրական արդյունք են դառնում երկու
երեւույթ. նոր գերիշխող ընդդիմության առաջացում եւ, որ ավելի հազվադեպ է
պատահում, իշխող վարչակարգերում ներիշխանական փոփոխություններ: Սա
կայն քաղաքական վարչակարգերի բնույթը փոփոխություն չի կրում:
Հետընտրական փուլերի նկարագրված յուրահատկությունը Հայաստանում
ձեւավորվել է 1996թ. կայացած նախագահական ընտրությունների արդյուն
քում: Ճիշտ այդ ժամանակ էլ ձեւավորվեցին քաղաքականության նպատակի,
նրա էության եւ մեթոդների վերաբերյալ առանցքային պատկերացումները: Ընդ
հուպ մինչեւ 2013թ. այդ պատկերացումները չեն փոխվել եւ նույնիսկ ձեռք են
բերել քաղաքական ավանդույթի բնույթ: Համարվում է անգամ, որ քաղաքա
կանության իմաստը եւ էությունը կեղծված ընտրությունների խորապատկերին
ծավալվող հետընտրական գործընթացներն են, որոնք նպատակամիտված են
հեռացնել «անօրինական վարչակարգը»: Ցանկացած այլ հասարակական-քա
ղաքական ակտիվություն չի ընկալվում որպես «լուրջ» քաղաքականություն եւ
հարգանքի չի արժանանում այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմից:
Նկարագրված քաղաքական փուլերի կատարյալ անարդյունավետությունը,
սակայն, հանգեցնում է որպես առաջադիմական գաղափար ներկայացող «անօ
րինական վարչակարգի հեռացմանը միտված հետընտրական քաղաքականութ
յան» վերաիմաստավորմանը: Հայաստանի գլխավոր խորհրդարանական կու
սակցությունները նույնիսկ հրաժարվեցին 2013թ. նախագահական ընտրութ
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յուններին մասնակցելուց՝ նախապես անիմաստ որակելով նման մասնակցութ
յունը: Եվս մեկ հետընտրական փուլի փորձարկումն ընկավ խորհրդարանական
կուսակցություններից «Ժառանգության» ուսերին, որը եւս մեկ անգամ երկրին
ցուցադրեց «անօրինական վարչակարգի հեռացմանը միտված հետընտրական
քաղաքականության» փուլի պարամետրերի անսասանությունը: Թե՛ վարչակար
գը, թե՛ կուսակցությունները վերստին համոզվեցին, որ Հայաստանում ընտրութ
յուններն ընդդիմության եւ ոչ թե վարչակարգի փոփոխության մեխանիզմներ են:
Լիովին տրամաբանական է, որ պատմության ինչ-որ մի պահի հանրությունն
ու քաղաքական ուժերը պետք է հանգեին հետընտրական քաղաքական իմաս
տի (նրանում առաջադիմական իմաստի եւ փոփոխությունների ներուժի բացա
կայության փաստի) վերաիմաստավորմանը եւ մտածեին այս փուլից դեպի քա
ղաքական ակտիվության նոր մեթոդների ասպարեզ դուրս գալու մասին: Այն
հանգամանքը, որ հետընտրական բողոքական եռանդուժը հեշտությամբ փոշիա
նում է հետընտրական իրավական ընթացակարգերում (ընտրությունների արդ
յունքների վիճարկում ԿԸՀ-ում եւ Սահմանադրական դատարանում), համընդ
հանուր համոզմունք է դարձել: Համենայնդեպս՝ երկրում սկսեցին ավելի շատ
խոսել «վարչակարգի հեռացում» հասկացության առավել հստակեցման եւ այս
խնդրի լուծման համար քաղաքական գործիքակազմի կիրառման անհրաժեշ
տության մասին: Ընդ որում՝ քննարկման առանցքը կազմեցին երկու հասկա
ցություն. «իջեցված կուսակցական դրոշակներով քաղաքացիական անհնազան
դության շարժում՝ ընդդեմ անօրինական իշխանությունների» եւ «բուրժուական
հեղափոխությունը»՝ որպես կուսակցական ծրագիր:
Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է՝ ընթանում են քննարկումներ այն
հարցի շուրջ, թե ով պետք է լինի «փոփոխությունների քաղաքականության»
սուբյեկտը՝ քաղաքացի՞ն, բուրժուազիա՞ն թե՞ կուսակցությունները: Այս խորա
պատկերին ակտիվացած քաղաքացիական նախաձեռնություններն անգամ բա
նավեճ ձեւավորեցին այն գաղափարի շուրջ, թե ընդհանրապես ինչն է պետք հա
մարել քաղաքականություն: Առավել մեծ տարածում ստացան գաղափարներն
առ այն, որ քաղաքական կուսակցությունների գործունեության բնույթն ազատ
ընտրությունների բացակայության պայմաններում ինքնին հակասահմանադրա
կան վարչակարգի կայուն գոյության եւ վերարտադրության գործոն է: Ստեղծ
ված իրավիճակում հայաստանյան կուսակցություններն առաջին անգամ երկրի
քաղաքական կյանքում տեսան իրենց ավանդական դերին ուղղված սպառնա
լիք: Այս հանգամանքն, անկասկած, պետք է հանգեցներ քաղաքական դաշտում
կուսակցությունների տեղի փնտրտուքին՝ վերջիններիս նոր դերակատարմամբ:
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Այստեղ էլ մի քանի կուսակցությունների գործունեության մեջ ծնունդ առավ
«կոնցեպտուալ մոտեցման» պրակտիկան. քաղաքական կուսակցություններն
ավելի հաճախ են ջանում իրենց գործունեությանը վերագրել «վերկուսակցական
միսիոներական դերեր» եւ առանձնահատուկ կարգավիճակ երկրի քաղաքական
կյանքում: Դրանում նկատվում է կուսակցությունների քաղաքական մտադրութ
յունների ոլորտի ընդլայնման ցանկություն՝ միտված ընտրական եւ հետընտրա
կան ժամանակաշրջանում նպատակները սովորական քաղաքական պայքարի
շրջանակներից դուրս հանելուն: Ասել է՝ վարչակարգի հեռացման քաղաքակա
նությունը սկսում է դիտարկվել քաղաքական ակտիվության այլ ոլորտներում եւ
այլ գործիքակազմի շրջանակում:
2013թ. կայացած նախագահական ընտրություններից հետո ուշադրության
կենտրոնում հայտնվեցին «վարչակարգի հեռացման քաղաքականության» եր
կու տարբերակներ: Առաջին տարբերակ-հասկացության կողմնակիցը «Ժառան
գություն» կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանն է, ով ապրիլի 19ին հայտարարեց «Նոր Հայաստան» քաղաքացիական շարժման ձեւավորման
մտադրության մասին՝ ներկայացնելով այն որպես անօրինական վարչակարգին
չենթարկվելու եւ այդ վարչակարգը խաղաղ ճանապարհով հեռացնելուն միտ
ված շարժում1: Երկրորդ տարբերակ-հասկացության («բուրժուական հեղա
փոխություն») հեղինակը նորաստեղծ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության
առաջնորդ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանն է, ով ապրիլի 13-ին կայացած կուսակցութ
յան հիմնադիր համագումարում հայտարարեց նրա նպատակի մասին2. «Մեր
խնդիրն է՝ իրականացնել բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն»: Ընդս
մին՝ Տեր-Պետրոսյանը հատուկ ընդգծեց, որ իր կուսակցության համար քաղա
քականությունն ընտրություններն են: Այսինքն՝ հասկանալ տվեց, որ չի ընկալում
որպես քաղաքականություն որեւէ այլ կազմակերպված ակտիվություն՝ այդպի
սով տեղիք տալով զգալի անորոշության եւ հակասականության:
Դյուրին չէ որոշել՝ արդյոք ունեն նշված երկու տարբերակներն իրական քաղա
քական իմաստ Հայաստանի կոնկրետ պայմաններում, որտեղ առանցքային քա
ղաքական խնդիրը վարչակարգի հեռացումն է: Առավել եւս, որ այս տարբերակ
ներում արտահայտվում են երկրում հաստատված քաղաքական վարչակարգի
բնույթին, ինչպես նաեւ երկրի առջեւ կանգնած գլխավոր քաղաքական խնդրի
էությանն առնչվող տարբեր ընկալումներ: Պատահական չէ, որ նշված քաղաքա
կան հարցադրումների շուրջ քննարկումներում ներգրավվեցին ոչ միայն երկրի
ողջ հասարակությունը, այլեւ նշված երկու քաղաքական ուժերի ներկայացու
ցիչները: Ուշադրության կենտրոնում3 հայտնվեց կուսակցական գործունեության
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

հետ շարժման համատեղելիության դիտանկյունը, ինչպես նաեւ Հայ ազգային
կոնգրես կուսակցության առաջնորդի ընկալմամբ «բուրժուական հեղափոխութ
յուն» հասկացության կոռեկտությունը՝ ի լրումն Հայաստանի քաղաքական իրա
կանության:
Քանի որ ոչ մի քաղաքական ուժ չի ժխտում, որ իր ուղեգծի նպատակը Հա
յաստանում սահմանադրական կարգի լայնածավալ հաստատումն է, հիմնական
խնդիրներ դարձան այս կարգի «խախտվածության» հայեցակետին առնչվող
տարբեր գնահատականները: Մասնավորապես՝ ուշադրության կենտրոնում
հայտնվեց երկրի քաղաքական համակարգում խոշոր սեփականատերերի դերի
գնահատման խնդիրը: Տարաձայնությունները վերաբերում են հետեւյալ հար
ցին. արդյո՞ք սահմանադրական կարգի հաստատման գործընթացը հանգում է
խոշոր սեփականատերերին առանցքային պաշտոններ զբաղեցնող գործիչների
ճիրաններից կամ կարեւորագույն պետական ինստիտուտները խոշոր սեփակա
նատերերի թելադրանքից ազատելուն: Ասել է՝ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Հա
յաստանում հակասահմանադրական վարչակարգը:
Քաղաքական առումով հարցի էությունը հանգում է նրան, թե ո՞ւմ իրավունք
ներն են համարվում ոտնահարված եւ ո՞ւմ կողմից: Ինչպես նաեւ՝ երկրում ո՞ւմ
իրավունքները պետք է վերականգնվեն եւ ի՞նչ փոփոխությունների հաշվին: Չէ՞
որ ներքին կարգի հաստատմանն ուղղված ցանկացած քաղաքականության
էություն հանգում է իրավահավասարության հաստատմանը եւ այս պարագա
յում՝ սահմանադրական իրավունքները բռնատիրած սուբյեկտներից այն սուբ
յեկտներին վերաբաշխելուն, որոնք դարձել են նշված իրավունքների բռնատիր
ման օբյեկտ: Եթե վերջին հարցերը պարզեցվեն, ապա այդ ժամանակ հասկա
նալի կդառնա նաեւ առաջարկվող քաղաքական հասկացությունների իմաստը:
Պարզ կդառնա նաեւ խոշոր սեփականատերերի դերի խնդիրը, որոնք մի կողմից
ճանաչվում են իբրեւ բուրժուազիա, իսկ մյուս կողմից՝ օլիգարխներ (համապա
տասխանաբար՝ ոտնահարված իրավունքներով սուբյեկտներ կամ այլ քաղաքա
ցիների իրավունքներին բռնատիրած սուբյեկտներ):
Սույն հոդվածը նպատակամիտված է իրավունքների եւ պարտականություն
ների բաշխման սկզբունքի դիտանկյունից պարզություն մտցնել Հայաստանում
ձեւավորված քաղաքական վարչակարգի կառուցվածքի էության մեջ: Ինչպես
թվում է՝ այս հայեցակետի բացահայտումը թույլ կտա գնահատել «սահմանադ
րական կարգի հաստատմանը» վերաբերող առաջարկված հասկացությունների
էությունը եւ այս հասկացությունների՝ հեղինակների կողմից ընդունված քաղա
քական գործիքակազմի գործունակությունը:
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 աղաքական կարգերի բնույթի եւ իրավունքների ու պարտականություննե
Ք
րի բաշխման համայնապատկերում լիակատար պարզություն մտցնելու համար
նախապես նշենք այն պարզ ճշմարտությունը, որ սահմանադրական կարգը կա
ռուցված է երկրի բոլոր քաղաքացիների՝ իրենց անքակտելի իրավունքներին
եւ երկրի պետական կառուցվածքի նորմերին ու սկզբունքներին վերաբերող
պայմանագրի հիման վրա: Համապատասխանաբար՝ սահմանադրական կար
գի խախտում պետք է համարել նման պայմանագրի խախտման փաստը երկրի
գործնական քաղաքական կյանքում: Եթե կա նման խախտում, պետք է հայտ
նաբերվեն նաեւ խախտող սուբյեկտները: Ավելին՝ անհրաժեշտ է բնութագրել
հաստատված դե ֆակտո կարգը: Նշված խնդիրների համայնապատկերի բնու
թագրման հաջողության դեպքում հնարավոր է պատասխանել նաեւ մի շարք
հարակից հարցերի:
Դրված հետազոտական հարցը պահանջում է, որ առաջ քաշենք մեկ առանց
քային կանխավարկած. սահմանադրական կարգի բացակայության պայմաննե
րում պետք է գոյություն ունենա այլ կարգ, որն ի զորու կլինի պահպանել ողջ
երկրին պարտադրված ոչ սահմանադրական հարաբերությունները եւ նորմերը:
Ի մասնավորի՝ խնդիրներն անհրաժեշտ է քննարկել պետությունում հայտարար
ված սահմանադրական նորմերի՝ սոցիալ-քաղաքական եւ տնտեսական գործըն
թացների կարգավորման իրական մեխանիզմների հետ հարաբերակցության
տեսանկյունից: Եթե սահմանադրական կարգը խախտվել է՝ նշանակում է առա
ջին հերթին խախտվել է իրավահավասարության սկզբունքը: Ավելին՝ սա նշա
նակում է իրավունքների եւ պարտականությունների անհավասարության միջա
վայրի պաշտպանության մեխանիզմների առկայություն: Նման մեխանիզմների
բացակայության դեպքում հակասահմանադրական վարչակարգի գործունեութ
յունը եւ վերարտադրությունն անհնար են: Անհնար է նույնիսկ իրավունքներին
բռնատիրողների պաշտպանությունը:
Հայաստանի քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունը
Հպանցիկ հայացքով հնարավոր կլիներ գնահատել Հայաստանի քաղաքա
կան վարչակարգը հետխորհրդային տարածքի եւ Արեւելյան Եվրոպայի բազ
մաթիվ նոր երկրներին բնորոշ ավտորիտար կարգ ունեցող պետությունների
նմանությամբ: Այս դեպքում, սակայն, մենք կբախվեինք համընդհանուր համոզիչ
գաղափարի՝ ավտորիտար իշխանության էության հիմքի բացահայտման հետ.
առաջնորդին համընդհանուր կերպով ենթարկվելու երեւույթը պայմանավորված
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է նման գաղափարի առկայությամբ: Հայաստանում առավել քան մեկ տասնամ
յակ է՝ որեւէ գործչի համար գոյություն չունի գաղափար, որը կարդարացնի «իշ
խանության նկատմամբ իրավունքը»: Հետեւաբար՝ բացակայում է միահեծան
ավտորիտար իշխանության գլխավոր խարիսխը: Քաղաքական քննարկումնե
րում առավել համոզիչ է «փողի իշխանության» թեզը, որը մեզ հանգեցնում է այն
մտքին, որ երկրում ձեւավորվել է օլիգարխիկ համակարգ՝ իրեն բնորոշ բոլոր
հատկանիշներով: Հենց այդ մասին էլ մենք կխոսենք հետագա շարադրանքում:
Հատկանշական է, որ Հայաստանում ձեւավորված քաղաքական կառուցված
քի բնույթն առաջին անգամ գնահատվել է ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպա
նի արտահերթ զեկույցում4, որը հրապարակվել է 2008թ. մարտի 25-ին: Ուշագ
րավն այն է, որ զեկույցում նշվում է օլիգարխիկ կառուցվածքի ամենագլխավոր
հատկանիշը. երկրում տարբեր կարգի քաղաքացիների միջեւ իրավունքների եւ
պարտականությունների բաժանում: Ինչպեսեւ բնորոշ է պետական կառուցված
քի նկարագրված ձեւին, բոլոր իրավունքները տրվել են օլիգարխիկ վարչակար
գի անդամներին, իսկ մնացած քաղաքացիներն ունեն միայն պարտականութ
յուններ: Համենայնդեպս՝ ներկա ժամանակաշրջանում Հայաստանի ներքաղա
քական իրավիճակի բնութագրման առումով կարելի է մեջբերել հետեւյալ համո
զիչ բնորոշումը.
«Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես մի շարք անցումային երկրնե
րում, ձեւավորվել էր կառավարման օլիգարխիկ վարչակարգ, որը զգալիորեն
վերահսկում էր մամուլը, կուսակցությունները, ինչպես նաեւ պետական ինստի
տուտները: Դրա հետեւանքով տնտեսական էլիտան՝ դուրս մղելով քաղաքական
էլիտային, զբաղեցնում էր նաեւ նրա տեղը: Բիզնեսը եւ քաղաքականությունը
միահյուսվում էին մեկ կորպորատիվ խմբում եւ նույն անձինք հանդես էին գալիս
ե՛ւ որպես բիզնեսմեն, ե՛ւ որպես քաղաքական կամ պետական գործիչ: Բիզնես-է
լիտան հնարավորություն էր ստանում վճռորոշ ազդեցություն գործել պետական
քաղաքականության5, առաջին հերթին՝ պետության տնտեսական քաղաքակա
նության վրա, պետական իշխանությանը պարտադրելով իր նեղ խմբային կամ
նույնիսկ անձնական շահերը: Արդյունքում օլիգարխիկ խմբավորումներից դուրս
գտնվող սուբյեկտները, փաստորեն, զրկվում էին ինքնուրույն տնտեսական գոր
ծունեություն իրականացնելու որեւէ հնարավորությունից, ինչն անհամաչափո
րեն խորացնում էր հասարակության տարբեր խմբերի միջեւ եկամուտների բե
ւեռացումը…»:
Այսպիսի գնահատականներում բացակայում է միայն մեկ գլխավոր կողմ:
Ներկայացված չէ ներքին կարգի գործնական կառուցման սկզբունքը պետութ
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յան օլիգարխիկ կազմակերպման պարագայում: Այս սկզբունքը մեր կողմից բնու
թագրվում է իբրեւ ազդեցության ոլորտների բաժանման մասին պայմանագիր:
2003թ.-ից ի վեր Հայաստանում գործում է կանոնակարգման ճիշտ այսպիսի հա
մակարգ: Հետեւաբար՝ այս վարչակարգը կարելի է դասել քրեաօլիգարխիկ տի
պին (ազդեցության ոլորտների բաժանման մասին պայմանագիրը քրեական հա
սարակությունների ձեւավորման հիմքն է): Զեկույցում օլիգարխիկ վարչակարգի
հատկանիշների բուն նկարագրությունը, սակայն, կասկած չի հարուցում առ այն,
որ Հայաստանում հաստատվել է ճիշտ այս տիպի օլիգարխիկ կառավարման հա
մակարգ: Հայաստանի քաղաքական համակարգում այս դիտանկյան հայտնաբե
րումը թույլ է տալիս առանձնացնել նմանատիպ վարչակարգերի որոշ կարեւոր
ընդհանրական բնութագրեր:
Ավտորիտար վարչակարգից կառավարման քրեաօլիգարխիկ ձեւին անց
նելու դասական գործընթաց տեղի ունեցավ Հայաստանում 2003թ.: Կարելի է
վստահորեն պնդել, որ Հայաստանում կառավարման ավտորիտար համակար
գի սպառման սկիզբը դրվեց 2003թ. կայացած համապետական ընտրություն
ների ընթացքում: Սա ճիշտ այն ժամանակահատվածն է, որը բնութագրվում է
հասարակության եւ քաղաքական էլիտայի ապագաղափարականացմամբ: Հա
մընդհանուր ճանաչում ունեցող ավտորիտար գործչի շուրջ համախմբման հնա
րավորությունը սպառվեց: Անհրաժեշտ եղան իշխանության ձեւավորման այլ
մեխանիզմներ: Շրջանառության մեջ դրվեց խոշոր սեփականատերերի միջեւ
պայմանավորվածության հիման վրա իշխանություն ձեւավորելու սկզբունքը:
Հասարակությունը հեռացվեց այս գործընթացի վրա ազդելու հնարավորութ
յունից: 2007թ. կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների
հենքին այս համակարգը բավական ինտենսիվ ռիթմով բյուրեղացավ՝ ընդհուպ
մինչեւ 2008թ.:
Քաղաքական համակարգերի օլիգարխացման օբյեկտիվ խթանները
 անի որ վերը նկարագրված միտումն ընդհանրական է բոլոր պետություննե
Ք
րի համար, հարկ է ընդունել նաեւ նրա առաջացման պատճառի ընդհանրակա
նությունը: Գրեթե բոլոր հետազոտողները միակարծիք են, որ գլխավոր պատճա
ռը պետական սեփականության՝ մասնավոր օգտագործման անցնելու ժամանակ
սեփականության բաշխման բնույթն է: Հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ
սեփականաշնորհման հետ միասին չստեղծվեցին սեփականաշնորհված գույ
քի իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ: Մասնավոր սեփականության
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պաշտպանության միակ մեխանիզմ մնաց պետական իշխանության լծակներին
տիրապետելը: Համենայնդեպս՝ խոշոր սեփականության առումով այս պնդումը
համոզիչ է թվում:
Սրանից դժվար էր խուսափել արդեն իսկ այն պատճառով, որ սեփականութ
յան տիրելն անհնար կլիներ միայն պետական իշխանության լծակներին տիրա
պետելու կամ իշխանություն ունեցողների հետ օրենքով չթույլատրված առանձ
նակի հարաբերություններ ստեղծելու միջոցով: Այս պետություններում խոշոր
սեփականությանը տիրելու որեւէ այլ մեխանիզմ չի ներդրվել: Ավելին՝ կառավար
ման փորձի եւ առավելապես իշխանությանը տիրելու եւ պահպանելու գիտելիքի
պակասը դարձրեց սեփականությունը եւ ֆինանսական դրությունն իբրեւ իշխա
նության պահպանման միակ ռեսուրս: Համապատասխանաբար՝ բնական դար
ձավ այն գործընթացը, որում իշխանության լծակներին տիրացած գործիչները
սկսեցին խլել իշխանությունը կորցրած խոշոր սեփականատերերի ունեցվածքը:
Ասվածը վկայում է, որ նախկին պետական սեփականությունը պարզապես
տրվեց իշխանական ճամբարին՝ իբրեւ սեփականություն, այսինքն՝ սեփակա
նաշնորհում, որպես այդպիսին, տեղի չունեցավ: Սեփականությունը մնաց իշխող
վարչակարգերի տիրապետության ներքո: Այստեղից էլ բխում է սեփականութ
յան գլխավոր սպառնալիքի առաջացման ընդհանրական պատճառը. իշխա
նության հետ ցանկացած նախանշվող հակասություն հղի է սեփականությանն
ուղղված սպառնալիքով: Ավելին՝ հասկանալի դարձավ, որ իշխանության բարձր
օղակներում կանգնած գործիչների դիրքերի աճող թուլացումը, սեփականատե
րերի կամքին հակառակ, ինքնաբերաբար նրանց ներքաշում է բարդ քաղաքա
կան խաղերի մեջ՝ ուժեղացնելով վերջիններիս կախվածությունը քաղաքական
իրադրությունից: Սեփականությունը ձեռք է բերում առանցքային քաղաքական
գործառույթներ:
Հարկ էր սպասել, որ սեփականության եւ իշխանության սերտաճման մա
կարդակը կբարձրանար: Ինչ-որ ժամանակից ի վեր՝ քաղաքական ազատ գոր
ծունեության դաշտը պետք է կտրուկ սեղմվեր կամ իրեն լիովին սպառեր: Իշ
խանության ձեւավորման մենաշնորհը մնաց խոշոր սեփականատերերի ձեռ
քում: Այս իրավիճակը կարելի է կոչել իշխանության օլիգարխացման սկիզբ6:
Նման իրադրության ամենագլխավոր բնութագիրն այն է, որ հասարակությունը
զրկված է պետական իշխանության ձեւավորման հնարավորություններից:
Սրա պատճառը նույնպես պարզ է. իրեն սահմանադրական պետություն հռչա
կած ցանկացած հասարակություն ի վիճակի չէ ընտրությունների հիմքի վրա ձե
ւավորել իշխանություն, քանզի պետական պաշտոններին միշտ բռնատիրում են
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կողմնակի անձինք: Պետությունում ազգային իշխանություն ընտրելու ֆորմալ
իրավունքի առկայությունը դեռեւս չի նշանակում ընտրություններ անցկացնե
լու ունակությունների առկայություն: Հասարակության մեջ այլընտրանքային
հիմքով ընտրությունների անցկացման իրավական սանդղակի բացակայությու
նը հասարակության ընտրությունը դարձնում է կեղծիք: Հասարակությունն7 իր
կամքից անկախ՝ իշխանության ձեւավորման իրավունքը տալիս է մարդկանց
առանձին խմբերի կամ անձանց: Ինչ-որ պահից սկսած՝ առավելապես այդպիսին
են դառնում խոշոր սեփականատերերը: Այսինքն՝ իշխանության օլիգարխացու
մը ոչ պակաս նաեւ հասարակության իրավագիտակցության բացակայության
հետեւանք է:
 առավարման քրեաօլիգարխիկ համակարգի առանձնահատկությունները
Կ
եւ բարքերը
Այսպիսով՝ օլիգարխիկ վարչակարգը չի ընդունում իրավունքների հավասա
րությունը, հետեւաբար մերժում է Սահմանադրությունը եւ նենգափոխում այն
«օլիգարխների օրենքով», որտեղ գերագույն արժեք է ճանաչվում ազդեցութ
յան ոլորտների բաշխմանն առնչվող նախապայմանավորված նորմերը: «Օրեն
քի» խախտում է համարվում ոտնձգությունը կանխապայմանավորված նորմերի
նկատմամբ: Առավել մեծ խախտում է բուն սկզբունքների հանդեպ ոտնձգութ
յունը: Վարչակարգի կողմից երկրի Սահմանադրությունը դիտվում է իբրեւ իր
գոյության օրինականացման եւ գլխավորապես՝ իբրեւ օրինական պատժի մե
խանիզմ:
Օլիգարխիկ համակարգի անդամներին պատժելու համակարգը կտրուկ տար
բերվում է մնացած քաղաքացիներին պատժելու համակարգից, ովքեր չեն հան
դիսանում համակարգի անդամներ: Օլիգարխիկ ճամբարի անդամները (պայ
մանավորվող եւ ծառայող) պատժվում են բացառապես օլիգարխիկ օրենքի
խախտման դեպքում: Երկրի մնացած քաղաքացիները պատժվում են թե սահ
մանադրական նորմերի, թե օլիգարխիկ օրենքի խախտման համար: Պատժի ձե
ւերը կամ չեն բարձրաձայնվում, կամ ձեւական առումով ներկայացվում են սահ
մանադրական նորմերի լույսի ներքո:
Օլիգարխիայի սրբություն սրբոցը սեփականությունը եւ իշխանության ան
սասանության երաշխիքներն են: Իշխող վարչակարգի ողջ գործնական աշխա
տանքն ուղղված է անձնական ունեցվածքի պաշտպանության ապահովմանը:
Սա ձեռք է բերվում ռեսուրսներն ու հնարավորությունները մենաշնորհելու ճա
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

նապարհով: Եվ պետք է ասել, որ օլիգարխիկ օրենքն ապահովում է համակարգի
անդամների սեփականության եւ ձեռնարկատիրության յուրատեսակ պաշտպա
նություն: Սեփականատիրոջը բաժին հանված գոտիների, ոլորտների, քվոտանե
րի նկատմամբ ոտնձգությունը դժվար գործ է: Սա պաշտպանվածության նվա
զագույն աստիճանն է եւ նման վարչակարգեր ունեցող երկրներում հնարավո
րություն է ստեղծում տնտեսական զարգացման համար:
Այստեղից, սակայն, բխում է մեկ այլ կարեւոր եզրակացություն. քրեաօլիգար
խիկ վարչակարգ ունեցող երկրում ոչ մի տնտեսական զարգացում չի կարող էա
կան ազդեցություն ունենալ իշխող էլիտայի մաս չկազմող քաղաքացիների նյու
թական վիճակի բարելավման հարցում: Միանգամայն տրամաբանական է նաեւ
հաջորդ եզրակացությունը. երկրում կայուն տնտեսական աճի պահպանման
դեպքում սոցիալական սահմանազատումն ունի խորացման միտում: Համապա
տասխանաբար՝ բարձրանում է նաեւ վարչակարգի բռնաճնշողականությունը.
երկրում կայունություն պահպանելու այլ միջոց չկա:
Օլիգարխիկ վարչակարգերը, սկզբունքներից եւ նորմերից զատ, իրենց երկր
ներում պատվաստում են յուրահատուկ բարոյագիտություն, թե ինչն է «ճիշտ»
եւ ինչը՝ «ոչ Ճիշտ»: Նրանք ապավինում են մարդու ստոր բնազդներին: Օլի
գարխիան նպատակամիտված բարոյազրկում է հասարակությանը: Սա արդեն
բխում է նրանից, որ վարչակարգի քաղաքական էությունն ուղղված է անհավա
սարության սկզբունքի գոյության պայմաններում հասարակության խոնարհութ
յան եւ հնազանդության հասնելուն: Սահմանադրական պետություններում նման
խնդիրը դժվար է լուծել: Ֆորմալ առումով սահմանադրական պետությունում
օլիգարխը միշտ ունի օրինական պետական ծառայողի դերում հանդես գալու
խնդիր: Օլիգարխը միշտ ժխտում է, որ ինքն օլիգարխ է: Եվ լիովին տրամաբա
նական է, որ օլիգարխիայի քաղաքական գլխավոր զենքը կեղծիքի մեքենան է:
Բոլորովին պատահական չէ, որ ամբողջ աշխարհում օլիգարխիա հասկա
ցության նկատմամբ ձեւավորվել է կայուն բացասական կարծիք: Կառավարման
այլ տեխնոլոգիա օլիգարխիան չունի: Այն չի կարող գոյություն ունենալ առանց
ամեն ինչ մենաշնորհելու: Օլիգարխիան, սուտը եւ բռնաճնշումներն անքակտելի
են: Օլիգարխիկ վարչակարգը միաբեւեռ է: Բոլոր մենաշնորհված ռեսուրսներն
ուղղված են գլխավոր քաղաքական խնդրի լուծմանը. թույլ չտալ, որպեսզի հա
սարակության մեջ օլիգարխիայի նկատմամբ առաջանան իրավական պահանջ
ներ: Նման քաղաքականության հաջողության դեպքում օլիգարխիկ համակար
գը կարող է իր համար երկար կյանք ապահովել:
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Օլիգարխիկ վարչակարգերի «բնածին» արատավորությունը
Այսպիսով՝ քրեաօլիգարխիկ տիպի վարչակարգն ապահովում է պայմանագ
րի անդամների սեփականության եւ ձեռնարկատիրության պաշտպանությու
նը, ապահովում է դատարանների լիակատար կախվածությունը վարչակարգի
կամքից, իշխանության ձեւավորման ընտրական մեխանիզմի կաթվածահա
րությունը, ինչպես նաեւ անկախ ընտրության ճնշման մթնոլորտը: Վարչակարգն
ապահովում է գերազանցության անհրաժեշտ մակարդակ տեղեկատվական ազ
դեցության բնագավառում՝ հեռուստատեսության նկատմամբ մենաշնորհի իրա
վունքի միջոցով:
Քրեաօլիգարխիկ վարչակարգը ձեռք է բերում առավել մեծ կայունություն,
եթե հաջողվում է ընդլայնել ստվերային պայմանավորվածությունների համա
կարգն ընդհուպ մինչեւ երկրում գործող բոլոր քաղաքական միավորումների
մակարդակը: Այս առումով իշխանության ձեւավորման ընտրական մեխանիզմի
արգելափակվածության երեւույթն ունի մեկ այլ համակարգաստեղծ հատկանիշ:
Այս գործոնը քաղաքական կուսակցություններին զրկում է ինքնաիրացման սահ
մանադրական հնարավորություններից եւ խթանում է երկարատեւ ստվերային
գործարքները (առեւտուր) երկրում առկա այս կամ այն քաղաքական սուբյեկտ
ների եւ օլիգարխիկ համակարգի առանցքային դեմքերի միջեւ, որոնք ներկայա
նում են իբրեւ քաղաքական սուբյեկտների կենսագործունեության ապահովման
գլխավոր մեխանիզմ: Եվ, ինչպես ցույց է տալիս Հայաստանի փորձը, նման գոր
ծելակերպը խթանում է կլան-կուսակցությունների ձեւավորման գործընթացը,
քանզի հեշտացնում է առեւտրի պրակտիկան: Փաստացիորեն, կարելի է նշել, որ
կլան-կուսակցությունները ժամանակի ընթացքում դառնում են օլիգարխիկ հա
մակարգի բաղկացուցիչ մաս՝ էլ ավելի կաթվածահար անելով հասարակության
ակտիվությունը: Քաղաքագիտության մեջ ընդունված՝ քաղաքական ուժերի բա
ժանումն իշխող եւ ընդդիմադիր հատվածների այստեղ անընդունելի է:
Այս կլաններից յուրաքանչյուրը ձեռք է բերում առանձնակի դեր՝ հանդես գալով
այս կամ այն կերպարով: Օրինակ՝ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունն
իրեն անվանում է «այլընտրանք», Հայ ազգային կոնգրեսը՝ միակ ընդդիմություն,
Դաշնակցությունը՝ կառուցողական ընդդիմություն եւ այլն: Իրականում բոլոր
այս կուսակցությունները գտնվում են նույնական վիճակում, քանզի սեփական
շահերի պաշտպանության նշաձողը հասցված է «իշխող կուսակցության» հետ
սակարկությանը: Փաստացիորեն, Հանրապետական կուսակցության շրջանա
կում միավորված եւ պետական իշխանությունը բռնազավթած խոշոր սեփակա
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

նատերերի հետ միասին նշված կուսակցություններն ապահովում են քրեաօլի
գարխիկ համակարգի լիակատար կայունությունը:
Սակայն, ինչպես ցանկացած հակասահմանադրական համակարգ, քրեաօլի
գարխիկ համակարգը նույնպես պետք է ունենա բնածին արատներ՝ օժտված
չնախատեսված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում սեփական կայունութ
յունը թուլացնելու ներուժով: Նման արատը դարձյալ անհրաժեշտ է փնտրել
երկրում հայտարարված սահմանադրական օրենքի եւ «օլիգարխների պայմա
նագրի» հարաբերությունների դաշտում: Նման իրավիճակներում ինքնադրսե
ւորվում է իշխանության օլիգարխիկ կառուցվածքի բնական անբավարարութ
յունը: Հենց այս դիտանկյունն էլ ընկալման առումով ամենադժվարն է8: Կասկած
չի կարող լինել, որ նշված պայմանագրի հաստատունությունը պահպանվում է
շնորհիվ երկու հիմնական գործոնի. մի կողմից՝ ընտրությունների համատարած
կեղծման մեխանիզմի կիրառման միջոցով եւ մյուս կողմից՝ ուժային կառույցնե
րի օգտագործման ճանապարհով, որին դիմում է նախագահի պաշտոնը զբա
ղեցնող օլիգարխը: Այսինքն՝ օլիգարխներից մեկն ուժային կառույցների վրա
ներգործության հարցում ունի հնարավոր առավելություն պայմանագրի մնա
ցած բոլոր անդամների համեմատ, ինչպեսեւ հնարավոր կախում պայմանագրի
այլ անդամներից՝ ընտրությունների կեղծման գործում: Տարաձայնությունների
պահերին կողմերից յուրաքանչյուրի՝ սեփական առավելության ցանկացած գոր
ծածումը կարող է քանդել քրեական օլիգարխիայի կառուցվածքը:
Այստեղ պետք է ընդունել, որ իրական արտահայտությամբ պետական օրենքն
ունի որոշիչ նշանակություն ազդեցության ոլորտների բաժանման մասին պայ
մանագրի անդամների հարաբերությունները «ցեմենտելու» գործում: Սրանում
է քրեաօլիգարխիկ վարչակարգի բնածին արատավորությունը: Ներհամակար
գային կարգապահության լիակատար պահպանության եւ հասարակության կա
տարյալ ճնշվածության պայմաններում միայն կարող են ուժային կառույցները
ենթարկվել վարչակարգին: Ըստ երեւույթին՝ դրանով է բացատրվում բանակի եւ
ոստիկանության դուրս գալը քրեաօլիգարխիկ ենթակայության թելադրանքից
ժողովրդի՝ վարչակարգի հետ դիմակայության ժամանակահատվածներում:
Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել, թե որքան կործանարար է օլիգարխիայի
համար իր կենսագործունեության մեջ պետական օրենքի ներառումը: Սահմա
նադրությանը դիմելու միայն մեկ միջոցի թույլատրումն արդեն բավարար է կա
յուն գործող քրեաօլիգարխիկ համակարգում արատավորություն ներմուծելու
համար: Սրանում է օլիգարխիայի՝ որպես կառավարման համակարգի, գլխավոր
թուլությունը: Սրանում է նաեւ վարչակարգերի դեմ ժողովրդական շարժումների
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հաջողության գրավականը9 (ի դեպ, սա կիրառելի է դիկտատորական վարչա
կարգերի բոլոր տեսակների նկատմամբ): Ասվածը նաեւ վերաբերում է քաղաքա
կան կուսակցություններին, որոնք ստիպված են ժողովրդի՝ վարչակարգի հետ
դիմակայության ժամանակահատվածներում հրաժարվել իշխանության հետ
գործարքներից եւ պաշտպանել հասարակության պահանջները (դիմակայութ
յան պայմաններում կուսակցությունները ստիպված են դիմել Սահմանադրութ
յանը):
***
Ամփոփելով՝ վերադառնանք հոդվածի սկզբում նախանշված «վարչակարգի
հեռացման» եւ Հայաստանում սահմանադրական կարգ հաստատելու խնդրին եւ
ներկա պահին առաջ քաշված քաղաքականությանը համապատասխանող հաս
կացություններին: Եվ այստեղ համոզիչ պետք է լինի պնդումն առ այն, որ կարգի
լայնածավալ հաստատման խնդիրը հանգում է հասարակական-քաղաքական եւ
տնտեսական կյանքում անհավասարության սկզբունքն աջակցող մեխանիզմնե
րի ապամոնտաժմանը: Տվյալ դրսեւորմամբ այն նշանակում է ուղեգիծ՝ միտված
խոշոր սեփականատերերին նրանց բռնատիրած քաղաքական իրավունքներից
զրկելուն՝ ի պատասխան արդարադատության գործարկման միջոցով նրանց
սեփականության պաշտպանության երաշխիքների ստեղծման: Այսինքն՝ օլի
գարխացված բուրժուազիայից վերցվում են իրավունքները՝ հօգուտ այս իրա
վունքներից անօրինական կերպով զրկված քաղաքացիների: Սխալ է սա անվա
նել բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն: Ավելի շուտ մենք գործ ունենք
իրավունքների վերաբերյալ համազգային բանավեճի եւ իրավահավասարության
օրինականացմանն ուղղված քաղաքացիական կազմակերպված շարժման հետ:
Սեփական կամքով ոչ մի օլիգարխիա թույլ չի տա փոխել երկրի գործունեութ
յան ստվերային օրենքը: Անցումը դեպի սահմանադրական նորմեր կարող է
նշանակել միայն քաղաքական ասպարեզից՝ առաջին հերթին քաղաքական իշ
խանության ինստիտուտներից խոշոր սեփականատերերի հեռացում: Սա հնա
րավոր է միայն հասարակությունում բավարար չափի իրավագիտակցության,
ինչպես նաեւ քաղաքական կազմակերպությունների կողմից պետական իշխա
նություն ձեւավորելու սեփական իրավունքի իրացման նպատակով օրինական
պահանջներ ներկայացնելու կարողությունների երեւան գալու դեպքում: Օրեն
քին ենթարկվելու մասին վերջնագիր ներկայացնելով՝ հասարակությունը կու
սակցություններին, ուժային կառույցներին եւ օլիգարխներին դնում է ընտրութ
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յան առջեւ. կամովին ենթարկվել Սահմանադրությանը կամ ենթարկվել հարկադ
րանքի միջոցների կազմակերպված քաղաքացիական շարժման կողմից:
Ըստ էության՝ սահմանադրական կարգ հիմնելու գործընթացը հանգում է երկ
րում այնպիսի իրավիճակի առաջացմանը, որտեղ ուժային կառույցները հայտն
վում են երկընտրանքի առջեւ. պաշտպանել իրավական վեճի այս կամ այն կող
մին՝ ի դեմս վարչակարգի կամ կազմակերպված ժողովրդին: Նման իրավիճակ
կարող է առաջացնել միայն կազմակերպված անկուսակցական քաղաքացիա
կան շարժումը: Խնդրի ճիշտ ձեւակերպման եւ վարչակարգին չենթարկվելու ոչ
բռնի մեթոդների ճիշտ ընտրության դեպքում, ինչպես ցույց է տալիս հաջողված
շարժումների փորձը, տեղի է ունենում գործող վարչակարգից քաղաքական եւ
ուժային կառույցների անջատման գործընթացը, ինչին հաջորդում է նրանց ան
ցումը կազմակերպված քաղաքացիների կողմը: Միաբեւեռ քաղաքական համա
կարգի հիմքերը ինքնալուծարվում են: Համակարգը մեկուսանում է եւ կանգնում
փլուզման վտանգի առջեւ: Օլիգարխիկ օրենքը կորցնում է սեփականությունը
եւ օլիգարխայի քաղաքական դիրքերը պաշտպանելու հատկությունը: Վերջին
ներիս մնում է միայն դիմել Սահմանադրությանը՝ այդպիսով ընդունելով սեփա
կան գոյության անօրինականությունը եւ հասարակության պահանջների իրա
վացիությունը:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1

2013թ. ապրիլի 19-ին Երեւանում հրավիրված քաղաքացիական
ժողովում ընդունվեց Հռչակագիր, որում ասվում է. «Մենք՝ Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիներս, սույնով մերժում ենք գործող
իշխանակարգը… : Մենք չենք ճանաչում նոր վարչակազմի իշխանությունը
եւ այսօր հավաքվել ենք՝ ուղենշելու միասնական այս գործընթացի
սկզբունքները, որը կհանգեցնի նրա ինքնահրաժարմանը, այնուհետեւ՝
մեր ազգային վերածննդի կենսակոչմանը»:
Տես՝ http://www.raffi4president.am/component/content/article/2-news/107190413?lang=hy#«նոր-հայաստան»-շարժման-հռչակագիրը

2

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի փաստարկումը հանգում է հետեւյալին. «Մեր
խնդիրն է՝ իրականացնել բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն: Ես
սրա մասին խոսել եմ դեռեւս 2008-ի նախընտրական շրջանում: Շատերն
ինձ կշտամբեցին, թե տեսեք՝ ինչ է ասում՝ բուրժուադեմոկրատական:
Մոռանալով, որ ամբողջ աշխարհի ներկայիս քաղաքակրթությունը
ստեղծվել է հենց բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության շնորհիվ:
... Մեր խնդիրը սա է: Իսկ ի՞նչ է նշանակում բուրժուադեմոկրատական
հեղափոխություն. այստեղ էլ խոր իմաստ պետք չէ որոնել: Ընդամենը
մի բան, որ արտադրողական ուժերը պետք է կապանքներից ազատված
լինեն: Ժամանակին դա ֆեոդալական կապանքներն էին, այսօր էլ մեզ
մոտ ավազակապետական կապանքներն են, ոչ մի տարբերություն: Մինչեւ
խոշոր բուրժուազիան Հայաստանում չազատվի ավազակապետական
կապանքներից, Հայաստանը բարգավաճ եւ ժողովրդավարական
պետություն չի դառնա»:
Տես՝ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը Հայ ազգային կոնգրես կուսակցութ
յան հիմնադիր համագումարում http://www.ilur.am/news/view/12204.html

3

Տես, օրինակ՝ «Նոր Հայաստանի» երկընտրանքը» հոդվածը http://hetq.am/
arm/news/25792/nor-hayastani-erkyntranqy.html

4

Տես՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի
2008թ. արտահերթ հրապարակային զեկույցը՝ http://ombuds.am/library/
library/page/101/type/3
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5

Աշխարհում տարբեր դարաշրջաններում պետության օլիգարխացման
գործընթացն ունի բազում օրինակներ: Նույնիսկ այնպիսի պետությունում,
ինչպիսին ԱՄՆ է, 19-րդ դարի երկրորդ կեսին խոշոր սեփականատերերի
էքսպանսիան երկրի սահմանադրական կարգը դրեց վտանգի տակ՝
նախագահներին ստիպելով գլխավորել նման դիկտատից ազատագրելուն
ուղղված հիրավի ժողովրդական շարժումներ: Մասնավորապես՝
նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը նոր լիցք հաղորդեց ժողովրդավարական
ալիքին՝ 1902թ. պատերազմ հայտարարելով «բարոն-կողոպտիչներին»:
Հայտնի են նրա խոսքերն առ այն, որ «Ոչ մի ուրիշ երկրում այսպիսի
անսահմանափակ իշխանություն չեն ունեցել նրանք, ովքեր տիրապետում
են հսկայական կարողության: Կառավարությունը գործնականում անզոր
է: Բռնատիրության բոլոր ձեւերից ամենանվազ գրավչություն ունեցողը
եւ ամենագռեհիկն անթաքույց հարստության բռնապետությունն է,
պլուտոկրատիայի բռնատիրությունը»: http://archive.russia-today.ru/2003/
no_22/22_parallels_1.htm
20-րդ դարի 90-ական թթ. Ռուսաստանում փոքր-ինչ այլ տրամաբա
նությամբ իրեն դրսեւորեց օլիգարխացման երեւույթը: Ազգային
ռազմավարության հարցերի խորհրդի կարծիքով, որն արտահայտված
էր վերջինիս կողմից հրապարակված «Պետություն եւ օլիգարխիա»
զեկույցում. «Օլիգարխը որոշակի իշխանական համակարգի սուբյեկտ
է, որը Ռուսաստանում ձեւավորվել է 20-րդ դարի վերջին տասնամյակի
ընթացքում: … Այս առումով ռուս օլիգարխը բոլորովին էլ պարտավոր
չէ լինել բիզնեսմեն. նա ֆիզիկական անձ է, ով բավարարում է իշխող
կաստայի (իշխող խավի) որոշակի չափանիշներ: Օլիգարխների քանակը
ժամանակի ընթացքում չի փոփոխվում, այսօր հնարավոր չէ օլիգարխ
դառնալ առանց բոլորի համաձայնության կամ նվազագույնը՝ օլիգարխիկ
պուլի (իշխող խավի) որակյալ մեծամասնության կողմից»: Տես՝ «БАРОНЫ
– ГРАБИТЕЛИ» В США XIX - XX вв. - ОЛИГАРХИ В РОССИИ XX- XXI вв.
http://liberty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/BARONY-GRABITELI-V-SSHA-XIX-XX-vv-OLIGARHI-V-ROSSII-XX-XXI-vv.html

6

Հայաստանում իշխանության օլիգարխացման ծագումնաբանությունը
բավական մանրամասն բնորոշված է ՌԱՀՀԿ փորձագետների
համատեղ «Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրը
Հայաստանում» աշխատության մեջ: http://acnis.am/publications/2010/
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The%20Key%20Issues%20of%20Building%20a%20Constitutional%20
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Քաղաքական կառույցների օլիգարխացմանը նպաստող հասար
ակության քաղաքական անգործունակությունն, իբրեւ գործոն, Ռոբերտ
Միխելսի (1876—1936) կողմից 1911թ. առաջին անգամ ձեւակերպված
«օլիգարխիայի երկաթյա օրենքը» հայտնի տեսության մեջ նշված
իշխանության օլիգարխացման երկու պատճառներից մեկին է դասվում:
Տեսության հեղինակն առանձնացրել է հետեւյալ հատկանիշները, որոնք
նպաստում են հասարակության քաղաքական անգործունակությանը. «…
զանգվածային բնակչի հոգեբանական հատկությունների ամբողջությունը.
քաղաքական անտարբերություն, անձեռնահասություն, ղեկավարվելու
անհրաժեշտություն, առաջնորդների նկատմամբ երախտագիտության
զգացում, առաջնորդների նկատմամբ անհատի պաշտամունքի
ձեւավորում…»:
Տես՝ Михельс Р., «Социология политических партий в условиях
демократии», «Диалог», 1990, №№ 5-9, 1991, №4 (էլ. տարբերակ՝ http://
www.read.virmk.ru/m/Mixels.htm, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/
Hrestom/58.php):
Թեպետ Միխելսի կողմից արված տեսական եզրակացությունները,
առաջին հերթին՝ բուն օլիգարխիայի բնութագիրը այդքան համոզիչ չեն,
հասարակության հատկանիշների որոշիչ դերի բուն փաստը քաղաքական
կառույցների այլասերման գործում միանգամայն համոզիչ է:

8

Օլիգարխիկ վարչակարգի «բնածին արատավորության» համոզիչ
պատճառ է ձեւակերպել Ե.Խոլմոգորովը. «Որքան էլ որ մեկուսացած եւ
կաստայական լինի օլիգարխիան, այն ինքնին իշխանության ինքնուրույն
եւ ինքնաբավ տեսակ չէ, քանզի օժտված չէ ինքնիշխանությամբ… Սակայն
ոչ մի ժամանակ, ոչ մի տեղ եւ ոչ մեկն օլիգարխիային չի կարող վերագրել
իշխանության հատկանիշներ, որոնց աղբյուրներն առկա են իր մեջ: Սա
կամ օլիգարխիա է միահեծան իշխանության, կամ ժողովրդի իշխանության
օրոք… Սա նշանակում է, որ չլինելով ինքնավստահ՝ օլիգարխիան միշտ
կախում ունի մանդատից, որը տրվում է նրան դրսում ինքնիշխանության
կրողներից: … Օլիգարխիան միշտ քաղաքական օրգանիզմի ուռուցքն է՝
բարորակ կամ չարորակ կամ էլ մեկից մյուսն անցնող, սակայն օրգանիզմ
չէ»:
26

Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

Տես՝ Егор Холмогоров, «Взбесившаяся олигархия» http://www.apn.ru/publications/article25702.htm
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Դիկտատուրաների
տապալմանը
միտված
քաղաքացիական
շարժումների օրինակները ցույց են տալիս, որ հենց ոստիկանության
եւ բանակի՝ հասարակության կողմն անցնելու երեւույթը գլխավոր
եւ որոշիչ պահն է այս շարժումների հաջողության գործում: Չիլիում
(1988թ.) ուժային կառույցների անցումը ժողովրդի կողմը, Սերբիայում
(2000թ.) ոստիկանության անցումը երիտասարդական շարժման կողմը եւ
Թունիսում (2011թ.) բանակի անցումը ժողովրդի կողմը կազմակերպված
հասարակության
եւ
վարչակարգի
միջեւ
վեճի
առաջացման
ժամանակահատվածներում՝ վարչակարգերի անզորության համոզիչ
ապացույցներ են. դիմակայության գագաթնակետին սկսում է աշխատել
Սահմանադրությունը: Նման անցման տրամաբանությունն այն է, որ վա
րչակարգի կողմից ուժային կառույցների ներգրավումը մասշտաբային
հակաօրինական գործողությունների մեջ այս կառույցների աչքում
վարչակարգին դնում է օրենքից դուրս:
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МАНВЕЛ САРКИСЯН
Правящий режим, оппозиция и поствыборные протесты в Армении
Периодические циклы поствыборных массовых волнений в результате фальсификаций выборов со стороны правящих режимов становятся центральными
политическими явлениями во многих новых странах современного мира. Реальными результатами подобных «поствыборных движений» обычно становятся
два феномена: появление новой доминирующей оппозиции и, что бывает реже,
– внутривластные изменения в правящих режимах. Характер же политических
режимов не претерпевает изменений. В статье преследуется цель внесения ясности в сущность конструкции сложившегося в Армении политического режима
через призму принципа распределения прав и ответственности.

MANVEL SARGSYAN
The Ruling Regime, Opposition and Post-Election Protests in Armenia
Elections falsified by the ruling regimes typically result in periodic cycles of mass
protests, and become key political events in many of the modern world’s new countries. Such “post-election movements” usually give rise to two phenomena: emergence of a new dominant opposition, and transformation within the regime—which
takes place rarely. The character of the political regime, however, does not change.
The article is aimed at clarifying essence of the existing structures of Armenia’s political regime in light of the principle on the distribution of rights and responsibilities.
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2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ.
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական
որոշ յուրահատկություններ. Թեկնածուների
ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ
ԱՐՄԻՆԵ Ղ
 ԱԶԱՐՅԱՆ
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ)
փորձագետ:

2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանը հերթա
կան ընտրական փուլ մտավ 2012-ին` խորհրդարանական ընտրություններով:
2012թ. մայիսի 6-ին տեղի ունեցած` ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունները
տարբերվում էին նախորդ բոլոր ընտրություններից: Առաջին հայացքից տարբե
րությունը հիմնականում առաջխաղացումն էր. խաղաղ նախընտրական քարո
զարշավ, հեռուստաեթերի հասանելիություն գրեթե բոլոր կուսակցությունների
համար, ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումների ու խարդավանքների
բացակայություն եւ այլն: Սակայն այդ ամենը` միայն առաջին հայացքից:
Թվացյալ խաղաղությունը գնահատեցին ոչ միայն տեղական փորձագետները,
այլեւ դիտորդները, որոնք, այնուամենայնիվ, թեկուզեւ առանց կոշտ հայտարա
րությունների, ժողովրդավարական չհամարեցին ընտրությունները1:
Մեծ ուժեր ու միջոցներ իշխանությունը ներդրեց խորհրդարանական ընտ
րություններում հաղթանակն ամրապնդելու համար, քանի որ հայաստանյան
քաղաքական դաշտի կարեւորագույն իրադարձությունը սպասվելիք նախագա
հական ընտրություններն էին: Այնպես չէ, որ դրանք միայն կոնկրետ ժամանա
կում են կարեւորվում. նախագահական ընտրություններին «նվիրաբերվում» են
խորհրդարանական ընտրությունները, եւ հիմնական խաղադրույքները կատար
վում են հենց այն ժամանակ, դասավորվում «ըստ էության», որպեսզի նախագա
հականի ժամանակ անակնկալներ չլինեն:
Նախագահական ընտրություններից առաջ հասարակության մեջ տիրող
մթնոլորտը՝ անկախ ժողովրդի կենսամակարդակից ու դրանից բխող «ոչ երջա
նիկ» վիճակից, ապատիան, բարոյահոգեբանական վիճակները, տրամադրութ
յունները, դեռեւս խորհրդարանական ընտրությունների պարզ հետեւանքն էին:
Այսինքն՝ ցանկացած քաղաքական «միջոցառում», հասարակության կողմից քա
ղաքական մշակույթի հետ ցանկացած շփում առավել քաղաքական կրավորա
կանության են մղում հասարակությանը, անձին:
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2008-ին՝ նախագահական ընտրություններից հետո, լրատվության խիստ
սահմանափակման պայմաններում սկսվել էին անհնազանդության եւ բողոքի
ցույցեր, վախի ու հետապնդումների մթնոլորտում ընդդիմադիր ակտիվություն
կար:
2012թ. կեղծված ընտրություններից հետո հասարակության արձագանքը
լռությունն էր: Իսկ ի՞նչ ունեինք 2013-ի նախագահականի շեմին:
2013թ. սկզբին քաղաքական դաշտում ունեինք, իբր, կանխատեսելի իրավի
ճակներ, գոյություն չունեցող ոգեւորություն, ավելին` ապատիա, իշխանության
մեջ պարզունակ պայմանավորվածություններ, ամենօրյա «վերլուծություններ»
եւ գուշակություններ, որոնք աղերս չունեին ժողովրդի ոչ մի հետաքրքրության
հետ:
2012-ի ընտրություններից մինչեւ 2013-ի նախընտրական շրջանը հասարա
կական-քաղաքական կյանքի ակտիվ իրադարձությունները հիմնականում իշ
խանության ներկայացուցիչների կողմից իրականացված բռնության մշակույթի
դեմն ուղղված քաղաքական ակտիվի գործունեությունն ու գործողություններն
էին: Անթաքույց է Հայաստանում արմատավորված քրեաօլիգարխիկ մտածո
ղության ձեւը, ըստ որի` իշխող կառույցում.
ա/

չունեն պատժի եւ պատժվելու գիտակցում, այլ ունեն պատժելու գիտակ
ցում2,
բ/
իրենց կատարած բռնությունը դիտարկում են որպես «անհրաժեշտութ
յուն», կամ comme il faut3,
գ/ իրենց գործողություններով եւ մոտեցմամբ անհանդուրժողականություն
են տարածել եւ մտցրել հասարակական որոշ շերտերի մեջ` արդարաց
նելով բռնությունը, նմանատիպ վարքով հասարակությանը «սովորեցնե
լով», որ դուք անպաշտպան եք այս հասարակարգում, պետք է ենթարկ
վեք ուժեղին եւ ուժին:
Սա կատարվում էր եւ է ամեն օր, նոր ու տարբեր դրսեւորումներով: Սակայն
ամեն մի նոր իրադարձությամբ աշխուժանում էին նաեւ քաղաքական ակտիվը
եւ ընդվզումը:
Հասարակական-քաղաքական ակտիվը՝ ինչպես անկուսակցական, այնպես էլ
քաղաքական, բաղկացած է տարբեր հոսանքների, ուղղությունների ու կուսակ
ցությունների ակտիվիստներից, որոնք կոնկրետ քաղաքական պայքարի համա
տեքստում միասնական չեն, երբեմն նույնիսկ ցրված են հակադիր ուժերի եւ կու
սակցությունների մեջ: Այսինքն՝ երբ կոնկրետ քաղաքական դաշտում պայքար
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

է ծավալվում, ընդդիմության միասնական դաշտ` որպես այդպիսին, գոյություն
չունի: Քաղաքական դաշտում ընդդիմադիրները փուլ առ փուլ տանուլ էին տա
լիս իշխանությանը, յուրաքանչյուրն իր առանձին կուսակցական հավակնութ
յուններով եւ առաջնահերթությամբ: Մի շարք դեպքերում նույնիսկ շատ կարեւոր
հարցեր, որ պետք է միավորեին, կուսակցությունների անձնական հավակնութ
յունները թույլ չեն տվել համընդհանուր մեկ դաշտում, մեկ գաղափարով հանդես
գալ:
Նախագահական ընտրությունների առաջին ուշագրավ երեւույթն այն էր, որ
քաղաքական մի քանի ուժեր կամ կուսակցություններ չառաջադրեցին իրենց
թեկնածուներին, նաեւ իրենց ընտրազանգվածին չուղղորդեցին այս կամ այն
թեկնածուի օգտին քվեարկելու: Մասնավորապես, ըստ քաղաքագետների, քա
ղաքական մասնակցության դաշտի տրամաբանությունից դուրս էր երկու քաղա
քական ուժերի՝ ԲՀԿ-ի եւ ՀԱԿ-ի կրավորական կեցվածքը:
Երբ հայտնի դարձան ԲՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից թեկնածուներ չառաջադրվելու մա
սին լուրերը, հասարակական-քաղաքական դաշտը հեղեղվեց մեկ կոնկրետ գա
ղափարով, որը գրեթե համոզմունքի վերածվեց. այն է` ներկա նախագահական
ընտրությունները մրցակցային չեն: Այս գաղափարը տարածում էր ոչ միայն իշ
խանական կողմը, այն տարածում էին նաեւ ընդդիմադիրները: Նման մանիպուլ
յացիան «ամրապնդվում» էր զանազան սոցիոլոգիական հարցման արդյունքնե
րով: Ընդ որում, անթաքույց խոսվում էր ընտրությունների ցածր մասնակցութ
յան կանխատեսումների մասին: Հասարակական կարծիքի կոշտ աճպարարութ
յամբ` սոցիոլոգիական տվյալներով մեծ տարբերությամբ «գործող նախագահն»
առանձնացվում էր «մյուսներից»: Համոզմունքն այնքան էին խորացրել, որ իշ
խանության թեկնածուն գրեթե համոզված էր, որ առանց մեծ լծակներ կիրառե
լու «ավանդական ընտրական» մշակույթից դուրս, առանց լարվածության կարե
լի է աննախադեպ, գրեթե եզակի հանգիստ եւ արդար ընտրություններ անցկաց
նել: Այդ համոզմունքը թվում էր տրամաբանական, քանի որ մյուս թեկնածուները
դիտարկվում էին որպես «անռեսուրս» թեկնածուներ:
Թեկնածուներ. Քարոզարշավի ընկալման առանձնահատկությունները
Նախագահի թեկնածուները թվով ութն էին՝ շատ տարբեր թե՜ անցած ճանա
պարհով, թե՜ իրենց տեսակով եւ, բնականաբար, առաջադրվելու դրդապատճառ
ներով: Այս նախագահական քարոզարշավը բավական յուրահատուկ էր ու տար
բեր եւ, թերեւս, այդպես առանձնահատուկ էլ մնաց մինչեւ վերջ:
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Երբ արդեն պատկերն ուրվագծվում էր, թե ովքեր են թեկնածուները, ինչպես
արդեն ասվեց, բոլոր կողմերից տարածեցին, որ մրցակցային թեկնածուներ
չկան: Պարզ մեխանիզմ է, այդպես նաեւ սոցիոլոգիական թվերն են միշտ կան
խորոշված ներկայացնում, որն իրականում քարոզ է` իշխանության թեկնածո
ւի օգտին: Բայց, կարծես թե, սպասվածի պես այդքան էլ հարթ չսկսվեց քարո
զարշավը: Թեկնածուներից մեկն առաջին իսկ օրվանից հացադուլի նստեց, ինչը
իշխանության հաշվարկներին ուղղված առաջին մարտահրավերն էր: Երկրորդ
մարտահրավերը Րաֆֆի Հովհաննիսյանի արագ բարձրացող վարկանիշն էր.
վերջինս ամեն օր իր քարոզարշավն անց էր կացնում Երեւանի որեւէ շրջանում,
որեւէ քաղաքում, գյուղում, քայլում էր, ձեռքով բարեւում բոլորին: Հաղորդակց
ման էությունը Հովհաննիսյանը կառուցել էր մարդկանց հնարավորինս մեծ մաս
նակցության հորդորելու եւ ակտիվություն ցույց տալու վրա: Նրա քարոզարշավն
ընթացքում «Բարեւ»-ի քարոզարշավ դարձավ, քանի որ մարդկանց տպավոր
վածությունը մեծ էր, եւ այդօրինակ նոր ու կենդանի, ինտերակտիվ մոտեցումը
աշխուժություն եւ շատ հաճախ հույսեր էր ներշնչում մարդկանց: Ազդեցիկ էր,
երբ օրվա մեջ բարեւում են բոլորի նման փողոցում քայլող նախագահի թեկնա
ծուին եւ երեկոյան դիտում նրա մասին պատմող քարոզարշավի հոլովակները:
Սա մեծ էներգետիկ պաշար ունեցավ առավելապես երկու պատճառով.
1. Առաջին անգամ էր նման «անհատական» մոտեցմամբ քարոզարշավ կա
տարվում, երբ թեկնածուն ինքն է անմիջապես կարեւորում քաղաքացու
մեկ, անհատական ձայնը.
2. Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, թերեւս, այն եզակի քաղաքական գործիչն է, ում
մասին չեն հնչել սովորական դարձած այն բացասական ածականներն ու
վերաբերմունքը, որը գրեթե մեծամասնության համար ասվում է. նա ժո
ղովրդի մեջ միշտ ընկալվել է բարոյական բարձր հատկանիշներով օժտ
ված, ազնիվ ու առաքինի մեկը:
Այսպիսով՝ որքան էլ նորաոճ, գուցեեւ դժվար ընկալելի, բայց մարդկանց դուր
եկավ այդ բացությունը: Ընկալումներն ինչ-որ կապանքներից ազատվում էին
կարծես, իրենց իրավունակ համարում, քաղաքացի զգում եւ ենթարկվում էր
դրական զգացողությանն ու շփմանը:
Երրորդ մարտահրավերը, միգուցե, երեք թեկնածուների հայտարարությունն
էր4, որը կարող էր ընկալվել իբրև ընդդիմադիր դաշտի միասնականության մի
տում: Իսկ հաջորդը նախագահն ինքն էր իրեն հրամցնում` ամեն մի քարոզայցի
ժամանակ, որպես կանոն, թույլ տալով կարևոր մեկ բացթողում, միտք, արտա
հայտություն, տհաճ իրավիճակ, արհամարհական պահվածքի նմուշ: Նախընտ
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

րական քարոզարշավի ընթացքում նրա կողմից արված որոշ արտահայտություն
ներ, ենթադրություններ, որոնք հարիր չէին նախագահի խոսք լինելուն, երբեմն
զավեշտի էին հասնում եւ, շատ արագ տարածվելով, դառնում նախընտրական
կիքսեր: «Թեւավոր» խոսքի հանգույն դրանցից շատերը ցայսօր պահպանվում
են քաղաքական դաշտի բառապաշարում թե՜ որպես փոխաբերական միտք, թե՜
մի ամբողջ ռեժիմի մտածողության ամփոփում: Եթե հոգեբանական տեսանկյու
նից վերլուծեք, ապա կտեսնենք, որ նախագահի «չափից» շատ ինքնավստահ
վիճակի արդյունքում, երբ ցանկանում էր իրեն առավել ազատ ու անկաշկանդ
դրսեւորել եւ «խոսել» ժողովրդի հետ, անսովորության եւ անտեղյակության
պատճառով հայտնվում էր իր համար սաստիկ ոչ շահեկան վիճակում: Սակայն
մի բան է, երբ մեկ անգամ «սայթաքեց» եւ այլ բան, երբ քարոզարշավի ընթաց
քում դրանք բազմաթիվ էին եւ նույնիսկ չէին մշակվում իր PR-մասնագետների
կողմից, ու այդպես հում տեղեկատվությունը եւ նկարահանումները տարածվում
էին նախընտրական շրջանում: Թվում էր, թե «Ծիծաղելի աղջկա» բարդույթն են
շահարկում, քանզի ոչ միայն չշտկվեց թեկնածուի խոսքը, այլեւ ամեն անգամ
ավելի ու ավելի անհաջող ձեւակերպումներով էր շփումն ու հաղորդակցությունը
մարդկանց հետ` անմիջական հանդիպումներում:
Իշխանական թեկնածուի քարոզարշավն ավտորիտար մտածողության արգա
սիք էր, երբ անպայման ներդրվում են «մեծարմանն» ուղղված հսկա ջանքեր, միակ
եւ ճշմարիտ առաջնորդին գովաբանելու անիրական մեծ ոգեւորություն, գեղար
վեստական իմպրովիզ, որի արդյունքում իրավիճակը դառնում է շինծու եւ ոչ ադեկ
վատ, իսկ երբեմն հունից դուրս է գալիս: Նման անհաջող գովասանքի միջադեպե
րը եւս հասարակական մեծ արձագանքի պատճառ դարձան: Ուշագրավ է այն, որ
առաջ սովորական էր, եւ մարդիկ գուցե չհավատալով, բայց հանդուրժում էին այդ
վարքի, խոսքի գոյությունը, այժմ դրան պարտադիր հակազդում են: Հակազդումը
նույնիսկ դառնում է զանգվածային. զանգվածային հումոր, հումոր-կարծրատիպ:
Քարոզարշավի ընթացքում անհաջող դրվագները վկայում էին լարվածութ
յան պոռթկման մասին: Նկատելի էր երբեմն անհավասարակշռություն, նույ
նիսկ փորձ չէր արվում դեմքի անբարյացակամ արտահայտությունը փոխելու:
Այս ամենը բացեիբաց քննարկվում էր հասարակության կողմից, քննադատվում,
ծաղրվում, նոր հումորային տարբերակների թեմա դառնում: Հասարակության
գնահատականը եւ համարձակությունը նույն պրոգրեսիայով աճում էին: Այն
«շպարված» տեղեկատվությունը, միջադեպերը, խոսքը այլեւս մաքրվում էին
հասարակության կողմից եւ իրատեսորեն գնահատվում ու քննարկվում, ոչինչ
ձեւական կամ մանիպուլյատիվ չէր մնում:
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Նախագահական քարոզարշավը սկսելուց առաջ իշխանական թեկնածո
ւի կողմից անկանխատեսելի իրավիճակների վերաբերյալ, թերեւս, նախօրոք
պատկերացում եղել է: Դրա համար, ըստ դիտարկումների, այն տպավորությունն
էր, որ որոշ թեկնածուներ ուղղակիորեն ներդրված էին դաշտ` տրամադրութ
յունները ժամանակ առ ժամանակ տատանելու համար: Նրանց գործունեութ
յան բնույթն ու ձեւն էլ հենց արհեստական տարրերն էին: Ինչ-որ մարդկանց ու
դեպքերի պատճառով քաղաքական դաշտը, մասնավորապես՝ նախագահական
քարոզարշավը սկսվեց անլրջանալ: Նույնիսկ Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ
կատարված մահափորձից հետո դաշտը ողողած քննարկումներն ու թեկնածո
ւի պահվածքը հանգեցրին նրան, որ ծաղրուծանակի ենթարկվեց Հայրիկյանը՝
թե՜ Սահմանադրական դատարան դիմելու որոշում ընդունելիս նրա անվճռակա
նությունը, թե՜ մահափորձի գործի շրջանակներում տված անհոդաբաշխ ցուց
մունքները: Մահափորձից հետո նախագահի եւ Հայրիկյանի միջեւ բանակցութ
յունները, դրանից բխող՝ Հայրիկյանի որոշ հայտարարություններ, քայլեր, արագ
փոփոխվող որոշումներ, բոլորի ուշադրությունը միառժամանակ սեւեռած էին
պահում այդ հարցերի վրա` ստեղծելով անլրջության մթնոլորտ: Հետո Հայրիկյա
նը` ընդդիմադիր թեկնածուից վերածվեց անհասկանալի թեկնածուի, համենայն
դեպս, ինքն «աշխատեց» այդ ուղղությամբ: Անլրջացմանն օգնում էին բոլորը
միահամուռ՝ սկսած որոշ թեկնածուներից, մինչեւ զանգվածային լրատվամիջոց
ները:
Անհասկանալի էր նպատակը, սակայն հետո ավելի ու ավելի պարզորոշ
էր դառնում, որ պետք էր դավադրությունների տեսություններով հոգնեցնել,
անազնվության ու ծախվածության, կասկածի մթնոլորտ ու դիրքորոշում ձե
ւավորել, որպեսզի ստեղծվի մեկ հարթություն, մեկ ընդհանուր որակ, մեկ մա
կարդակ, որտեղ բոլորը հավասար են, կամ գոնե իրենց այս կամ այն թերութ
յուններով հանդերձ լրացնում են դաշտը, բացարձակ առավելություն ոչ մեկը
չունի: Բայց խնդիրն այն է, որ թերություն վերհանելու փոխարեն այդ մարդկանց
որոշակի որակը, մոտեցումը, երբեմն նաեւ բացահայտ առավելությունը շահարկ
վում էր իբրեւ հումոր:
Սակայն հետագա ընթացքը, դեպքերը, ընտրության բավական բարձր մաս
նակցությունը եւ արդյունքները ցույց տվեցին, որ հասարակությունը, ժողովուր
դը այս ամենին շատ կոնկրետ եւ լուրջ պատասխան տվեց եւ չենթարկվեց դա
վադրության եւ կեղծության «քարոզին»:
Երբ թեկնածուները որակապես անհավասար են, եւ իշխանության թեկնա
ծուն խնդիր ունի այդ անհավասարությունը, մեղմ ասած, «հղկելու» իր օգտին,
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2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ.
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

ապա արհեստական տարրեր պետք է մտցվեին, որից հետո այն ուղղակի կրկե
սի էր նմանվում: Բայց «կրկեսը» հիմնականում հասարակական-քաղաքական
ակտիվի ընկալումն էր: Ավելի լայն զանգվածների համար եւս ինչ-որ բան ան
հասկանալի եւ լուրջ չէր, սակայն դեռ կարծրատիպային ընկալումները «նա
խագահի թեկնածու» երեւույթի վերաբերյալ նրանց պահում էր ավելի «հա
վասարակշռված»:
Մեկ այլ թեկնածու՝ Անդրիաս Ղուկասյանը, բոյկոտելով ընտրությունները`
«Վերջ տալ կեղծ ընտրություններին» պաստառով հացադուլ սկսեց ՀՀ Գիտութ
յունների ազգային ակադեմիայի շենքի առջեւ5: Նրա շուրջ աղմուկից հետո լռութ
յուն տիրեց, երբ մարդիկ համոզվեցին, որ իր գաղափարների եւ մտադրության
տերն է, եւ հացադուլը շարունակվում է: Որպեսզի արժեզրկվի «հացադուլ» երե
ւույթը հասարակության մեջ, հանկարծակի էլի թեկնածուներ հացադուլից խո
սեցին. Հայրիկյանը շրջիկ հացադուլ արեց6, Արամ Հարությունյան թեկնածուն
մեկօրյա ծոմ պահեց: Իսկ հեռուստատեսությամբ հասարակության տարբեր
շերտերի ականջին լուրեր էին հասնում էր, թե այսինչ թեկնածուն էլ է հացա
դուլ արել, հետո՝ մյուսը: Առանց այդ էլ սեղմ լրատվությամբ էր ներկայացվում
հացադուլի պահանջը եւ վատ էր լուսաբանվում, ու հանկարծ մարդիկ լսում են,
որ հացադուլավոր թեկնածուներ էլի կան՝ սկսում են, դուրս են գալիս եւ այլն:
Նրանց այդ վարքագծի ընտրության դրդապատճառները եւս անհասկանալի էին
ներկայացվում, այսինքն՝ ամեն կերպ փորձ էր արվում վերացնել բացառիկութ
յունը: Սա շփոթ սարքելու, երեւույթն արժեզրկելու, պայքարի այդ ծայրահեղ մի
ջոցը պարզունակացնելու մի ձեւ էր:
Ժամանակ առ ժամանակ աչքի ընկավ իրեն «էպոսագետ» հռչակած թեկնա
ծու Վարդան Սեդրակյանը, որը ոչ ադեկվատ հայտարարություններով մշտապես
հումորի ու զավեշտի էր վերածում իր բոլոր ասուլիսներն ու հարցազրույցները:
Ընդ որում, այդ խոսակցությունների մեջ ամեն անգամ ներքաշում էր այս կամ
այն թեկնածուին, նույնիսկ մինչեւ վիրավորանք կամ զրպարտություն7:
Որպես ավելի դասական ձեւ՝ քարոզարշավ էին անցկացնում նախագահի
թեկնածուներից` Սերժ Սարգսյանը, Հրանտ Բագրատյանը, ով առաջադրվել էր
«Ազատություն» կուսակցության կողմից, եւ ինքնառաջադրված Րաֆֆի Հով
հաննիսյանը: Վերջին երկուսը կարողացան զերծ մնալ վառ երեւակայությամբ
մի շարք դիպաշարերից, միգուցե նաեւ այն պատճառով, որ լրջորեն զբաղված
էին քարոզարշավով եւ իրենց հեռու պահեցին «մայրաքաղաքային կրքերից»:
Իշխող կուսակցության թեկնածուի՝ Սարգսյանի հիմնական մրցակիցներն էին
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը:
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Քարոզարշավը, ի տարբերություն իշխանական թեկնածուի, մեծ հաջողութ
յամբ էր իրականացնում ընդդիմադիր թեկնածուն: Եթե հիմնականում հաղթա
նակը վերագրվում էր հօգուտ իշխանության թեկնածուի, ապա քննարկվում էր,
որ մեծ տարբերությամբ, այնուամենայնիվ, երկրորդ տեղում կլինի Րաֆֆի Հով
հաննիսյանը: Վերջինիս աննախադեպ քարոզարշավը օր օրի ավելի ընդգրկուն
էր դառնում եւ ավելի ուշագրավ: Նախ՝ այս թեկնածուն քաղաքական դաշտում
այն եզակի անձանցից է, ով մարդկանց կողմից ընկալվում է բարոյաէթիկական
նորմերով ու մարդկային առանձնահատկություններով եզակի մեկը. նա բարի է,
ուշադիր, մարդամոտ, արվեստասեր, հաճախում է թատրոններ, ցուցահանդես
ներ: Նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում երկու հիմնական թեկնա
ծուները (կարելի է հենց այդպես էլ ասել) հասարակության աչքում տարբեր եւ
ծայրահեղորեն հակադիր կողմերում դիրքավորվեցին:
Հետաքրքիր իրավիճակ էր, բավական զգայուն: Մասնակից թեկնածուների
դրդապատճառներն ու նրանց մոտեցումների ուրվագծերն ավելի ու ավելի էին
պարզվում: Կային նաեւ ուժեր, որոնք բոյկոտում էին ընտրությունները` համա
րելով, որ մասնակիցները միայն «օգնում են» ռեժիմին՝ վերընտրվելու եւ լեգի
տիմացնելու ընտրությունները: Ամբողջ նախընտրական շրջանը համարում էին
կրկես, իսկ իրենք իրենց տեսակով էլ ամբողջացնում էին Հայաստանի հասարա
կական-քաղաքական դաշտի երանգները:
Հասարակության վերաբերմունքը.
Ուժերի դասավորվածությունը նախընտրական վերջին օրերին
Սերժ Սարգսյանն ուներ շատ լուրջ խնդիր, իրականում բավական պարզ, բայ
ցեւ իր համար այդ պահին գրեթե անլուծելի: Նա քարոզարշավի ընթացքում, ինչ
պես հարկն է, պետք է շատ գեղեցիկ խոստումներ տար, եւ տալիս էր: Բայց գո
յություն ունեցող «կուռ» իրականություն կար՝ դե ֆակտո իր հնարավորություն
ների իրականությունը, որի գոյությամբ ունեցած ռեսուրսներով մեծ ցանկության
դեպքում անգամ մեծ բան չէր փոխի: Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, թե ովքեր
են խորհրդարանում հայտնված մեծամասնությունը, կառավարությունը, եւ ինչ
կարելի է ակնկալել նրանցից:
Արտաքուստ գուցե զվարճալի թվա, բայց իրականում վիճակը բարդ էր: Մա
նիպուլյացիաներով հագեցած էր քարոզարշավը. մարդիկ ինքնապաշտպանա
կան մեխանիզմների միջոցով այլ հակազդեցություն էին տալիս եւ «ուրախա
նում» քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձություններով, դրանց
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

հաջորդականությամբ ու տրամաբանությամբ, հակառակ դեպքում դրանք խո
րապես ընկճախտի աղբյուր կարող էին հանդիսանալ. պարզապես հենց միայն
նախագահին լսելով՝ առավել խորանում էր վաղվա Հայաստանի հանդեպ մարդ
կանց անվստահությունը: Կարգախոսներն ու թեկնածուների հաճախ գործա
ծած մտքերն ու արտահայտություններն, իրենց հերթին, մանիպուլյացիաներ
էին` «Շինծու ընտրություններ», «Իշխանությունը ժողովրդինն է», «Ժողովուրդը
կհաղթի», «Ուրիշ երկրում ենք արթնանալու», «Ինչքան կուզեմ` կխփեմ», «Հա
վաքվել ենք, որ ինչ անենք» եւ այլն:
Նախընտրական վերջին օրերին նկատելի էր հասարակության մեջ երկրորդ
տեղի հավակնորդ, ընդդիմադիր թեկնածու Ր.Հովհաննիսյանի շուրջ առաջա
ցած աշխուժությունը: Միանշանակ չէր վերաբերմունքը Րաֆֆի Հովհաննիսյա
նի նկատմամբ, ով հայաստանյան լճացած քաղաքական դաշտում տարբերվում
էր իր մոտեցումներով, առաջարկներով ու չափանիշներով եւ փորձում էր ազն
վություն ու բարոյականություն ներմուծել իրական քաղաքականության մեջ: Այս
քարոզարշավի ընթացքում հասարակական գործչի հմտությամբ եւ հետեւողա
կանությամբ, կարծես, զուգահեռաբար պայքար էր տանում մարդկանց հասա
րակական գիտակցության լայնացման, նրանց գիտակցականում անհրաժեշտ
փոփոխությունների արմատավորման ուղղությամբ: Մեր կարգի երկրի համար
շատ կարեւոր է սեփական անձը «ազատագրել» բարդույթներից ու վախերից,
հասկանալ, զգալ իրական ազատության շունչը եւ որոշում կայացնել: Ուզո՞ւմ ես
դա, եւ եթե այո, ուրեմն բարի եղիր պատասխանատվություն կրել: Սա շատ լուրջ
«հեղափոխություն» է, որը յուրաքանչյուրը սկսելով իրենից, մտածում եւ գործում
է երկրի համար: Իսկ այս տեսակ մոտեցումը, որ յուրաքանչյուր ոք պատասխա
նատու է իր ընտրության, իր արարքի համար, որ իրեն ստիպողաբար չեն տա
նում կամ իր վրա ազդում` որոշակի լծակներից կախված, արդեն մարդիկ սկսել
են գիտակցել: Գիտակցումը ոչ միայն մտածելու գործընթացի վերջն է, այլեւ հաս
կացում-ընկալում-արթնացում շարքի սկիզբը:
Լուրջ փոփոխություններ հասարակական գիտակցության մեջ կատարվում են,
պետք է միայն դրանք ցանկանալ տեսնել: Լուրջ փոփոխությունները՝ դրանք
հասարակական, հասարակության գիտակցության եւ հասունության փոփո
խություններն են: Սա Րաֆֆի Հովհաննիսյանի նախընտրական փիլիսոփայութ
յան սահմաններում ձեւակերպում է, այսինքն՝ իր պայքարը եւ մտադրությունը
բոլորին եւ յուրաքանչյուրին իր իրավատիրության, իրավազորության մակար
դակը հասցնելն էր, որից հետո պայքարը յուրաքանչյուր քաղաքացու ամենօրյա
գործն է դառնում:
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Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններին քվեարկած ժողովրդի
մեծամասնությունը կազմակերպված իր ձայնը տվեց ընդդիմադիր թեկնածու
Րաֆֆի Հովհաննիսյանին: Բազմաթիվ փաստեր են արձանագրվել ընդդիմութ
յան ներկայացուցիչների կողմից, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հիմնականում
հաղթել է բոլոր տեղամասերում, ինչպես նաեւ հանրապետության մյուս մեծ ու
փոքր քաղաքներում: Սակայն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներ
կայացրեց իր տվյալները, ըստ որի՝ հաղթել էր իշխանության թեկնածուն:
Հետընտրական Հայաստան` առանց մեծ հիասթափությունների
Նախընտրական փուլում մտահոգիչ էր այն փաստը, որ եթե այսօր ժողո
վուրդն ապաթիկ վիճակում է կամ քաղաքականապես կրավորական վարք է
դրսեւորում, ապա հետընտրական փուլում քաղաքական դատարկությունն ու
հիասթափությունը անխուսափելի են: Ընտրություններից հետո, նույնիսկ հե
տընտրական բուռն պայքարից հետո հիմնականում ոչ թե տրամադրություն
ներն էին հիասթափված, այլ հնչող հարցերն էին հիասթափության վերաբերյալ:
Մտածողությունն այսպիսին էր. կան ընտրություն, պայքար, շարժում, ուրեմնեւ`
հիասթափություն ու արտագաղթ: Սակայն հիասթափությունը մեր երկրում բա
վական «կենսափորձ» ունի՝ այն ոչ նոր երեւույթ է, ոչ էլ արդեն ընտրությունների
հետ առաջացող: Դա նշանակում է, որ ամեն քայլափոխի բնականոն կենսագոր
ծունեության համար հանդիպող խոչընդոտներն այնքան շատ են, որ հիասթա
փությունը երբեմն «հանդես է գալիս» իբրեւ գերակշռող հոգեվիճակ:
Հիասթափությունը որեւէ սոցիալական շերտի բնութագրիչը չէ: Թե ինչու
հիասթափությունն առավել նկատելի է հետընտրական Հայաստանում՝ պատ
ճառն ակնհայտ է. երբ մարդն ապրում է իր` լավ-վատ կեցությամբ, որը սովորա
կան է դառնում իր համար, ավելի իներտ են ձգտումներն ու պահանջմունքները:
Եվ երբ փոփոխությունների ակնկալիքներ կան, սպասումների տեսությամբ նա
«ճամպրուկային» վիճակում է հայտնվում` ունենալու, ապրելու այդ փոփոխութ
յունները: Սպասումների անբավարարվածությունն էլ հանգեցնում է հիասթա
փության: Այժմ հիասթափվածությունն արդեն հետընտրական չէ, այն մշտապես
է, քանի որ որքան պահանջմունքներն աճում են՝ իրենց բազմազանությամբ,
այնքան հասարակությունը որակապես փոփոխվում է, եւ նույնքան էլ բախվում
հիասթափության «պատին»:
Ինչ վերաբերում է արտագաղթին, ապա այն մշտապես շարունակվել եւ շարու
նակվում է, ինչը երկրի ներսում գոյություն ունեցող քաղաքական, սոցիալական
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եւ հոգեբանական վիճակի ցուցիչն է: Հիասթափությունը սոցիալ-հոգեբանական
դրդապատճառ է, որը կարող է առաջանալ ցանկացած պահի` կախված թե քա
ղաքական սպասումներից, թե իրավական համակարգի կախյալությունից, թե
աշխատանքային ներգրավվածությունից ու բնույթից եւ թե աշխատանքի բա
ցակայությունից: Այսինքն՝ այն ամենատարբեր պահանջմունքների անբավարա
րության արդյունքում էլ առաջանում է:
Սակայն, նույնիսկ մինչեւ ապրիլի 9-ը (նախագահի երդմնակալությունը) եւ շա
րունակված պայքարից հետո (հանրահավաքներ եւ հանդիպումներ, մարզային
այցելություններ)` մեծ հիասթափություններ չեղան, քանզի, միգուցե նույնիսկ են
թագիտակցորեն, մարդկանց համար դիտվեց որպես վաղուց սկսված պայքարի
շարունակվող մի գործընթաց, հատված:
Արտաքուստ հանգիստ իրավիճակ էր, եւ, իբր, կանխատեսելի էր, թե մարդ
կանց ըմբոստությունն ու դիմադրությունն արդեն շահարկված, սառեցված են,
բայց ականատես եղանք այլ տիպի զարթոնքի: Ուր կգնար, ելքն ինչպիսին կլի
ներ՝ դա ինչ-որ տեղ մարդկանց պահանջատիրությունից էր կախված: Մարդ
կանց, ընդդիմադիրների այս տիպի հանգիստ անցումը դեպի Հրապարակ՝ կար
ծես Հովհաննիսյանի նախընտրական քարոզարշավի ոճի շարունակությունն էր,
առանց մեծ լարումների: Հետընտրական պայքարում, այսպիսով, ուշագրավ են
հետեւյալ առանձնահատկությունները, ընկալումները, վարքը.
1. ժողովուրդը մտադիր չէր պայքարելու, մտադիր չէր հանրահավաքների հա
մար մայրաքաղաք հասնելու, նա կոնկրետ ձայնը տվել է ընդդիմադիր գործ
չի, դրանով արտահայտելով իր վերաբերմունքը թե իշխանությանը, վարչա
կարգին, թե ընդդիմադիր գործչի անձին: Քաղաքացին էլ չուզեց պայքարել,
ի սկզբանե պայքարը «տանուլ տված» համարելով: Այս տարիներին հայաս
տանցի մարդը՝ ապրելով քաղաքական իրականության մեջ, իրադրություն
ները բավական իրատեսական դաշտում է տեսնում ու գնահատում: Իր մաս
նակցությունն ունեցավ եւ թողեց-գնաց` փակուղային համարելով պայքարը:
Այդ իրատեսությունը ոչ միայն պաշտպանական մեխանիզմ է, այլեւ այս իրա
կանության մեջ պայքարից հրաժարվելու պատճառաբանություն, զարգաց
ման խոչընդոտ:
2. Հասարակական-քաղաքական ակտիվը՝ 2008-ից մինչեւ հիմա կոփված եւ
իրատեսական պատկերացումներով, դժվար թե սին հույսեր, պատրանքներ
կապեր մի երեւույթի հետ, որն անարյուն իշխանափոխությունն է:
3. Պայքարող մարդիկ, ուժերը ի սկզբանե հասկանում էին, որ փակուղին կա, բայց
պետք է պայքարել, պետք է ունենալ ձեռքբերումներ՝ հնարավորինս ավելի:
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4. Առաջնորդի ֆենոմենը. Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հետընտրական պայքարում
փորձում էր կոտրել «առաջնորդի», մեկ անձի հաղթանակն ու պատասխա
նատվությունը՝ հայտարարելով, որ հաղթել է ժողովուրդը, եւ կարգախոսը ոչ
թե «Րաֆֆի՝ նախագահ»-նէ, այլ Հայաստանը: Այսինքն` դուրս գալ մեկ անձի
«տիրապետման» գաղափարից եւ քաղաքական պատասխանատվություն
ստանձնելու մշակույթը կարծրատիպացնել:
5. Րաֆֆի Հովհաննիսյանը կոտրեց ընդդիմադիր գործիչների «վաճառվող»
կարծրատիպը՝ ընդդիմադիր գործչի իմիջ հաստատելով: Դժվար է մարդ
կանց հավատը ետ բերելը, քանի որ դա տարիներով է գողացվել: Մարդիկ
կորցրել են անգամ չափանիշները` այս կամ այն թեկնածուին գերադասե
լու, հավանելու, քանի որ ամեն պահի վախ կար հիասթափված լինելու, իր
սպասումները կտրուկ շրջելու: Ազնիվ քաղաքականություն է պետք երկար
տարիներ, որպեսզի մարդկանց առանցքի բերի, վստահության եւ իրենց վե
րաբերմունքում համոզվածության: Անվստահության մթնոլորտը կոտրում է
քաղաքական-քաղաքացիական ակտիվությունը:
6. Մարդիկ՝ հարգանքով վերաբերվելով հաղթած թեկնածուին, նույնիսկ ակն
կալիքներով եւ սպասումներով, արդյունքում չտրորեցին նրան, չդիտարկեցին
որպես քավության նոխազ, որպես անհաջողության միանշանակ մեղավոր,
որի համար մի քանի պատճառ կար: Նախ՝ վերը շարադրածը, որ ժողովուր
դը բավական իրատես է եւ գիտի փակուղու մասին, եւ երկրորդ` կապված
Հովհաննիսյանի անձի հետ՝ որպես հիմնականում հասարակայնորեն սեր ու
հարգանք վայելող գործչի: Թերեւս՝ չեն ցանկանում տեսակը ոտնահարած լի
նեն, հարգանք ունեն, գնահատում են նրա մարդ տեսակը եւ կարծում են, որ
քաղաքական դաշտի առողջացման համար մեծ ներդրում ունի:
7. Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ի սկզբանե՝ թե նախընտրական եւ թե հետընտրա
կան շրջանում, խոսել էր երկարատեւ պայքարի մասին՝ նույն իրատեսական
մտածողության սահմաններում, կարծես, ապահովագրվելով իմպուլսիվ
դրդիչներից եւ «հիմա՜, հիմա՜» վանկարկումներից եւ այն պատկերացումնե
րից, որ վարչակարգը մեկ օրում տապալելու համար հասարակության մեջ
բավականաչափ ռեսուրսներ եւ ոգեւորվածություն չկան:
***

40

2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ.
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

Ամփոփում
Ամենակարեւոր առանձնահատկություններից մեկն այս ընտրություններում,
թերեւս, «Մարտի 1»-ի շահարկումն էր թե իշխանակարգի, թե ընդդիմություն կոչ
վող բազմազան ուժերի եւ թե կոնկրետ մասնակից ընդդիմության կողմից:
Հետընտրական պայքարի սկզբնակետ դրվեց «Մարտի 1»-ի շահարկումը,
որն իրականում մարդկանց մեջ պայքարի նաեւ վերջնակետ է «ներկայացվում»:
«Մարտի 1»-ով մանիպուլյացիաներն ունեին իրենց հիմքը՝ այն, որ իշխանական
այս նույն թեկնածուի ընտրության օրոք է կատարված եւ ոչինչ չի փոխված, նաեւ
բացահայտ ուղերձները կային իշխանության կողմից, որ երբեք չէին բացառում
կրկնությունը:
Իհարկե, հոգեբանորեն օրինաչափ է ինչ-որ տեղ, բայց օրինաչափությունը,
թերեւս, մտավախությունների ձեւով պետք է լիներ միայն` թե հասարակության
կողմից, թե ընդդիմության, որ վախ կա: Իսկ այն, որ իշխանությունն էլ էր շահար
կում, դա հստակ էր եւ նշանակում էր`
ա/ վախ տարածել,
բ/ չբացառել կրկնությունը, եթե ընդդիմությունը փորձի չափից դուրս ակտի
վություն ցուցաբերել:
Նախորդ ընտրություններից հետո կարծրացած ընկալումների` այս ընտրութ
յուններում եղած փոփոխություններն են.
1. հասարակական կարծիքի կեղծ մանիպուլյացիաներին հասարակությունն
այլեւս անհաղորդ է,
2. ընդդիմադիր դաշտի նկատմամբ անվստահությունը, որը խարսխված է նա
խադեպերի հիման վրա, այս անգամ եւս փոփոխություն կրեց. ընդդիմադիր դաշ
տը մնաց որպես անկարողունակ, անմիաբան, բայց ոչ դավաճան,
3. 2008թ. ընտրություններին նախորդող շրջանը ճգնաժամային էր բոլոր կող
մերով, իսկ 2012-ին այն սրված չէր, քանի որ կար մարդկանց որոշակի խոսքի եւ
գործի ազատության հնարավորություն, որն էլ իրագործելով` բողոքի կուտակ
վածություն չեղավ, իսկ 2013-ը կարելի է դիտել պայքարի բովով անցած հասա
րակության արձագանք, հասունացում եւ «հարմարում», պայքարելու եւ չհուսա
հատվելու փորձ,
4. պայքարի չանձնավորում, առաջնորդի «կարեւորության» ու «միահեծա
նության» նվազում, սեփական իրավունակության եւ օրենքի ուժի գիտակցում:
Այսօրվա իրականությունը դիտարկելով` կարելի է գալ հետեւության, որ, ի
վերջո`
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1. Իրականությունը՝ մեզանից անկախ, գոյություն ունի, այդ իրականության
մեջ ամեն ինչ կա, այլ բան է, որ մենք դա նկատում ենք, կամ չէ: Այն, ինչը մար
դու համար պահանջմունքային է այս պահին բավարարելու համար, նա դա է
տեսնում եւ ընկալում, դա հոգեբանական մեխանիզմ է, գեշտալտ հայեցակարգի
սկզբունք (ֆոնի եւ ֆիգուրի): Մարդը նկատում է, փնտրում, կոնկրետ առանձնաց
նում իր համար այդ պահին կարեւորագույնը, այսինքն՝ ֆոնից առանձնացնում է
ֆիգուրը, բավարարելուց հետո այդ ֆիգուրը դառնում է կրկին ֆոն, իսկ մարդը
շարունակում է բավարարել մեկ այլ պահանջմունք: Աղքատ հասարակության
մեջ տիրապետող են կենսական պահանջմունքները, որոնք հերթականությամբ
փորձում է բավարարել քաղաքացին եւ չի կարողանում հասնել իր իրավական,
հոգեւոր պահանջմունքները ֆիգուր դարձնելուն: Սա շատ վտանգավոր գոյութ
յան ձեւ է, երբ ունի քիչ չափով, այսինքն՝ կորցնելու բան կա, եւ չունի այն բավա
րար քանակությունը, որ փոքր-ինչ մտածի իր իրավունքների մասին: Այս վիճակը
երկար ճահճային բնույթ ունի:
2. Սերնդափոխության խնդիր կա: Մտածողության սերնդափոխություն, ու
սա կարծրատիպ չէ, սա ամենօրյա իրականություն է` կյանքի տարբեր ոլորտ
ներում, որը խոչընդոտում է ցանկացած զարգացմանը, խոչընդոտում է ազնիվ
ուժերին եւ մարդկանց՝ իրական պայքարի դուրս գալու: Առավելապես` միաս
նություն կազմելու եւ միասնական լինելու, հանդուրժելու ուրիշի գաղափարը
եւս, այլ ոչ մենաշնորհելով մեկը եւ մշտապես պտտվելով գուցեեւ մահացած կամ
ժամկետանց այդ գաղափարի շուրջ` բացառելու մյուսները:
Հասարակությունը բազմաշերտ է, ամեն շերտ իր որակական կողմը պետք է
պահի, ազատվի կարծրատիպերից եւ աննկատ դարձած վատ սովորույթներից,
բարդույթներից: Իսկ երբ ազատագրվի այդ բարդույթներից` նաեւ պահանջա
տեր լինելու մասին կմտածի, ինքնուրույն կմտածի, կհասունանա եւ կգա այն գի
տակցության, որ պետք է մասնակից լինել սեփական ճակատագրի կերտմանը:
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2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ.
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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http://www.azatutyun.am/content/article/24627707.html
Գործարար Սիլվա Հակոբյանի նկատմամբ Սյունիքի մարզպետ, ՀՀԿ
անդամՍուրիկ Խաչատրյանիկիրառած բռնությունը, ՀՀԿ պատգամավոր
Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահների ծեծի պատճառով զինվորական
բժշկի մահը, ՀՀԿ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի անպատշաճ
պահվածքը լրագրողի նկատմամբ եւ այլն:
Ռուբեն Հայրապետյանի աղմկահարույց հարցազրույցից հետո, որտեղ
բացահայտորեն սպառնալիքներ են հնչում կոնկրետ մարդկանց հասցեին,
իշխանությունները ոչ մի կերպ չարձագանքեցին ՀՀ քաղաքական գործչի,
պաշտոնյայի անհամարժեք վարքագծին, խոսքին. «Իրենց ընտանիքներն
իմ ձեռքը կրակն են ընկնելու: Իրենք բոլորը շաքարով հիվանդանալու են:
Մինչեւ մահ վախենալու են ինձանից: Ես դա բացեիբաց ասելու եմ»: http://
www.lragir.am/index.php/arm/0/country/view/70929
http://bagratyanpresident.am/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%
A3%D5%A1%D5%B0%D5%AB-%D5%A9%D5%A5%D5%AF%D5%B6%D
5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%8
0%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8/
http://www.lragir.am/index.php/arm/0/country/view/77397
http://ar.newsarmenia.ru/politics/20130125/42791367.html: ՀՀ նախագահի
թեկնածու, «Ազգային ինքնորոշում միավորում» կուսակցության ղեկավար
Պարույր Հայրիկյանը եռօրյա հացադուլ էր հայտարարել` սատարելով
մյուս թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանին։Հայրիկյանն ավելացրեց, որ
հացադուլին զուգահեռ՝ կշարունակի քարոզարշավը եւ տվյալ պահին
ինքը մեկնում է մարզերից մեկը:
Ընդ որում՝ ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու, էպոսագետ Վարդան
Սեդրակյանը ներկայումս գտնվում է ԱԱԾ քննչական վարչությունում
եւ, ըստ ամենայնի, նրան առաջադրվում է մեղադրանք ՀՀ նախագահի
թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված մահափորձ
պատվիրելու համար։ Նշված արարքը համապատասխանում է ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 38-34-305-րդ հոդվածին՝ ՀՀ նախագահի թեկնածու
Պարույր Հայրիկյանի քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու
նպատակով` նրան ապօրինաբար կյանքից զրկելու փորձը պատվիրելու
համար։ http://www.1in.am/arm/armenia_right_165875.html
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АРМИНЕ КАЗАРЯН
Некоторые особенности президентских выборов 2013 года в Армении:
самопозиционирование кандидатов и общественные восприятия
Рассматривая прошедшие в 2013 году президентские выборы в Армении, наблюдаем некоторые важные изменения, которые присутствовали в обществе в
виде закостенелых восприятий и даже стереотипов:
1. Общество отныне невосприимчиво и безразлично к ложным манипуляциям
общественного мнения;
2. Недоверие по отношению к оппозиции, которое основано на прецедентах,
на этот раз тоже претерпело изменения: оппозиция по-прежнему несостоятельна, не едина, но и не стала предателем оппозиционных принципов;
3. Период, предшествующий выборам 2008 года, был кризисным во всех отношениях, а в 2012 году он не был обостренным, так как была определенная
возможность для людей свободно выражаться и действовать, вследствие
чего не возникло скопление протестной энергии. Что касается 2013-го, то
можно его рассматривать как отголосок общества, прошедший через опыт
борьбы, а также как год общественного прозрения и «приспосабливания»,
попытки бороться и не отчаиваться;
4. Обезличивание борьбы, уменьшение «важности единовластия вождя», осознание силы закона и собственной правоспособности.
ARMINE GHAZARYAN
Some Psychological Peculiarities of the 2013 Presidential Elections: SelfPositioning of the Candidates and Public Opinion
The study on the 2013 presidential elections in Armenia reveals some significant
shifts in perceptions of, and even stereotypes pertinent to, the society, which are as
follows:
1. The society is indifferent and unresponsive towards the manipulations of public
opinion;
2. Distrust towards the opposition—that is based on precedents—this time, too, underwent a change: the opposition remained incapable and disunited, but did not
become a traitor of opposition principles;
3. The period preceding the 2008 elections was critical in all respects, while the
year of 2012 was not tense, which is justified in terms of definite opportunities
availed to the people to freely express their opinion and act—thus, no protest
energy was accumulated. With respect to the year 2013, it can be viewed as
an echo of the society that experienced struggle, as well as a year of public
enlightenment and “adjustment,” and attempts to struggle and not to despair;
4. Depersonalization of the struggle, decrease of the “autocratic leader’s importance,” and public awareness of the rule of law and own legal capacity.
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ԷԴԳԱՐ Վ
 ԱՐԴԱՆՅԱՆ
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ)
փորձագետ:

Նախաբան
19-րդ դարից սկսած մարդկությունն ականատես է լինում տարբեր երկրնե
րում նոր տեսակի ռեժիմի՝ ժողովրդավարական վարչակարգի հաստատման
երեւույթին։
Գիտական աշխարհում ընդունված մոտեցում է՝ եթե պետությունում արական
բնակչության կեսից ավելին ունի ընտրելու իրավունք, եւ գործադիր իշխանութ
յան ղեկավարն ընտրովի խորհրդարանում վայելում է մեծամասնության աջակ
ցությունը կամ ուղղակի կերպով ընտրվում է պարբերաբար անցկացվող հա
մաժողովրդական ընտրություններում, ապա տվյալ քաղաքական վարչակարգը
կարելի համարել ժողովրդավարական։
Ամերիկացի հանրահայտ քաղաքագետ Սամուիլ Հանթինգթոնը գտնում է, որ
այդ չափանիշներին, եթե դրանք կիրառվեն բավական ազատ, առաջին անգամ
պատմության մեջ համապատասխանել է ԱՄՆ-ը 1828թ.1։ Ժողովրդավարացու
մը (democratization), ըստ Հանթինգթոնի, աշխարհում տեղի է ունենում ալիքնե
րով։ Ժողովրդավարացման ալիքը ոչ դեմոկրատականից դեպի դեմոկրատական
վարչակարգ կատարվող այնպիսի անցումների խումբ է, որոնք իրականացվում
են որոշակի ժամանակահատվածում եւ որոնց քանակը գերակշռում է տվյալ
հատվածում հակառակ ուղղությամբ կատարվող անցումներին։ Առանձնաց
վում են ժողովրդավարացման երեք ալիքներ։ Առաջինը սկսվում է 1828թ.-ից եւ
ավարտվում է 1926թ.-ին, երկրորդը ներառում է 1943-1962թթ. ընկած ժամա
նակահատվածը, երրորդը սկսվել է 1974թ.-ին եւ շարունակվում է մինչեւ այսօր։
Հանթինգթոնը նշում է, որ ժողովրդավարացումը տարբեր երկրներում տեղի
է ունենում տարբեր պատճառներով։ Այն պայմանավորված է լինում մի շարք
հանգամանքներով, սակայն ամեն ալիք ունի իր պատճառների մոտավոր հա
մադրությունը։
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 ողովրդավարության հաստատման ձգտող բոլոր ոչ ժողովրդավար երկր
Ժ
ների հասարակությունների համար չափազանց կարեւոր է ուսումնասիրել այդ
ալիքները եւ փորձել դասեր քաղել դրանցից։ Այս առումով հատկապես մեծ հե
տաքրքրություն է ներկայացնում ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի ժամա
նակ արդեն իսկ դեմոկրատական տարանցում կատարած երկրների փորձի ու
սումնասիրությունը, քանզի այն մեծ ավանդ կարող է ունենալ ժամանակակից
ոչ դեմոկրատական երկրներում ժողովրդավարության հաստատման համար
մղվող պայքարում։
Հանթինգթոնը մատնանշում է 5 պատճառ, որոնք հանգեցրել են երրորդ ալի
քի առաջացմանը: Դրանք են`
• աշխարհում ավտորիտար համակարգերի լեգիտիմության խնդրի սրացումը,
• 60-ականների աննախադեպ գլոբալ տնտեսական աճը, որը հանգեցրել է
տարբեր երկրներում կենսամակարդակի բարձրացմանը, զգալիորեն մե
ծացրել քաղաքային միջին խավը,
• Կաթոլիկ եկեղեցու դոկտրինի եւ գործունեության մեջ տեղի ունեցած զգալի
փոփոխությունները, որոնք ի ցույց դրվեցին 1963-65թթ. Վատիկանի երկ
րորդ ժողովի ժամանակ՝ հանգեցնելով նրան, որ եկեղեցին ավտորիտա
րության պահապանից վերածվեց ավտորիտարության հակառակորդի,
• արտաքին խաղացողների քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած փոփո
խությունները, այդ թվում` 60-ականների վերջերում Եվրոպական միութ
յան ընդլայնման քաղաքականությունը, 1974թ.-ից ի վեր այլ երկրներում
ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղ
ղությամբ ԱՄՆ-ի որդեգրած ուղեգիծը, 80-ականների վերջում Գորբաչովի
կողմից իրականացված փոփոխությունը խորհրդային, իմպերիալիստական
քաղաքականության մեջ,
• «ձնագնդի» էֆեկտը, որն առաջ բերեց երրորդ ալիքի ժամանակ դեպի ժո
ղովրդավարություն առաջին անցումները, ինչն օրինակ ծառայեց եւ լիցք
հաղորդեց այլ երկրներում վարչակարգերի փոփոխությանը:
Սույն հոդվածն առնչվում է ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի «տակ ըն
կած» երկու երկրների՝ Չիլիի եւ Սերբիայի համապատասխան զարգացումների
կարեւորագույն մի հատվածին` այդ երկրներում գոյություն ունեցած ավտորի
տար վարչակարգերի տապալմանը։ Աշխատությունում հակիրճ ներկայացված
են այն հիմնական գործընթացները, որոնց արդյունքում տապալվել են ավտորի
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տար կարգերն այդ երկրներում, նկարագրված են առանցքային սուբյեկտները,
որոնք ներգրավված են եղել այդ գործընթացներում եւ այն միջոցները, որոնք
կիրառվել են նրանց կողմից: Մատնանշված են կարեւոր գործոնները, որոնք այս
կամ այն չափով նպաստել են վարչակարգերի տապալմանը:
Հայտնի է, որ ավտորիտար համակարգի տապալումն ինքնաբերաբար դեմոկ
րատիայի հաստատում չի ենթադրում: Չիլիի եւ Սերբիայի փորձը հետաքրքրա
կան է հատկապես նրանով, որ դրանցում ավտորիտարության տապալումից հե
տո կարճ ժամանակ պահանջվեց ժողովրդավարություն հաստատելու համար2:
Սակայն այդ երկրներում ժողովրդավարության հաստատման գործընթացը, որը
հիմնականում դրսեւորվեց ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով համա
պետական ներկայացուցչական մարմինների ձեւավորմամբ, դուրս է սույն հոդ
վածի թեմայի շրջանակներից:
 իլիի եւ Ս
Չ
 երբիայի վարչակարգերի բնույթն ու դրանց համառոտակի
նկարագիրը տապալումից առաջ
1973թ. սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ ԿՀՎ (CIA) մասնակցությամբ գեներալ Պի
նոչետի կողմից ղեկավարվող զինվորականները ռազմական հեղաշրջում (coup
d’état) իրականացրին՝ իշխանությունից հեռացնելով Չիլիի ընտրված նախա
գահ, մարքսիստ Սալվադոր Ալիենդիին3։ Բռնապետության տարիներին Չիլիում
խիստ սահմանափակված էին մարդկանց քաղաքական եւ քաղաքացիական
իրավունքները: Ըստ Չիլիի կառավարական հանձնաժողովի 2004թ. զեկույցի,
ռեժիմի կողմից բռնության է ենթարկվել գրեթե 28 հազար մարդ4: Խունտան
չեղյալ էր համարել երկրի գործող Սահմանադրությունը եւ կառավարում էր բա
ցառապես իր իսկ արձակած հրամանագրերի՝ ընդհուպ մինչեւ 1980-ը, երբ ոչ
ժողովրդավարական, անարդար հանրաքվեի արդյունքում ընդունվեց նոր Սահ
մանադրությունը5։ Ըստ այդ Սահմանադրության, Չիլիի ժողովրդին 1988թ.-ին
հնարավորություն էր տրվում հանրաքվեի միջոցով որոշելու, թե արդյոք ցանկա
նում է, որ խունտան շարունակի մնալ իշխանության, թե ոչ։
Սերբիան, ի տարբերություն արեւելաեվրոպական այլ երկրների, 80-ական
ների վերջին անցում չկատարեց դեպի լիբերալ-դեմոկրատիայի։ Այդ տարինե
րին Սերբիայում առկա ազգայնական հռետորաբանության ալիքի վրա, այսպես
կոչված, «հակաբյուրոկրատական հեղափոխության» արդյունքում, երբ կոմու
նիստական կուսակցության հին նոմենկլատուրան փոխարինվեց ազգայնական
կադրերով, երկրի ղեկավար է դառնում Սլոբոդան Միլոշեւիչը6։ Նա հայտարա
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րում է, որ Կոսովոյում սերբ փոքրամասնությունը հալածանքների է ենթարկվել
տեղի ալբանական իշխանությունների կողմից, ուստի սերբ բնակչության իրա
վունքները պաշտպանելու համար պետք է լուծարել Կոսովոյի ինքնավարութ
յունը եւ կտրուկ միջոցներ գործադրել անջատողականության դեմ։ Առաջին
բազմակուսակցական ընտրությունները Սերբիայում կայացան 1990-ին, որտեղ
հաղթեց սոցիալիստական (նախկին կոմունիստական) կուսակցությունը, եւ նրա
ղեկավար Սլոբոդան Միլոշեւիչը դարձավ հանրապետության նախագահ: Մի
լոշեւիչի վարչակազմը, թեեւ ձեւական առումով ընդունել էր դեմոկրատական
սկզբունքները, սակայն դե ֆակտո խիստ ավտորիտար էր` խոսքի ազատության
սահմանափակումներով, քաղաքական բանտարկյալներով, քաղաքացիների
նկատմամբ բռնություններով եւ այլն7:
 իմակայության առաջին ծիծեռնակները. ընդդիմադիր հանրության առա
Դ
ջին լոկալ հաղթանակները
 իլիում ռեժիմին կազմակերպված դիմադրություն ցուցաբերելու առաջին
Չ
դեպքն արձանագրվել է 1983-ին։ Հատկանշական է, որ այն կազմակերպվել է
արհեստակցական միությունների կողմից։ Չիլիի Պղնձի հանքերի աշխատավոր
ների կոնֆեդերացիան որոշել էր գործադուլ կազմակերպել։ Պետք է նշել, որ Չի
լիում գոյություն ունեին բավականին ուժեղ արհեստակցական միություններ,
որոնք սերտ կապերի մեջ էին ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Բողոքի
առաջացման համար առիթ էր ստեղծել 1982թ.-ից սկսված տնտեսական ճգնա
ժամը, որի արդյունքում ՀՆԱ-ի 14% անկում էր արձանագրվել, գործազրկությու
նը հասել էր ահագնացող չափերի, մեծացել էր աղքատների թիվը։
Այն բանից հետո, երբ տարածվում է գործադուլի մասին հայտարարությունը,
մեծաքանակ կառավարական զորքեր շրջապատում են հանքերը: Արհմիութենա
կանները տեսնելով, որ այդ ամենը հանգեցնելու է արյունահեղության, գործա
դուլի օրվանից չորս օր առաջ որոշում են կայացնում գործադուլը փոխարինել
բողոքի այլ ակցիայով։ 1983թ. մայիսի 11-ը Ազգային աշխատավորական կոնգ
րեսի կողմից հայտարարվում է համազգային բողոքի օր8։
Համազգային բողոքի առաջին օրը հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց
ներ եւ խաղաղ բնույթի երթեր իրականացրին, որոնց ժամանակ մարդիկ ոչ միայն
տնտեսական խնդիրներից էին բողոքում, այլեւ իրենց դժգոհությունն էին հայտ
նում ընդհանուր առմամբ վարչակարգից։ Ցուցարարներն իրենց հետ փողոց էին
տարել սննդի կաթսաներ եւ դրանց հարվածելով՝ մեծ աղմուկ էին առաջացնում։
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Ոգեշնչվելով հաջողված բողոքի ակցիաներից, դրանց կազմակերպիչները
որոշում են ամեն ամիս իրականացնել նմանատիպ ակցիաներ. նշանակվում է
բողոքի օրը, որի ընթացքում մարդիկ դանդաղ քայլում էին եւ վարում մեքենանե
րը, գիշերվա ժամերին միացնում եւ անջատում լույսերը, ծնողները երեխաներին
չէին ուղարկում դպրոց, երեկոյան ժամը 8-ին շրխկացնում էին կաթսաները եւ
այլն9։ Հարկ է նշել, որ այդ խաղաղ ակցիաների ժամանակ ուժայինների գործո
ղությունների արդյունքում երբեմն լինում էին զոհեր, բազմաթիվ ակտիվիստներ
ձերբակալվում էին10: Սակայն, շատերի կարծիքով, նման ապակենտրոնացված
ակցիաները, այնուամենայնիվ, նպաստում էին վախի մթնոլորտի հաղթահար
մանը եւ զարգացնում ընդդիմության շրջանում վստահության, համերաշխութ
յան զգացողությունը։ Ձեւավորվում էր տեսակետ, որ ժողովուրդն այլեւս հաղ
թահարել է իր վախը եւ հնարավոր չէ կանգնեցնել բողոքը11։
Սերբիայում Միլոշեւիչի վարչակարգին ընդդիմանալու առաջին փորձը կարելի
է համարել, որ եղավ 1991թ. մարտի 9-ին, երբ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս
եկան Բելգրադի փողոցները՝ պահանջելու Պետական հեռուստատեսության ղե
կավարի հրաժարականը, քանի որ, ըստ ցուցարարների, հեռուստատեսությունը
ատելություն եւ պատերազմի «մշակույթ» է քարոզում12։ Ռեժիմը՝ տանկեր հա
նելով փողոցները, հաջողությամբ ճնշում է ընդդիմադիր բողոքը։ Արցունքաբեր
գազի եւ ջրցանի օգնությամբ իշխանությունները ցրում են ցույցը եւ ձերբակա
լում ընդդիմադիր առանցքային քաղաքական գործիչներից մեկին՝ «Սերբական
վերափոխման շարժման» առաջնորդ Վ
 ուկ Դրասկովիչին13։
Այդ օրերին ընդդիմադիր հանրությունը տոնեց իր առաջին լոկալ հաղթա
նակը։ Այն բանից, հետո երբ իշխանությունները ցրեցին ցույցը, մարդիկ կրկին
դուրս եկան փողոցներ եւ Բելգրադի կենտրոնական հրապարակում 10 օր շա
րունակ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, որոնց արդյունքում Պետական
հեռուստատեսության ղեկավարը պաշտոնանկ արվեց, իսկ Վուկ Դրասկովիչը
ազատ արձակվեց։ Սակայն ռեժիմը պահպանեց իր դիրքերը, չնայած հետագա
յում ժամանակ առ ժամանակ բողոքի տարբեր ակցիաներ էին իրականացվում։
Ընդդիմադիրների ճնշումների երկրորդ ալիքը
 երբիայում բողոքի նոր հուժկու ալիք առաջացավ 1996 թվականին՝ այն բա
Ս
նից հետո, երբ Միլոշեւիչը հրաժարվեց ճանաչել նոյեմբերին կայացած տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սերբիայի խոշորագույն
քաղաքների մեծամասնությունում ընդդիմության հաղթանակը։ Երթեր եւ ցույ
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ցեր տեղի ունեցան այն համայնքներում, որոնցում հաղթել էր ընդդիմությունը։
Բողոքի առաջին մի քանի օրերի ընթացքում ցուցարարներից ոմանք ձվեր, եր
բեմն էլ քարեր էին նետում պետական շենքերի վրա եւ այդ պատճառով ջարդվե
ցին, օրինակ, պետական հեռուստատեսության շենքի լուսամուտները, իսկ շեն
քի ճակատամասը ներկվեց դեղին գույնով: Ամենախոշոր ցույցը տեղի ունեցավ
Բելգրադում, որին մասնակցում էր 200 հազար մարդ14։
Հարկ է նշել, որ շարժումն իր մեջ ներառում էր նաեւ առանձին, համեմատա
բար ինքնավար ճյուղ՝ ուսանողական բողոքը։ Ուսանողները դասադուլ էին հայ
տարարել, ստեղծել կոմիտեներ, որոնք քրտնաջան շուրջօրյա աշխատանքի մեջ
էին։ Ուսանողների պահանջն էր՝ ստեղծել ընտրական խախտումները հետաքն
նող հանձնաժողով եւ հասնել համալսարանի ռեկտորի ու պրոռեկտորի հրաժա
րականին։ Վերջիններս հրապարակայնորեն մեղադրանքներ էին հնչեցրել ցու
ցարարների հասցեին եւ խոչընդոտում էին ուսանողների բողոքը։
Սերբիայում ընդդիմադիր հանրության շրջանում տարածված էին նաեւ ընդ
դիմության նկատմամբ քննադատական մոտեցումներ։ «Zajedno» («Միասին»)
ընդդիմադիր դաշինքը քննադատվում էր հայեցակարգ եւ ռազմավարություն
չունենալու համար։ Որոշ քաղաքացիական նախաձեռնություններ խորհուրդ
ներ էին տալիս, թե ինչպես ցուցարարները պետք է դրսեւորեն իրենց այս կամ
այն իրադրության դեպքում, որ մարտավարական գործողությունները կարող են
առավել արդյունավետ լինել եւ այլն15։
Երեք ամիս տեւած բողոքի ալիքի եւ ԵԱՀԿ-ի միջնորդական միջամտության
արդյունքում 1997թ. փետրվարի 11-ին Միլոշևիչը, վերջապես, ընդունեց ընդդի
մադիրների՝ «Zajedno» կոալիցիայի հաղթանակը։ Կոալիցիային մաս կազմած
Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Զոռան Ջինջիչը դարձավ Բելգրադի
քաղաքապետ16։
1983-ի երկրորդ կեսից Չիլիի ընդդիմությունը բաժանված էր երկու մասի. մի
կողմից ձախակողմյան ծայրահեղականներն էին, ովքեր Պինոչետի դեմ պայքա
րում էին զինված, բռնի ճանապարհով եւ իրենց կոշտ գործողությունների համար
վանել էին միջին դասից շատերին: Մյուս կողմից 1983թ. օգոստոսին ստեղծված
«Alianza Democratica»-նէր, որը խաղաղ, ոչ բռնի պայքարի կողմնակից էր17։ Դա
շինքը, որը գլխավորում էր Քրիստոնեադեմոկրատական կուսակցության ղեկա
վար Գաբրիել Վալդեսը, իր մեջ ներառել էր տարբեր գաղափարախոսություններ
ունեցող կուսակցություններ։ Այն նպատակ էր դրել արմատավորել Չիլիում ժո
ղովրդավարական արժեքները։
Վարչակարգը ընդդիմության երկարատեւ ճնշումներին արձագանքեց նրա
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նով, որ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակեց Սերխիո Խար
պային, ինչով սկսվեց ռեժիմի որոշակի ազատականացման շրջանը, որը կոչ
վում էր «aperture». Պինոչետը հանձնարարեց Խարպային երկխոսություն սկսել
«Alianza Democratica»-ի հետ։ Հենց սկզբից ընդդիմությունը ներկայացրեց իր
պահանջների ցուցակը, որը սկսվում էր Պինոչետի հրաժարականի պահանջով։
Սակայն Խարպան հրաժարվեց նույնիսկ վերցնել այդ ցանկը։ Վերջիվերջո՝ իշ
խանությունները գնացին միայն հետեւյալ զիջումներին. մի շարք վտարանդինե
րի հնարավորություն ընձեռնվեց վերադառնալ հայրենիք, թույլատրվեց որոշա
կի քաղաքական գործունեություն, մեղմացավ գրաքննությունը18։ Սակայն որոշ
ժամանակ անց բանակցություններն ավարտվեցին, իսկ Խարպան պաշտոնանկ
արվեց։
Ընդդիմությունը փորձում էր ինքնակազմակերպվել վարից՝ վեր սկզբունքով
եւ հիմնվում էր եկեղեցու հենքին ստեղծված SERPAJ կազմակերպության վրա։
Այն ուներ ակտիվիստների ցանց եւ մշակում էր վարչակարգին դիմադրություն
ցուցաբերելու գործողությունների ռազմավարություն19։
Այն բանից հետո, երբ 1985-ի օգոստոսին կարդինալ Ֆրեզնոյի եւ մինչպինո
չետյան նախարար Մոլինայի միջնորդությամբ հանդիպում կայացավ, տասնմեկ
ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների միջեւ ձեւավորվեց նոր կոա
լիցիա՝ Ժողովրդավարության ամբողջական անցման ազգային միություն
(Acuerda Nacional). Այս կոալիցիան ձգտում էր առանց որեւէ հստակ ժամա
նակացույցի ապահովել դեպի քաղաքացիական կառավարում աստիճանական
անցումը, սակայն խուսափում էր Պինոչետի հրաժարականը պահանջելուց: Նրա
նպատակներից էր նաեւ հասնել քաղաքական գործունեության օրինականաց
մանը, քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակման վերացմանը
եւ Պինոչետյան սահմանադրությամբ նախատեսված հանրաքվեի փոխարեն
ազատ եւ ուղիղ նախագահական ընտրությունների անցկացմանը20:
Ընդդիմադիր հանրության վերջնական հարվածը
Չնայած Սերբիայում 1996-ի ՏԻՄ ընտրություններում ընդդիմությունը հաղ
թանակ տարավ, սակայն Միլոշեւիչի դիրքերը մնում էին անսասան։ 1999թ.
ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծություններն ավելի շատ նպաստեցին Միլոշեւիչի դիրքերի
ամրապնդմանը: Ընդդիմությունը ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում էր
բողոքի ակցիաներ։ Հնչում էին տարբեր պահանջներ՝ սկսած արտահերթ ընտ
րությունների անցկացումից մինչեւ արտախորհրդարանական այլընտրանքային
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պայքարի միջոցով վարչակարգի փոփոխություն։ Բայց այդ ամենի արդյունքում
որեւէ բան չէր փոխվում։ Ինչպես նշում են որոշ փորձագետներ, այնպիսի զգացո
ղություն կար, որ ընդդիմությունը վերջնականապես ջախջախվել է: Նման մթնո
լորտ էր ստեղծվել հատկապես 1999-ի աշնանն անցկացված ընդդիմության
հանրահավաքների, շատերի գնահատմամբ, անհաջող շարանից հետո21:
Սակայն այդ ամենին զուգահեռ՝ հասարակության լայն շրջանակներում տեղի
էին ունենում նոր մակարդակի դիմադրության կազմակերպման դրսեւորումներ։
1998-ին արդեն իսկ քաղաքացիական եւ քաղաքական ակտիվության հարուստ
փորձ ունեցող մի խումբ երիտասարդներ հիմնում են «Отпор» («Դիմադրություն»)
կազմակերպությունը։ Երիտասարդները խնդիր են դնում վարչակարգին ցուցա
բերվող դիմադրությունը դարձնել առավել կազմակերպված եւ, միաժամանակ,
առնվազն արտաքնապես ապակենտրոնացված ու հագեցած բազմազան ուշագ
րավ, խաղաղ ակցիաներով։ Նրանք խնդիր են դնում ողջ երկրով մեկ արթնացնել
հասարակությանը, հատկապես՝ երիտասարդությանը, եւ հնարավորինս շատ
մարդկանց ներգրավել տարաբնույթ ակցիաներում22։ 2000-ին «Отпор»-ում ար
դեն ներգրավված էր 18 հազար ակտիվիստ23, կազմակերպությունը իր ներկա
յացուցչություններն էր բացել Ս
 երբիայի 123 քաղաքներում24:
1999-ի վերջերին նախաձեռնվում է մի գործընթաց, որի արդյունքում ստեղծ
վում է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նոր միավոր՝ Սերբիայի դեմոկրատա
կան ընդդիմությունը25 (DOS): Այդ շրջանում ստեղծվում են նաեւ այլ քաղաքա
ցիական նախաձեռնություններ, օրինակ՝ մի խումբ տնտեսագետներ ստեղծում
են «G 17+» կազմակերպությունը, տեղի է ունենում նաեւ անկախ լրատվամիջոց
ների ուժերի մոբիլիզացում26։
2000 թվականի հուլիսին Հարավսլավիայի խորհրդարանը որոշակի փոփո
խություններ է կատարում Սահմանադրության մեջ, այդ թվում փոփոխվում է
նախագահի ընտրության կարգը՝ մտցվում է նախագահի ուղիղ ընտրություն,
ընդ որում՝ ըստ այդ փոփոխությունների, միեւնույն անձը նախագահ կարող էր
ընտրվել երեք ժամկետ անընդմեջ։ Քվեարկության օր է նշանակվում սեպտեմբե
րի 24-ը27։ Փաստացի Միլոշեւիչը ցանկանում էր երկարաձգել իր իշխանությու
նը ժողովրդի կողմից ուղղակիորեն ստացած քվեի միջոցով՝ վստահ լինելով իր
հաղթանակի մեջ28։
Սակայն այդ քայլը նոր լիցք է հաղորդում ընդդիմությանը։ Տարբեր քաղա
քացիական նախաձեռնություններ, եւ հատկապես՝ արդեն բավական մեծ թափ
հավաքած «Отпор»-ը, ակտիվորեն ընդգրկվում են քարոզարշավում՝ հասարա
կությանն ուղարկելով այն մեսիջը, որ ընտրությունները յուրօրինակ հանրաքվե
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են եւ որ դրանց միջոցով հնարավորություն կա ազատվել Միլոշեւիչի ռեժիմից։
Հաշվի առնելով անցյալի փորձը, կազմակերպությունն իր առջեւ երկու խնդիր
է դնում` Միլոշեւիչին դիմակայելու համար մեկ միլիոն մարդ դուրս հանել Բելգ
րադի փողոցներ եւ այնպես անել, որ ուժայինների կողմից կրակելու հրաման
չտրվի: Այդ խնդիրներին հասնելու համար նրանք դիմում են ոչ բռնի դիմադրութ
յան ռազմավարությանը29: «Отпор»-ի ակտիվիստները նաեւ կարծում էին, որ Մի
լոշեւիչը կարող է կեղծել ընտրությունների արդյունքները եւ, հաշվի առնելով այդ
հանգամանքը, մշակում են գործողությունների պլան, որը պետք է կյանքի կոչվեր
այդօրինակ դիպաշարի պարագայում30։
Հիմնական ընդդիմությունը՝ ի դեմս DOS-ի, թեկնածու է առաջադրում Սեր
բիայի ընդդիմադիր քաղաքական շրջանակների ոչ ամենաերեւացող անձի՝ Դե
մոկրատական կուսակցության ղեկավար Վոիսլավ Կոշտունիցային, որը, շատերի
կարծիքով, ամենաքիչ բացասական վարկանիշն ուներ ընդդիմության շրջանում։
Սա անակնկալ էր իշխանությունների համար, որոնք արդեն պատրաստված էին
հարվածներ հասցնել առավել հայտնի այնպիսի ընդդիմադիր առաջնորդների,
ինչպիսին էր, օրինակ, Զ
 ոռան Ջինջիչը31։
Հարկ է նշել, որ միջազգային հանրության համար էլ, կարծես թե, սա լավ հնա
րավորություն էր՝ ազատվել ավտորիտար եւ արեւմտյան շահերի տեսակետից
արդեն ոչ ցանկալի դարձած Միլոշեւիչից։ Եվրոմիությունը, Շվեյցարիան, Նորվե
գիան, ԱՄՆ-ն տարբեր ծրագրերի շրջանակներում տարբեր տեսակի, այդ թվում
ծավալուն նյութական աջակցություն էին ցուցաբերում ընդդիմադիր հանրութ
յանը32։
Սեպտեմբերի 24-ին, քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց, հայտա
րարվում է, որ թեկնածուներից որեւէ մեկը չի հավաքել անհրաժեշտ 50+1 % եւ
որ պետք է լինի երկրորդ փուլ։ Ըստ ԿԸՀ-ի, Կոշտունիցան ստացել էր ձայների
մոտ 49 %-ը33։ Սակայն ընդդիմությունը հայտարարում է, որ եղել են կեղծիքներ
եւ իրականում նախագահ է ընտրվել Վոիսլավ Կոշտունիցան։ Ընդդիմությունը
կոչ է անում հասարակությանը ոտքի կանգնել եւ ստիպել իշխանություններին՝
ընդունելու սեփական պարտությունը։ Ողջ հանրապետությունով մեկ սկսվում է
համազգային գործադուլ, կազմակերպվում են բողոքի ակցիաներ։ Ընդդիմութ
յունը վերջնագիր է ներկայացնում իշխանություններին՝ ընդունել պարտությունը
մինչեւ հոկտեմբերի 5-ը։ Ս
 ակայն վերջնագիրը չի ընդունվում իշխանությունների
կողմից եւ հանրապետության տարբեր մասերից ժողովրդական մեծ զանգված
ներ ճանապարհ են բռնում դեպի Բելգրադի կենտրոն եւ արդյունքում խորհրդա
րանի մոտ է հավաքվում տարբեր հաշվարկներով մոտ կես միլիոն մարդ34։
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 իմադրության առաջնորդների հավաստիացմամբ՝ ընտրություններից հետո
Դ
հեղափոխության օրվան նախորդող ժամանակահատվածում ընդդիմության եւ
ոստիկանության ներկայացուցիչների միջեւ շփումներ են եղել: Դրանց ընթացքում
ոստիկանության որոշ սպաներ բացեիբաց հավաստիացրել են, որ իրենք ցուցա
րարների դեմ դուրս չեն գա: Չնայած այդպիսի հայտարարություններ անողներին
ազատել են իրենց պաշտոններից, սակայն ուժայինների շրջանում առկա ցուցա
րարներին չճնշելու տրամադրությունները պահպանվել են: Իսկ DOS-ի առաջնորդ
ներից Զոռան Ջինջիչի խոսքերով՝ ոստիկանական շատ հրամանատարներ ասել
են ընդդիմադիրներին, որ իրենք ստացել են ցուցարարներին ճնշելու հրամաններ,
սակայն չեն պատրաստվում կատարել դրանք35:
Հոկտեմբերի 5-ին ուժայինների կողմից լուրջ դիմադրություն ժողովրդի բողոքի
գործողություններին գրեթե չի ցուցաբերվում կամ եթե ցուցադրվում է, ապա միայն
հատվածաբար, ոչ մեծ չափերով36։ Խորհրդարանի մոտ հավաքված անձանց նկատ
մամբ մասնակիորեն օգտագործվում է արցունքաբեր գազ, արդյունքում, սակայն,
ցույցին մասնակցող հիմնական զանգվածը մնում է իր տեղում: Եվ այն ժամանակ,
երբ ամբողջ քաղաքում իրավիճակին տիրապետում էին ընդդիմադիր զանգված
ները, ցուցարարների մի խումբ, առանց որեւէ լուրջ դիմադրության, ներխուժում է
խորհրդարանի շենք։ Բողոքող զանգվածի մի հատված էլ՝ հանդիպելով ուժայիննե
րի կողմից թույլ դիմադրության, ներխուժում է պետական հեռուստաընկերության
շենք37։ Այս բոլոր իրադարձություններից հետո ուժայինները որեւէ դիմադրություն
չեն ցուցաբերում, եւ պարզ է դառնում, որ վարչակարգը հանձնվել է38։
Հունիսի 6-ին Սլոբոդան Միլոշեւիչն ընդունում է իր պարտությունը։ ԿԸՀ-ն հայ
տարարում է, որ հաշվարկի ժամանակ տեղի են ունեցել խախտումներ, եւ որ Կոշ
տունիցան իրականում ստացել է 51% եւ ընտրվել առաջին փուլով: Ի դեպ, գրանց
վել էր մասնակցության բարձր ցուցանիշ` 71.5%39։
Չիլիում, թեեւ ընդդիմադիր նոր կոալիցիան չկարողացավ համոզել իշխանութ
յուններին՝ հանրաքվեի փոխարեն ընտրություններ կազմակերպել, սակայն ցույց
տվեց, որ ընդդիմությունը մտադիր չէ հանձնվել։ 1985-ի երկրորդ կեսից սկսվեց
մասնակի ազատականացման նոր փուլ։ Այն բանից հետո, երբ կառավարության
անվտանգության գործակալությունները Սանտյագոյում սպանեցին երեք կոմու
նիստ մտավորականների, ինչը մեծ աղմուկ հանեց ինչպես Չիլիում, այնպես էլ
նրանից դուրս, պաշտոնից ազատվեց գլխավոր ոստիկանապետը։ Նոր ոստիկա
նապետը նշաններ էր ցույց տալիս, որ հակված է չլինել Պինոչետի խամաճիկը40։
Նրա օրոք բողոքի ցույցերի ժամանակ համեմատաբար քիչ քանակի ուժայիններ
էին տեղակայվում փողոցներում։
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Այդ ժամանակաշրջանում փոխվում է նաեւ ԱՄՆ վերաբերմունքը Պինոչետի
վարչակարգի նկատմամբ։ 1982-ից Չիլիում ԱՄՆ դեսպանը, որը հայտնի էր իր
պինոչետամետ դիրքորոշմամբ, փոխարինվում է հակառակ դիրքորոշում ունե
ցող դեսպանով։
Միջազգային հանրությունն ավելի հաճախ է սկսում դատապարտել Չիլիին՝
մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Պետք է նշել, որ Պինոչետի
նկատմամբ ճնշում գործադրելու հարցում շատ ակտիվ դերակատարություն էր
ստանձնել Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցին: Օրինակ՝ 1987թ. գարնանը կատարած լա
տինամերիկյան այցի ժամանակ Հովհաննես Պողոս 2-րդ-ը խիստ քննադատութ
յան էր արժանացրել Պինոչետի վարչակարգին՝ մարդու իրավունքների ոտնա
հարման համար եւ հայտարարել, որ եկեղեցին պետք է պայքարի Չիլի ժողովր
դավարություն բերելու համար41:
Հարկ է նշել, որ Չիլիում ձեւավորվել էր վարչակարգին գրագետ կերպով դի
մադրող ակտիվիստների մի մեծ բանակ։ Եվ հետաքրքրական է, որ ակտիվիստ
ները խաղաղ դիմադրության դասընթացներ էին անցնում հիմնականում եկեղե
ցիների տարածքներում: Այնտեղ նրանք սովորում էին, թե ինչպես կազմակերպել
բոյկոտ, հանրային երգեցողություն, ցույց եւ այլն42։ Ընդդիմադիր հանրությունը
նաեւ ֆինանսական մեծ աջակցություն էր ստանում արեւմուտքից, որը գալիս
էր հիմնականում եկեղեցու խողովակներով։ Ակտիվիստները շարունակում էին
իրենց ակցիաները լրացուցիչ ոգեւորությամբ, որի խթանիչը 1986-ին ժողովր
դական լայնածավալ բողոքի արդյունքում Ֆիլիպինների եւ Հայիթիի բռնապետ
ների տապալումն էր։ Նրանք ներշնչվում էին նաեւ պատմական այլ փորձերից եւ,
հատկապես, Մահաթմա Գանդիի եւ Լեխ Վալենսայի քաղաքացիական դիմադ
րության հաջողված օրինակներից։
Այնուամենայնիվ՝ Պինոչետի դիրքերը շարունակում էին մնալ անսասան։ Դրա
նում ոչ քիչ նպաստ էին ունենում ծայրահեղ ձախերը, որոնք բռնի, ուժային պայ
քար էին մղում Պինոչետին գահընկեց անելու համար։ Վերջիններիս գործողութ
յունները հիմք էին տալիս ռեժիմին՝ արդարացնելու սեփական բռնաճնշումները։
1987-ին ընդդիմադիրները՝ քաջ գիտակցելով, որ ցանկության դեպքում վար
չակարգը կարող է կեղծել Սահմանադրությամբ նախատեսված պլեբիսցիտի
արդյունքները43, այդուհանդերձ, գալիս են այն եզրակացության, որ Պինոչետին
հաղթել կարող են նույնիսկ վերջինիս հաստատած խաղի կանոններով44։ Նրանք
սկսում են լրջագույն կերպով նախապատրաստվել հոկտեմբերի 5-ին կայանալիք
հանրաքվեին։ Ընդդիմությունը ստեղծում է «Ոչ»-ի կոալիցիա, որի մեջ մտնում
է տասնչորս կուսակցություն։ Ձեւավորվում են մի քանի նախաձեռնություններ,
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օրինակ՝ ստեղծվում է «Ազատ եւ արդար ընտրությունների համար» քարոզար
շավ, որի ղեկավարն է դառնում Խիմենեզը, ով ժամանակին հրավիրված է եղել
ԱՄՆ, որտեղ նրան խորհուրդ են տալիս հիմնել ընտրական իրավունքի պաշտ
պանության շարժում։ Նրանք խնդիր են դնում հնարավորինս շատ մարդկանց
գրանցել ընտրացուցակներում։ Հազարավոր կամավորներ շրջում են ամբողջ
Չիլիով եւ համոզում, որ հանրաքվեն չի կեղծվելու, եւ որ ժողովուրդը հնարավո
րություն ունի ազատվելու Պինոչետի վարչակարգից45։ Ընդդիմությունն առաջին
անգամ հնարավորություն է ստանում խոսելու հեռուստաեթերից եւ ներկայաց
նելու վարչակարգի մասին ամբողջ ճշմարտությունը46։ Ընդդիմությունը կրեա
տիվ մոտեցում է ցուցաբերում քարոզարշավի կազմակերպման գործում` օրա
կան 15 րոպե ընդդիմությանը տրված հեռուստաեթերի ժամանակ ցուցադրվում
են գովազդի լավագույն մասնագետների պատրաստած պոզիտիվ հոլովակներ,
որտեղ ներկայացվում է, թե ինչ լավ կյանք կարող է լինել Պինոչետից հետո։ Քա
րոզչության շրջանակներում կազմակերպվում են 100 հազարանոց մի շարք ցույ
ցեր։ Ընդդիմությանը հաջողվում է միայն սեփական ջանքերի շնորհիվ 4 միլիոն
մարդու գրանցել որպես ընտրող։ Չորս կուսակցություններ կարողանում են հա
վաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները, որպեսզի դիտորդներ ուղարկեն 22
հազար ընտրատեղամասային կենտրոններ47։
Պետք է նշել, որ իշխանությունները վստահություն էին ցուցադրում, թե Պինո
չետն առանց որեւէ դժվարությունների հաղթելու է։ Նրանք նաեւ ներշնչում էին
ժողովրդին, որ եթե հանկարծ «Ոչ»-ը հաղթի, ապա Չիլիին սպասվում են տաբեր
աղետներ48:
Հոկտեմբերին 5-ին, քվեարկության ավարտից հետո, ընդդիմությունն իր սե
փական հաշվարկի արդյունքում արձանագրում է, որ «Ոչ»-ը հաղթում է, սակայն
հեռուստատեսությամբ հայտնում են, որ առջեւում «Այո»-ն է։ Սակայն որոշ ժա
մանակ անց դադարեցվում է տեղեկատվության տրամադրումը։ Եվ միայն գի
շերվա 2:30-ին իշխանությունները հայտարարում են, որ հաղթել է «Ոչ»-ը49. այն
ստացել էր ձայների 53%-ը: Գրանցվել էր չափազանց բարձր մասնակցություն՝
քվեարկել էր ձայնի իրավունք ունեցողների 92 %-ը: Ինչպես հետագայում պարզ
վում է, Պինոչետը մտադրություն էր ունեցել չճանաչել հանրաքվեի արդյունքնե
րը եւ արտակարգ դրություն հայտարարել երկրում, սակայն խունտայի անդամ
բարձրաստիճան սպաները տապալում են նրա այդ մտադրությունը50։
***
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Ամփոփում, եզրակացություններ եւ հետեւություններ
Ինչպես երեւում է հոդվածից, երկու երկրների դեպքերում էլ բռնապետական
վարչակարգերի տապալումն իրականացվել է վերջիններիս կողմից հաստատ
ված օրենքների պայմաններում եւ ավտորիտար իշխանությունների կողմից կազ
մակերպված էլեկտորալ գործընթացի ժամանակահատվածում։ Ինչպես Չիլիում,
այնպես էլ Սերբիայում իշխանությունների պարտությունն արձանագրվել է հա
սարակության լայն զանգվածների իրականացրած խաղաղ քաղաքացիական
դիմադրության պայմաններում։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները մի քանի տարի
ուսուցանել են քաղաքացիական դիմադրության հատուկ մեթոդաբանություն եւ
օգտագործել ոչ բռնի պայքարի գործողությունների լայն զինանոց։ Տարբեր թրեյ
նինգների կազմակերպման եւ բողոքի գործողությունների անհրաժեշտ միջոցնե
րի համար նրանք արեւմտյան տարբեր աղբյուրներից ստացել են բավական մեծ
ֆինանսական աջակցություն։
Երկու երկրներում էլ բողոքի գործողություններին մեծ ազդակ են տվել սո
ցիալ-տնտեսական ճգնաժամերը, սակայն երկու դեպքում էլ բռնապետության
տապալման պահին սոցիալ-տնտեսական վիճակը չի եղել ամենավատը բռնա
պետությունների տարիների ողջ ժամանակահատվածում։
Մինչեւ վերջնական հաղթանակը ընդդիմադիրներն արդեն ունեցել են ինչ
պես ձախողումների, այնպես էլ որոշակի ձեռքբերումների հարուստ փորձ։ Չի
լիում 1983-ից սկսած ընդդիմադիրները կարողացել են ստեղծել դիմադրութ
յան օջախներ եւ ստիպել իշխանություններին՝ հաշվի նստել իրենց հետ եւ գնալ
որոշակի զիջումների, որոնք արտահայտվել են վարչակարգի ռեպրեսիվ բնույթի
որոշակի մեղմացմամբ։ Սերբիայում վերջնական հաղթանակից առաջ ընդդի
մությունը կարողացել է հաղթել ՏԻՄ ընտրություններում եւ երկարատեւ բողոքի
գործողությունների արդյունքում ճանաչել տալ սեփական հաղթանակը։ Այդտեղ
մինչ վարչակարգի պարտությունը կար լավ կազմակերպված երիտասարդական
շարժում, որի հիմնական նպատակը իշխանությունից Միլոշեւիչի հեռացումն էր։
Այդ շարժումը մեծ դեր է խաղացել երկրում Միլոշեւիչի վարչակարգի դեմ հա
մընդհանուր, միասնական ճակատի ձեւավորման հարցում։ Չիլիում առաջին բո
ղոքի գործողությունները կազմակերպվել են հիմնականում արհեստակցական
միությունների կողմից, որոնք հետագայում եւս ակտիվ մասնակցություն են ու
նեցել դիմադրության գործողություններում։ Երկու երկրներում էլ առնվազն դի
մադրության վերջնական փուլում վարչակարգի տապալման գաղափարի շուրջ
առկա է եղել քաղաքական կուսակցությունների, եկեղեցու, արհեստակցական
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միությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների, անկախ ԶԼՄ-ների,
ՀԿ-ների միջեւ սերտ համագործակցություն։
Երկու երկրներում էլ հիմնական ընդդիմադիր ուժերը հաղթական էլեկտորալ
փուլ են մտել՝ միավորված լինելով վերկուսակցական դաշինքների մեջ։ Նրանք
միավորվել են մեկ հիմնական խնդրի շուրջ՝ ազատվել իրենց երկրներում առ
կա ավտորիտար ռեժիմներից։ Երկու երկրներում էլ ընդդիմությունն ի սկզբանե
կասկածներ է ունեցել, որ վարչակարգը մտադիր չի լինելու ընդունել իր պար
տությունը, բայց, այնուամենայնիվ, որոշում է կայացվել օգտվել ընձեռնված
հնարավորությունից եւ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ իշխանությունները
ստիպված լինեն տեղիք տալ։ Երկու դեպքերում էլ ընդդիմությունն առանձնա
հատուկ կերպով է նախապատրաստվել հաղթական էլեկտորալ գործընթաց
ներին։ Ընդդիմադիրները պատրաստ են եղել ընտրությունները կեղծելու, ուժ
կիրառելու դեպքերում իրականացնել նախապես մշակված գործողություններ։
Նրանք նաեւ կարողացել են տարբեր օրինական միջոցներով զորաշարժի են
թարկել մեծ զանգվածներ, ապահովել մարդկանց բարձր մասնակցություն ընտ
րական գործընթացներին եւ մեծ ուժերով իրականացնել վերջինիս տոտալ վե
րահսկողությունը։
Երկու երկրներում էլ վարչակարգերի տապալման նախաշեմին միջազգային
հանրությունը տարբեր կերպ աջակցել է ընդդիմադիր հանրությանն ու նրա ինս
տիտուտներին, հասկանալ է տվել, որ չի հանդուրժելու ընտրությունների կեղ
ծումը։
Չիլիում հենց առաջին պաշտոնական արդյունքների համաձայն՝ «Ոչ»-ը հաղ
թել է։ Սերբիայում 2000թ. ընտրություններում թեեւ ընդդիմադիր թեկնածուն
առաջին պաշտոնական տվյալներով (որոնք հետագայում փոխվել են) չի հաղթել,
սակայն մոտ 10 տոկոսի տարբերությամբ առաջ է եղել Միլոշեւիչից։ Այսինքն՝
ընդդիմությանը երկու դեպքում էլ հաջողվել է հասնել նրան, որ պաշտոնական
մարմիններն անմիջապես ձայների հաշվարկից հետո արձանագրեն ընդդիմութ
յան առավելությունը։ Հարկ է նշել, որ չնայած երկու դեպքերում էլ ընտրական
գործընթացներն անցել են անհավասար պայմաններում եւ դրանց ժամանակ
օգտագործվել է վարչական ռեսուրս, սակայն զուտ քվեարկության ժամանակ
երկու դեպքում էլ լուրջ, համատարած կեղծիքներ տեղի չեն ունեցել։
Ինչպես ցույց են տալիս 1988թ. պինոչետյան պլեբիսցիտի եւ Սերբիայի 2000թ.
նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, բռնապետական
վարչակարգերը տապալվել են նույնիսկ այն դեպքում, երբ ընդդիմության հաղ
թանակը ջախջախիչ չի եղել։ Բռնապետները դեռեւս բավական մեծ աջակցութ
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ЭДГАР ВАРДАНЯН
Свержение авторитарных режимов: успешный опыт Чили и Сербии
В работе произведен краткий анализ истории гражданских протестов в Чили на
период с 1983 по 1988гг. и в Сербии с 1991 по 2000гг. Описаны основные
процессы, приведшие к свержению авторитарных режимов в этих странах. Указаны ключевые субъекты, вовлеченные в гражданское сопротивление и те методы, к которым они прибегали в своей борьбе. Выявлены внутренние и внешние
факторы, которые в той или иной мере способствовали смене режима в этих
странах.

EDGAR VARDANYAN
Overturning Authoritarian Regimes:
Chilean and Serbian Successful Experience
The research provides a brief analysis of the history of civil protests in Chile for the
period from 1983 to 1988, and in Serbia from 1991 to 2000. The author demonstrates the basic processes that led to overthrow of the authoritarian regimes in
these countries. He also defines key actors involved in civil resistance and methods
to which they resorted in their struggle. In general, the study identifies internal and
external factors, which in one way or another contributed to the regime change in
both Chile and Serbia.
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Ինչպես է պատերազմում ավտորիտար վարչակարգը.
Ճանաչիր թշնամուդ
ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ)
փորձագետ:

21-րդ դարի միջազգային անվտանգության միջավայրում թույլ կամ հարաբե
րականորեն ուժեղ ավտորիտար պետությունները դիտարկվում են որպես ան
կայունության եւ հակամարտությունների բռնկման հիմնական աղբյուր1: Ներ
քաղաքական համատեքստում նման վարչակարգի առկայությամբ պայմանա
վորված անկայունության դրսեւորումները հիմնականում սահմանազատվում են
լեգիտիմության ու ժողովրդավարական արժեքներով ուղղորդվող գործընթաց
ների, հասարակական կյանքի կառավարման իրավաքաղաքական գործուն մե
խանիզմների բացակայությամբ, այլընտրանքային եւ ազատական շարժումնե
րի նկատմամբ ճնշումների գործադրմամբ: Որպես ինքնիշխան միավոր, սակայն,
նման պետությունները նաեւ տիրապետում են տարածաշրջանային համա
տեքստում ուժի պրոյեկտավորման կարողությունների` երբեմն որպես ներքին
խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու ռազմավարություն, իսկ առավել հաճախ`
անկայունության սերմանման եւ ծավալապաշտական հավակնությունների բա
վարարման միջոց: Նրանց թուլությունը սադրիչ է:
Ավտորիտար/բռնատիրական վարչակազմին ներհատուկ ռազմավարական
մշակույթը2 խարսխված է մի շարք ընդհանրությունների վրա. անկայունության
եւ հակամարտությունների հրահրման հավանականությունն այստեղ դիտարկ
վում է իբրեւ բնութագրական տարր կամ շարունակական պայման, այլ ոչ ար
տասովոր երեւույթ: Ուժի կիրառման սպառնալիքն ու գործադրումը այստեղ ըն
կալվում են որպես սովորական գործիք, այլ ոչ ծայրահեղ միջոց` ուղղված պատե
րազմական գործողությունների վարման ավանդական եւ իրավական նորմերի
խախտմանը: Այս հատկանիշները բնորոշում են ավտորիտար վարչակազմի գո
յությունն ու գործունեությունը, ձեւավորում եւ ուղղորդում նրանց քաղաքակա
նությունը:
Նման պետությունները` անկախ նրանց բռնապետական կամ ավտորիտար
սահմանումներից, ունեն գոյատեւման համընդհանուր ազդակ, եւ Ադրբեջանն
այս առումով բացառություն չէ: Բավական է ուղղակի մատնանշել այստեղ կի
66

Ինչպես է պատերազմում ավտորիտար վարչակարգը. Ճանաչիր թշնամուդ

րառված պետականաշինության գործընթացը բնորոշող բռնի ասիմիլյացիոն,
արտաքսման եւ բնաջնջման հատկանիշները, որոնք` հանդիսանալով ներկայիս
Ադրբեջանի պետականաշինության անկյունաքարը, ոչ միայն համալրում եւ ձե
ւավորում են երկրի անվտանգության ընկալումները, այլեւ սահմանում են դրանց
կիրառական ուղենիշը3: Սա նրանց ռազմավարական մշակույթի կարեւոր մասն
է: Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ խաղաղության եւ
կայունության հաստատումը ընկալվում է որպես սահմանված կարգ, իսկ պա
տերազմը՝ դրանից շեղում, անկայունության հրահրումն ու պատերազմական
գործողությունների վերսկսման սպառնալիքը ադրբեջանական ռազմավարա
կան մշակույթում դիտարկվում է իբրեւ պետության մշտական գործառույթ կամ
նպաստավոր միջավայր՝ միտված ապահովելու իշխող վարչակազմի շարունա
կականությունը: Յուրաքանչյուր բռնապետական վարչակազմի պարագայում
նման միջոցների դիմելը գայթակղիչ է. սովորաբար դրանք ապահովում են վար
չակազմի կենսունակությունը, սակայն միեւնույն ժամանակ խոչընդոտում են եր
կարատեւ կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը:
Իշխող վարչակարգի բնույթով պայմանավորված ռազմավարական մշա
կույթն ու անվտանգության ընկալումներն եզրագծում են նաեւ այն միջավայրը,
որի սահմաններում ընտրվում, կազմակերպվում եւ գործի են դրվում երկրի ռազ
մաքաղաքական միջոցները4: Հիմնականում նրանք ուղղորդվում են այնպիսի
ռազմավարական մշակույթով, որտեղ քաղաքական մտադրությունների իրա
գործումը ենթադրում է անսահմանափակ միջոցների եւ նպատակների համադ
րում: Որպես կանոն, նման ռազմավարությունը հանգեցնում է հարձակումների
վերաբերյալ դժվար կանխատեսելիության եւ կանխարգելման, իսկ երկուստեք
փոխզիջումային տարբերակի շուրջ ծավալվող բանակցային գործընթացը դարձ
նում գրեթե անհնար:
Շուրջ երկու տասնամյակ շարունակվող հրադադարի խախտման պայման
ները փաստում են, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ մահվան ելքով առճակա
տումները կրում են շարունակական բնույթ: Սրանք մեկուսի միջադեպեր կամ
հատվածական ռազմական գործողություններ չեն, այլ շփման գոտում արձա
նագրվող իրադարձությունները սահմանող հստակ օրինաչափություններ: Ավե
լին՝ հայկական մշակութային եւ պատմական հնագույն արժեքների ոչնչացումը,
քաղաքացիական ավիացիայի վերաբերյալ սպառնալիքները, ռազմական եւ
քաղաքացիական թիրախների իրավական նորմերի միտումնավոր անտեսումը`
մարտավարություն, որ կարծես պատկանում է անցած դարաշրջանին, դարձել
են մշտական պայմաններ:
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 ածր ինտենսիվությամբ դրսեւորվող հակամարտության թատերաբեմն իր
Ց
մեջ ամփոփում է հետեւյալ տարրերը. հրադադարի խախտման սպառնալիք, ուժի
ցուցադրական եւ մասնակի կիրառում` հակառակ պատերազմ վարելու ավան
դական նորմերի, ծայրահեղ բռնությունների հրահրում եւ արդարացում, դիպու
կահարություն եւ խափանարար գործողություններ, ատելություն ու թշնամանք
քարոզող ռազմատենչ հռետորաբանություն, կիբեռ-հարձակումներ:
Ռազմավարության այսպիսի կիրառումը գործնական հարթակում սովորա
բար պայմանավորված է վերջնական նպատակների իրագործման առավել եր
կարաժամկետ սահմանմամբ, որտեղ ուժի գործադրման սպառնալիքն ու դրա
մասնակի կիրառումը` որպես անկայունության միջավայրի ապահովման հաս
տատուն բաղադրիչ, փոխկապակցված են դիվանագիտական հարթակում ուժի,
վճռականության եւ կամքի դրսեւորմամբ5: Այլ կերպ ասած` նման ռազմավա
րությամբ առաջնորդվող բախումները կունենան շարունակական բնույթ` ապա
հովելով արտաքուստ հատվածական ուժի կիրառման փոխկապվածությունն ու
փոխակերպումը դիվանագիտական հարթակում` այդպիսով ընդլայնելով պե
տության ռազմավարական հարկադրանքի գործիքակազմը:
Նման միտումների հստակ գիտակցումն ու գնահատումն էապես կարեւորվում
են, քանի որ ընդգծվող զարգացումների ռազմավարական ու մարտավարական
ընդհանրությունները` թեեւ հատվածական, բայց մահաբեր դրսեւորումներով,
կրում են խիստ օրինաչափ եւ պարբերական բնույթ` ոչ մի կերպ չհանդիսանալով
կայուն միջավայրի խաթարման կամ հաստատված կարգից կարճաժամկետ շե
ղումներ: Փոխարենը` ընդգծվող զարգացումները նորովի ձեւավորվող անվտան
գության միջավայրի մնայուն բաղադրիչներ են, որոնց ինտեսիվության փո
փոխական դրսեւորումները ներկայացնում են անկանխատեսելի մարտահրա
վերներ ու սպառնալիքներ: Տեսանելի ապագայում անվտանգության եւ պաշտ
պանության նման մարտահրավերների դիմակայման ու կասեցման հեռանկարը
հստակաբար սահմանելու է առավել գործնական հարթակում ռազմաքաղաքա
կան միջոցների եւ կարողությունների համաձայնեցված ու արդյունավետ հա
մադրման անհրաժեշտությունը6:
Ռազմավարական որոշ դիտարկումներ
 եպետ կայծակնային (lightening war) կամ սահմանափակ միջոցներով պայ
Թ
մանավորված ռազմական գործողությունների (limited war) պլանավորումն ամ
բողջապես տեղավորվում է նախահարձակ եւ ծավալապաշտական քաղաքակա
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նությամբ առաջնորդվող պետությունների ռազմավարական ծրագրերում, հա
կառակորդ կողմի նմանատիպ ռազմավարական կարողությունների գործադր
մամբ դիմակայման հավանականությունը երաշխավորված չէ: Յուրաքանչյուր
ռազմական գործողություն` անկախ դրա պլանավորման մարտավարական յու
րահատկություններից, ծայրահեղ մրցակցային գործընթաց է, որն ունի անկան
խատեսելի եւ անհաշվարկելի հետեւանքներ7: Այս առումով նման սահմանափակ
շրջանակներում եւ մարտավարությամբ պայմանավորված ռազմական գործո
ղությունների իրականացման հավանականությունը` ի հեճուկս փորձագիտա
կան շրջանակներում ընդունված կարծրատիպերի8, ունի լուրջ թերություններ:
Պատերազմական գործողություններին մասնակից կողմը իներտ կամ սոսկ
արձագանքող կազմակերպություն չէ եւ պարտադրված չէ գործել միեւնույն էջից:
Ավելին՝ նույնիսկ հազվադեպ են դեպքերը, երբ ռազմական գործողություններ
ծավալող կողմին հաջողվել է ապահովել նախնական ռազմական ծրագրերի եւ
մտահաղացումների իրականացումը: Ի վերջո` պատերազմական գործողութ
յունների նույնիսկ ոչ խորքային ուսումնասիրությունները հստակ մատնանշում
են, որ գրեթե բոլոր նախապատերազմական ծրագրերն անարդյունավետ են,
իրապես միայն կարեւորվում է շարունակական պլանավորման գործընթացը:
Տեղանքին լավատեղյակ բազմաթիվ ռազմական փորձագետների կողմից
վկայակոչվող Արցախի նպաստավոր պաշտպանական դիրքավորումը եւ շփման
գծի երկայնքով իրականացված ամրաշինական աշխատանքները ոչ միայն հնա
րավոր են դարձնում արդյունավետ կանխարգելման գործառույթների ձեռնար
կումը հարաբերականորեն փոքր պետության կողմից: Նման դասավորության
արդյունավետ եւ խելամիտ կազմակերպումը նաեւ հնարավորություն է ընձե
ռում ուժերի հավասարակշռման (balance of power) հարթությունում պահպանել
անվտանգության եւ պաշտպանության բարձր մակարդակ առավել փոքրաթիվ
ռեսուրսների գործադրմամբ` հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական
սպառազինության քանակական հավասարակշռությանը որակական բաղադ
րիչի հակադրման գործառույթներին9:
 աշտպանական եւ կանխարգելման միջոցառումների որակական բաղադ
Պ
րիչի շուրջ համադրությունը մեկ ընդհանուր մերժման (dissuasion) ռազմավա
րության ներքո պետք է համաչափ լինեն խաղաղություն պարտադրմանը՝ ստի
պելով հակառակորդ կողմին բացառել պատերազմական գործողությունների
վերսկսման սպառնալիքը: Վերոգրյալը չի նշանակում, որ Լեռնային Ղարաբաղի
անվտանգության եւ պաշտպանության հուսալիությունը չի ենթադրում ուժերի
հավասարակշռմանը նպաստող այնպիսի ռազմաքաղաքական կարողություն
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ների արդյունավետ համադրում, որոնց պարագայում հնարավոր է դառնում
զսպել (contain), կանխարգելել (deter) եւ հարկ եղած դեպքում խաղաղություն
պարտադրել: Նպատակն է, թերեւս, խուսափել ոչ ամբողջական եւ հաճախ մե
խանիկական հաշվարկներով սնուցվող մտածելակերպից` սահմանափակված
զուտ Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերվող սպառազինության եւ դրանով հենց պայ
մանավորված պատերազմական գործողությունների վերսկսման կանխատեսե
լիությանը վերաբերող դիտարկումներից: Նման մոտեցումն ոչ միայն կնպաստի
մեղմել երկուստեք պարտադրող անվտանգության դիլեման10` (security dilemma)
շրջելով զուտ արձագանքմամբ պայմանավորված սպառազինությունների էս
կալացիոն շարժընթացը եւ ընկալումները, այլեւ մեկընդմիշտ վերանայել այն
միտումները, որտեղ ռազմական ուժի եւ, մասնավորապես, սպառազինություն
ների կուտակումը դիտարկվում է որպես պատերազմական կանխատեսումների
աներկբա հիմնավորում:
Թեեւ սպառազինությունների ձեռքբերման ու կուտակման զարգացումները
ինքնին մտահոգիչ են` ուղղակիորեն նպաստելով անկայունության միջավայրի
ձեւավորմանը եւ առավել սաստկացնելով անվտանգության դիլեմայի համա
տեքստում ձեւավորվող ընկալումները, պատերազմական գործողությունները
չեն ծագում դրանց հետեւանքով: Պատերազմական գործողություններն ի հայտ
են գալիս, երբ դրանց քաղաքական դրույթների, նպատակների բավարարման
հավանականությունը իրատեսական է, եւ նման հավակնություններ ցուցաբերող
կողմից պահանջվող ծախսերը` սովորաբար ներկայացված «արյան եւ հարս
տության» տեսքով, ընդունելի են նախահարձակ կողմի պարագայում:
Մի կողմ թողնելով արտաքին միջավայրի առկայությամբ պայմանավորված
սահմանափակումներն ու հնարավորությունները` զուտ ռազմական գործողութ
յունների ծավալմանը նախորդում են արժեք-շահ համեմատական ձեւաչափի
ներքո կատարվող հաշվարկները, որտեղ սպառազինությունների առկայութ
յամբ ենթադրվող նկատառումները լավագույն դեպքում առավել մեծ պատկերի
մի մասն են միայն, եթե ոչ աննշան մասնիկը: Նման պայմաններում, նույնիսկ
սեղմ բյուջետային սահմաններում պաշտպանական կարողություններ զարգաց
նող համեմատաբար փոքր պետություններն ունակ են արդյունավետ կերպով
դիմագրավել հակառակորդ կողմի ծավալապաշտական նկրտումներին քաղա
քական, դիվանագիտական ու ռազմական՝ խաղաղության պարտադրմանը
միտված միջոցառումների պատշաճ մշակմամբ, որոնք որպես մեկ հոլիստիկ ամ
բողջություն, հաղթանակ արձանագրելու գինը հասցնում են անընդունելի մա
կարդակի:
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Ելնելով ընդհանուր անվտանգության ապահովման եւ ռազմավարական պլա
նավորման գործընթացը բնորոշող բարդ ու անկանխատեսելի հետեւանքների
կանխատեսումներում (ex ante) առավել շոշափելի եւ հաշվարկելի ձեւաչափով
մատուցվող խնդիրներից՝ սովորաբար ուժի կամ կարողությունների վերաբեր
յալ դիտարկումները պայմանավորվում են զուտ ռեսուրսների առկայությամբ11:
Նման մոտեցմամբ առաջնորդվող պլանավորման գործընթացում սովորաբար
արհեստականորեն հեշտացվում են կանխատեսելի արդյունքների վերաբերյալ
հաշվարկները՝ ուժի եւ կարողությունների սահմանումներն ուղղակիորեն զու
գակցելով ռեսուրսների առկայությամբ պայմանավորված քաղաքական նպա
տակներին հասնելու հավանականության հետ: Կարողությունների այս սահման
ման ձեւաչափում երկիրը սովորաբար դիտարկվում է հզոր, եթե ունի համեմա
տաբար մեծ բնակչություն, տարածք, բնական պաշարամիջոցներ, տնտեսական
ներուժ, սոցիալ-քաղաքական կայունություն եւ այլն12: Որպես առավելություն՝
այս մոտեցմամբ ուժին եւ կարողություններին առնչվող դիտարկումներն առավել
որոշակի, հաշվարկելի եւ կանխատեսելի ուղեցույց են13:
Չհերքելով պաշարամիջոցների անհրաժեշտությունը եւ ռազմական կարո
ղությունների կամ ուժի փոխակերպման հնարավորությունը՝ նյութական կամ ոչ
նյութական միջոցների օգնությամբ14, նման ընկալումն ունի լուրջ խնդիրներ եւ
հաճախ ուրվագծվում է Ադրբեջանի ընդհանուր ռազմական կարողությունների
եւ սպառազինման շուրջ առկա դիտարկումներում15: Ռազմական կարողություն
ների կամ ուժի փոխակերպումը, այն է՝ ռեսուրսներից դեպի նպատակին հան
գեցնող վարքագծի կամ գործողություններին անցումը, ըստ Ջ.Նայի դիտարկ
ման, միջնորդավորված է ազդեցիկ փոփոխականներով, որոնց առկայությամբ
կամ բացակայությամբ պարզաբանվում է, թե ինչպես բավական հարուստ ուժա
յին միջոցներով օժտված երկրները ոչ միշտ են հաջողում դրանք վերածել հաղ
թանակի:
Պաշարամիջոցների հագեցվածության տեսանկյունից սակավաթիվ երկրներ
կարող են համեմատվել Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժի փոխակերպ
ման կարողություններին, սակայն, ինչպես ցույց տվեց վիետնամական պատե
րազմը, դրանք բավական չեն գործնական թատերաբեմում հաղթանակի հան
գեցնող վարքագծի կամ գործողությունների համար: Միջոցների առկայությամբ
փաստարկված ցանկալի արդյունքներ արձանագրելու վերաբերյալ կանխատե
սումները, ըստ վերջինիս պարզաբանման, առավել ամբողջական եւ հիմնավոր
են, երբ իրազեկված են ռազմական գործողությունների ծավալման համատեքս
տի, մշակված ռազմավարությունների, հմուտ ղեկավարության եւ այլ փոփոխա
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կանների ազդեցությամբ համալրված ուժային հարաբերությունները ամփոփող
դատողություններով: «Ավտոմեքենայի ձիաուժի եւ վազանցի վերաբերյալ տվյալ
ները բավարար չեն ցանկալի հանգրվանին հասնելու համար». պատկերավոր
ներկայացված այս դիտարկումը, թերեւս, վերոգրյալի լավագույն ամփոփումն
է16: Ի վերջո, ռազմավարությունը՝ որպես նյութական եւ ոչ նյութական միջոցնե
րի ու վերջնանպատակների իրատեսական եւ արդյունավետ համադրման գոր
ծընթաց, շատ ավելին է, քան միջոցների հիման վրա կառուցված ընկալումները:
Ամփոփում
Հաղթանակ ապահովելուց զատ՝ ռազմական կառույցների հիմնական նպա
տակներից է նաեւ պատերազմների կանխումը` փոխելով հակառակորդի վար
քը, խափանելով եւ նվազեցնելով քաղաքական նպատակների իրականացմա
նը միտված ռազմավարության արդյունավետությունը: Մասնավորապես նման
մարտավարական ուղղվածությամբ առաջնորդվելու անհրաժեշտությունը պայ
մանավորված է առաջին հերթին հակառակորդ վարչակարգի ռազմավարական
մշակույթը բնորոշող քաղաքական կառուցվածքով թելադրվող առաջնորդների
որդեգրած քաղաքական եւ անհատական յուրահատկություններով, որի վերլու
ծական ձեւաչափն անվտանգության գրականության մեջ վկայակոչվում է որպես
առաջին հարթության (first image)17:
Կամքի եւ ուժային կարողությունների համադրման այս համատեքստում՝
հաշվի առնելով հակառակորդ վարչակազմի կառուցվածքային համակարգն ու
միջոցների ուժային կարողությունների փոխակերպման համընդհանուր միտու
մը, հակադրումը սովորաբար ուղղորդվում է ուժային բալանսի պահպանման
որակական հատկանիշների հավասարակշռությամբ եւ ուժի պրոյեկտավորման
հեռահար ու ճշգրիտ կարողությունների օգտագործմամբ պայմանավորված
կանխարգելման (deterence) ու մերժման (dissuasion) ռազմավարությունների
համընդհանուր կիրառմամբ: Նման մարտավարության առանձնահատկութ
յուններից են համալիր միջոցառումների կիրառմամբ հակառակորդ կողմի խո
ցելիության կենտրոնների (center of gravity) շուրջ ընկալումների ձեւավորումը,
համոզիչ իրազեկումն ու շահագործումը:
Եթե ժողովրդավարական համակարգում դրանք կենտրոնացած են հասա
րակական կարծիքի եւ տրամադրությունների վրա ազդեցություն գործելու մի
ջոցառումների կազմակերպմամբ, ապա
ավտորիտար/բռնատիրական վար
չակարգերի պարագայում դրանք ներառում են հակառակորդ կողմի ռիսկային
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արժեքների թիրախավորումը՝ պատճառելով ավերածություն տանը եւ մեծաց
նելով իշխանությունից զրկման հավանականությունը: Նույնիսկ բռնապետերը
հակված են իշխանության գոյատեւման հարցում սահմանել մի շարք առաջնա
հերթություններ ու նախապատվություններ, առաջին հերթին՝ իրենց իշխանութ
յան պահպանման շահը: Ագրեսիայի կամ ուժի կիրառման գործողությունները
դադարում են ընկալվել որպես գայթակղիչ այլընտրանք, եթե դրա դիմաց սահ
մանված գինը բարձր է:
Այս առումով կանխարգելման, մերժման եւ հարկադրանքի ռազմավարութ
յունների մեկ ամբողջականություն պետք է լավագույնս միտված լինի ազդելու
հակառակորդ կողմի ընկալման եւ ուժային կարողությունների գործադրման
հավաստիության վերաբերյալ գնահատականների վրա: Ուժային կարողութ
յունների շուրջ ձեւավորված սուբյեկտիվ պատկերացումները եւ դրանց կիրառ
ման վերաբերյալ համոզիչ գնահատականները պատերազմական որոշումների
ընդունման գործընթացի կարեւորագույն բաղադրիչն են18: Նման գործընթա
ցում ձեւավորվող ընկալումների վրա ազդեցության եւ ներգործության թիրա
խավորված նախաձեռնությունները՝ կապված ուժային կարողությունների գնա
հատման ու դրանց կիրառման հավաստիության աստիճանի հստակ գիտակց
ման հետ, սովորաբար նպատակադրված են հակառակորդ կողմին զերծ պահել
թերագնահատման, սխալ հաշվարկի եւ ոչ բանական գործողություններից:
Անշուշտ՝ բանական է նաեւ դիմել պատերազմական գործողությունների
հաղթանակի ակնկալիքների բացակայության դեպքում, եթե չպատերազմելու
հետեւանքներն ավելի խնդրահարույց են` մասնավորապես ավտորիտար վար
չակազմի պարագայում: Այդուհանդերձ՝ ներկայում չկան ներքին կամ արտաքին
այնպիսի հրամայականներ, որոնք կստիպեն Ադրբեջանին՝ որպես անհրաժեշտ
տարբերակ, ընտրել պատերազմի վերսկսումը:

73

ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1.

Joseph Nye, “Conflicts After the Cold War,” Washington Quarterly (Winter
1996), pp. 5-23. Roy Godson and Richard Shultz, “Adapting America’s Security Paradigm and Security Agenda,” (National Strategy Information Center,
2010).

2.

Թեեւ ներկայիս աշխատության թեման չի ներառում «ռազմավարական
մշակույթ» եզրույթի տեսական եւ կիրառական վերլուծությունը,
միջազգային հարաբերությունների կոնստրուկտիվիզմ (constructivism) տեսական ուղղության շրջանակներից զատ, անվտանգության
գրականության մեջ այն սահմանվում է որպես «գաղափարների, հուզական
եւ վարքագծային օրինաչափությունների ամփոփ ընդհանրություն,
որոնք ազգային ռազմավարական հանրության կողմից սովորաբար
ձեռք են բերվում հանձնարարականների կամ նմանակումների միջոցով
եւ փոխանցվում միմյանց... Վերջինիս կիրառումը սահմանափակված
չէ ռազմավարական հայեցակարգի մշակմամբ, այլ վերաբերում է նաեւ
սպառազինությունների ձեռքբերման եւ ճգնաժամային որոշումների
կայացման գործընթացներին»: Առավել մանրամասն տեսական
քննարկումների համար տես՝ Jack L. Snyder, “The Soviet Strategic Culture:
Implications for Limited Nuclear Operations,” A Project Air Force Report Prepared for the United States Air Force (Rand Corporation, September 1977);
Jeffrey S. Lantis, “Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism,” (Defense Threat Reduction Agency: Advanced Systems and Concepts Office,
October, 2006).

3.

Levon Chorbajian, ed., “Making a State: From Secession to Republic in Nagorno-Karabagh, (New York: St. Martin’s Press, 2001), pp. 34-35.

4.

Roy Godson and Richard Shultz, “Adapting America’s Security Paradigm and
Security Agenda,” (National Strategy Information Center, 2010).

5.

Robert J. Art, “The Fungability of Force,” in Robert Art and Kenneth Waltz, The
Use of Force, 7th ed. (Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009), pp. 14-21.

6.

Joseph Nye, “Recovering American Leadership,” Survival, vol. 50 no.1, 2008,
pp. 55-68. (Accessed: 24/10/2011).
74

Ինչպես է պատերազմում ավտորիտար վարչակարգը. Ճանաչիր թշնամուդ

7.

Peter Paret, “The Genesis of On War,” Michael Howard, “The Influence of
CLausewitz,” and Bernard Brodie, “The Continuing Influence of On War,”
in On War, Carl von Clausewitz, ed. and translated by Michael Howard and
Peter Paret (Prinston, NJ: Prinston University Press, 1976).

8.

Crisis Group Europe Briefing No 60, “Armenia and Azerbaijan: Preventing
War,” International Crisis Group, February 2011. pp 12-14.

9.

Robert J. Art, “To What Ends Military Power?” International Security, Vol.4,
No.4 (The MIT Press, Spring 1980), pp. 7-10. (Accessed: 30/06/2009)

10.

Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma,” in Robert Art and
Kenneth Waltz, The Use of Force, 7th ed. (Rowman & Littlefield Publishers,
Inc., 2009), pp. 44-71.

11.

Joseph S. Nye, “Power and Foreign Policy,” Journal of Political Power, Vol.4,
No.1, (Routledge, April 2011), pp. 10-13. (Accessed: 24/10/2012).

12.

Robert J. Art. “The Fungability of Force,” in Robert Art and Kenneth Waltz,
The Use of Force, 7th ed. (Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009), p. 6.

13.

Joseph S. Nye, “Power and Foreign Policy,” Journal of Political Power, Vol.4,
No.1, (Routledge, April 2011), p. 12.

14.

Joseph S. Nye, “The Information Revolution and American Soft Power,” AsiaPacific Review Vol. 9, No.1 (Routledge, 2002) pp. 69-73.

15.

“Azerbaijan Brings in the Big Guns,” Transitions Online: Regional Intelligence,
12 July, 2012. Available at: http://www.tol.org/client/article/23254-azerbaijanmilitary-spending.html

16.

Joseph S. Nye, “Power and Foreign Policy,” Journal of Political Power, Vol.4,
No.1, (Routledge, April 2011), p. 13.

17.

Kenneth Waltz, “The Origins of War,” in American Defense Policy, ed. John
Reichart and Steven Strum, 5th ed. (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1982), pp. 8-18.

18.

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, (Princeton: Princeton University Press, 1976).

75

ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ

ГРИГОР БОЯХЧЯН
Как сражается авторитарный режим. Познай врага
В системе безопасности 21-го века как слабые, так и довольно дееспособные
авторитарные государства будут являться основными источниками нестабильности и конфликтов во всем мире. Стратегическая культура авторитарных режимов, как она показана посредством анализа восприятий проблем безопасности Азербайджана и стратегий противостояния им, задает рамки, внутри
которых отбираются, организовываются и приводятся в действие политические
и военные инструменты.
Статья ссылается на сочетание теоретических и аналитических аргументов,
которые разъясняют основные характеристики авторитарных стратегических
культур, наряду с основной тенденцией использования неограниченных средств
для формирования действий и намерений, приводящих к целям в контексте гонки вооружений, военно-стратегического подхода и баланса сил. На этом фоне
растущих угроз, как утверждается, надлежащим образом организованные меры
по принуждению к миру и средства сдерживания должны быть разработаны с
учетом приоритетных вызовов безопасности и, как одно целое, направлены на
то, чтобы поднять цену внесения изменений на неприемлемый уровень.

GRIGOR BOYAKHCHYAN
How Authoritarian Regimes Fight: Understanding the Enemy
In the 21st-century security environment, both weak and fairly competent authoritarian states will constitute the major sources of instability and conflict the world
over. The strategic culture of authoritarian regimes - as demonstrated through the
analysis of Azerbaijani security perceptions and coercive strategies invoked to this
end - provides the framework through which their political and military instruments,
techniques are selected, organized and employed.
This article invokes a combination of theoretical and analytical arguments that spell
out the major characteristics of authoritarian strategic cultures, along with the underlying tendency of employing unrestrained means to shape ends and means for
achieving their objectives in light of action-reaction driven arms race patterns, military/strategic and balance of power considerations. Against this backdrop of evolving threats, it is argued, properly orchestrated peace enforcement and dissuasion
measures need to be developed that are well adjusted to meet the prevailing security challenges and are, in the aggregate, geared toward raising the cost of revisionist attempts to an unacceptable level.
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Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2013
թվականին
ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Թուրքագետ, հեղինակ է Թուրքիայի մասին չորս տասնյակից ավելի վերլուծական
հոդվածների եւ այլ հրապարակումների:

Էներգետիկ ոլորտում Թուրքիայի 2013թ. կատարելիք քայլերի մասին խո
սելուց առաջ պատկերի ամբողջական ներկայացման համար հարկ է որոշակի
անդրադարձ կատարել այդ երկրի էներգետիկ պաշարներին, աշխարհագրական
դիրքին ևոլորտի նախորդ շրջանի մի շարք գործընթացներին, որոնք պայմանա
վորելու են այս տարվա զարգացումները:
 եփական պաշարներ: 1954-2012թթ. Թուրքիայում իրականացված նավթի
Ս
ու գազի հետախուզական աշխատանքների արդյունքում բացվել է 4103 հան
քահոր: 2011թ. 1180 նավթային հանքահորերից ստացվել է 16 միլիոն բարել
նավթ, ինչը կազմում է Թուրքիայում սպառվող նավթի 9%-ը, իսկ 283 գազա
յին հանքահորից՝ 793 միլիոն խորանարդ մետր գազ կամ սպառվող գազի 2%ը: Թուրքիայի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Թաներ Յըլ
դըզի խոսքով՝ նավթի ու գազի որոնմամբ զբաղված է 50 ընկերություն, որոնց
կեսը թուրքական են: Նավթ է հայտնաբերվել 81 նահանգներից 13-ում, որոնցից
առաջին տեղում Բաթմանն է1:
2012թ. ամռանը հայտնի դարձավ, որ հասանելի նավթային պաշարները գնա
հատվում են 310.4 միլիոն բարել (45.43 միլիոն տոննա), իսկ գազային պաշար
ները՝ 7.17 միլիարդ խորանարդ մետր: 2011թ. Թուրքիայում արդյունահանվել
են 2.4 միլիոն տոննա նավթ և 793 միլիոն խորանարդ մետր գազ: Այդ տեմպի
պահպանման և նոր հանքավայրեր չգտնելու դեպքում Թուրքիայի նավթային
պաշարները կսպառվեն առաջիկա 19.2 տարիների ընթացքում, իսկ գազային
պաշարները` 9 տարվա ընթացքում2: Դա նշանակում է, որ նավթային ու գազա
յին պաշարները կարող են սպառվել արդեն 2030-ին:
Թուրքիայում սպառված էներգիայի 70%-ը բաժին է ընկնում ներկրմանը, իսկ
մնացյալ 30%-ը` տեղական պաշարներին: Ներկրման մեջ 42%-ը բաժին է ընկ
նում նավթին, 40%-ը` գազին, 18%-ը` ածխին: Նավթի պահանջարկի 92%-ը բա
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վարարում են այլ երկրները, իսկ գազի դեպքում այդ ցուցանիշն ավելի բարձր է`
98%3:
Թուրքիան գնալով մեծացնում է էներգակիրների ներկրման համար արվող
ծախսերը: Միայն 2011թ. Անկարան 54.113.489.000 դոլար է վճարել ներկր
ված բնական վառելիքի համար, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է Թուրքիայի հա
մար (2002թ. դա կազմել է 9.203.888.000 դոլար, 2003թ.` 11.575.069.000 դո
լար, 2004թ.` 14.407.288.000 դոլար, 2005թ.` 21.255.586.000 դոլար, 2006թ.`
28.859.098.000 դոլար, 2007թ.` 33.883.135.000 դոլար, 2008թ.` 48.281.193.000
դոլար, 2009թ. (գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամ)` 29.905.305.000 դոլար,
2010թ.` 38.497.229.000 դոլար): Այդպիսով, Թուրքիան այդ 10 տարիներին
էներգակիրների ներկրման վրա ծախսել է 289.981.280.000 դոլար4:
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքին, ապա այն հնարա
վորություն է ընձեռում մասնակցել բազմաթիվ էներգետիկ ու տրանսպորտային
նախագծերի. նավթի համաշխարհային ապացուցված պաշարների 72.7%-ը և
բնական գազի պաշարների 71.8%-ը գտնվում են Թուրքիայի հարևանությամբ:
Թուրքիան ձգտում է վերածվել և վերածվում է բնական էներգետիկ միջանցքի՝
մի կողմից էներգետիկ առումով հարուստ Կասպիցի, Միջին Ասիայի, Մերձավոր
Արևելքի և մյուս կողմից՝ Եվրոպայի սպառման շուկաների միջև5:
 ազ: Ներկայումս Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի արտադրման 45%-ի
Գ
աղբյուրը գազն է (մյուս աղբյուրներից ավելի շատ): 2013թ. հունվարի 10-ին
Թուրքիայում գրանցվեց գազի օրական սպառման ռեկորդային ցուցանիշ` 187
միլիոն խորանարդ մետր, այսինքն՝ մեկ օրում բնական գազի վրա ծախսվել է
171 միլիոն թուրքական լիրա (1 դոլարը հավասար է 1.80 լիրա)6:
 ազի սպառման կտրուկ աճն իր հերթին հանգեցնում է գազի ներկրման
Գ
կտրուկ աճին: Եթե 2006թ. Թուրքիան ներկրել է 30.221.000 խորանարդ մետր
գազ, ապա 2012թ. դա հասել է 45.923.000 խորանարդ մետրի: Թուրքիան գա
զը ներկրում է Ռ
 ուսաստանից (մոտ 60%), Իրանից ու Ադրբեջանից, ինչպես նաև
հեղուկացված գազ Ալժիրից ու Ն
 իգերիայից7:
Ռուսաստան. Ինչպես երևաց, Թուրքիայի հիմնական գազամատակարարը
Ռուսաստանն է, ով 2012թ. Թուրքիային մատակարարել է 27.02 միլիարդ խորա
նարդ մետր գազ (2010թ.` 18.01 միլիարդ խորանարդ մետր): Ի դեպ, Թուրքիան
իր հերթին «Գազպրոմի» երկրորդ խոշոր գնորդն է Եվրոպայում` Գերմանիայից
հետո: Թուրքիան ռուսական գազ է ներկրում երկու խողովակաշարով. «Արևմտ
յան» (Անդրբալկանյան) գազատարով (Ուկրաինա, Ռումինիա, Բուլղարիա) և Սև
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ծովի հատակով անցնող «Երկնագույն հոսք» գազատարով8:
Վերջին շրջանում Թուրքիան բազմակողմ քայլեր է ձեռնարկում Ռուսաստա
նից ունեցած գազային մեծ կախվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ: Սա
կայն Թուրքիան դրա պտուղները քաղելու է միայն տարիներ անց, իսկ մինչ այդ
Թուրքիայում կտրուկ աճում է գազի սպառումը: Այդ պատճառով էլ Թուրքիան
առայժմ ստիպված է շարունակ մեծացնել ռուսական գազի ներկրումը: 2011թ.
օգոստոսի վերջին Թաներ Յըլդըզը վերջնագիր ներկայացրեց Ռուսաստանին`
Թուրքիային հատկացվող գազի գինը նվազեցնելու վերաբերյալ՝ ընդգծելով, որ
«Գազպրոմ»-ը վերջին 29 ամիսների ընթացքում 39%-ով բարձրացրել է գազի
գինը։ Սակայն ռուսական կողմը չարձագանքեց դրան, ինչից հետո թուրքական
BOTAŞ պետական ընկերությունը նույն թվականի աշնանը հայտարարեց, որ չի
երկարաձգում դեռևս 1986թ. 25 տարով կնքված «Արևմտյան» գազատարի վե
րաբերյալ համաձայնագրի ժամկետը, որը սպառվում էր 2011թ. դեկտեմբերին9:
Սակայն Թուրքիան չէր կարող իրեն թույլ տալ, որ այդ խողովակաշարը մնար
դատարկ, ինչից, ի դեպ, փորձում էր օգտվել Իրանը` առաջարկելով մեծացնել
գազի մատակարարման իր ծավալը: 2012թ. Թուրքիայի Էներգետիկայի ու բնա
կան պաշարների նախարարությունը (ETKB) և Թուրքիայի էներգետիկ շուկան
կարգավորող վարչությունը (EPDK) մշակեցին մի օրինագիծ, որով երկրի մաս
նավոր հատվածին թույլատրվեց բնական գազ ներկրել Ռուսաստանից: Արդեն
2012թ. օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ թուրքական 4 մասնավոր ընկերութ
յուններ իրավունք կստանան 2013թ. հունվարի 1-ից սկսած «Արևմտյան» եր
թուղով տարեկան 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ներկրել Թուրքիա, ինչից
2011թ. աշնանը հրաժարվել էր BOTAŞ-ը10: Այսինքն, այս դեպքում մասնավոր
հատվածը հանդես եկավ թուրքական պետությանն ապահովագրողի դերում:
2012թ. նոյեմբերի 27-ին թուրքական Akfel, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji ընկե
րությունները «Գազպրոմ»-ի հետ կնքեցին 30 տարով գազի ներկրման իրավունք
տվող համաձայնագիր, իսկ թուրքական Batı Hattı ընկերության պարագայում դա
կազմեց 23 տարի: Ընդ որում, Akfel-ը պետք է Ռուսաստանից տարեկան ներկրի
2.25 միլիարդ, Bosphorus-ը` 1.75 միլիարդ, Batı Hattı-ը և Kibar Enerji-ը` մեկական
միլիարդ խորանարդ մետր գազ11:
Չնայած նրան, որ 2012թ. Թուրքիայի կողմից ռուսական գազի գնման ծա
վալն աճել է 3.9%-ով` Թուրքիան նույն թվականի դեկտեմբերի սկզբին Ռուսաս
տանին խնդրեց ևս 3 միլիարդ խորանարդ մետրով ավելացնել գազի մատակա
րարման ծավալը12: Այդ կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Պուտինը չբացառեց, որ կարող են ընդլայնվել «Երկնագույն հոսքի» հնարավո
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րությունները, ինչը նախատեսված կլինի ոչ միայն Թուրքիայի, այլև այլ երկրնե
րի համար: Չի բացառվում նաև, որ հավելյալ այդ 3 միլիարդ խորանարդ մետրը
կարող է մատակարարվել «Արևմտյան» երթուղով: Անգամ հայտարարվում է, որ
Թուրքիան հետագայում կարող է ռուսական գազ ստանալ «Հարավային հոսք»
գազատարով13:
2012թ. դեկտեմբերին Թուրքիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ չի
մասնակցելու «Հարավային հոսք» գազատարի նախագծին: Թուրքիան իր
սևծովյան հատվածով տվյալ գազատարի անցնելու առջև «կանաչ լույս» է վա
ռել 2011թ. դեկտեմբերի 28-ին14: Ուշագրավ է, որ Թուրքիան դրանից առաջ էլ
«կանաչ լույս» էր վառել ԵՄ-ի համար առաջնահերթ համարվող Nabucco գազա
տարի՝ իր տարածքով անցնելու առջև, որը «Հարավային հոսքի» մրցակիցն է և
միտված է Ռուսաստանից ԵՄ-ի ունեցած գազային մեծ կախվածության նվա
զեցմանը: ԵՄ-Ռուսաստան այդ գազային դիմակայությունում իրական հաղթողը
դառնում է Թուրքիան, որի տարանցիկ նշանակությունը դրա շնորհիվ գնալով էլ
ավելի է մեծանում: Դրան նպաստում է մի կողմից՝ Ռուսաստանից ունեցած գա
զային իր մեծ կախվածության նվազեցման ուղղությամբ ԵՄ-ի և մյուս կողմից՝
Ուկրաինայից ունեցած տարանցիկ կախվածությունից ձերբազատվել ցանկա
ցող Ռուսաստանի քաղաքականությունը:
2012թ. սեպտեմբերի վերջին Թաներ Յըլդըզը հայտարարեց, որ Թուրքիան
մտադիր է հրաժարվել «վերցրու կամ վճարիր» (take-or-pay) սկզբունքով Ռու
սաստանի, Իրանի ու Ադրբեջանի հետ կնքված գազային համաձայնագրերից:
Այդ սկզբունքով ենթադրվում է, որ գազամատակարարը պարտավոր է ապահո
վել պայմանագրում նշված գազի մատակարարման առավելագույն ծավալը, իսկ
գնորդը պարտավոր է վճարել այդ մատակարարումների դիմաց՝ անկախ նրա
նից, թե հաշվետու ժամանակահատվածում իրականում որքան գազ է ստացել:
Յըլդըզի խոսքով՝ վերջին 3 տարիներին (2010-2012թթ.) BOTAŞ-ը տվյալ
սկզբունքով կնքված գազային համաձայնագրերի պատճառով կորցրել է 2.9 մի
լիարդ լիրա: Չօգտագործված գազի դիմաց վճարվելիք այդ գումարից 1.4 մի
լիարդ լիրան բաժին է ընկել Ռուսաստանին, 1.3 միլիարդ լիրան` Իրանին և 186
միլիոն լիրան` Ադրբեջանին: Թուրքիան պետք է Ռուսաստանից չգնած գնի գազի
քանակի համար վճարի մինչև 2015թ., իսկ Ադրբեջանի պարագայում վերջնա
ժամկետը 2014թ.-նէ: Իրանը Թուրքիային առաջարկում է չգնված գազի դիմաց
վճարումներն իրականացնել հետագա հինգ տարիներին15:
Արդեն 2013թ. հունվարի սկզբներին Թաներ Յըլդըզը հայտարարեց, որ Ռու
սաստանի հետ ավարտված է «վերցրու կամ վճարիր»-ի ժամանակաշրջանը՝
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Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2013 թվականին

ընդգծելով, որ իրենք չստացված ռուսական գազի դիմաց գումարը վճարելու են
2013թ. ապրիլին, իսկ Ադրբեջանի ու Իրանի պարագայում այդ խնդիրը լուծվե
լու է 2013 և 2014 թթ.16: Դիտորդներն ընդգծում են, որ այդ հարցում Թուրքիայի
գլխավոր թերությունը պահեստավորման սուղ հնարավորությունն է և գազա
տարների՝ ոչ բավականաչափ զարգացած ենթակառույցները:
Հարկ է նշել, որ ներկայումս Թուրքիան ունի ընդամենը մեկ գազապաստարան`
Մարմարա ծովի ափին ընկած Սիլիվրիի շրջանում: Այն պատկանում է թուրքա
կան TPAO պետական նավթագազային ընկերությանը և ունակ է ամբարել 2.6
միլիարդ խորանարդ մետր գազ: Թուրքիան մտադիր է հեռանկարում կառու
ցել 12 ստորգետնյա գազապաստարան և դրանցում պահել երկրում տարեկան
սպառվող գազի (48 միլիարդ խորանարդ մետր) մինչև 15%-ի չափ (7-8 միլիարդ
խորանարդ մետր) գազ: Արդեն իսկ մշակվել է մեծությամբ երկրորդ՝ Թուզ լճի
տակ երկրորդ ստորգետնյա գազապաստարանի կառուցման նախագիծը (գնա
հատվում է 640 միլիոն դոլար), որն իրագործելու է չինական TTC ընկերությունը:
Գազապաստարանի կառուցումն ավարտվելու է մինչև 2016թ., այն ունակ կլինի
ամբարել 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ»17:
Բացի դրանից, կարելի է կարծել, որ take-or-pay սկզբունքից Թուրքիայի հրա
ժարվելը որոշակիորեն պայմանավորված է Քրդստանի աշխատավորական կու
սակցության (PKK) գործունեությամբ, ինչը, սակայն, կարելի է ասել միայն Իրանի
ու Ադրբեջանի պարագայում, քանի որ քուրդ զինյալները քանիցս պայթեցրել են
Իրանից ու Ադրբեջանից եկող «Թավրիզ-Էրզրում» և «Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում»
(ԲԹԷ) գազատարները, ինչի հետևանքով թուրքական կողմը շարունակ մատա
կարարներին խնդրում է օրերով դադարեցնել գազի առաքումը և ստիպված է լի
նում վճարել չգնած գազի դիմաց: Օրինակ` Իրանի հետ պայմանավորված գազի
տարեկան ծավալից 3.2 միլիարդ խորանարդ մետր պակաս գազ գնելու պատ
ճառով Թուրքիան ստիպված է եղել 2009թ. Իրանին վճարել 600 միլիոն դոլարի
փոխհատուցում18: Հիշեցնենք, որ 1996թ. Թուրքիայի ու Իրանի միջև կնքված 25
տարվա գազային համաձայնագրով Թուրքիան պարտավորվել է տարեկան գնել
10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ:
Իրան. Դեռևս 2012թ. ամռանն Իրանի նավթարդյունաբերության նախարա
րության ներկայացուցիչ Հուսեին Իսմայիլին Բաքվում հայտարարեց, որ Իրանը
շահագրգռված է Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա իր գազի արտահանմամբ19:
Բնականաբար, Թուրքիան երկու ձեռքով կողմ է դրան, սակայն այդ հարցը կախ
ված չէ միայն իրենից: Իրանի միջուկային ծրագրի պատճառով ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ը
մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի նկատմամբ, ինչը խոչընդոտում
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է դրան: Ավելին՝ դրանց պատճառով Թուրքիան դժվարություններ է կրում գնած
իրանական գազի ու նավթի դիմաց վճարումներ կատարելիս և ստիպված է դա
անել ոսկով:
Արդեն 2013թ. հունվարին Թուրքիայում հանրությանը ներկայացվեց շրջա
կա միջավայրի վրա «Իրան-Թուրքիա-Եվրոպա» գազատարի կառուցման ազդե
ցության մասին զեկույցը: Այդ նախագծի իրագործման դեպքում Իրանը կկա
րողանա Թուրքիայի միջոցով տարեկան մինչև 35 միլիարդ խորանարդ մետր
գազ մատակարարել եվրոպական երկրներին: Թուրքիայի տարածքում գազա
տարի երկարությունը կազմելու է 1720 կիլոմետր: Գազատարի երթուղին ունե
նալու է հետևյալ տեսքը. Աղրը (Արարատ), Դողուբայազետ (Բայազետ), Էրզրում
(Կարին), Էրզինջան (Երզնկա), Սըվազ (Սեբաստիա), Թոքատ, Յոզգաթ, Չորում,
Քըրրքքալե, Անկարա, Էսքիշեհիր, Բիլեջիք, Բուրսա, Բալըքեսիր, Չանաքքալե
(Դարդանել), Էդիռնե և Բուլղարիա20: Չի բացառվում, որ դրանով կարող է մա
տակարարվել նաև թուրքմենական գազը:
Իրանական գազի հետ կապված՝ Թուրքիայի այս տարվա անելիքներից են
Իրանի դեմ շարունակ սահմանվող նոր պատժամիջոցների պայմաններում իրա
նական գազի անխափան մատակարարումների պահպանումը և իրանական
գազի գնի նվազեցման հասնելը: 2013թ. փետրվարին Թաներ Յըլդըզը հայտա
րարեց, որ գազի ներկրման 1/5-ը բաժին է ընկնում Իրանին, և Թուրքիան շա
րունակելու է իրանական գազի ներկրումը` չնայած նախորդ տարվա մարտին
իրանական գազի բաձր գնի վիճարկման համար դիմել է Միջազգային միջնորդ
դատարան21: Հիշեցնենք, որ Թուրքիան հազար խորանարդ մետր գազի դիմաց
Ադրբեջանին վճարում է 330 դոլար, Ռուսաստանին` 400 դոլար, իսկ ահա Իրա
նին` 505-585 դոլար:
Ադրբեջան. Այն բանից հետո, ինչ Թուրքիան ու Ադրբեջանը տեսան, որ շատ է
ձգձգվում Nabucco գազատարի կառուցման հարցը, նրանք որոշեցին սեփական
ուժերով ադրբեջանական գազը հասցնել ԵՄ սահման` մնացյալը թողնելով վեր
ջինիս վրա: Դրա հետ կապված` առաջ քաշվեց «Անդրանատոլիական» գազա
տարի (TANAP) կառուցման հարցը, որն ունենալու է 1730 կիլոմետր երկարութ
յուն ևադրբեջանական «Շահ Դենիզ» գազային հանքավայրի մշակման երկրորդ
փուլում (մեկնարկը 2017թ.) արդյունահանվելիք գազը Թուրքիայի արևելյան
սահմանից հասցնելու է մինչև արևմտյան սահման, որտեղից էլ այն կարող է
եվրոպական երկրներ հասնել Nabucco West գազատարով կամ TAP (Անդրադ
րիատիկ) գազատարով: «Շահ Դենիզ» կոնսորցիումն այս երկու երթուղիների
հարցում իր վերջնական ընտրությունը կատարելու է այս տարվա ամռանը: Եթե
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ընտրությունը կանգ առնի Nabucco West գազատարի վրա, ապա ադրբեջանա
կան գազը կհասցվի ավստրիական Բաումգարտեն, իսկ TAP-ի դեպքում` իտալա
կան Պուլա: Այդ ընտրությունը հիմնականում էական չէ Թուրքիայի համար, քանի
որ երկու դեպքում էլ ադրբեջանական գազն իր տարածքով է հասնելու Եվրո
պա, սակայն կարելի է կարծել, որ նախապատվելին Nabucco West-նէ, քանի որ
այս գազատարի բաժնետերերից է BOTAŞ-ը և, բացի դրանից, TAP-ը կմեծացնի
Թուրքիայի հետ բարդ հարաբերությունների մեջ գտնվող Հունաստանի տարան
ցիկ նշանակությունը:
2012թ. հունիսի 26-ին Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը
Ստամբուլում ստորագրեցին TANAP գազատարի կառուցման մասին համաձայ
նագիրը: Գազատարի կառուցումը մեկնարկելու է 2014թ. (այս տարվա հոկտեմ
բերի 16-ին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հե
տո): Ակնկալվում է, որ ադրբեջանական գազը Եվրոպա կհասնի 2018-2019թթ.:
Սկզբնական փուլում այս խողովակաշարի տարեկան թողունակությունը կազ
մելու է 16 միլիարդ խորանարդ մետր, որից 6 միլիարդ խորանարդ մետրը նա
խատեսված է Թուրքիայի, իսկ մնացյալ 10 միլիարդ խորանարդ մետրը՝ Եվրո
պայի համար (Թուրքիան ադրբեջանական «Շահ Դենիզ»-ի մշակման առաջին
փուլում ԲԹԷ-ով Ադրբեջանից տարեկան ստանում է 6.6 միլիարդ խորանարդ
մետր գազ): Պլանավորված է, որ մինչև 2023թ. (Թուրքիայի Հանրապետության
հիմնադրման 100-ամյակ) TANAP-ի տարեկան թողունակությունը կազմելու է 23
միլիարդ, մինչև 2026թ.` 31 միլիարդ և վերջին փուլում` 60 միլիարդ խորանարդ
մետր գազ22:
Սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանից համապատասխան ծա
վալի գազ հասցվի Թուրքիայի արևելյան սահման, որտեղից էլ այն իր ուղին կշա
րունակի TANAP գազատարով: Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի էներգետիկայի
ու արդյունաբերության նախարար Նաթիգ Ալիևը 2012թ. դեկտեմբերի վերջին
հայտարարեց, որ ԲԹԷ-ն այնպես է ընդլայնվելու, որ 2017թ.-ից հետո նրա տա
րեկան թողունակությունը հասցվի մինչև 25 միլիարդ խորանարդ մետրի, իսկ
ավելի ուշ` մինչև 45 միլիարդ խորանարդ մետրի23:
Չպետք է մոռանալ նաև «Անդրկասպյան» գազատարի կառուցման հնարա
վորության մասին, որը թուրքմենական գազը Կասպից ծովի հատակով պետք է
հասցնի Ադրբեջան` չնայած Ռուսաստանն ու Իրանը խոչընդոտում են դրա իրա
գործմանը: Այս նախագծի իրագործումն էլ ավելի կմեծացնի Թուրքիայի տարան
ցիկ նշանակությունը և կնպաստի Ռուսաստանից ու Իրանից Թուրքիայի գազա
յին մեծ կախվածության նվազեցմանը:
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Այժմ Թուրքիան նաև խոչընդոտում է Սև ծովով ադրբեջանական գազի առաք
մանն Ուկրաինա: Ադրբեջանը ցանկանում է նվազեցնել գազի արտահանման
հարցում Թուրքիայից ունեցած տարանցիկ մեծ կախվածությունը և այդ նպա
տակով պլանավորել է Վրաստանի սևծովյան ափին կառուցել գազի հեղուկաց
ման տերմինալ, որտեղից ադրբեջանական հեղուկացված գազը լցանավերով
կարող է փոխադրվել Ուկրաինա, Ռումինիա, Բուլղարիա: Դա Թուրքիային դնում
է խաղից դուրս վիճակում: Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հայտա
րարել է, որ Թուրքիան ոչ միայն խոչընդոտում է Բոսֆորի նեղուցով հեղուկա
նավերի անցմանը, այլև՝ բարեհաճ չէ տրամադրված, որ հեղուկ գազ փոխադ
րող լցանավերը Ուկրաինա մեկնելիս Սև ծովում անցնեն իր ծովային տիրույթով,
ինչն արվում է հատուկ նպատակով՝ որպեսզի Ադրբեջանն իր գազի ողջ ազատ
պաշարները հարկադրված լինի առաքել TANAP գազատարով24:
Հարկ է նշել, որ 1990-ական թվականներից սկսած` Թուրքիան տարբեր սահմա
նափակումներով խոչընդոտներ է հարուցում սևծովյան նեղուցներով լցանավերի
անցնելուն` դա պատճառաբանելով նեղուցների ծանրաբեռնվածությամբ և նե
ղուցների շրջանում ժամանակ առ ժամանակ լցանավերի գրանցվող վթարներով:
Սակայն հիմնական պատճառն այն է, որ նման կերպ ջանում է այդ լցանավերով
փոխադրվող էներգակիրներն ուղղել իր տարածքում գտնվող խողովակաշարեր:
Կիպրոս. Հենց որ 2011թ. սեպտեմբերին Կիպրոսի Հանրապետությունը (ԿՀ)
հայտնեց իր և Իսրայելի բացառապես տնտեսական գոտում (ԲՏԳ) նավթի ու գա
զի որոնողական աշխատանքներ սկսելու մտադրության մասին, Թուրքիան ան
միջապես հայտարարեց, թե ԿՀ ԲՏԳ-ի սահմանների որոշման հարցը «վերջնա
կանապես հստակեցված չէ», և որ նա չի ճանաչում ԲՏԳ-ի սահմանների հստա
կեցման վերաբերյալ Իսրայելի և Լիբանանի հետ ԿՀ կնքած համաձայնագրերը։
Թուրքիան վստահեցնում էր, որ դրանով «խախտվում» են ինքնահռչակ Հյուսի
սային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության (ՀԿԹՀ) իրավունքները։
Եվ երբ ԿՀ-ն սկսեց ածխաջրածինների հետախուզման աշխատանքներ կա
տարել կիպրական շելֆում, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտա
րարեց, որ Թուրքիան և ՀԿԹՀ-ը նույնպես կսկսեն այդպիսի աշխատանքներ
իրականացնել «ՀԿԹՀ-ի ԲՏԳ-ում»: 2011թ. սեպտեմբերի 21-ին Թուրքիայի ու
ՀԿԹՀ-ի միջև կնքված պայմանագրով «հստակեցվեց» նրանց միջև տարածքա
յին ջրերի սահմանների հարցը, և Թուրքիան իրավունք ստացավ նավթի ու գազի
որոնման աշխատանքներ իրականացնել «ՀԿԹՀ-ի ԲՏԳ-ում»25: 2011թ. նոյեմբե
րի 2-ին ՀԿԹՀ-նայդ հետախուզական աշխատանքների լիցենզիան տրամադրեց
TPAO-ին26:
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 այց քանի որ ՀԿԹՀ-ը չի ճանաչել աշխարհի և ոչ մի պետություն, բացի
Բ
Թուրքիայից, ուստիև ՀԿԹՀ-ն իրավունք չունի կղզու ցանկացած հատվածում
և մերձակա տարածքային ջրերում բնական պաշարների հետախուզման կամ
արդյունահանման վերաբերյալ ամեն տիպի լիցենզիա տրամադրել։ Այս դրույթի
խախտումը նշանակում է, որ Անկարան պարզապես թալանում է ԿՀ-ը` օգտվելով
նրանից, որ ապօրինաբար վերահսկում է կղզու հյուսիսային մասը։
Այժմ Թուրքիան ոչ միայն նավթահետախուզական աշխատանքներ է իրա
կանացնում ԿՀ-ի ԲՏԳ-ում, այլև սպառնում է տվյալ հարցում նրա հետ համա
գործակցել ցանկացող օտար ընկերություններին: Օրինակ՝ 2013թ. փետրվարի
սկզբին Թաներ Յըլդըզը զգուշացրեց իտալական ENI ընկերությանը, որ Միջերկ
րական ծովի արևելյան մասում ածխաջրածինների հետախուզման ոլորտում
ԿՀ-ի հետ նրա համագործակցությունը կարող է բացասաբար անդրադառնալ
Թուրքիայում այդ ընկերությունների նախագծերի վրա, ևոր Թուրքիան կարող է
պատժամիջոցներ սահմանել նրա նկատմամբ27:
Թուրքական «Միջազգային ռազմավարական և անվտանգության հետա
զոտությունների կենտրոնի» (USGAM) փորձագետ Էմրե Չըթաքի կարծիքով`
2013թ. Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունում սպասվում է երկու խո
շոր ճակատամարտ, որոնցից մեկն առնչվում է կիպրական ածխաջրածիններին.
«ԿՀ-ն շարունակելու է նավթի ու գազի որոնման աշխատանքները, իսկ Թուր
քիան ՀԹԿՀ-ի հետ միասին շարունակելու է հակազդել դրան: ԿՀ-ն մեծ աջակ
ցություն է ստանում ԵՄ-ից, և Թուրքիան պետք է կարողանա միջազգային հան
րությանը համոզել իր դիրքորոշման ճշմարտացիության մեջ»28:
2013թ. փետրվարին Թաներ Յըլդըզն ուշագրավ նախապայման ներկայաց
րեց ԿՀ-ին` վերջինիս արդյունահանած գազը Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա
փոխադրելու համար. «Եթե ԿՀ-ը ցանկանում է օրինականացնել գազի արդյու
նահանումը, ապա նա պետք է խոստովանի, որ արդյունահանվող գազը պատ
կանում է ողջ կղզու բնակչությանը: Այդ դեպքում Թուրքիան համաձայնություն
կտա իր տարածքով տվյալ գազի փոխադրմանը: Այդ որոշումը շահավետ կլինի
երկու կողմի համար էլ և կնպաստի քաղաքական տարաձայնությունների վե
րացմանը»29:
Հիշեցնենք, որ դեռևս 2011թ. աշնանը Թաներ Յըլդըզը հայտարարել էր, որ
ԿՀ-ի արդյունահանած գազը Եվրոպա հասցնելու ամենաարդյունավետ ուղին ան
ցում է Թուրքիայով և դժվար է այլընտրանքներ գտնելը, սակայն Թուրքիան թույլ
չի տա, որ այդ գազն իր տարածքով փոխադրվի Եվրոպա, քանի որ դրա համար
անհրաժեշտ է քաղաքական թույլտվություն (կիպրական հարցի կարգավորում)30:
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Այսպիսով՝ Թուրքիան ամեն գնով ցանկանում է մեծացնել էներգետիկ միջանցքի
իր նշանակությունը և փորձելու է հասնել իր տարածքով կիպրական գազի փոխադր
մանը դեպի Եվրոպա: Նույն իրավիճակն է տիրում նաև Իսրայելի պարագայում:
Իսրայել. 2013թ. փետրվարի կեսերին իսրայելական եւ թուրքական մամուլը
գրեց, որ Իսրայելի հետ «սառը պատերազմի» մեջ գտնվող Թուրքիան գաղտնի
բանակցություններ է վարում իսրայելական գազի գնման շուրջ: Մասնավորա
պես, թուրքական Zorlu հոլդինգը բանակցություններ է սկսել Միջերկրական ծո
վում գտնվող իսրայելական «Լևաֆիան» գազային հանքավայրի գազի ներկր
ման շուրջ: Նախագծի իրագործման դեպքում Թուրքիան տարեկան կներկրի
8-10 միլիարդ խորանարդ մետր իսրայելական գազ: Այդ նպատակով Անկարան
պատրաստվում է գազամուղ կառուցել Իսրայելից, ինչը գնահատվում է 2 մի
լիարդ դոլար, որի մեծ մասը ֆինանսավորելու է Անկարան31:
Թաներ Յըլդըզը հաստատեց, որ տվյալ նախագիծը շատ շահավետ է թե´ Իս
րայելի, թե´ Թուրքիայի համար, սակայն դրա հետ մեկտեղ ընդգծեց, որ Թուր
քիայի ու Իսրայելի միջև առկա են քաղաքական տարաձայնություններ, և քա
նի դեռ Իսրայելը չի կատարել «Ազատության նավատորմի» միջադեպից հետո
Թուրքիայի ներկայացրած պահանջները (ներողության հայցում, փոխհատուց
ման վճարում, Գազայի հատվածի շրջափակման վերացում), որևէ խոսք չի կա
րող գնալ նրանց էներգետիկ համագործակցության մասին32:
Ներկայումս չի բացառվում, որ Իսրայելը Թուրքիայից կխնդրի մասնակի նե
րողություն «Մավի Մարմարա» միջադեպի ժամանակ թույլ տված «օպերատիվ
սխալների» համար, ևոր երկու երկրները գաղտնի բանակցում են տվյալ խնդրի
շուրջ: Դա կարող է ճանապարհ հարթել իսրայելական գազի առջև: ԱՄՆ նախա
գահ Բարաք Օբաման շարունակում է ճնշում գործադրել Թուրքիայի ու Իսրայելի
վրա, որպեսզի նրանք հաշտվեն նախքան իր՝ Մերձավոր Արևելք այցելելը, ինչը
պետք է տեղի ունենա ընթացիկ տարվա մարտի վերջին33:
Հյուսիսային Իրաք. Թուրքիան պլանավորել է Հյուսիսային Իրաքից (քրդե
րից) տարեկան ներկրել 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ: Թուրքիան նաև իր
տարածքն է առաջարկում «քրդական գազն ու նավթը» Եվրոպա արտահանե
լու համար: Տվյալ խնդրի շուրջ բանակցություններ վարելու նպատակով Թաներ
Յըլդըզը 2012թ. դեկտեմբերի 4-ին մեկնեց Էրբիլ, սակայն թուրքական մամու
լի պնդմամբ` ԱՄՆ-ը թույլ չտվեց, որ նա հասնի նշանակման վայր, և Յըլդըզը
ստիպված եղավ վերադառնալ (դրանից հետո թուրքական մամուլը գրեց. «Արդ
յոք ԱՄՆ-ը դաշնակի՞ց է»): Կարծիքներ էլ կան, որ Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ-
Մալիքին թույլ չի տվել, որ Թ
 աներ Յ
 ըլդըզի ինքնաթիռը հասնի Էրբիլ34:
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ԱՄՆ-ը դեմ է, որ թուրքերն ու քրդերը պայմանավորվեն նավթի ու գազի ար
տահանման շուրջ և կնքեն համապատասխան համաձայնագրեր, քանի որ դա
Իրաքի մասնատման սպառնալիք կստեղծի: Եթե Թուրքիան ու քրդական ինք
նավարությունը համաձայնության գային այս ամենի շուրջ, ապա դա լուրջ քայլ
կհանդիսանար Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության քաղաքական
ու տնտեսական անկախության համար35:
Հյուսիսային Իրաքի քրդերի հետ Թուրքիայի էներգետիկ քայլերը լարվածութ
յուն են առաջացնում Բաղդադի ու Անկարայի, Բաղդադի ու Էրբիլի միջև: Հենց
այդ պատճառով էր, որ 2012թ. նոյեմբերի սկզբին Իրաքի Նախարարների կա
բինետի անմիջական որոշմամբ թուրքական TPAO-ն զրկվեց Իրաքի հարավում
նավթահանքերի հետազոտման լիցենզիայից: Սովորաբար նման որոշումներն
ընդունում է Իրաքի նավթարդյունաբերության նախարարությունը, սակայն
TPAO-ի պարագայում նա որևէ կապ չի ունեցել, և գործին ուղղակիորեն միջամ
տել է Նախարարների կաբինետը: Դա վկայում է խնդրի մեջ քաղաքական են
թատեքստի առկայության մասին: Մալիքին դժգոհ է, որ Թուրքիան ապաստան
է տվել Իրաքի նախկին փոխնախագահ Թարըք Հաշիմիին, ում նկատմամբ Իրա
քում կայացվել են մահվան դատավճիռներ, ինչպես նաև նրանից, որ Թուրքիան
շարունակ միջամտում է Իրաքի ներքին գործերին36:
Ի դեպ, Հյուսիսային Իրաքից գազի ներկրման հարցում բացասական հետ
ևանքներից խուսափելու և թուրքական պետության վրայից պատասխանատ
վության բեռը հանելու համար 2012թ. մարտին EPDK-ը մասնավոր հատվածին
թույլատրել էր գազ ներկրել Իրաքից: Լիցենզիան տրվելու է առավելագույնը
30 տարի ժամկետով, ըստ որի` 2014թ. մասնավոր հատվածին թույլատրվելու
է Իրաքից ներկրել 0.7 միլիարդ, 2015թ.՝ 1.5 միլիարդ, 2016թ.՝ 2.5 միլիարդ,
2017-2031թթ.՝ 3 միլիարդ, 2032թ.` 3.1 միլիարդ, 2033թ.` 3.2 միլիարդ խորա
նարդ մետր գազ37:
Էմրե Չըթաքի կարծիքով` այս տարի էներգետիկ ոլորտում Թուրքիան երկ
րորդ խոշոր ճակատամարտը մղելու է Հյուսիսային Իրաքի գազային պաշարնե
րի ներկրման համար: Ուշագրավ է, որ 2013թ. փետրվարի վերջին Իրաքի նավ
թարդյունաբերության նախարար Աբդուլ Քերիմ Լուաիբին հայտարարեց, որ
Անկարան իրենց երաշխիքներ է տվել, որ Թուրքիան, առանց Բաղդադի թույլտ
վության, խողովակաշար չի կառուցի Հյուսիսային Իրաքից: Եվ, այնուամենայ
նիվ, սա չի կարող նշանակել, թե Թուրքիան վերջնականապես հրաժարվել է իր
կարիքների համար Հյուսիսային Իրաքի գազն ու նավթը ներկրելուց, ինչպես
նաև տվյալ հարցում Հյուսիսային Իրաքի (քրդերի) ու Եվրոպայի միջև տարան
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ցիկ երկրի դեր խաղալուց: Չի բացառվում անգամ, որ «քրդական գազը» միանա
TANAP գազատարին:
Կատար. 2013թ. հունվարի վերջին Էրդողանն այցելեց Կատար, ուր քննարկեց
այդ երկրից Թուրքիա գազի ներկրման հարցը: Նշվում է, որ Կատարը պլաններ
ունի սեփական գազը Եվրոպա հասցնելու մասին, ինչը, ծովային ճանապարհից
բացի, կարող է իրականացվել նաև «Կատար-Իրաք-Թուրքիա-Եվրոպա» երթու
ղով (Կատարն ունի տվյալ երթուղով գազատար կառուցելու պլաններ)38: Փետր
վարին Թաներ Յըլդըզը հայտարարեց, որ իրենք ցանկանում են, որ Կատարը
դառնա Թուրքիայի վեցերորդ գազամատակարարը և նրա հետ ստորագրել նվա
զագույնը 10 տարվա պայմանագիր, որով Կատարը հարմար գնով Թուրքիային
տարեկան կմատակարարի 3-6 միլիարդ խորանարդ մետր հեղուկացված գազ39:
Չպետք է մոռանալ նաև եգիպտական գազի՝ նախ Թուրքիա, ապա նաև Եվ
րոպա հասցվելու հնարավորության մասին, ինչը պետք է արվի «Պանարաբա
կան» գազատարով, սակայն սիրիական հակամարտությունը խոչընդոտում է
դրա իրագործմանը:
Թուրքիան վերջին շրջանում սկսել է մեծ ուշադրություն դարձնել իր տարած
քում թերթաքարային գազի պաշարների հետախուզմանը և արդեն իսկ սկսել
է տվյալ հարցով բանակցություններ վարել օտարերկրյա ընկերությունների
հետ: Թաներ Յըլդըզի խոսքով՝ մոտ ապագայում թերթաքարային գազի արդ
յունահանումն առաջնակարգ տեղ կզբաղեցնի Թուրքիայի տնտեսությունում և
կարող է փոխել էներգետիկ շուկայում խաղացողների հարաբերակցությունը:
Թուրքիայում թերթաքարային գազի արդյունահանմամբ շահագրգռված են բրի
տանական, ամերիկյան ու կանադական ընկերությունները, որոնք ներկայումս
փորձում են թուրքական իշխանություններից ստանալ համապատասխան լի
ցենզիա: Թերթաքարային գազի արդյունահանումը Թուրքիայում մեկնարկելու
է 2016թ.40:
ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարությանը կից Էներգետիկ տեղեկատվության
ղեկավարման կենտրոնը ոչ վաղ անցյալում զեկույց հրապարակեց Թուրքիա
յի թերթաքարային գազի պաշարների մասին: Ըստ այդ զեկույցի՝ Թուրքիայի
թերթաքարային գազի պաշարները գնահատվում են 424 միլիարդ խորանարդ
մետր: Թուրքիայում գազի տարեկան սպառումը կազմում է 45-50 միլիարդ խո
րանարդ մետր, ինչը նշանակում է, որ թերթաքարային գազի տվյալ քանակը նրա
համար կարող է ծառայել որպես մոտ 10 տարվա ռեզերվ: Զեկույցում նշված
է, որ Թուրքիայում թերթաքարային գազի պաշարներ հայտնաբերվել են երկու
տարածաշրջաններում՝ Մարմարայում և հարավ-արևելքում: Մասնավորապես,
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 իարբեքիրի ու Մարդինի նահանգների միջև ընկած Դադաշ շրջանում առկա է
Դ
254 միլիարդ խորանարդ մետր թերթաքարային գազ41:
 ավթ: 2011թ. Թուրքիան ներկրել է 18.049.163 տոննա նավթ, ինչը 7 տոկո
Ն
սով գերազանցում է 2010թ. ցուցանիշը: Թաներ Յըլդըզի խոսքով` Թուրքիային
անհրաժեշտ նավթի ծավալի 35-40%-ն ապահովում է Իրանը, որի հետ կնքված
նավթային պայմանագրի ժամկետն ավարտվելու է այս տարվա օգոստոսին, և
որ այն անպայմանորեն երկարաձգվելու է: Յըլդըզը հավելել է, որ Թուրքիան Լի
բիայից տարեկան գնում է 7 միլիոն բարել նավթ, և իրենք նպատակադրվել են
այս տարի այդ ցուցանիշը հասցնել 10 միլիոն բարելի42:
Բացի դրանից, դեռևս 2012թ. ամռանը ևաշնանը թուրքական մամուլը քանիցս
գրեց, որ եթե Թուրքիան դժվարությունների բախվի իրանական նավթի ներկրման
հարցում` կապված Իրանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցների հետ,
ապա Սաուդյան Արաբիան կարող է նավթ մատակարարել Թ
 ուրքիային43:
Սիրիայի հետ կապված` 2012թ. գարնանը Թուրքիան ամբողջովին կասեցրեց
այդ երկրից նավթի ներկրումը, ինչի պատճառը նրա հետ սրված հարաբերութ
յուններն էին: 2008թ. Թուրքիան Սիրիայից ներկրել է 515.000 տոննա, 2009թ.
ճգնաժամային տարում` 160.000 տոննա, 2010թ.` 406.000 տոննա: 2011թ.
Թուրքիան Սիրիայից գնել է 300.000 տոննա նավթ, ինչի դիմաց վճարել է 200
միլիոն դոլար44: Սիրիայից նավթի ներկրման վերականգնումը կախված է սի
րիական հակամարտության ելքից, և Սիրիայի նախագահի պաշտոնում Բաշար
Ասադի մնալու դեպքում, հազիվ թե, դա տեղի ունենա:
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա 2012թ. դեկտեմբերին այդ երկրի
էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը հայտարարեց, որ Ռուսաստանն
ու Թուրքիան համաձայնության չեն գալիս «Սամսուն-Ջեյհան» նավթամուղով
հետագա մատակարարումների սակագների շուրջ: Ռուսաստանը պատրաստ
է այդ խողովակաշարով մեկ տոննա նավթի փոխադրման համար Թուրքիային
վճարել 55 դոլար, մինչդեռ Թուրքիան պահանջում է 77 դոլար45: Ակնկալվում
է, որ խողովակաշարի կառուցումը մեկնարկելու է այս տարի: Հարկ է նշել, որ
Ռուսաստանը 2011թ. համաձայնվեց հրաժարվել Թուրքիայի տարածքը շրջան
ցող «Բուրգաս-Ալեքսանդրուպոլիս» նավթամուղի նախագծից և միանալ «Սամ
սուն-Ջեյհան» խողովակաշարի նախագծին, ինչի դիմաց Թուրքիան իր հերթին
համաձայնվեց «կանաչ լույս վառել» «Հարավային հոսք» գազատարի նախագ
ծի առջև: «Սամսուն-Ջեյհան» նավթամուղը կավելացնի Թուրքիայի տարանցիկ
դերը, կթեթևացնի սևծովյան նեղուցների ծանրաբեռնվածությունը և կնպաստի
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 եյհանը «թուրքական Ռոտերդամի» (Ռոտերդամի նավահանգստի բեռնաշրջա
Ջ
նառությունն ամենամեծն է Եվրոպայում) վերածելու ծրագրի իրագործմանը:
Այս տարեսկզբին սրվել է Էգեյան ծովի նավթագազային պաշարների շուրջ
թուրք-հունական վեճը: 2013թ. փետրվարի վերջերին Հունաստանը Թուր
քիայի դեմ բողոքի նոտա ներկայացրեց ՄԱԿ` պնդելով, որ Թուրքիան նավթի
որոնման աշխատանքներ է իրականացնում իր մայրցամաքային շելֆում: Նո
տայում նշված է, որ Թուրքիան խախտել է 1982թ. ՄԱԿ-ի ընդունած ծովային
իրավունքի կոնվենցիայի դրույթները: Սակայն Թուրքիան պնդում է, որ TPAO-ին
հետազոտական աշխատանքներ կատարելու իրավունք է տվել այն շրջանում,
որը «գտնվում» է Թուրքիայի պետական սահմանների ներսում: Ի դեպ, դրանից
առաջ էլ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեթ Դավութօղլուն հայտարարել
էր, թե Էգեյան ծովում Հունաստանի կողմից նավթի որոնման աշխատանքներ
սկսելու դեպքում Թ
 ուրքիան կվարվի նույն կերպ46:
Թուրքիան ու Հունաստանը, 1970-ական թվականներից սկսած, հակամար
տության մեջ են Էգեյան ծովի շելֆի բաժանման հարցում: Թուրքիան գտնում
է, որ տարածքային ջրերի ու ԲՏԳ-ի սահմանները հստակեցնելիս հաշվարկը
պետք է սկսվի հունական ցամաքից (Բալկանյան թերակղզուց) և ոչ թե Թուր
քիայի ափերի մոտ գտնվող հունական կղզիներից: Բնականաբար, պաշտոնա
կան Աթենքն ընդդիմանում է դրան:
Նավթի սպառման աճը Թուրքիային ստիպում է բացել ավելի վաղ հայտնա
բերված և չշահագործված նավթահանքերը և ընդլայնել նավթի որոնման աշ
խատանքները: 2013թ. փետրվարին Թաներ Յըլդըզը հայտարարեց, որ իրենք
սկսել են բացել Դիարբեքիր, Ադըյաման ու Շանլըուրֆա (Ուրֆա) նահանգներում
1980թ. կոնսերվացված 6 նավթահանքերը՝ հավելելով, որ այս տարի Թուրքիան
ածխաջրածինների որոնման աշխատանքներ է իրականացնելու հարավ-արևել
յան Հաքքարի և Շըրնաք նահանգներում, ինչպես նաև Սև ծովում47: Նույն ամսին
TPAO-ն և Shell-ը համաձայնագիր ստորագրեցին Սև ծովում նավթի հետախուզ
ման աշխատանքներ իրականացնելու շուրջ: Shell-նառաջիկա 3 տարում Սև ծո
վի արևմտյան հատվածում մի շարք հորատումներ իրականացնելու նպատակով
ներդնելու է 150-200 միլիոն դոլար48:
Այս տարվա փետրվարի 17-ին Ստամբուլում ջուրն իջեցվեց թուրքական ար
տադրության առաջին գիտահետազոտանավը` TÜBİTAK Marmara-ն, որը զբաղ
վելու է նաև մինչև 3000 մետր խորության վրա նավթահանքերի փնտրտուքով49:
Իսկ փետրվարի 23-ին Ստամբուլում ջուրն իջեցվեց Նորվեգիայից 130 միլիոն
դոլարով գնված և միջնադարյան թուրք հայտնի ծովակալի պատվին անվանա
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կոչված Barbaros Hayreddin Paşa սեյսմիկ հետախուզական նավը, որը նավթի
հետազոտման աշխատանքներ է կատարելու Սև և Միջերկրական ծովերում 50:
Թուրքիան այժմ իր տարածքում ակտիվորեն փնտրում է թերթաքարային նավթի
պաշարներ: Դրանք գնահատվում են 9.64 միլիարդ տոննա:
Ածուխ: Հումքի ավելի էժան աղբյուրներ փնտրող Թուրքիան ներկայումս ցան
կանում է Ռուսաստանից ու Իրանից գազի ներկրման հարցում ունեցած կախ
վածության նվազեցման ևէլեկտրաէներգիայի արտադրման մեծացման համար
լայնորեն օգտագործել ածուխ: Թուրքիան ածուխ է գնում հիմնականում Ռու
սաստանից, ԱՄՆ-ից, Կոլումբիայից ու ՀԱՀ-ից` տարեկան 30 միլիոն տոննա:
2013թ. հունվարի 3-ին Թուրքիայի ու ԱՄԷ-ի միջև կնքված համաձայնագրով նա
խատեսվում էր մինչև 2020թ. երկրի հարավ-արևելյան հատվածում ընկած Աֆ
շին-Էլբիսթան ածխային ավազանից ոչ հեռու կառուցել ածխի էլեկտրակայան,
որի հզորությունը կազմելու է 8000 Մվտ: Ակնկալվում է, որ ԱՄէ-ի պետական
TAQA էներգետիկ ընկերությունը դրանում ներդնելու է 12 միլիարդ դոլար: Այդ
էլեկտրակայանի կառուցումը 2/3-ով կավելացնի Թուրքիայում ածխից արտադր
ված էլեկտրաէներգիայի ծավալը51:
2013թ. հունվարի վերջին Քոնիա նահանգում 4-ամյա հետախուզական աշ
խատանքների արդյունքում բացվեց Քարափընար ածխահանքը, որի պաշարնե
րը կազմում են 1.8 միլիարդ տոննա: Դա բավական է, որպեսզի 5000 Մվտ հզո
րությամբ ջերմաէլեկտրակայանի աշխատանքն ապահովվի մոտ 30 տարի: Թա
ներ Յըլդըզը հայտարարել է, որ նախատեսվում է տվյալ հանքավայրում ներդնել
7-8 միլիարդ դոլար` ընդգծելով, որ դրա հայտնաբերման շնորհիվ կստեղծվի
ռեզերվային աղբյուր, որն իր հզորությամբ կրկնակի կգերազանցի Թուրքիայի
խոշորագույն հիդրոկառույցին` Աթաթուրքի ամբարտակին (2400 Մվտ)52: Այս և
առաջիկա տարիներին մեծ տեղ կհատկացվի ածխին:
Ատոմային էներգիա: Միջերկրածովյան Մերսին նահանգի Աքքույու վայրում
Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի կառուցումը մեկնարկելու է 2014թ. սկզբին:
Կառուցման համաձայնագիրը Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև ստորագրվել
է 2010թ. մայիսին: Ընթացիկ տարվա մայիսին կավարտվի շրջակա միջավայրի
վրա դրա ազդեցության մասին հաշվետվության պատրաստումը: Ակնկալվում
է, որ Աքքույուի ատոմակայանը կսկսի էլեկտրաէներգիա արտադրել 2020թ-ից:
Առաջին փուլում ատոմակայանի էներգետիկ հզորությունը կազմելու է 4800
Մվտ: Նախագիծն, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է 20 միլիարդ դոլար, որից
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թուրքական մասնաբաժինը կազմում է 7.5 միլիարդ դոլար: Ատոմակայանն ունե
նալու է 4 էներգաբլոկ, որոնք շարք են մտնելու մեկ տարի հաջորդականությամբ,
ևորոնցից յուրաքանչյուրի հզորությունը կազմելու է 1200 Մվտ53:
Ընդհանուր առմամբ, Թուրքիան պլանավորել է կառուցել երեք ատոմակա
յան: Երկրորդ ատոմակայանը կառուցվելու է սևծովյան Սինոպում: Այս ատոմա
կայանը կառուցողի անունը դեռ հայտնի չէ: Փետրվարին Թաներ Յըլդըզը հայ
տարարեց, որ այդ ատոմակայանի կառուցման իրավունքի համար պայքարում
են Չինաստանը, Կանադան, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան` ընդգծելով, որ
Սինոպի ատոմակայանի կառուցումը գնահատվում է 25 միլիարդ դոլար54:
Երրորդ ատոմակայանի կառուցման հետ կապված` Թաներ Յըլդըզը նախորդ
տարվա աշնան վերջին հայտարարել է, որ հավանական վայրերից մեկը կարող
է լինել Բուլղարիայի սահմանից ոչ հեռու ընկած Իղնեադան: Յըլդըզը հավելել
է, որ այդ մասին որոշումը կհրապարակեն երկու տարի անց` չբացառելով, որ
երկրաշարժի ռիսկի նվազեցման պատճառով ընտրությունը կարող է կատարվել
Անկարայի օգտին55:
Այս ամենին զուգահեռ՝ Թուրքիան իր տարածքում ակտիվորեն զբաղված է
ուրանի հանքերի փնտրտուքով: 2011թ. օգոստոսի սկզբին թուրքական մամու
լը գրեց, որ երկրի հարավ-արևելյան շրջանի գետերում ու լճերում անցկացված
եռամյա հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվել են ուրանի խոշոր
պաշարներ: Տիգրիս և Եփրատ գետերի ջրերից վերցված նմուշների մեկ լիտրում
հայտնաբերվել է 1 միկրոգրամ ուրան, իսկ Վանա լճի 30 տարբեր հատվածներից
վերցված նմուշների մեկ լիտրում` միջինը 76 միկրոգրամ ուրան։
Ընդհանուր առմամբ, Վանա լճի ուրանի պաշարները կազմում են 50.000
տոննա, ինչը գնահատվում է 7.5 միլիարդ դոլար (միջին հաշվարկով՝ մեկ կիլոգ
րամը 150 դոլար, թեև այն հասնում է մինչև 220 դոլարի)։ Նշվում է, որ 5000 Մվտ
հզորությամբ ատոմակայանին գործելու համար տարեկան անհրաժեշտ է 1000
տոննա ուրան56:
Այսպիսով՝ ատոմակայանների կառուցումը Թուրքիային հնարավորություն
կտա բավարարել իր աճող էներգետիկ կարիքները, զգալիորեն կրճատել գազի
ներկրումից ունեցած մեծ կախվածությունը ու դրանով իսկ գումարներ տնտեսել
(Թուրքիայում տարեկան սպառված էլեկտրաէներգիայի 44%-ը բաժին է ընկնում
գազով աշխատող էլեկտրակայաններին): Բացի դրանից, Թուրքիան ցանկանում
է իր միջուկային հնարավորությունները հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ անհ
րաժեշտության դեպքում կարողանա արտադրել միջուկային զենք և շատ ետ
չմնալ Իրանից:
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Էլեկտրաէներգիա: Դեռևս 2012թ. աշնանը ETKB-ի պատրաստած զեկույ
ցում նշված է, որ Թուրքիան էլեկտրաէներգիայի սպառման աճի ցուցանիշով աշ
խարհում գրավել է երկրորդ տեղը` զիջելով միայն Չինաստանին: 2011թ. վերջին
Թուրքիայում մեկ անձի կողմից տարեկան սպառած էլեկտրաէներգիայի չափը
կազմել է 3000 կվտ/ժամ (2002թ.` 900 կվտ/ժամ): Կանխատեսվում է, որ 2023թ.
դա կրկնապատկվելու է` հասնելով 6000 կվտ/ժամի:
Հաշվի առնելով բնակչության աճը` Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի սպառու
մը 230 միլիարդ կվտ/ժամից հասցվելու է մինչև 500 միլիարդ կվտ/ժամի: Զեկույ
ցում նշված է, որ Թուրքիայում առկա բնական պաշարներով հնարավոր չի լինի
տարեկան արտադրել 500 միլիարդ կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա: Կանխատես
վում է, որ էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճը կունենա հետևյալ պատկե
րը. 92 միլիարդ կվտ/ժամը կարող է արտադրվել երկրի հիդրոէլեկտրակայաննե
րում, 33 միլիարդը` ջերմաէլեկտրակայաններում, 55 միլիարդը` քամու էլեկտրա
կայաններում, իսկ 11 միլիարդը` արևային ու երկրաջերմային էներգիայից:
Դրանով իսկ Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ներկայիս
230 միլիարդ կվտ/ժամին կավելացվի ևս 191 միլիարդ կվտ/ժամ, ինչը կկազ
մի 421 միլիարդ: Բաց կմնա մնացյալ 80 միլիարդ կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիայի
արտադրման հարցը: Այս հարցում օգնության են գալու կառուցվելիք ատոմա
կայանները, որոնք էլ սկզբնական փուլում կկարողանան տարեկան արտադրել
80 միլիարդ կվտ/ժամ: 2012թ. վերջի դրությամբ Թուրքիայի հիդրոէլեկտրակա
յանների ընդհանուր հզորությունը կազմում է 16.934 մեգավատ, ինչը պետք է
մինչև 2023թ. հասցվի 36.000 մեգավատի: Փորձագետները կանխատեսում են,
որ առաջիկա տասնամյակում Թուրքիան կվերածվի Եվրոպայում էլեկտրաէներ
գիայի երրորդ խոշոր սպառողի` շրջանցելով Մ
 եծ Բրիտանիային57:
2012թ.-ի սկզբին EPDK-ն հայտնեց, որ Թուրքիայում կառուցվում է 793 էլեկտ
րակայան, որոնց ընդհանուր հզորությունը կազմելու է 40.035 Մվտ՝ հավելե
լով, որ տվյալ պահին Թուրքիայի էլեկտրակայանների հզորությունը կազմում է
53.560 Մվտ և կառուցվողների շահագործման հանձնումից հետո ընդհանուր
հզորությունը կկազմի 93.595 Մվտ: Կառուցվող էլեկտրակայաններից 94-ը ջեր
մաէլեկտրակայաններ են, որոնց հզորությունը կազմելու է 19.493 Մվտ, 543-ը՝
հիդրոէլեկտրակայաններ (15.584 Մվտ), 156-ը՝ այլընտրանքային էներգիայով
աշխատող էլեկտրակայաններ (4958 Մվտ)58:
Այլընտրանքային էներգիա: 2023թ. դրությամբ էներգետիկ նոր աղբյուրների
չափաբաժինը կազմելու է նվազագույնը 30%: EPDK-ն 2013 թվականը հռչակել է
արևային էներգիայի տարի: Երկրի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ արևային
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էներգիայի նրա պոտենցիալը մեծ է. արեգնափայլի տարեկան միջին տևողութ
յունը կազմում է 2640 ժամ (օրական ընդհանուր առմամբ 7.2 ժամ): Այդ պլանում
առաջատարները երկրի հարավ-արևելյան ու միջերկրածովյան շրջաններն են:
Մինչև 2013թ. ավարտը արևային էլեկտրակայանների հզորությունը հասցվելու
է 600 Մվտ-ի: Թուրքիայի արևային էներգիայի պոտենցիալը գնահատվում է տա
րեկան 380 մլրդ կվտ/ժ59, իսկ քամունը՝ 48 Մվտ:
2012թ. հուլիսի դրությամբ` Թուրքիայի քամու էլեկտրակայանների հզորութ
յունը կազմում է 2000 Մվտ: Մինչև 2015թ. այն հասցվելու է 10.000, իսկ մինչև
2023թ.` 20.000 Մվտ-ի60: Երկրաջերմային էներգիայի պոտենցիալը կազմում
է 31.500 Մվտ, որով և նա Եվրոպայում զբաղեցնում է 1-ին, իսկ աշխարհում`
7-րդ տեղը: Եթե այդ պոտենցիալն օգտագործվի ամբողջությամբ, ապա տարե
կան կարտադրվի 8 միլիարդ կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա: Պլանավորված է, որ
2015թ. այդ ցուցանիշը կազմելու է 300 Մվտ61:
 այաստան: Չի բացառվում, որ Թուրքիան, ուր կտրուկ աճում է էլեկտրաէներ
Հ
գիայի սպառումը, կարող է քայլեր ձեռնարկել Հայաստանից էլեկտրաէներգիա
ներկրելու ուղղությամբ: Այս տարվա հունվարին Թ
 ուրքիայի էլեկտրաէներգիայի
առևտրի պետական ընկերության (TETAS) գլխավոր տնօրեն (այժմ՝ հանգուցյալ)
Հաջի Դուրան Գյոքքայան Վրաստանին մեղադրեց «Ադրբեջան-Վրաստան-Թուր
քիա» էներգետիկ կամրջի նախագծի իրագործման ձգձգման մեջ` ընդգծելով,
որ ի սկզբանե ենթադրվում էր այդ նախագծով էլեկտրաէներգիայի արտահա
նումը սկսել 2013թ. սկզբին, սակայն Վրաստանի տարածքում աշխատանքնե
րի ձգձգումը խափանել է դա: Այդ նախագծով Թուրքիա է մատակարարվելու
1200 Մվտ էլեկտրաէներգիա, որի կեսը հատկացնելու է Ադրբեջանը: Այնուհետև
Թուրքիայից Եվրոպա տարեկան կարտահանվի 2000 Մվտ էլեկտրաէներգիա:
Դրանով իսկ ադրբեջանական էլեկտրաէներգիան կարող է հասնել Հունաստան
ու Բ
 ուլղարիա62:
Թուրքիան այս տարի շարունակելու է հանդես գալ Մեծամորի ատոմակայանի
փակման պահանջներով, որոնք գնալով էլ ավելի են շատանալու: Թուրքական
կողմն այն որակում է որպես «Հայկական Չեռնոբիլ» և «Եվրոպայի ամենավ
տանգավոր ատոմակայան»` պնդելով, թե դրա գործունեությունը «վնաս է հասց
նում» Թուրքիայի արևելյան շրջաններին: Թաներ Յըլդըզը քանիցս շահարկել է
Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության հարցը, երբ Թուրքիայի իշխանութ
յուններին երկրի ներսում քննադատել են ատոմակայաններ կառուցելու ծրագրե
րի իրագործման համար: Նա շարունակ հիշեցնում է, որ Թուրքիայի սահմանից
ընդամենը 16 և Իգդիրից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում 35-4094
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ամյա վաղեմություն ունեցող Մեծամորի ատոմակայանը63: Ավելին՝ Իղնեադա
յում ատոմակայան կառուցելու կապակցությամբ բուլղարական կողմի հայտնած
մտահոգության հետ կապված` Յըլդըզը հայտարարել է, որ իրենք Բուլղարիայի
սահմանի մոտ չեն կառուցի Մեծամորի ատոմակայանի նման «հնացած և ժամա
նակակից տեխնոլոգիաներ չունեցող» ատոմակայան64:
2011թ. հոկտեմբերի 23-ին Վանում գրանցված ավերիչ երկրաշարժը թուր
քական կողմի համար նույնպես առիթ ծառայեց` շահարկելու համար Մեծամո
րի ատոմակայանի անվտանգության հարցը: Թուրքական մամուլը գրեց, թե այդ
երկրաշարժը «վնաս է պատճառել» Մեծամորի ատոմակայանին, ինչի պատճա
ռով Թուրքիայում սկսվել է «միջուկային խուճապ», իսկ շատերն էլ հարցնում են,
թե ինչ հետևանքներ կունենար, եթե այդ երկրաշարժը Վանի փոխարեն տեղի
ունենար Իգդիրում: Թաներ Յըլդըզն իր հերթին հայտարարեց, որ իրենք Մեծա
մորի ատոմակայանի փակման պահանջով դիմելու են ԱԷՄԳ-ին65:
Ի դեպ, նմանատիպ «միջուկային խուճապ» Թուրքիայում գրանցվել էր նաև
2011թ. hունվարին, երբ թուրքական մամուլը գրեց, որ Մեծամորի ատոմակայա
նում «տեղի է ունեցել» ռադիացիոն արտահոսք, ինչի համար «հիմք էր ծառայել»
այն, որ Թուրքիայի արևելյան 6 նահանգներում տեղակայվել էին չափիչ սարքեր:
Սակայն Էրզրումի՝ Աթաթուրքի անվան համալսարանի ֆիզիկոս Բեքիր Դողանն
անմիջապես հերքել էր դա` ընդգծելով, որ իրենք ուղղակի սկսել են չափել ռա
դոն գազի աստիճանը և այդ նպատակով Իգդիրում և այլուր տեղադրել են չա
փիչ սարքեր, ինչը որևէ կապ չունի Մեծամորի ատոմակայանի հետ66: Այսպիսով՝
թուրքական կողմն ամեն անպատեհ առիթով շարունակում է բարձրացնել Մե
ծամորի ատոմակայանի անվտանգության հարցը և հանդես գալ դրա փակման
օգտին:
 ետևություններ: 2013թ. Թուրքիան վարելու է ակտիվ էներգետիկ քաղա
Հ
քականություն: Դրան է դրդում գնալով աճող էներգակիրների սպառումը: Ընդ
հանուր առմամբ, կարելի է առանձնացնել երեք հիմնական ուղղվածություն.
էներգակիրների ներկրման դիվերիսֆիկացում` մի շարք մատակարարներից
ունեցած կախվածության նվազեցման համար, սեփական էներգետիկ պաշար
ների ու էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման ավելացման
շնորհիվ էներգակիրների ներկրման հետագա կրճատում և սեփական էներգե
տիկ միջանցքի դերակատարության (հետևաբար նաև աշխարհաքաղաքական
նշանակության) կտրուկ ավելացում, որի հարցում Թուրքիան մեծ պոտենցիալ
ունի:
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АЙК ГАБРИЕЛЯН
Энергетическая политика Турции в 2013 г.
В статье отражены энергетические ресурсы, географическое положение и
энергетическая политика Турции. То, что Турция не так богата энергетическими ресурсами, компенсируется ее благоприятным географическим положением, поскольку это дает возможность реализовать множество проектов в
области энергетики и превратить страну в энергетический хаб между Востоком
и Западом. В то же время, Турция предпринимает шаги к достижению энергетической независимости. Экономический рост и рост населения Турции увеличивают потребление энергии и вынуждают Турцию вести все более и более
активную внешнюю энергетическую политику.

HAYK GABRIELYAN
Turkey’s Energy Policy in 2013
The article reflects on Turkey’s energy resources, geographical location, and energy
policy. The fact that Turkey is not rich in energy resources is compensated by its
favorable geographical position as it gives the opportunity to implement a number of
projects in the energy domain, and to turn the country into an energy hub between
the East and the West. At the same time, Turkey is taking steps aimed at achieving
energy independence. Turkey’s economic growth—along with its population growth
rate—increased energy consumption and enforced Turkey to pursue increasingly
active foreign energy policy.
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ԷՄՄԱ ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ
Իրանագետ, «ՀՀ» օրաթերթի Իրանի եւ Միջին Արեւելքի հարցերի մեկնաբան

Ալավիականությունը Իսլամի շիա ուղղության աղանդներից է: «Ալավի»՝ բա
ռացի նշանակում է Ալիի հետեւորդ, ալիական: Իսկ այս դեպքում խոսքը Մոհա
մեդ մարգարեի հորեղբորորդու դուստր Ֆաթիմայի ամուսնու՝ Ալիի մասին է, ով
Մարգարեից հետո 4-րդ խալիֆն է: Նա շիա ուղղության գլխավոր Սուրբն է եւ
Մարգարեի ընտրյալ խալիֆը:
Իսլամի պատմության մեջ շիա ուղղության որոշ աղանդները բնութագրվում
են իբրեւ «Ղալլաթ» (չափազանցություններ), քանզի Ալիին եւ նրա սերունդներին
բարձրացնում են մինչեւ մարգարեի կամ աստծու աստիճանի: Իսլամագետներն
Իրանում առկա «Յարսան» կամ «Ալի ալլահի»1 (Ալին Աստված), Սիրիայում եւ
Լիբանանում ապրող դորուզիներին, Սիրիայի ու Թուրքիայի ալավիներին համա
րում են «Ղալլաթ»2: Նշում են, որ դրանք ավելի ուշ են առաջացել եւ իրենց վրա
կրում են մանիականության3 ու զրադաշտականության ազդեցությունը:
Ալավիները, ովքեր գլխավորապես բնակվել են Օսմանյան կայսրության տա
րածքում եւ վերջինիս կողմից ենթարկվել լուրջ հալածանքների, այսօր ապրում
են Թուրքիայում, Սիրիայում եւ Լիբանանում:
Իսլամագետների եւ ուսումնասիրողների շրջանակներում ալավիների հա
վատքի ու կրոնական գաղափարախոսության մասին միասնական տեսակետ
ներ չկան, իսկ առկա տեսակետները երբեմն նույնիսկ խիստ հակասական են:
Այս աղանդի վերաբերյալ լուրջ ուսումնասիրությունները սկսվել են վերջին տաս
նամյակներում, որոնց համար առավելապես հիմք են ծառայել խնդրո աղանդի
մասին, թերեւս, սակավ սկզբնաղբյուրները: Դրանք «Մելալ վա նահալ»4 (կրոն
ներ եւ հավատքներ) աշխատանքներ են, որոնց գնահատականները հիմնակա
նում բացասական են, անգամ նշվում է, որ ալավիներն ավելի անհավատ են, քան
քրիստոնյաներն ու մովսեսականները5: Կրոնագետ, փիլիսոփա Մոհամեդ Աբդոլ
Քյարիմ Թաջըդդին Շահրստանին (1086-1153) իր հռչակավոր «Մելալ վա նա
հալ» գրքում6 շեշտել է, որ ալավիական աղանդի հետնորդներն աստվածացնում
են շիա ուղղության սրբերին:
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Ալավիներն իսլամական աշխարհի ժամանակակից կրոնագետների աշխա
տանքներում, որոնք հիմնականում հենվում են սկզբնաղբյուրների վրա, մեծա
մասամբ բացասական են: Ի դեպ, արեւմտյան արեւելագետների ու իսլամա
գետների տեսակետներն էլ իրենց հերթին հաճախ տարբերվում են իսլամական
աշխարհի տեսակետներից:
Հատկանշական է նաեւ, որ իրանցի պատմաբան, Յարսան աղանդի հետեւորդ
դոկտ. Գոլմորադ Մորադին շեշտում է, որ ալավիների եւ յարսանների դավանան
քը նույնն է, որի արմատները նախաիսլամական են՝ զրադաշտական: Սակայն
հետագայում, ժամանակի թելադրած պայմաններով, փոփոխության են ենթարկ
վել նորամուծություններով7: Ալավիների զրադաշտական արմատների վրա է
շեշտը դնում նաեւ իրաքցի պատմաբան Ֆալքըդդին Բաքեին, ով նույնպես յար
սան աղանդի հետեւորդ է եւ երկար տարիներ ուսումնասիրել է ալավիների ու
յարսանների կրոնական ուսմունքն ու պատմությունը: Նա շեշտում է, որ ալավի
ներն ու յարսանները բնավ էլ շիա չեն՝ նշելով, որ տարածաշրջան արաբական
արշավանքների ժամանակ շատերն իսլամ ընդունեցին, սակայն Զագրոսյան
լեռնաշղթայի հովիտներում բնակվող արիական ցեղերը՝ լուրջ դիմադրություն
ցուցաբերելով, պահպանեցին զրադաշտական ուսմունքի բազում արժեքներ:
Բայցեւայնպես՝ արաբների հալածանքներից ու ճնշումներից պաշտպանվելու
նպատակով նորամուծություն կատարեցին իրենց դավանանքում եւ հայտնեցին,
որ Սուրբ հոգին ներթափանցել է Ալիի մեջ, նա աստված է8:
Մարինի Արինգբերգի կարծիքով՝ Սիրիայի եւ Թուրքիայի ալավիներն ունեն
բազմաթիվ ընդհանրություններ, որոնցից գլխավորը նրանց քրիստոնեական
անցյալն է, սակայն հանգամանքների բերումով իսլամ են ընդունել՝ դավանելով
տարբեր աղանդների, պահապանել են նաեւ քրիստոնեական հավատի տար
րեր՝ մզկիթ չեն կառուցում, գինի են խմում եւ տոնում Սուրբ Զատիկը9: Միաժա
մանակ նրանց միջեւ առկա են մի շարք տարբերություններ, որոնք հետեւանք են
ինչպես աշխարհաքաղաքական պայմանների, այնպես էլ լեզվական եւ ծագում
նաբանական հատկանիշների: «Նրանք թուրքեր են, արաբներ, քրդեր ու զա
զաներ, թերեւս հենց այս հանգամանքների պատճառով հազիվ թե կարողանան
լիովին միավորվել»,- նշում է նա:

***
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Իսլամական գրականության մեջ Սիրիայի ալավիները հայտնի են նաեւ Նասի
րիա, Նումերիա անուններով, ինչի առնչությամբ տեսակետները խիստ հակասա
կան են: Նասիրիականների մասին առաջին անգամ հիշատակել է 9-10-րդ դարե
րի «Մելալ վա նահալ» գրողներից Սադ իբն Աբդուլա Աշարի Ղոմին: Նա նշում է,
որ նրանք մարգարե են ընդունում Մոհամեդ բեն Նասիր Ղեյրի Նոմեյրի անունով
մեկին, աստվածացնում Ալիի սերունդներից Աբու Հասանին: Հավատում են հո
գեփոխությանը, հնարավոր համարում տղամարդու ամուսնությունը տղամար
դու հետ, այն գնահատում որպես համեստություն: Այլոք գրել են, որ նրանք գինի
են խմում, հոգեփոխություն ընդունում, երկնքի ու երկրի ստեղծողը համարում
Ալիին, կարեւորում նաեւ Սուրբ հոգու ներթափանցումը:
Կարելի է նշել, որ իսլամական աշխարհում նասիրիական ալավիների մա
սին այդօրինակ կարծիքներ են հայտնել ժամանակակից կրոնագետներից շա
տերը, այդ թվում լիբանանցի հոգեւորական Մոհամեդ Ռեզա Հաքիմը10, նման
տեսակետների ենք հանդիպում նաեւ հանրագիտարաններում: Իսկ համեմա
տաբար չեզոք, ոչ իսլամական աղբյուրները նասիրականների ուսումքի մասին
գրում են11, որ այն շիականության, քրիստոնեության եւ Իրանի նախաիսլամա
կան հավատքի որոշ տարրերի համակցություն է, որտեղ միակ աստծո էութ
յունը բաղկացած է երեք անքակտելի հիմքերից, որոնք կոչվում են՝ «Իմաստ»,
«Անուն» եւ «Դուռ»: Դրանք հերթականությամբ դրսեւորվել ու կերպավորվել են
մարգարեների էության մեջ: Նրանց կարծիքով՝ վերջին դրսեւորումը համընկնում
է իսլամի երեւան գալու հետ, իսկ անքակտելի Երրորդության դրսեւորումը տե
սանելի է Սուրբ Ալիի, Մարգարեի ու Սալման Ֆարսիի12 մեջ: Նշյալ աղբյուրի հա
մաձայն՝ ալավիներն ընդունում են հոգեփոխությունը, բացի դրանից, Հիսուսին
մեծարելու հարցում չափազանցությունների գիրկն են ընկնում, մեծ հարգանք
են տածում առաքյալների ու նահատակված որոշ սրբերի հանդեպ եւ ընդունում
մկրտությունը: Այլ աղբյուրների համաձայն՝ Սիրիայի ալավիները կրոնամիստի
կական աղանդ են՝ շիա ուղղության 12 սրբերի տարբերակից ճյուղավորված,
որոնց մասին ստույգ տեղեկությունները շատ քիչ են:
Սիրիայի ալավի նասիրիականները, որոնք գերադասում են իրենց ալավի
անվանել, իրենց հավատքը բնավ չեն կապում Մոհամեդ բեն Նասիր Նոմեյ
րիի անվան հետ՝ նշելով, որ այն տարածում է գտել 12-13-րդ դարերում, մինչ
դեռ Նոմեյրին վախճանվել է 669թ.: Միաժամանակ ընդգծում են, որ նա Նոմեյ
րիա աղանդի հիմնադիրն է: Իսկ Նասիրիա անվանումը բացատրում են դարեր
շարունակ Սիրիայի Նասիրիա լեռնաշղթայում ապաստանելու հանգամանքով:
Միաժամանակ շեշտում են, որ այդտեղ հաստատվել են 1056-1261թթ. Խաչակ
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րաց արշավանքների ընթացքում՝: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն՝ նրանք այդ
լեռնաշղթայում ապաստան են գտել Օսմանյան կայսրության ճնշումների ու հա
լածանքների պատճառով13: Նրանք իրենց համարում են շիա՝ 12 սրբերի տարբե
րակի հետնորդներ:
Հատկանշական է, որ Լիբանանի շիաների առաջնորդ Էմամ Մուսա Սադրի14
կրոնական վճռով (ֆաթվա) ալավիականությունը պաշտոնապես ճանաչվեց շիա
ուղղության ճյուղավորումներից15 մեկը:
Վերլուծաբաններից ոմանք Էմամ Սադրի հիշյալ վճիռը քաղաքական են հա
մարում՝ նշելով, թե ալավիները շիա են հայտարարվել Սիրիայի նախկին նախա
գահ Հաֆեզ ալ Ասադի հետ հարաբերությունները սերտացնելու, անգամ նրա
հետ միություն կազմելու նպատակով: Ի դեպ, Իրանի իսլամական հեղափո
խության առաջնորդ, Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Էմամ
Խոմեյնին եւս այդօրինակ կրոնական վճռով Սիրիայի ալավիներին դասել է շիա
աղանդների շարքը: Քաղաքագետները դարձյալ այն կարեւորել են քաղաքական
տեսանկյունից՝ շեշտելով, որ վճռի նպատակը Սիրիայում իշխող ալավիական իշ
խանությունների հետ ռազմավարական դաշնակցությունն արդարացնելն էր:
1920թ. Սիրիան անցավ Ֆրանսիայի պրոտեկտորատի տակ: Արդյունքում
ալավիները, փաստորեն, ազատագրվեցին օսմանյան հալածանքներից եւ ճնշում
ներից: Այդ ժամանակահատվածում նրանք կազմում էին Սիրիայի բնակչության
շուրջ 12-14 տոկոսը, Նասիրի լեռնաշղթայում ապստամբություն բարձրացրե
լով՝ ողջ տարածաշրջանը վերցրել էին իրենց վերահսկողության տակ եւ 1924թ.,
ի վերջո, Սիրիայի կազմում ստեղծեցին ինքնավարություն, որը կառավարվում
էր ֆրանսիացի կառավարիչ: Ինքնավարությունը գոյատեւել է մինչեւ 1936թ.,
երբ անկախ Սիրիայի մաս կազմեց: Հետագայում անջատողականության տրա
մադրություններին վերջ դնելու նպատակով Սիրիայի իշխանությունները լուրջ
ճնշումների ենթարկեցին ալավիներին ու դորուզիներին: Անցյալ դարի 40-ական
ներից ալավիները, Հաֆեզ Ասադի(1930-2000) ջանքերով, երկրի զինված ուժե
րում մեծ թիվ կազմեցին, որոնց աջակցությամբ վերջինս, ով արդեն գեներալի
կոչում ուներ եւ պաշտոնավարել էր որպես օդուժի հրամանատար, պաշտպա
նության նախարար եւ Բաաս կուսակցության առաջնորդ,1971թ. հեղաշրջման
միջոցով եկավ իշխանության: Եվ այսպիսով, ալավիները՝ Սիրիայում իշխանութ
յան գալով, իշխող են առայսօր:
Արեւմտյան աղբյուրների համաձայն՝ Սիրիայի 21-23 միլիոն բնակչության
շուրջ 89 տոկոսն արաբներ են, ընդ որում 74 տոկոսը՝ սունի մահմեդականներ:
Շիա ուղղության բոլոր աղանդների հետեւորդների ընդհանուր թիվը կազմում է
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12, իսկ ալավիներինը՝ ընդամենը 6 տոկոս: Ըստ այլ աղբյուրների, ալավիները
կազմում են ողջ բնակչության 10-13 տոկոսը16: Որոշ աղբյուրներ նշում են նաեւ
15-20 տոկոս17:
***
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի ալավիներին, ապա նրանց նաեւ բեքթաշական
ալավիներ են անվանում, քանզի համարում են սուֆի առաջնորդ Մոհամեդ բեն
Էբրահիմ բեն Մուսա Խորասանիի (1209-1270) հետեւորդ, ում թուրքերը Հաջի
Բեքթաշ Վալի են կոչում18: Վերջինս Իրանի Նեյշաբուր քաղաքից եկել է Փոքր
Ասիա եւ միավորել այնտեղ առկա կրոնական շարժումները, ստեղծել նոր՝ բեք
թաշական ալավիականություն ուղղությունը:
Իրանցի պատմաբան, դոկտ. Աֆշար Սոլեյմանիի կարծիքով՝ գիտնականներն
ու պատմաբանները առայսօր ալավիների հարցի վերջնական պատասխանը
չեն գտել: Նրանք նշում են, որ ալավիները մի կողմից խիստ նման են սուֆիա
կաններին, մյուս կողմից կրոնի հստակ դրսեւորումներ կան նրանց հավատքի
սկզբունքներում, իսկ մշակութային հիմքն իր մեջ ընդգրկում է աշխարհագրա
կան բավական ընդարձակ տարածություն19: Սոլեյմանին այս առնչությամբ կա
րեւորել է իրանցի գիտնական ու դիվանագետ Ահմադ Խան Մալեք Սասանիի
(1881-1967թթ.) տեսակետները20, ով 1918-22թթ. եղել է Ստամբուլում Իրանի
հյուպատոսը: Վերջինիս կարծիքով՝ ալավիները ղզլբաշ ցեղերից են, որոնք տա
րածված են եղել Փոքր Ասիայում, սունիները նրանց շիա են անվանում, իսկ
իրենք իրենց՝ ալավի: Սակայն նրանց ծեսերը, կրոնական արարողություններն
ու սկզբունքները լիովին տարբերվում են շիաներից: Ալավիականության երեւան
գալու վերաբերյալ օսմանյան պատմական աղբյուրները նշում են, որ այն ձեւա
վորել է իրանցի սուֆի միստիկ գիտնական Հաջի Բեքթաշ Վալին:
Մարինի Արինգբերգը եւս՝ կարեւորելով ալավիականության հարցում Հաջի
Բեքթաշի դերը Թուրքիայում, նշում է, որ 1071թ., երբ Բյուզանդիան Մանազ
կերտի ճակատամարտում պարտություն կրեց թուրքերից, թուրք-թաթարա
կան ցեղերը մուտք գործեցին Անատոլիա, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը
քրիստոնյաներ էին՝ հույներ, հայեր, ասորիներ եւ վրացիներ21: Սելջուկ թուրքերի
իշխանության օրոք սուֆի շեյխերը խիստ ազդեցիկ դեր ունեին, ովքեր քրիս
տոնյաների հանդեպ իրենց անտարբեր վերաբերմունքով դյուրին էին դարձնում
հայերի ու հույների առնչություններն իսլամի հետ22: Իսկ Հաջի Բեքթաշը, ով մեծ
հարգանք էր վայելում Անատոլիայում, քարոզում էր իսլամի մի նոր տարբերակ,
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որն իսլամի ու քրիստոնեության ավանդույթների եւ սկզբունքների համադրութ
յուն էր: Իսկ հուսահատ քրիստոնյաները, որ իրենց պարտությունն աստծու պա
տիժ եւ աշխարհի վերջն էին համարում, աստիճանաբար տրվում էին իսլամի
եւ քրիստոնեության համադրության քարոզներին եւ ընդունում այն: Հենց այդ
ճանապարհով են մկրտությունը, Զատկի տոնը, սրբերի պաշտամունքը եւ եկե
ղեցու բարեխոսությունը քրիստոնեությունից ներմուծվել իսլամի խնդրո առար
կա աղանդի մեջ23: Այլ կերպ ասած՝ Թուրքիայում ալավիների առնվազն զգալի
հատվածը ծագումով հույն, հայ եւ ասորի են՝ անկախ այսօր թուրք, քուրդ կամ
զազա համարվելուց:
13-րդ դարի ընթացքում Թուրքմենստանից Փոքր Ասիա ներթափանցեցին
թուրքական այլ ցեղեր: Աստիճանաբար հզորանալով՝ նրանք դուրս մղեցին
սելջուկ թուրքերին եւ 1299թ. հիմնադրեցին Օսմանյան կայսրությունը, որը հա
րատեւեց մինչեւ 1922 թվականը, իսկ 16-րդ դարում հասել էր իր հզորության
գագաթնակետին: Օսմանյան թուրքերը, ի տարբերություն սելջուկների, պատ
կանում էին իսլամի սունի ուղղության Հանաֆի աղանդին, որի օրենքներն իշ
խող էին, սուլթանները համարվում էին նաեւ բոլոր սունիների կրոնական առաջ
նորդները, իսկ 15-րդ դարի վերջին՝ ողջ իսլամական աշխարհի առաջնորդները`
խալիֆներ: Վերջիններս՝ ալավիներին մահմեդական չհամարելով, անասելի հա
լածանքների էին ենթարկում, նրանց հարստահարում՝ տարաբնույթի հարկեր
գանձելով: 15-րդ դարի վերջին նրանք ալավիների առաջնորդներին, բանակ
ցություններ վարելու պատրվակով, հրավիրում են կայսրության կարեւոր քա
ղաքներից Հալեպ, որտեղ օսմանյան գործակալները շրջապատում են նրանց,
կապում ձեռքերն ու ոտքերը, այնուհետեւ քաղաքի հրապարակում մեկ առ մեկ
գլխատում, որպեսզի դաս լինի բոլորի համար: Այլ կերպ ասած՝ դարեր շարունակ
ալավիները ենթարկվել են դաժան հալածանքների: Նրանք հաճախ հերետիկոս,
անաստված եւ կռապաշտ պիտակներից խուսափելու նպատակով թաքցնում
էին իրենց հավատքը:
1922թ. Օսմանյան կայսրությունը փլուզվեց եւ Քեմալ Աթաթուրքի գլխավո
րությամբ հիմնադրվեց Թուրքիայի հանրապետությունը, երկրում հաստատվեց
աշխարհիկ վարչակարգ: Քեմալական Թուրքիայում կարեւորվում էր թուրքա
կան ինքնությունը եւ ջանքեր էին գործադրվում «թուրքացնելու» այլ ազգերին
ու ազգություններին: Թեեւ ալավիների հանդեպ ճնշումները մասամբ թուլա
ցել էին, բայցեւայնպես, խտրականության եւ արհամարհանքի քաղաքակա
նությունը շարունակվում էր: Դրա վառ ապացույցը դերսիմյան ջարդերն էին:
1937-38թթ. Դերսիմում նախ ալավիների առաջնորդ Սեյդ Ռզային բանակցելու
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պատրվակով 1937թ. սեպտեմբերի 10-ին հրավիրեցին Ասանջան եւ ձերբակա
լեցին, ապա նոյեմբերին նրան, որդուն ու եւս 10 հոգու կախաղան բարձրացրին:
Այնուհետեւ զինված ուժերը Դերսիմում սկսեցին ալավիների ջարդերը: Մինչեւ
1938թ. 40 հազար ալավի ոչնչացվեց, եւ հարյուր հազարավորները հարկադր
ված եղան հեռանալ իրենց տուն ու տեղից: Աթաթուրքը հովանավորել է այդ
ջարդերը: Առկա փաստաթղթի համաձայն՝ այդ առնչությամբ նա նախագահ Իս
մաթ Ինոնոյին հղած հեռագրում նշել է. «Այդ քայլը գերխելամիտ է եւ ազգա
յին պատասխանատվություն»24: Այսուհանդերձ՝ ալավիները, որոնք հակված են
քվեարկելու հօգուտ աշխարհիկ եւ ձախ կողմնորոշմամբ կուսակցությունների,
այսօր էլ՝ ընտրելով չարյաց փոքրագույնը, հաճախ քվեարկում են Աթաթուրքի
հիմնադրած աշխարհիկ, բայց ազգայնամոլ «Ժողովրդական հանրապետութ
յուն» կուսակցության օգտին: Ահավասիկ. դատարաններում քրդերի՝ մայրենի
լեզվով խոսելու վերաբերյալ օրինագծի քննարկման ժամանակ ալավիների ձայ
ներով ընտրված պատգամավորը՝ դեմ արտահայտվելով, շեշտել է. «Ոչ մի ուժով
չեք կարող հավասարության նշան դնել թուրքի եւ քրդի միջեւ»25, ինչը բողոքի
լուրջ ալիք էր բարձրացրել:
Թուրքիայում ապրող ալավիներն ազգությամբ արաբ, քուրդ, զազա եւ թուրք
են, սակայն դարեր շարունակ տառապանքների ու զրկանքների գնով պահպա
նել են իրենց կրոնը, ուստի նրանց համար առավել կարեւոր են կրոնական ինք
նությունն ու միասնությունը, մինչդեռ քաղաքական ուժերը հաճախ շահարկում
են նրանց ազգային պատկանելության գործոնը: Ընթացիկ տարվա փետրվարի
3-ին Դիարբեքիրում առաջին անգամ պաշտոնապես «Քրդստան» բառի կիրառ
մամբ Քրդստանի ալավիների թեմայով տեղի ունեցած՝ քուրդ ալավիների հա
մաժողովում խոսվեց պատմության ընթացքում նրանց կրած տառապանքների
մասին: Ելույթ ունեցողները խոսում էին քրդերենի տարբեր բարբառներով՝ քուր
մանջի, զազայի եւ այլն: Համաժողովը կազմակերպել էին մի քանի քուրդ-ալավի
կառույցներ՝ «Ժողովրդավարական հասարակություն» կոնգրեսի ու քրդական
խոշորագույն օրինական՝ «Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն» կուսակ
ցության համագործակցությամբ: Ներկա էին նաեւ ալավի հոգեւորականներ,
որոնք մտավախություն ունեին, որ այն կարող էր նպաստել ալավիների պա
ռակտմանը, քանզի նրանում նկատելի էր քաղաքական երանգը: Համաժողովում
նշվեց, որ քուրդ ալավիները կրկնակի ճնշումների են ենթարկվել իրենց ազգա
յին պատկանելության պատճառով26: Քննադատություններ են հնչել ալավիների
հանդեպ իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցության ու նրա առաջ
նորդ, վարչապետ Էրդողանի վարած քաղաքականության առնչությամբ: Ալավի
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պատգամավոր Իսալ Թողլողը եւ Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը
իրենց ելույթներում սուր քննադատություններ ուղղեցին կառավարության թուր
քապաշտ քաղաքականության հասցեին: Վերջինս շեշտեց, որ կուսակցության
ղեկավարները եւ, առաջին հերթին, Էրդողանը, ալավի բառը կիրառում են իբրեւ
հայհոյանք եւ ստորացնելու նպատակով նրանց դասում են հայերի, եզդիների ու
զրադաշտականների շարքը27: Մեկ այլ պատգամավոր՝ Հուսեյն Այգունը, նշեց.
«Երբ Էրդողանը «Ջամավի» կամ ջամխանաների՝ ալավիների աղոթարանների
մասին խոսում է՝ որպես մշակույթի կենտրոնների՝ շեշտելով, թե մզկիթն է աղո
թելու վայրը, նշանակում է՝ ալավիներին մահմեդական չի համարում: Համաժո
ղովում դժգոհություն արտահայտվեց նաեւ Էրդողանի սիրիական քաղաքակա
նության առնչությամբ:
Խոսելով Թուրքիայի ալավիների թվաքանակի մասին, հավելենք, որ անկողմ
նակալ եւ գիտական վիճակագրության բացակայության պատճառով հստակ
տվյալներ չկան: Ալավիները դեռեւս 1990թ. հայտարարել են, որ 20 միլիոն են,
մինչդեռ պաշտոնական Անկարան քաղաքական շահադիտական նպատակնե
րով նրանց թիվը կրճատում է եւ համարում մի քանի միլիոն: Իսկ որոշ դիտորդ
ների կարծիքով՝ ալավիների թիվը Թուրքիայում շուրջ 15 միլիոն է28: Կան նաեւ
տվյալներ, համաձայն որոնց՝ Թուրքիայի բնակչության 25-40 տոկոսն ալավիներ
են, ընդ որում դրանց 40 տոկոսը՝ քրդեր ու զազաներ29: Ալավիները հիմնակա
նում ապրում են Անատոլիայի կենտրոնում՝ մասնավորապես Սվասում եւ Նեւ
շահրում: Սակայն շուրջ մեկ միլիոն արաբ ալավիներ կան Սիրիայի հետ սահմա
նակից Հաթա նահանգում, որոնք Բաշար Ասադի ցեղակիցներն են, ուստի այդ
երկրում ճգնաժամի ձգձգումը սպառնում է նաեւ Թուրքիային:
Թուրքիայում այսօր իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» իսլամամետ կու
սակցության եւ, մասնավորապես, նրա առաջնորդի որդեգրած նեոօսմանական
քաղաքականությունը դարձյալ մտահոգում է ալավիներին: Այս մասին են վկա
յում փաստերը: Ընթացիկ տարվա օգոստոսի 5-ին Էրդողանը՝ ելույթ ունենա
լով ուղիղ եթերում, ալավիների աղոթատեղիներից մեկը որակել է «չափազանց
տգեղ», «նայելու ոչ արժանի»: Ալավիների առաջնորդներից Մոհառամ Արջանը
Էրդողանի այդ արտահայտությունը գնահատել է որպես սադրիչ եւ ատելութ
յուն սերմանող: Նա նշել է, որ ալավիների աղոթավայրերը, որոնք «Ջամավի» են
կոչվում, Թուրքիայում համարվում են ապօրինի կառույցներ, քանի որ կառավա
րությունը դրանց կառուցելու թույլտվություն չի տրամադրում: Նման խտրական
վերաբերմունքն առկա է բոլոր 900 «Ջամավիների» նկատմամբ: Արջանը շեշտել
է, որ Էրդողանի այդ խոսքերի նպատակը ալավիներին սադրելն է, սակայն նրանք
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գործիք չեն դառնալու: Ըստ նրա, Էրդողանի նման սուբյեկտիվ վերաբերմունքը
եւ գործադրվող խտրականության քաղաքականությունն անթույլատրելի են:
Բայցեւայնպես՝ Էրդողանը, հաշվի առնելով, որ ալավիների ձայները կարող
են վճռական դեր ունենալ, նրանց սիրաշահելու նպատակով քայլեր է կատարել:
Օրինակ՝ 3 տարի առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու նրանց տիկնանց
հետ ներկա գտնվելով ալավիների կրոնական մի հավաքում, 25 րոպեանոց իր
ելույթում խիստ կարեւորել է երկրի տարբեր կրոնական համոզմունքներով ողջ
բնակչության եղբայրությունն ու հավասարությունը եւ շեշտել, որ ոչ ոք ի զորու չէ
վնասել նրանց միասնականությանն ու համերաշխությանը: Սակայն ալավիների
առաջնորդներից շատերը, ի նշան բողոքի, չէին մասնակցել այդ հավաքին՝ շեշ
տելով, որ վարչապետի ելույթում ընդգծված բարեկամության ու եղբայրության
կոչը նախկինում էլ բազմիցս լսել են, սակայն կարեւորը գործնական քայլերն են,
որոնք բացակայում են: Այսպես՝ 2008թ. բյուջեում մեծ տեղ է տրվել կրոնական
ոլորտին, բայց դրանից, ըստ ալավի առաջնորդների, բոլորովին բաժին չի հատ
կացվել ալավիներին եւ, բացի դրանից, նրանց նոր աղոթարաններ կառուցելու
իրավունք չի տրվում:
Փաստորեն, ինչպես նշում են փորձագետները, ալավիները համեմատաբար
լավ իրավիճակում էին անցյալ դարի 90-ականներին՝ Թուրղութ Օզալի եւ Սու
լեյման Դեմիրելի իշխանության օրոք30:
***
Սիրիայի զարգացումներում, երբ Էրդողանը կանգնեց «Մուսուլման եղբայր
ների» կողքին, աստիճանաբար եղբայրության նրա կոչերը վերածվեցին մե
ղադրանքների ու վիրավորանքների: Քաղաքագետներից եւ տարածաշրջանի
հարցերով փորձագետներից ոմանք Սիրիայի հանդեպ Էրդողանի թշնամանքը
բացատրում են իշխող վարչակարգի՝ ալավի լինելու հանգամանքով: Այլ կերպ
ասած՝ քաղաքական պատճառներից զատ, թերեւս, ալավիների նկատմամբ
պատմական ատելությամբ են պայմանավորված վերջին 40 տարվա ընթացքում
(բացառությամբ 2008-11թթ.) Սիրիա-Թուրքիա փոխհարաբերությունների առն
վազն ոչ բարեկամական բնույթը եւ այդ երկրում «Մուսուլման եղբայրներին» իշ
խանության բերելու ուղղությամբ Անկարայի լուրջ ջանքերը:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

Նրանց կարծիքով՝ Աստված մի անգամ հայտնվել է Հիսուսի, մի անգամ
Ալիի կերպարանքով:

2

Մոհամեդ Ջավադ Մաշքուրի, Շիականության պատմություն, Թեհրան,
1989թ., էջ 170:

3

Ք.ծ.հ. 3-րդ դարում Իրանում ի հայտ եկած ուսումունք, որը զրադաշտական
հոգեւորականների ու իշխանությունների կողմից ճնշվեց, սակայն շատ
արագ տարածվեց Միջին Արեւելքում, Եգիպտոսում եւ Եվրոպայում: Այն
դուալիստական էր եւ ընդունում էր նաեւ հոգեփոխությունը:

4

Բառեզր Ղուրանից, կրոնագիտական գրականության ժանր, որն
անցյալում շատ տարածված է եղել: Հեղինակները հաճախ հոգեւորական
եւ փիլիսոփա էին:

5

www.al-shia.org

6

Համարվում է հանրագիտարան հեղինակի ժամանակ առկա կրոնների
ու աղանդների վերաբերյալ: Արաբերեն գրված այդ գիրքը բարձր է
գնահատվում թե՛ արեւելքում եւ թե՛ արեւմուտքում:

7

www.bbc.co.uk/persian, 10 փետրվարի 2013թ.:

8

www.bbc.co.uk/persian, 10 փետրվարի 2013թ.:

9

Մարինի Արինգբերգ, Իսլամի պատմություն պարբերական, 36 եւ 37
համարներ, 1998թ., էջ 201-228:

10

Մոհամեդ Ռեզա Հաքիմի, Աղանդների եւ թագավորների վերջը, Բեյրութ,
1990թ., էջ 110:

11

www.fa.wikipedia.org

12

Եղել է ծագումով իրանցի ազնվական Ռուզբե անունով, ով երես թքելով
զրադաշտականությունից՝ ընդունել է մանիականություն, ինչի պատճառով
հետապնդվել եւ հեռացել է երկրից: Իմաստասեր փիլիսոփան Արաբական
թերակղզի է հասել, դարձել մարգարեի ամենամտերիմ մերձավորներից,
խորհրդականներից: Նույնիսկ մարգարեն նրան համարել է իր ընտանիքի
անդամ՝ Սալման Մահմեդի: Մահացել է 658թ.:
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13

www.yorikhudo.mihanblog.com

14

1986թ. Լիբիայի ղեկավար Քադաֆիի հրավերով մեկնել է այդ երկիր եւ
առայսօր նրա ճակատագիրն անհայտ է:

15

www.arabpolicy.blogfa.com, 21 օգոստոսի 2012թ.:

16

www. hamshahrionlaine.ir

17

www.arabpolicy.blogfa.com-ի 21 օգոստոսի 2012թ.:

18

www.encyclopaediaislamica.com

19

www.peace-ipsc.org/fa

20

Շարադրված են նրա «Ստամբուլում դեսպանատան հուշագրերը» եւ
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ЭММА БЕГИДЖАНЯН
Кто такие Алавиты?
Алавиты, в основном проживающие в Турции, а также в Сирии и Ливане, считаются приверженцами одной из шиитских сект. Однако, на самом деле, ее
принадлежность к данному течению ислама, можно сказать, ограничивается
возвеличиванием вплоть до обожествления Али – племянника и мужа дочери
Пророка, кто для шиитов является главным святым после самого Пророка. Алавиты Сирии и Ливана – арабы по происхождению, а те, кто проживает в Турции
– турки, курды и заза. Принимая во внимание ряд обстоятельств, в том числе
множество общих черт между алавитами и христианами, некоторые из исследователей ислама и востоковедов предполагают, что в прошлом они были христианами – греками, армянами и ассирийцами. Алавиты были одним из самых
преследуемых меньшинств в Османской империи. Сегодня правящая Партия
справедливости и развития в свою очередь рассматривает их как немусульман,
несмотря на попытки склонить их на свою сторону во время выборов из-за опасения, что их голоса могли бы быть решающими. Единству алавитов, численность которых в Турции 15-20 млн., мешает неоднородность их происхождения,
а также другие факторы. Их единство также не исходит из интересов властей,
которые, следовательно, склонны помешать этому. Отметим, что крайняя нетерпимость Анкары к правящему режиму в Сирии обусловлена принадлежностью
Асада к алавитам.
EMMA BEGIJANYAN
Who Are the Alawites?
The Alawites—mainly centered in Turkey, Syria, and Lebanon—are followers of one
of the sects of Shi’a Islam. However, it may be surely claimed that their affiliation
with the mentioned stream of Islam is limited to the glorification and deification of
Ali—the Prophet’s nephew and son in law—who appears to be the main Saint for the
Shi’ites following the Prophet himself. The Alawites in Syria and Lebanon have Arab
descent, while those who live in Turkey are of Turkish, Kurdish, and Zaza origins.
Taking into account a number of circumstances, including a lot of similarities between the Alawites and the Christians, some scholars of Islamic and Oriental studies
suggest that in the past they were Christians—Greeks, Armenians, and Assyrians.
The Alawites have been one of the most persecuted minorities in the Ottoman Empire. Today’s ruling Justice and Development Party, in its turn, treats them as nonMuslims, despite attempts to win them over to its side during the elections for fear
that their votes could be decisive. Given the heterogeneity of the Alawite origin, their
unity is hindered. The harmony among the Alawites also does not meet the interests
of the authorities concerned, which therefore tend to lay obstacles in this path. To
note, the extreme intolerance of Ankara towards the ruling regime in Syria is closely
related to Assad’s belonging to the Alawite sect.
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Պատմական գիտությունների դոկտոր

XXI դարում Թուրքիան՝ օգտագործելով համաշխարհային եւ տարածաշրջա
նային իրողությունները աստիճանաբար սկսեց հավակնել աշխարհաքաղա
քական լուրջ դերակատարության: Ստեղծված իրավիճակն ավելի քան բարեն
պաստ էր: Մի կողմից Արեւելքում խիստ ակտիվ գործունեություն էր ծավալում
Թուրքիայի գլխավոր քաղաքական գործընկերն ու հովանավորը` ԱՄՆ-ն, իսկ
մյուս կողմից` վերստին աշխուժանում է ՌԴ-ն, որը պուտինյան ժամանակաշր
ջանում սկսեց շտկել իր մեջքը` փորձելով Բ.Ելցինի օրոք արձանագրված հսկա
յական նահանջից հետո վերականգնել իր դերն աշխարհում: Կապված Բ.Ելցինի
իշխանության շրջանում ՌԴ-ի տեղատվության հետ` ԱՄՆ-ի արտաքին քաղա
քական հետաքրքրությունների դաշտում Թուրքիան զգալիորեն կորցրել էր իր
կշիռը: Ուստի ՌԴ-ի աշխուժացումը կրկին ու կրկին Թուրքիային ԱՄՆ-ի տեսա
կետից պետք է վերածեր տարածաշրջանային լուրջ դերակատարի:
Բացի դրանից, մի կողմից Անդրկովկասում Թուրքիայի գործունեության հա
մար պարարտ հող էր ստեղծվել` կապված վրաց-ռուսական հարաբերություն
ների աստիճանական վատթարացման եւ Ադրբեջանի` սեփական էներգետիկ
ռեսուրսների միջոցով տարածաշրջանում դերակատարության բարձրացման
նկրտումների հետ, իսկ մյուս կողմից` Մերձավոր Արեւելքում եւ Իրանի շուրջ տե
ղի ունեցող զարգացումները, երբ ԱՄՆ-ի գլխավոր գործընկեր էր դիտվում հենց
Թուրքիան՝ այդ ամենը ստիպեցին վերջինիս հանդես գալու նոր արտաքին քա
ղաքական հայեցակարգ-ռազմավարությամբ, որը ձեւակերպվեց որպես «ռազ
մավարական խորության» քաղաքականություն:
2002թ. նոյեմբերին Թուրքիայում իշխանության անցավ «Արդարություն եւ
զարգացում» կուսակցությունը: Թուրքիան արտաքին քաղաքականության մեջ
առաջ քաշեց «զրո խնդիրներ հարեւանների հետ» սկզբունքը, որի մշակողը Թուր
քիայի ներկայիս ԱԳ նախարար Ա.Դավութօղլուն է: Թուրքիայի արտաքին քա
ղաքականության ուղենիշը դարձավ «Ռազմավարական խորության» տեսութ
յունը, որը շարադրել է Ա.Դավութօղլուն 2001թ. հրապարակած իր համանուն
գրքում: Այս տեսության հիմնական էությունն այն է, որ արդի աշխարհում պե
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տության տեղն ու դերը որոշվում են նրա աշխարհագրական դիրքով եւ պատմա
կան անցյալով: Ըստ Ա.Դավութօղլուի` այդ տեսակետներից Թուրքիան շահեկան
դիրքերում է, քանի որ ունի հանգուցային աշխարհագրական դիրք եւ Օսմանյան
կայսրության իրավահաջորդն է: Դավութօղլուն կարեւորում է Թուրքիայի կապը
Բալկանների, Մերձավոր Արեւելքի, Կենտրոնական Ասիայի, Միջերկրական ծո
վի, Անդրկովկասի, կասպյան եւ սեւծովյան ավազանների պետությունների հետ:
Որպես Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ, որը մի ժամանակ միավորում էր
իսլամական աշխարհը, Թուրքիան կարող է ունենալ ոչ միայն տարածաշրջանա
յին խոշոր դերակատարություն, այլեւ լինել կենտրոնական ուժ մի քանի տարա
ծաշրջաններում եւ իսլամական աշխարհում: Թուրքիան չպետք է կախված լինի
որեւէ ուժից, այլ պետք է ձգտի հավասար հարաբերությունների եւ դաշինքների:
Թուրքիայի հետ ցամաքային սահման ունեցող երեք կարեւոր տարածաշրջաննե
րից մեկը հանդիսացող Անդրկովկասն առանձնահատուկ նշանակություն ունի
աշխարհաքաղաքական եւ տնտեսական (նավթի ու գազի արտահանման ուղի
ներ եւ այլն) կապերի զարգացման տեսանկյունից1:
Այս առումով կարելի է արձանագրել, որ.
1. նոր աշխարհաքաղաքական զարգացումների պայմաններում Թուրքիայի
արտաքին քաղաքականությունը ենթարկվեց լուրջ փոփոխությունների,
վերանայվեցին նրա տեղն ու դերը աշխարհում ընդհանրապես, եւ հարե
ւան տարածաշրջաններում` մասնավորապես.
2. Թուրքիայում սկսեց ակտիվորեն քննարկվել նոր արտաքին քաղաքական
նպատակը` սկզբում տարածաշրջանային առաջատար տերության վերած
վելը, որը միտված էր տեսանելի ապագայում Թուրքիան բարձրացնելու նոր
որակական մակարդակի` համաշխարհային դերակատարության.
3. Թուրքիան հավակնություններ ունի առաջատար դերակատարություն
ստանձնելու երեք հարթությունների վրա` աշխարհագրական-տարածաշր
ջանային (Անդրկովկասում, Մերձավոր Արեւելքում եւ այլն), կրոնական (իս
լամական աշխարհում) եւ էներգետիկ-ռեսուրսային (ադրբեջանական եւ մի
ջինասիական նավթի, գազի եւ այլնի արտահանման ուղիների «միջանցքի»
եւ ըստ այդմ` այդ ուղիների «վերահսկողի» դերի առումով): Այն, որ Թուր
քիայի հետաքրքրություններն ավանդաբար կապված են Անդրկովկասի եւ
Մերձավոր Արեւելքի հետ, հայտնի է, սակայն XXI դարում իսլամի վրա դրույք
կատարելը նորություն է աշխարհիկ համարում ունեցող եւ ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի
հետ միասին աշխարհի տարբեր հատվածներում իսլամական ծայրահեղա
կանության ու ահաբեկչության դեմ պայքար մղող պետության համար:
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Wikileaks-ը եւ Թուրքիան: Երբ 2006 թվականից սկսեցին գաղտնազերծվել
ԱՄՆ-ի դիվանագիտական գաղտնի գրագրության հարյուր հազարավոր փաս
տաթղթեր, դրանց շարքում շրջանառության մեջ դրվեցին նաեւ Թուրքիայի ար
տաքին քաղաքական վերոհիշյալ նկրտումներն ի ցույց դնող նյութեր: Ըստ հաշ
վարկի` ԱՄՆ-ի դիվանագիտական գրագրության` գաղտնազերծված փաստաթղ
թերի մեջ Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանության նյութերը (7918 փաստաթուղթ)
քանակությամբ երկրորդ տեղն են զբաղեցնում2:
Քանի որ վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունները` կապված գաղտնա
զերծման հեղինակ Ջ.Ասանժի` Էկվադորի դեսպանատանն ապաստանելու եւ
նրա կողմից որպես գաղտնազերծման աղբյուր շահագործվող Wikileaks անու
նով բազմաթիվ կայքերի փակման հետ թույլ են տալիս կարծելու, որ գաղտնա
զերծվող փաստաթղթերի հոսքն առնվազն մոտ ապագայում չի կրկնվելու, այժմ
ճիշտ ժամանակն է վերլուծելու Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հետ
կապված հիմնական մի շարք հարցեր եւ իրողություններ, որոնք Wikileaks-ի նյու
թերով նոր նրբերանգներ են ստանում3:
Անհրաժեշտ ենք համարում քննությունը կատարել ըստ Թուրքիայի արտաքին
քաղաքականության գերակայությունների, որոնց մասին արդեն խոսեցինք, ինչ
պես նաեւ անդրադառնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման
գործընթացին:
I. Իսլամական աշխարհում եւ հարեւան տարածաշրջաններում առաջա
տար տերության վերածվելու Թուրքիայի նկրտումները: Չնայած Թուրքիան
աշխարհիկ պետություն է, սակայն «Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցութ
յան` իշխանության անցնելուց հետո ավելի ու ավելի հաճախ սկսեց խոսվել իս
լամի, դրա դերի եւ նշանակության մասին: Այդ երեւույթն իր արձագանքն է գտել
նաեւ Wikileaks-ի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերում: Դեռեւս 2003թ.
վերաբերող մի փաստաթղթում, որն Անկարայից Վաշինգտոն է ուղարկել ԱՄՆ
դեսպանը, նշվում է, որ Թուրքիայում իսլամը մոնոլիտ չէ, այլ քաղաքականապես
տարանջատված, քանի որ տարբեր քաղաքական խմբեր այն փորձում են օգտա
գործել սեփական նպատակներին հասնելու համար4: Թուրքիայի եւ, մասնավո
րապես, իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցության կողմից իսլամի
օգտագործման նպատակներից մեկն էլ իսլամական երկրների մեջ առաջատար
դիրքի հասնելն է, որի վերաբերյալ նույնպես կան գաղտնազերծված փաստաթղ
թեր: Հիմնական հարցերը, որ այս ասպարեզում քննարկվում են, հետեւյալներն
են.
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Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր՝
ըստ WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի

1)
Թուրքիան ձգտում է դառնալ առաջատար տերություն հարեւան տարա
ծաշրջաններում, ինչպես նաեւ իսլամական աշխարհի առաջնորդը5,
2)
Թուրքիան իսլամական աշխարհում բախվում է կարեւոր իրողություն
ների, որոնցից մեկը նրա կողմից մշտապես անընդունելի համարվող` քրդական
անկախությունն է, որին քրդերը հասել են Թուրքիայի գլխավոր հովանավորի
եւ դաշնակցի` ԱՄՆ-ի աջակցությամբ: Գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկի
համաձայն՝ ԱՄՆ-ն փորձ է կատարել հաշտեցնելու իր երկու կարեւոր դաշնակից
ներին` Թուրքիային եւ իրաքյան Քրդստանին, բայց հաջողության չի հասել, քանի
որ էական է եղել Քրդական բանվորական կուսակցության (ՔԲԿ) գործոնը6, որին,
ինչպես պարզվում է գաղտնազերծված այլ նյութերից, օգնություն է տրամադրել
ԱՄՆ-ը7,
3)
իսլամական աշխարհի շատ երկրների համար թշնամի է հանդիսանում
Իսրայելի պետությունը, որը Թուրքիայի ամենաակտիվ գործընկերներից է8, ուս
տիեւ Մերձավոր Արեւելքի իսլամական պետությունների հետ սերտ հարաբե
րությունների կառուցումը նրան դարձնում է հրեական պետության հիմնական
հակառակորդը,
4)
իսլամական աշխարհը երկփեղկված է ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություննե
րի առումով, քանի որ այդ աշխարհում լուրջ դերակատարություն ունեցող Պա
կիստանն ու Թուրքիան հանդես են գալիս որպես ԱՄՆ-ի դաշնակիցներ, մի շարք
իսլամական երկրներում ԱՄՆ-ն ուժով (նաեւ ՆԱՏՕ-ի միջոցով) հաստատել է
իրենից կախյալ իշխանություններ, իսկ որոշ երկրներ եւ, գլխավորապես, Իրանը
թշնամական հարաբերությունների մեջ են ԱՄՆ-ի հետ,
5)
Անդրկովկասում Թուրքիայի նկրտումներին «դիմակայում» է Հայաստա
նի Հանրապետությունը, որը տարածաշրջանում «ներկայացնում» է իր հիմնա
կան դաշնակցի` Ռուսաստանի շահերը:
Վերոհիշյալ դիտարկումները բոլորովին էլ պատահական չեն, քանի որ
քննության առարկա են դարձել Թուրքիայի ղեկավարության շրջանում: Նույ
նիսկ քննարկվել է այնպիսի հնարավոր դիպաշար, ինչպիսին է Իսրայելի կողմից
Իրանին հասցվելիք հարվածը եւ վերջինիս դեպքում Թուրքիայի մոտեցումները:
Փաստաթղթերից մեկի համաձայն՝ չնայած Թուրքիան ձգտում է առաջատար դե
րակատարության իսլամական աշխարհում, եւ Իսրայելի կողմից Իրանին հասց
վելիք հարվածը կարող է կտրուկ բարձրացնել Թուրքիայի դերը տարածաշրջա
նում, սակայն, մյուս կողմից, նրանից կպահանջվի հստակեցնել իր դիրքորոշումը:
Նման «սահմանային» իրավիճակում դժվար է ենթադրել, թե ինչ կնախընտրի
Թուրքիան9: Բայց դա միայն` առայժմ: Խնդիրն այն է, որ Իսրայելում սկսում են
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լուրջ մտահոգություններ առաջանալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերա
կայությունների փոփոխության հետ կապված:
Գաղտնազերծված մի հույժ կարեւոր փաստաթղթի համաձայն` 2009թ. Իսրա
յելում բոլոր հետախուզական եւ վերլուծական կառույցների մասնակցությամբ
տեղի է ունեցել քննարկում: Վերջինիս հիմնական արդյունքները հանգում են
հետեւյալին. «Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցության գլխավորությամբ
Թուրքիան աստիճանաբար հեռանում է Արեւմուտքից դեպի միջինարեւելյան
նշանակետ ունեցող «նեոօսմանյան» քաղաքականություն, որը նախատեսում
է նաեւ Թուրքիայի ներսում իսլամիզմի խորացում: Թուրքիան ավելի ու ավելի
կմոտենա Իրանին, քանի որ նրա նավթի եւ գազի կարիքն ունի, ինչպես նաեւ
վերջիններիս արտահանման «միջանցք» դառնալու ցանկություն: Այդ իսկ պատ
ճառով Թուրքիան օգնում է Իրանին` շրջանցելու միջազգային ֆինանսական
պատժամիջոցները եւ «չի նկատում» իրանյան զենքի հոսքը Սիրիա, որտեղից
նրա մի մասը հասնում է Հըզբոլլահին: Իսրայելը վստահ է, որ Թուրքիան օգնում
Է Համասին Գազայի հատվածում: Իսրայելցի փորձագետները միաձայն գտնում
են, որ Թուրքիան շարժվում է դեպի իսլամական աշխարհ` տեղական գերտե
րություն դառնալու նպատակով10:
Թուրքիայի նեոօսմանյան քաղաքականության վերաբերյալ կարեւոր նյու
թեր են պարունակվում նաեւ Անկարայի ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ներկայա
ցուցչության գրագրության մեջ: 2009թ. դեկտեմբերի մի նամակում նշվում է,
որ Ա.Դավութօղլուն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ ներդրել է
«նեոօսմանիզմի հայեցակարգ»-ը, իսկ այդուհետ ուղղակի հայտարարել, որ` «ա
յո՛, մենք նոր օսմաններ ենք»11:
2010թ. գաղտնազերծված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ի պետ
դեպարտամենտում բացասական վերաբերմունք կա Թուրքիայի վարչապետ
Ռ.Թ. Էրդողանի եւ ԱԳ նախարար Ա.Դավութօղլուի նկատմամբ: ԱՄՆ-ի պետ
դեպարտամենտի աշխատակիցներն այն կարծիքին են, որ Ռ.Թ. Էրդողանը,
«հատուկ ծրագրի» համապատասխան, Թուրքիան տանում է իսլամական պե
տություն դառնալու ճանապարհով: Այս առումով ԱՄՆ-ի պետդեպարտամեն
տին հատկապես անհանգստացնում է Թուրքիայի բացասական վերաբերմունքը
Իսրայելի նկատմամբ: 2009թ. Թուրքիայում Իսրայելի դեսպանը համաձայնել է
ամերիկացիների հետ այն առումով, որ թուրք-իսրայելյան հարաբերությունները
վատթարանում են հատկապես Ռ.Թ. Էրդողանի պատճառով: Ըստ որում, Իսրա
յելի դեսպանը Թուրքիայի վարչապետի վերաբերմունքը չի կապում քաղաքա
կան խնդիրների հետ, այլ վերագրում է անձնական մոտեցումներին, քանի որ
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Ռ.Թ. Էրդողանը ֆունդամենտալիստ է եւ շարժվում է միայն կրոնական մղում
ներով: Իսրայելի դեսպանը, որպես ամենից վտանգավոր թուրք քաղաքական
գործիչ, տալիս է նաեւ Ա.Դավութօղլուի անունը, որը համարվում է Թուրքիայի
ներկայիս արտաքին քաղաքականության գլխավոր «ճարտարապետ»12: Ամե
րիկացի դիվանագետները նշում են, որ Թուրքիայի քաղաքականությունն իրենց
մտահոգությունն է առաջացնում: Սպիտակ տունն արդեն կասկածի տակ է դնում
«Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցության իշխանության վստահելիությու
նը: Այդ կուսակցությունը երկատվել է Արեւմուտքի եւ Արեւելքի միջեւ հարաբե
րություններում, որի հետեւանքով Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը
դարձել է անհեռատես: Ասվում է նաեւ, որ Թուրքիան փորձում է վերածնել հարե
ւանների հետ հարաբերությունների «օսմանյան մոդել»-ը: Ռ.Թ. Էրդողանը, ըստ
ԱՄՆ-ի դիվանագետների` նման է Աթաթուրքին13: Նման մեկ այլ նամակում ԱՄՆ-ի
դիվանագետը տեղեկացնում է, թե Իսրայելի դեսպանն ասել է, որ Ռ.Թ. Էրդողանը
ֆունդամենտալիստ է եւ իսրայելցիներին ատում է կրոնական հողի վրա14:
Վերեւում բերված մտահոգությունները պատահական չեն: «Ստրատֆոր»
հետախուզական-վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ջ.Ֆրիդմանը գրում է, որ
Ռ.Թ. Էրդողանը ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հ.Քիսինջերին ասել է, որ ինչ-որ
պահից սկսած սկսելու է «այրել կամուրջները» Իսրայելի հետ, որպեսզի հնա
րավորություն ստանա ավելի սերտ կապեր հաստատելու իսլամական աշխար
հի հետ եւ դառնալու իսլամական աշխարհի առաջնորդը: Ըստ որում, կարծիք է
հայտնված, որ Թուրքիան ցանկանում է խզել կապերը նաեւ ԱՄՆ-ի հետ, եւ այդ
նպատակին հասնելու համար ամենահարմար պահը կլինի Իսրայելի հարձակու
մը Իրանի վրա: Փոխարենը, Իսրայելի ուժերի կողմից Գազայի հատված ուղե
ւորվող նավատորմին հասցված հարվածը բավարար պատճառ չի հանդիսացել
այդ քայլն անելու համար15: Հետաքրքիր է, որ այդ նպատակը Թուրքիայի վար
չապետն իր առջեւ դրել է Գազայի հատվածում տեղի ունեցած եւ թուրք-իսրայել
յան հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամ ստեղծած վերոհիշյալ միջադեպից 3
ամիս առաջ16:
Չնայած վերոհիշյալին, Թուրքիան ի սկզբանե դեմ չի արտահայտվել Իսրայելի
կողմից 2008թ. Գազայի հատվածում իրականացված «Ձուլածո արճիճ» գործո
ղությանը: Թուրքիայի նախագահ Ա.Գյուլն Իսրայելի իր պաշտոնակից Շ.Պերե
սին հայտնել է, որ հասկանում է Իսրայելի ձգտումը` վերջ տալու ահաբեկչությա
նը17:
Հետագա դեպքերը ցույց տվեցին, որ այդ խոսքերը պարզապես խոսքեր էին,
որոնք, հնարավոր է, իրականում Թուրքիայի կողմից հստակ ծրագրված դիպա
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շարի բաղկացուցիչ մասն էին, քանի որ հենց Գազայի հատվածում իրականաց
ված վերոհիշյալ գործողությունը կտրուկ հակասություններ առաջացրեց երկու
դաշնակից պետությունների միջեւ: Թերեւս, այդ է պատճառը, որ Թուրքիան
Wikileaks-ի գաղտնազերծումների` Թուրքիային վերաբերող հատվածի բա
ցահայտումների համար մեղադրում է Իսրայելին: Ա.Գյուլը նույնիսկ նշել է, որ
կարծես հատուկ ընտրված լինեն այն նյութերը, որոնք կարող են վնաս հասցնել
Թուրքիային18:
Թուրքիայի դերակատարությունն իսլամական աշխարհում կարող է բարձ
րանալ նաեւ այն իրողությամբ, որ շրջանառվում է նրա տարածքում (ամերի
կա-թուրքական Ինջիրլիք ավիահենակետում) մոտ 90 ատոմային ռումբերի առ
կայությունը19: Ճիշտ է, դրանք Թուրքիային չեն պատկանում եւ տեղակայվել են
ԱՄՆ-ի կողմից, սակայն սեփական տարածքում նման ռազմական պոտենցիալի
առկայությունը Թուրքիան դարձնում է անխոցելի, ինչպես նաեւ տարածաշրջա
նի միակ ատոմային պետություն Իսրայելի գլխավոր հակառակորդը` իսլամա
կան պետությունների կողմից:
Գաղտնազերծված փաստաթղթերը հստակորեն մատնանշում են այն, որ իս
լամիստական, ահաբեկչական Ալ-Քաիդա կազմակերպությունն աջակցություն է
ստացել Թուրքիայից, մասնավորապես, զենք եւ գումար փոխադրելու հնարավո
րություն ստանալով նրա տարածքով20:
Կարեւոր է նշել եւս մեկ ուշագրավ փաստի մասին: Թուրքիայի ներկայիս քա
ղաքականության դեմ հանդես է գալիս նույնիսկ նրա անդավաճան եւ մշտա
կան դաշնակիցը` Ադրբեջանը: Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկի
(2010թ.), Ի.Ալիեւն այն կարծիքն է հայտնել, որ Թուրքիան աստիճանաբար կորց
նում է «աշխարհիկությունը» եւ փորձում Ադրբեջան ներմուծել կրոնական ծայ
րահեղականություն: Թուրքիան Ադրբեջանը դիտարկում է որպես «ներքին բակ»`
անտեսելով նրա պահանջները, մինչդեռ Ադրբեջանը ցանկանում է հավասար
հարաբերություններ: Ադրբեջանը դեմ է այդ նեոօսմանիզմին21: Այսինքն` Ադր
բեջանում եւս նկատել են, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը նպա
տակաուղղված է ոչ թե սեփական դաշնակիցների շահերի «սպասարկմանը», այլ
հետապնդում է բացառապես սեփական շահը, որը հաճախ կյանքի է կոչվում
ի հաշիվ դաշնակիցների շահերի, ըստ որում` դաշնակիցները չեն դիտարկվում
Թուրքիայի հետ հավասար հարթության վրա: Ադրբեջանում նկատել են նաեւ
Թուրքիայի զարգացման իսլամիստական ուղղվածությունը: Նույն մտքերը Ի.
Ալիեւն արտահայտել էր դեռ 2007թ.՝ հավելելով, որ «Էրդողանը հրաշալի մարդ
է, բայց իսլամիստ է, իսկ դա խնդիր է»22:
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 ուրքիայի արտաքին քաղաքականության մյուս կարեւոր ուղղությունը հա
Թ
րեւան տարածաշրջաններում եւ, մասնավորապես, Անդրկովկասում առաջատար
դերակատարության ստանձնումն է: Անհրաժեշտաբար՝ թուրքական իշխանութ
յունների կողմից քննության է առնվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության,
ինչպես նաեւ մի շարք այլ պետությունների հետ (որոնց հետ Թուրքիան խնդիր
ներ ունի), հարաբերությունների հարցը, որի հետեւանքով Թուրքիան առաջ քա
շեց «զրո խնդիրներ հարեւանների հետ» արտաքին քաղաքական սկզբունքը:
Վերջինս կենսունակ գաղափար չէր եւ քննություն չբռնեց: Մասնավորապես,
Անդրկովկասում դաշնակից եւ թշնամի ունեցող պետությունը բախվեց հավա
սարակշիռ հարաբերություններ կառուցելու անհնարինության իրողությանը: Այդ
է պատճառը, որ, սկսած 2008թ., Թուրքիայի եւ Անդրկովկասում նրա գլխավոր
դաշնակցի` Ադրբեջանի միջեւ ի հայտ են գալիս հակասություններ, որոնց պատ
ճառը «ընդհանուր թշնամու»` Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբե
րությունների բարելավման գործընթացում թուրքական ղեկավարության պատ
րաստակամությունն էր, «զրո խնդիրներ հարեւանների հետ» քաղաքականութ
յան վերաակտիվացումը23, ինչպես նաեւ անդրկովկասյան տարածաշրջանային
ծրագրերով հանդես գալը: Նման ծրագրերից մեկը «Կովկասի կայունության
եւ համագործակցության պլատֆորմի» գաղափարն էր, որը Թուրքիայի կող
մից առաջ քաշվեց Ռ.Թ. Էրդողանի` 2008թ. օգոստոսի մոսկովյան այցի ժամա
նակ24: Պլատֆորմն ի հայտ եկավ վրաց-ռուսական պատերազմից հետո: Դրա
հիմնական նպատակը Անդրկովկասում Թուրքիայի ներկայության ապահովումն
էր, որը, սակայն, ուներ մի առանձնահատկություն: Պլատֆորմը նախատեսում
էր Անդրկովկասում տարածաշրջանային կայունության եւ համագործակցութ
յան համակարգի ձեւավորում` Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ25:
Հենց վերջին իրողությունը, ինքնըստինքյան հասկանալի է, վանելու էր Վրաս
տանին պլատֆորմից26: Վերջինիս դեմ հանդես էր գալու նաեւ Ադրբեջանը, որը,
ընդհանրապես, դեմ է ցանկացած ծրագրում, որտեղ ներկա էր կա՛մ Ադրբեջանը
եւ կա՛մ Թուրքիան, Հայաստանի Հանրապետության ներգրավմանը: Որքան էլ
որ զարմանալի է, սակայն նման պլատֆորմին կարող էր կողմ արտահայտվել
Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ վերջինս նվազեցնում էր Ադրբեջանի
կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ պատերազմ սանձազեր
ծելու հավանականությունը, ապահովում Ռուսաստանի ներկայությունը Անդր
կովկասում եւ կասկածի տակ դնում Թուրքիայի օգնությամբ տարածաշրջանա
յին ծրագրերից Հայաստանի Հանրապետությանը դուրս թողնելու եւ մեկուսաց
նելու` Ադրբեջանի քաղաքականության հաջողությունը: Սակայն Հայաստանի
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 անրապետության կողմնորոշումը մեծապես կապված էր Ռուսաստանի դիրքո
Հ
րոշման հետ, որը նման նախաձեռնությանը միանալ չէր կարող այն պարզ պատ
ճառով, որ դրանով հանդես էր գալիս Թուրքիան`Ռուսաստանի ավանդական
հակառակորդը Անդրկովկասում: Այսպիսով` գրեթե բոլոր շահագրգիռ կողմերը,
փաստորեն, պետք է դեմ կանգնեին այդ պլատֆորմին, որն էլ արտահայտվեց
նրանով, որ 2009թ. հունվարի 26-ին Ստամբուլում կողմերը (անդրկովկասյան
հանրապետությունների, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ) որեւէ
արդյունքի չհանգեցին27:
Պետք է նշել նաեւ, որ Թուրքիան, առնվազն երեւութապես, Անդրկովկասում
վարում է նաեւ ավանդաբար այդ տարածաշրջանի գլխավոր դերակատար հան
դիսացող Ռուսաստանի դեմ «ագրեսիվ» եւ «կանխարգելիչ» քաղաքականութ
յուն: Գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկի համաձայն՝ Թուրքիան 2008թ.
օգոստոսին պատրաստ է եղել պատերազմելու Ռուսաստանի դեմ: Օգոստոսի
14-ին Մոսկվայում ՌԴ նախագահ Դ.Մեդվեդեւի հետ հանդիպման ժամանակ
Ռ.Թ. Էրդողանն ասել է, որ եթե ռուսական զորքերը գործողություններ ծավա
լեն Թուրքիայի սահմանների շրջակա 100 կմ-ի վրա, ապա Թուրքիան, որպես
ՆԱՏՕ-ի անդամ, իրավունք եւ պարտավորություն ունի զորք մտցնելու եւ պաշտ
պանելու դաշինքի անդամ-պետությունների հարեւան երկրների տարածքը:
Փաստաթղթում ասված է, որ Թուրքիան պատերազմի մեջ կարող էր մտնել նաեւ
այն դեպքում, եթե ռուսական զորքերը մտնեին Աջարիա եւ կամ ռմբակոծեին
այն28: Կարեւոր է, որ այդ մասին հայտարարել է նաեւ Վրաստանի ՆԳ նախարար
Վանո Մերաբիշվիլին29:
Թեեւ խիստ անհավանական է թվում Թուրքիայի կողմից ռուսական զորքերի
դեմ ռազմական գործողություններ սկսելը եւ, այն էլ, Վրաստանի տարածքում,
սակայն նման միտքն արդեն իսկ ցույց է տալիս Թուրքիայի եւ, այս պարագայում,
գլխավորապես նրա հովանավոր եւ դաշնակից ԱՄՆ-ի քաղաքական նպատա
կաուղղվածությունը` նույնիսկ զենքով կասեցնելու Ռուսաստանի առաջխաղա
ցումը:
Թուրքիան «ագրեսիվ» քաղաքականություն է վարում նաեւ Մերձավոր Արե
ւելքում: Գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկի համաձայն` թուրքական
իշխանությունները 2011թ. նախատեսել են հնարավոր ներխուժում Սիրիա
եւ Հյուսիսային Սիրիայում բուֆերային գոտու ստեղծում (ծրագիրը մշակվել է
2011թ. մարտին եւ վերանայվել հունիսին): Ըստ ծրագրի` այն կյանքի կկոչվի,
եթե Սիրիայում բախումները վերածվեն քաղաքացիական պատերազմի, ստեղծ
վի փախստականների զանգվածային ճգնաժամ, վտանգի տակ դրվի Թուրքիայի
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սահմանների անվտանգությունը, որը հնարավորություն կտա ՔԲԿ-ին հեշտութ
յամբ հարվածելու Թուրքիային (ըստ 1998թ. թուրք-սիրիական Ադանայի համա
ձայնագրի` թուրքական բանակը ՔԲԿ-ի հարձակումների դեմ պայքարելու հա
մար հնարավորություն է ստացել 5կմ խորանալու Սիրիայի տարածքում (թուր
քերը նշում են 15կմ), թեեւ ԱՄՆ դիվանագետները ոչ մի կերպ չեն կարողանում
համաձայնագրով Թուրքիային վերապահված իրավունքից բխեցնել Թուրքիայի
կողմից Հյուսիսային Սիրիայում բուֆերային գոտու ստեղծման հնարավորութ
յունը30): Սիրիայի տարածք զորք մտցնելու անհրաժեշտ պայման է դիտվում
նաեւ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից Սիրիայի դեմ գործողություններ սկսելը31: Ցա
վոք սրտի, Wikileaks-ի գաղտնազերծումներն ընդհատվեցին այն ժամանակ, երբ
Սիրիայում եւ Սիրիայի շուրջ իրավիճակը խիստ սրվեց, որի հետեւանքով վերլու
ծություններ կարելի է անել միայն հրապարակային նյութի հիման վրա, չնայած
նման իրավիճակում իրադրությունը կարելի է գրեթե ճշգրիտ գնահատել նաեւ
նման նյութով: Խնդիրն այն է, որ Սիրիայի հետ կապված հարցերում դիվանա
գիտությունը եւ քաղաքական խուսանավումները մեծապես կորցրել են իրենց
դերը, ստեղծվել է «սահմանային» իրավիճակ, Սիրիայում հնարավորություն է
ստեղծվել ձեւավորելու երկրորդ Քրդստան եւ Սիրիայի իշխանությունների կող
մից Թուրքիայի դեմ օգտագործվելու է ՔԲԿ-ի «խաղաքարտը»32, իսկ վերջինս
Թուրքիային մղելու է վճռական գործողությունների: Այդ պարագայում, հնարա
վոր է նաեւ, որ Ս
 իրիայում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի, որը միասնական Սիրիայի
գլխավոր խորհրդանիշն է, տապալումն այլեւս Թուրքիայի շահերից չի բխում:
Սիրիական «հեղափոխության» հաղթանակը երկրում առնվազն մոտ ապագա
յում ստեղծելու է մի իրավիճակ, երբ Սիրիայի տարբեր շրջաններում ստեղծվելու
է անկառավարելի դրություն, որից կարող են օգտվել քրդերը: Մասնավորապես,
վերջիններս ակտիվացել են Թուրքիայի հարավարեւելյան շրջաններում: Ջ.Ֆրիդ
մանի գաղտնազերծված նամակներից մեկում (2011թ. նոյեմբերի 23) նշվում է,
որ Բաշար ալ-Ասադը կապեր ունի ՔԲԿ-ի հետ, բայց չի քաջալերում նրա հարձա
կումը Թուրքիայի վրա, սակայն, միայն առայժմ33:
II. Հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը եւ թուրք-ադրբեջանական
հարաբերությունները: Գաղտնազերծված փաստաթղթերը կարեւոր նյութեր են
պարունակում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Թուրքիայի որդեգ
րած քաղաքականության մասին: Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի
տեղակալն Անկարայում ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին
ասել է, որ Թուրքիան կարեւորում է Հայաստանի Հանրապետության մասնակ
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ցությունը տարածաշրջանային համագործակցության բոլոր ծրագրերին: Զրույ
ցը տեղի է ունեցել նախքան 2008թ.` Ա.Գյուլի այցը Երեւան: Միակ խոչընդոտ
թուրք պաշտոնյան դիտարկել է Ադրբեջանի խիստ դեմ կեցվածքը34: Վերեւում
արդեն խոսեցինք Թուրքիայի «Կովկասյան պլատֆորմ»-ի մասին, որին պետք
է մասնակցեր նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ այդուհետ շրջա
նառության մեջ դրվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման
հայտնի արձանագրությունները, որոնք ստորագրվեցին 2009թ. հոկտեմբերի
10-ին Ցյուրիխում: Վերջին իրողությունը խիստ բացասաբար անդրադարձավ
թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա:
Ադրբեջանի ղեկավարության մեջ ստեղծված իրավիճակը պայթյունի ազդե
ցություն թողեց: Նրանք սկսեցին մեղադրել Թուրքիայի իշխանություններին
«դավաճանության» մեջ եւ փորձեցին ձեռնարկել Թուրքիայի շահերին հարվա
ծող գործողություններ: 2009թ. Ադրբեջանի նախագահ Ի.Ալիեւը ԱՄՆ-ի պետ
քարտուղարի տեղակալի օգնական Մ.Բրայզայի հետ հանդիպման ժամանակ
ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին
Ադրբեջանը հետեւել է լռությամբ, քանի որ հավատացել է Ա.Գյուլի խոստմանը,
թե այդ գործընթացը պետք է զուգահեռվի ԼՂ-ի խնդրի լուծման հետ: Ա.Գյուլին
Ի.Ալիեւն անվանել է «ստախոս, խաբեբա եւ դավաճան»: Նա հավելել է, որ իրենց
միջեւ հարաբերությունները երբեք անցյալի նման չեն լինի, իրենց ժողովուրդ
ներն էլ` մեկ ժողովուրդ չեն ու չեն դառնա: Ի.Ալիեւն իրեն անձամբ դավաճանված
է զգացել Ա.Գյուլից եւ Ռ.Թ. Էրդողանից: Ալիեւն ասել է, որ Թուրքիայի արա
ծը պատմական սխալ է եւ չի մոռացվի: Դրա պատճառով լուրջ վնասներ կկրեն
նրանց միջեւ գոյություն ունեցող սերտ կապերն անվտանգության, տնտեսական
եւ էներգետիկ բնագավառներում: «Նրանք ամեն ինչ անում են ոչնչացնելու էներ
գետիկ համագործակցությունը»,-ասել է Ալիեւը: Թուրքիան իր քայլերով կկորցնի
Ադրբեջանը, այնուհետեւ Կենտրոնական Ասիան, ինչպես նաեւ «թուրքական հա
մերաշխություն»-ը: Մ.Բրայզան նրան համոզել է մեկնել Ստամբուլ, սակայն նա
ասել է, որ թուրքերը դա կդիտարկեն որպես համաձայնության նշան: Միայն այն
դեպքում, երբ հայ-թուրքական սահմանի բացումը եւ ԼՂ հիմնախնդրի լուծումը
դրվեն զուգահեռ հարթությունների վրա եւ մեկ փաթեթի մեջ, Ադրբեջանը պատ
րաստ է համագործակցության35:
Ադրբեջանն անմիջապես ձեռնարկեց այնպիսի քայլեր, որոնց հետեւանքով
վտանգի տակ էր դրվելու Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների արտահան
ման թուրքական «միջանցքը»: Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկի
(2010թ.), Ի.Ալիեւն ասել է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի խորհուրդների եւ ազդե
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ցության կարիքը չունի եւ դեմ է այն բանին, որ Թուրքիան, ի հաշիվ ադրբեջանա
կան գազի, փորձում է վերածվել էներգետիկ կենտրոնի: Դրա պատճառով Ադր
բեջանը նույնիսկ ցանկանում է գազի արտահանման վերաբերյալ պայմանագիր
կնքել Ռուսաստանի հետ36: Այդ ամենի հետեւանքով Թուրքիայի քաղաքակա
նությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ի վերջո, վերադարձավ
«ի շրջանս իւր», թեեւ, ըստ 2010թ. հունվարի 7-ին Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպա
նատնից ուղարկված նամակի` 2009թ. դեկտեմբերին Անկարայում Ադրբեջանի
ԱԳ նախարար Է.Մամեդյարովին զգուշացրել էին, որ Թուրքիան հայ-թուրքական
արձանագրությունների վավերացման հարցում Ադրբեջանի համաձայնության
կարիքը չի զգում: Ասված է նաեւ, որ Թուրքիան կոնկրետ ժամկետներ չի սահ
մանում վավերացման համար, բայցեւայնպես, մոտեցող ապրիլի 24-ը նրանց
անհանգստացնում է, քանի որ չվավերացման դեպքում ԱՄՆ կոնգրեսը Հայոց
ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձեւ կընդունի, իսկ Սպիտակ տունը կար
տասանի «ցեղասպանություն» բառը37:
2009թ. թվագրվող փաստաթղթում նկարագրվում է Բաքվում ԱՄՆ-ի եւ Թուր
քիայի դեսպանների հանդիպումը, որտեղ քննարկվել են հայ-թուրքական սահ
մանի բացման եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերը: Թուր
քիայի դեսպանը նշել է, որ իրենք անհանգստացած են թուրք-ադրբեջանական
հարաբերությունների սառեցմամբ, որն ամենախորն է Ադրբեջանի անկախացու
մից հետո: Նա ասել է նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբե
րությունների բարելավումը չպետք է բացասաբար անդրադառնա թուրք-ադր
բեջանական հարաբերությունների վրա, ուստի նպատակահարմար է, որ հայթուրքական սահմանի բացման եւ ԼՂ խնդրի կարգավորման գործընթացներն
ընթանան զուգահեռաբար: Թուրքիայի դեսպանը նշել է, որ «վիրավորված» Ի.Ալիեւին Ստամբուլ մեկնելու հրավերից հրաժարվելու մտքից ետ չեն կանգնեցրել
նույնիսկ Ա.Գյուլի, Ռ.Թ. Էրդողանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Հ.Քլինթոնի զանգե
րը: Որպես արդարացում՝ Ռ.Թ. Էրդողանն Ալիեւին ասել է, թե զբաղված է եղել
ընտրություններով եւ չի նկատել, թե ինչպես է գործընթացն այդքան խորացել:
Իսկ Ա.Գյուլն իր հերթին Ալիեւին հավատացրել է, թե երկու գործընթացները`
հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ ԼՂ հիմնահարցի կարգավորումները,
փոխկապակցված են: Թուրքիայի դեսպանն ասել է նաեւ, որ Հայաստանի Հան
րապետությունը ԼՂ կարգավորման հարցում չի շտապում եւ նրան հարկավոր է
մղել դեպի այդ կարգավորումը: Այդ հարցում Թուրքիան հույսը դնում է ԱՄՆ-ի
վրա: Բացի դրանից, ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանն իրեն միայնակ եւ
լքված է զգում Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ38:
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Անմիջապես հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքումից հետո` արդեն
2010թ., Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը մի փաստաթղթում նշում է, որ թուրքա
կան իշխանությունները որպես հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապայ
ման սկսել են առաջ քաշել ԼՂ խնդրի լուծումը, որին նա հակադարձում է, թե
նման բան արձանագրություններում նախատեսված չէ եւ այդ դիրքորոշումը չի
սատարվում ԱՄՆ-ի կողմից39:
Մեր հետազոտության շահերը պահանջում են անդրադառնալու առաջին հա
յացքից աննշան թվացող, սակայն խորը ենթատեքստ ունեցող եւս մեկ բացա
հայտման: 2009թ. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Թ.Քեյդանաուի
հետ հանդիպման ժամանակ Վրաստանի նախագահ Մ.Սաակաշվիլին ասել է, որ
հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը դիտարկում է
որպես Ռուսաստանի ազդեցությունից Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս
բերելու գործընթացին նպաստող քայլ: Իսկ ԱՄՆ-ի պաշտոնյան հույս է հայտ
նել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը դրական կանդրա
դառնա Անդրկովկասի վրա նաեւ տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման
տեսանկյունից40: Վրաստանի նախագահի խիստ ուշագրավ հույս-դիտարկումը,
ինչպես նաեւ Թ.Քեյդանաուի ոչ միանշանակ պատասխանը, ամենայն հավանա
կանությամբ, փոխկապակցված են եւ բխում են ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականութ
յան տրամաբանությունից: Խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ում, անկասկած, լավ են հաս
կանում, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության
շրջափակման պայմաններում վերջինս անխուսափելիորեն եւ անհրաժեշտաբար
սերտացնելու է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ուստի հայ-թուրքա
կան սահմանի բացումը կբերի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական
կյանքի աշխուժացման, որի հետեւանքով աստիճանաբար կփոքրանա նրա կա
խումը Ռուսաստանից: Ուստի Մ.Սահակաշվիլու դիտարկումը եւ ԱՄՆ-ի պաշ
տոնյայի պատասխանը կարելի է դիտարկել հենց ԱՄՆ-ի վարած քաղաքակա
նության համատեքստում:
Ամփոփելով վերլուծությունը` կարող ենք արձանագրել, որ.
1. XXI դարում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը որդեգրել է մի մո
տեցում, որը նպատակ ունի մոտ ապագայում նրան վերածելու տարածաշր
ջանային առաջատարի, իսկ հեռանկարում` համաշխարհային ազդեցիկ դե
րակատարի,
2. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ զգալի տեղ է հատկացվում
իսլամիստական ուղղությանը եւ իսլամական աշխարհին, որն իր ազդե
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ցությունն է թողնում նրա արտաքին քաղաքականության վրա,
3. Թուրքիան նպատակադիր հակասություններ է առաջացնում Իսրայելի հետ
հարաբերություններում` որպես «ազդանշան» իսլամական հակաիսրայելա
կան պետություններին,
4. ԱՄՆ-ում եւ Իսրայելում թուրքական քաղաքականության «նոր ուղղութ
յան» վերաբերյալ մտավախություններն աճում են օրեցօր,
5. իսլամիստական ուղղություն վերցրած թուրքական իշխանություններն աս
տիճանաբար հեռանում են ԱՄՆ-ից, որը կարող է լուրջ փոփոխությունների
ենթարկել Թ
 ուրքիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը,
6. Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունները Թուրքիան
փորձեց վարել Անդրկովկասում սեփական տարածաշրջանային քաղաքա
կանության շահերից ելնելով, սակայն, երբ կշեռքի մյուս նժարին Ադրբե
ջանի կողմից դրվեց ադրբեջանական էներգետիկ ռեսուրսների «թուրքա
կան միջանցք»-ի պահպանման հարցը, վերջինս ավելի «ծանրակշիռ» դուրս
եկավ,
7. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունն անընդհատ որդեգրում է նոր
մոտեցումներ` կապված այս կամ այն իրողության կամ որեւէ դաշնակից պե
տության մոտեցումների հետ, որը նրա քաղաքականության գերակայութ
յունների իրականացումը դնում է կասկածի տակ,
8. ԱՄՆ-ն հայ-թուրքական արձանագրությունների դրույթները կյանքի կոչելը
չի կապում ԼՂ հիմնահարցի կարգավորման հետ եւ չի սատարում թուրքադրբեջանական նմանատիպ մոտեցումներին,
9. Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները հաճախ բախվում են եւ, չնա
յած մինչեւ հիմա ի վերջո այդ բախումները կարգավորվել են այդ պետութ
յունների երկուստեք շահերի համատեքստում, սակայն ապագայում եւս
չպետք է բացառել նման իրավիճակները,
10. Թուրքիայի ներկայիս քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետութ
յունն ու Իսրայելը դարձնում է պոտենցիալ դաշնակիցներ: Մասնավորա
պես, կարեւոր է պայքարել Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության
ճանաչման համար, ինչպես նաեւ համագործակցել Թուրքիայի դեմ, հատ
կապես լոբբիստական կազմակերպությունների գործակցության բնագա
վառում:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1
2
3

4
5

6

7

8

Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik. Türkiyenin Uluslararası Konumu,
Istanbul, 2001, էջ 118-120:
http://www.trt.net.tr/trtworld/ru/newsDetail.aspx?HaberKodu=87faf83a-9b3049c3-9b87-32a5357191c4.
Ցավոք սրտի, Wikileaks-ի կողմից գաղտնազերծվող փաստաթղթերի
առաջին (սկզբնական) աղբյուրները` համանուն կայքերը
հետեւողականորեն փակվել են: Առայժմ գործում է միայն wikileaks.ch
կայքը, որտեղ տեղադրված է սահմանափակ նյութ: Դրա պատճառով
մենք որոշ նյութերի հղումները կատարել ենք երկրորդական
աղբյուրներից` այնպիսի կայքերից, որոնք վերահրապարակել են
այդ նյութերը: Բացի դրանից, Wikileaks.org կայքում տեղադրված է
ամերիկյան «Ստրատֆոր» հետախուզական-վերլուծական կենտրոնի
գաղտնազերծված նամակագրությունը (http://wikileaks.org/the-gifiles.
html), որտեղ եւս Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ
կարեւոր նյութեր կան:
http://news.am/rus/news/52610.html
http://www.timesofisrael.com/wikileaks-turkey-wanted-to-burn-bridgeswith-israel/, http://www.mk.ru/politics/news/2012/03/01/677215-wikileakserdogan-hochet-stat-liderom-islamskogo-mira.html
http://econo.com.ua/2011/02/wikileaks-na-russkom-kak-ssha-pytayutsyapomirit-turciyu-i-irakskij-kurdistan/. Նշենք, սակայն, որ թուրք-քրդական
քննարկումներ եղել են, քանի որ գաղտնազերծված նամակներից
մեկում այդ մասին հստակորեն նշված է (http://www.wikileaks.ch/
cable/2009/10/09ANKARA1563.html#):
http://www.isra.com/news/130952. Հետագայում այդ կարծիքը
փորձեցին հերքել, երբ 2011թ. գաղտնազերծվեց մի փաստաթուղթ,
որից հստակորեն երեւում է, որ 2007թ. սկսած՝ ԱՄՆ-ը Թուրքիային
է տրամադրել հետախուզական տվյալներ քուրդ ապստամբների
վերաբերյալ, որոնք այդուհետ օգտագործվել են թուրքական զորքի
կողմից ՔԲԿ-ի դեմ պայքարում: (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1
%83%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80
%D1%86%D0%B8%D0%B8):
Այս մասին մանրամասնորեն տես՝ Գ.Արշակյան, Ա.Եղիազարյան, Թուրք-
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9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24

25

իսրայելյան հարաբերություններն արդի փուլում, «Գլոբուս էներգետիկ
եւ տարածաշրջանային անվտանգության», Երեւան, 2010, թիվ 4, էջ
21-29, նույն հեղինակների` Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության
փոփոխությունների շուրջ,-«Գլոբուս էներգետիկ եւ տարածաշրջանային
անվտանգության», 2010, թիվ 3, էջ 22-29; Լարվածությունը թուրքիսրայելյան հարաբերություններում եւ Հայոց Ցեղասպանության
խնդիրը,-«Դրօշակ», 2010, թիվ 4, էջ 23-29:
http://news.rambler.ru/12998066/
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/11/09TELAVIV2526.html#
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/12/09ANKARA1717.html#
http://www.islamnews.ru/news-28201.html
http://www.trt.net.tr/trtworld/ru/newsDetail.aspx?HaberKodu=87faf83a-9b3049c3-9b87-32a5357191c4.
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/10/09ANKARA1549.html#
http://www.timesofisrael.com/wikileaks-turkey-wanted-to-burn-bridgeswith-israel/, http://www.mk.ru/politics/news/2012/03/01/677215-wikileakserdogan-hochet-stat-liderom-islamskogo-mira.html
http://news.rambler.ru/12998066/
http://www.jewish.ru/news/world/2011/01/news994292876.php
http://newsru.co.il/world/02dec2010/wikileaks302.html
http://ria.ru/world/20101202/303518384.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/973511_re-taksim-attack-.html, http://
www.jpost.com/International/Article.aspx?id=196752, http://www.
israelnationalnews.com/News/News.aspx/140843#.UDnMcMFmSpM
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=50505&SectionID
=0&RegionID=0&Date=09/07/2011&PagePosition=2
http://www.wikileaks.ch/cable/2007/06/07BAKU689.html#
Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy by Ahmet Davutoglu, A new vision, http://www.turkishpress.com/news.asp?id=352745#.T8w9vbCMkrc
“Regional Envoys to Discuss Stability Pact”, February 29, 2000, UN Wire,
- http://www.unwire.org/unwire/20000229/7454_story.asp; http://www.
nytimes.com/2008/08/24/opinion/24iht-edoskanian.1 .15583425.html?_r=1
Ankara will host Caucasus Stability and Cooperation Platform,- http://www.
todayszaman.com/columnists-163936-ankara-will-host-caucasus-stabilityand-cooperation-platform.html.
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29
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32
33
34
35
36
37
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39
40

Ռ.Սաֆրաստյան, Անդրկովկասում Թուրքիայի նոր նախաձեռնության
մասին,- http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=739.
В Стамбуле завершилась встреча по платформе стабильности и
сотрудничества на Кавказе, - http://pda.regnum.ru/news/1116383.html
http://vlasti.net/news/111692
http://www.regnum.ru/news/1354194.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/2241596_re-discussion-turkey-syria-themilitary-buffer-zone-.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/60428_-alpha-insight-turkey-syria-az-us-vzrussia-taiwan-erdogan-s.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/191102_re-alpha-insight-turkey-syria-turkeymobilizing-forces-for.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/60428_-alpha-insight-turkey-syria-az-us-vzrussia-taiwan-erdogan-s.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/191102_re-alpha-insight-turkey-syria-turkeymobilizing-forces-for.html
http://analitika.at.ua/news/wikileaks_turcija_osoznaet_vazhnost_armenii_no_
boitsja_azerbajdzhana/2010-11-30-36679
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/04/09BAKU270.html#
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/10/09BAKU820.html#
http://rss.novostimira.com/n_1397837.html
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/04/09BAKU269.html#
http://www.panarmenian.net/eng/news/76486/
http://wikileakz.ru/wikileaks-saakashvili-nadeyalsya-chto-turciya-vyvedetarmeniyu-iz-pod-vliyaniya-rossii-20-07-2011.html
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АРМАН ЕГИАЗАРЯН
Некоторые вопросы внешней политики Турции в свете секретных материалов, опубликованных сайтом WikiLeaks
Несколько лет назад социальная сеть WikiLeaks опубликовала секретную корреспонденцию американских дипломатов. Она включала письма, посланные
дипломатами США в Турции, которые содержали некоторые важные дискуссии, касающиеся региональной политики Турции в Южном Кавказе. Особенно
интересным представляется корреспонденция 2006-2010гг., где американские
дипломаты обсуждают важные вопросы, относящиеся к приоритетам внешней
политики Турции. Выявлена информация, которая может быть ценной для формирования внешней политики Армении.

ARMAN YEGHIAZARYAN
Some Issues of Turkey’s Foreign Policy in Light of the Documents Released
by WikiLeaks
A few years ago the international social networking site WikiLeaks published the
American diplomats’ secret correspondence. It included letters on several important discussions concerning Turkey’s regional policy in the South Caucasus, which
were sent by members of the US diplomatic community in Turkey. Communication
records that date back from 2006-2010 are of particular interest, with the US diplomats having reflected on important issues of Turkey’s foreign policy priorities. The
research findings may add voice to the Armenian foreign policy formulation.
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