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Վալերի Պողոսյան. «Եթե Սահմանադրությունը չի աշխատում,
ի՞նչ տարբերություն՝ լա՞վն է, թե վատն է»
իրավացի են բոլոր նրանք, ովքեր կա
րեւորում են, առաջին հերթին, սահմա
նադրական կարգի հաստատման անհ
րաժեշտությունը: Սահմանադրությունը
չի գործում` մեկ, եւ մենք անկարող ենք
հաղթահարել դրա հետ կապված դժվա
րությունները` երկու: Ինչո՞ւ: Սրանք հա
սարակ հարցեր չեն, հատուկ ուսում
նասիրության կարիք կա, որովհետեւ
գործոնները բազմաթիվ ու բազմաշերտ
են: Այդ ամենին անդրադառնալը շատ
ժամանակ կխլի, ուստի ես կարճ կասեմ՝
սկսելով այն բանից, որ անկախության
արշալույսին բավականաչափ խնդիրներ
էին կուտակվել, որոնց մեծ մասը, ըստ
էության, ժառանգություն էր մնացել
խորհրդային կարգերից: Վերցնենք երկ
րի ողնաշարը համարվող տնտեսությու
նը, որը միանգամից փլուզվեց, որովհե
տեւ այն սովետմիության «հագով» էր
կարված, այսինքն՝ միայն խորհրդային
պայմաններում կարող էր աշխատել:
Հետո իշխանության եկան մարդիկ, այդ
թվում եւ ես, որոնք, մեղմ ասած, չու
նեին կառավարման փորձ, միջազգային
կառույցների հետ շփվելու, գործակցե
լու ունակություններ եւ, բացի դրանից,
չգիտեին՝ ինչ ասել է ժողովրդավարութ
յուն, իշխանությունների տարանջատում
եւ այլն: Այդ ամեն
 ին գումարվեցին ար
ցախյան պատերազմը, Սպիտակի ավե
րիչ երկրաշարժը, հարյուր հազարավոր
փախստականների ներհոսքը, ոչ խե
լամիտ սեփականաշնորհումը, ինչպես
նաեւ նշված բացասական գործոննե
րից ածանցվող խնդիրների շարանը`
խնդիրներ, որոնց հաղթահարման հա
մար, ամեն
 այն հավանականությամբ, 25

Հանդեսի հարցերին պատասխանում
է ՀՀ սահմանադրական դատարանի
նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանը:
- Իր հռչակումից 25 տարի անց Հա
յաստանում անկախությունը տակա
վին մնում է հավուր պատշաճի չգնա
հատված արժեք: Պատճառը, թերեւս,
ակնբախ է՝ անկախությունը չգոհաց
րեց միջին վիճակագրական հայաս
տանցուն, որովհետեւ նրա սոցիալտնտեսական վիճակը չլավացավ, իսկ
արտաքին հարաբերություններում մեր
երկրի քաղաքական վարկն ընկավ:
Պարոն Պողոսյան, ինչ եք կարծում,
ինչո՞ւ խոստացված իրավական պե
տությունը այդպես էլ չստացվեց: Ինչո՞ւ
ձախողվեց սահմանադրական կար
գի հաստատումը, եւ արդեն քառորդ
դար մեզ չի հաջողվում ներդնել ազատ
ընտրությունների եւ անկախ արդա
րադատության մեխանիզմ
ն երը: Ձեր
մեկնաբանությունը՝ խնդրեմ:
- Ամեն դեպքում հարցը հանգում է
Սահմանադրությանը: Այն մեզանում
ուղղակի չի գործում, եւ այդ իմաստով
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տարին բավական չէ, որովհետեւ մտա
ծողություն փոխելու համար երբեմն
շատ տասնամյակներ են պահանջվում:
Չպետք է մոռանալ, որ այսօրվա տնտե
սական, քաղաքական, գիտամշակութա
յին գործիչների, պետության առանցքա
յին դերակատարների, ինչպեսեւ շարքա
յին քաղաքացիների մեծամասնության
մեջ ամուր նստած են խորհրդային մտա
ծելակերպն ու կարծրատիպերը:

է, որ ինչպես հիմա, այն ժամանակ եւս
մեծ խզում կար Սահմանադրության եւ
իրականության միջեւ, դրանցից յուրա
քանչյուրը, կարելի է ասել, իր կյանքով էր
ապրում: Համաձայնեք, որ պետությու
նից ձրիաբար բնակարան, բժշկություն,
կրթություն եւ այլ բարիքներ ստացող
անհատը երբեք չի կարող լինել լիար
ժեք, օրինապահ քաղաքացի, իմանալ
աշխատանքի հարգը, արժանապատվո
րեն վաստակել ընտանիքի ապրուստը:
Այդպիսի մարդիկ, ինչպես ցույց է տվել
կյանքը, սովորաբար հակված են լինում
գողության, անաշխատ եկամուտների
եւ այլ անկարգությունների: Մեր հասա
րակությունը, ինչպես հայտնի է, զերծ չէ
նման կարգի հակոտնյա երեւույթներից,
որոնց արմատները նախորդ հասարա
կարգի մեջ են:

- Պարոն Պողոսյան, դուք ակնարկե
ցիք խորհրդային շրջանից մեզ բաժին
հասած վատ ժառանգության մասին:
Բայց չէ՞ որ այդ հասարակության մեջ
եղել են նաեւ անժխտելի առավելութ
յուններ, որոնց մասին երանությամբ է
հիշում ավագ սերունդը: Վերցնենք թե
կուզ հենց ԽՍՀՄ սահմանադրությու
նը. մեր ծնողների պատմելով` խորհր
դային Սահմանադրությունը որոշակի
կայունություն էր ապահովում երկ
րում, իսկ քաղաքացիների համար`
երաշխավորված աշխատանք, անվ
ճար կրթություն, անվճար բուժսպա
սարկում եւ այլն:

- Դա նշանակո՞ւմ է արդյոք, որ
Խորհրդային
միությունում
եղած
արատները, այդ թվում` Սահմանադ
րության հետ կապված, բնորոշ են
նաեւ հետանկախական շրջանին:
- Մեծ հաշվով` այո: Տեսեք` առաջին
տպավորությունը, որ բովանդակությա
նը ծանոթանալուց հետո ստանում ես
խորհրդային Հիմն ական օրենքից, հե
տեւյալն է. պետությունը պետք է պա
հի մարդուն, նրան ապահովի ամեն
ինչով: Այդ թեզն իր կենսունակությու
նը չի կորցրել նաեւ հետանկախական
շրջանում: Պատահական չէ, որ այսօր էլ
մարդիկ շատ բան են պահանջում պե
տությունից: Մինչդեռ ոչ թե պետությու
նը պետք է պահի մարդուն, այլ ճիշտ
հակառակը: Բայց պետությունն էլ պիտի
մշտապես իր բարձրության վրա գտնվի,
որպեսզի կարողանա ճիշտ կազմակեր
պել պետություն-քաղաքացի փոխհա
րաբերությունները, այլապես ի հայտ
կգան բազում բարդություններ, որոնք,
ի վերջո, կհանգեցնեն Սահմանադրութ
յան չգոյությանը: Ասել է թե` Սահմանադ

- Ես վերապահումով կխոսեի Խորհր
դային միության Սահմանադրության
մասին, որն, ի դեպ, փակագծերի մեջ
վերծանվում էր իբրեւ Հիմն ական օրենք:
Նույնը Հայաստանի խորհրդային սո
ցիալիստական հանրապետության պա
րագայում էր, որտեղ եւս Սահմանադ
րությունը նույնացվում էր Հիմն ական
օրենքի հետ` չնայած այդ երկու եզրույթ
ները տարբեր են: Ձեւականորեն գոր
ծող եւ մեծապես հռչակագրային բնույթ
կրող այդ իրավական փաստաթուղթն
իրականում Սահմանադրություն չի կա
րելի անվանել: Դատելով բովանդակութ
յունից` այն կարելի էր Հիմն ական օրենք
համարել, բայց ոչ Սահմանադրություն:
Սահմանադրությունը
բարձրագույն
իրավական ուժ ունեցող, այսպես ասեմ`
ուղենիշային փաստաթուղթ է: Այլ հարց
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ցեք, խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, կա՞ն,
առհասարակ, լավ եւ վատ սահմանադ
րություններ:

րությունը կա, բայց չի գործում, այսպես
կոչված, «շինծու» Սահմանադրություն է:
Այդուհանդերձ` նկատենք, որ մեր օրե
րի սոցիալական խոցերից ամենաբնո
րոշը, որը ետ է պահում սահմանադրա
կան ճանապարհով երկրի զարգացումը,
կոռուպցիան է: Այդ մասին խոսում են
բոլորը` ե՛ւ իշխանությունները, ե՛ւ քաղա
քական ուժերը, ե՛ւ հասարակական կա
ռույցները, ե՛ւ միջազգային կազմակեր
պությունները: Գրեթե բոլորն ընդունում
են, որ Հայաստանում կոռուպցիան լայն
տարածում է ստացել` դառնալով լրջա
գույն չարիք: Իսկ այնտեղ, որտեղ կա կո
ռուպցիա, սահմանադրական նորմերը
չեն կարող լիարժեք իրականացվել:

- Անձամբ ինձ ամեն
 աքիչը հետաքրք
րում է խոսակցությունը, թե այս Սահմա
նադրությունը լավն է կամ վատն է: Դա
գնահատանքի լուրջ փաստարկ չեմ հա
մարում: Ինձ, ընդհանուր առմամբ, այլ
բան է հետաքրքրում. գործո՞ւմ է տվյալ
Սահմանադրությունը, թե՞ չի գործում:
Որովհետեւ Սահմանադրությունը նա
խեւառաջ արժեքների, կարեւորագույն
սկզբունքների հանրագումար է: Եթե
մենք այդ արժեքները չունենք, մնացյա
լը վերացական խոսքեր, դատողություն
ներ են: Վերջիվերջո` եթե Սահմանադ
րությունը չի աշխատում, ի՞նչ տարբե
րություն՝ լա՞վն է, թե վատն է: Չգործող
Սահմանադրությունը` որքան էլ սիրուն,
իրավականորեն անթերի գրված լինի,
մեկ լումայի արժեք չունի: Այդ փաստա
թուղթը նրա համար է, որպեսզի բոլորը
եւ, առաջին հերթին, իշխանությունները,
հետո` քաղաքական ուժերը, ապաեւ`քա
ղաքացիները առաջնորդվեն դրանում
ամրագրված սկզբունքներով ու ար
ժեքներով: Քանի դեռ մենք սրան չենք
վարժվել, սահմանադրական կարգի
պահպանման մասին խոսելն ավելորդ
է: Ինչ վերաբերում է սահմանադրա
կան փոփոխություններին` դա աշխար
հում ընդունված պրակտիկա է, քանի
որ հարափոփոխ կյանքը միշտ նոր գա
ղափարներ, նոր պահանջներ է առա
ջադրում: Սակայն սահմանադրական
բարեփոխումն երն ինքնանպատակ չեն,
երբեք չի կարելի դրանք ծառայեցնել օր
վա իշխանությունների անձնական շա
հադիտական նկրտումն երին:

- Ինչպե՞ս… մի՞թե կոռուպցիայի եւ
սահմանադրականության միջեւ անմի
ջական կապ գոյություն ունի:
- Իհարկե: Մեկն, ասենք, կարողանում
է կաշառատվությամբ իր գործն առաջ
տանել, իսկ մյուսը չի կարողանում կամ
խորշում է դիմել նման ստոր միջոցի,
ուստի չի հաջողում ինչ-ինչ անձնական
խնդիրներ լուծել: Ստացվում է, որ մե
կը կաշառքի միջոցով իրավունք է ձեռք
բերում, մյուսը կաշառք չտալու պատճա
ռով զրկվում է իրավունքից: Այդպիսով`
խախտվում է մարդկանց իրավահավա
սարությունը, որը Սահմանադրության
հիմն արար սկզբունքներից է: Այսինքն`
եթե բոլորը հավասար չեն օրենքի առ
ջեւ, ուրեմն օրենքը չի գործում, Սահմա
նադրությունը չի գործում: Ես ընդամենը
մեկ օրինակ բերեցի:
- Մեր պետության օրինակն աչքի
առաջ ունենալով` ոմանց համար տա
րակուսելի է, որ Սահմանադրություն
ընդունելուց շատ չանցած` իշխանութ
յունները սկսում են պարբերաբար
նրանում փոփոխություններ, լրացում
ներ ու սրբագրում
ն եր մտցնել` տեքս
տը բարելավելու պատրվակով: Ասա

- Քիչ առաջ խոսք եղավ կոռուպ
ցիայի մասին` որպես սոցիալական
լրջագույն չարիքի: Դուք կոռուպցիան
նույնպե՞ս համարում ենք խորհրդա
յին ժառանգություն: Եվ երկրորդ` ելք
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տեսնո՞ւմ եք այդ չարիքն արմատախիլ
անելու առումով:

րի թերզարգացածության արդյունք է:
Երբ 17-18-րդ դարերում ի հայտ եկավ
Սահմանադրության գաղափարը, հիմ
նական քաղաքական ուժերը հասունա
նալով եւ որոշակի մակարդակի հասնե
լով՝ հասկացան, որ առանց փոխհամա
ձայնության գալու ոչինչ փոխել հնարա
վոր չէ: Եվ քաղաքական ուժերի փոխա
դարձ համաձայնությամբ աշխարհում
մինչ այդ ամենալավը համարվող՝ կա
ռավարման թագավորական համակար
գերը սկսեցին աստիճանաբար իրենց
տեղը զիջել Սահմանադրության վրա
խարսխված համակարգերին: Սահման
վեցին խաղի որոշակի կանոններ, ձեռք
բերվեցին հստակ պայմանավորվածութ
յուններ, որոնցով կարգավորվում էին
հասարակական հարաբերությունները:
Հետո փորձը ցույց տվեց, որ այնտեղ, ուր
խախտվում են խաղի կանոնները կամ
փոխպ այմ ան ավ որվ ած ությունն եր ը,
որոշ ժամանակ անց գործում է բումե
րանգի էֆեկտը. խախտումը «վերադառ
նում» է ելման կետին: Այնպես չէ, որ իշ
խանություն ունեցողն ամենակարող է,
եւ ինքն է միշտ թելադրողը: Սա է, որ մեր
քաղաքական ուժերը չեն հասկանում
կամ չեն ուզում հասկանալ: Օրինակ՝ ո՛չ
ՀՀՇ-ականները 90-ական թվականնե
րին, ո՛չ էլ նրանցից հետո իշխանության
եկած ուժերը չհասկացան քաղաքական
փոքրամասնության՝ ընդդիմության շա
հերը հարգելու, կառավարման համա
կարգում նրանց որոշակի չափով ներգ
րավելու իմաստը: Բայց չէ՞ որ այսօրվա
իշխողը վաղը կարող է ընդդիմության
հետ տեղերով փոխվել եւ զրկված լինել
այն նույն իրավունքներից ու արտոնութ
յուններից, որոնցից ինքն այլոց զրկել էր:

- Միանշանակ` կոռուպցիան նույն
պես խորհրդային շրջանի մնացուկ է:
Այդ խնդրին ես անդրադարձել եմ: Թե
րեւս մասշտաբներն են միայն մեծացել:
Գալով երկրորդ հարցադրմանը` ասեմ,
որ վիճակից ելք միշտ կարելի է գտնել,
եթե առկա է քաղաքական կամքը: Կա
ռավարությունը, որքան ինձ հայտնի
է, հակակոռուպցիոն պայքարի մասին
մի քանի որոշում է ընդունել, մի քանի
հանձնաժողովն եր են աշխատել այդ
ուղղությամբ, ահագին գումարներ են
ծախսվել, բայց արդյունքը ոչ ոք առայժմ
չի տեսել: Եվ չի էլ տեսնի, եթե կառա
վարությունը շարունակի աշխատել
այս ոճով ու ոգով, այսինքն` պայքարը
փոխարինի պայքարի իմիտացիայով:
Համոզված եմ` անկեղծ ցանկության
եւ քաղաքական կամքի առկայության
դեպքում հնարավոր կլիներ հասնել
տեսանելի արդյունքի: Հեռու չգնանք:
Հարեւան երկրի նախկին նախագահ
Միխեիլ Սահակաշվիլին, որին երբեք
չեմ հավանել, բոլորին ապացուցեց, որ
կարելի է կարճ ժամանակում որոշա
կի խնդիրներ լուծել: Ուղղակի պետք
է հետամուտ լինել` ինչպես հարկն է:
Եթե հիշում եք, 90-ական թվականնե
րին` նույնիսկ պատերազմական վիճա
կում գտնվելով, մենք մի շարք կարեւոր
ցուցանիշներով զգալիորեն առաջ էինք
նույն Վրաստանից եւ Ադրբեջանից: Այ
սօր, ցավոք, հակառակ պատկերն է` հա
րեւան երկրներն առաջ են անցել, մենք
տեղում դոփում ենք: Եզրակացություն
ներն ինքներդ արեք:
- Ձեր կարծիքով` որտե՞ղ մենք թե
րացանք, պարոն Պողոսյան, ի՞նչը կա
րելի էր շտկել, որ մենք բաց թողեցինք:

- Ապագային միտված մի հարց,
պարոն Պողոսյան, թերեւս` վերջինը.
այսինքն` փոփոխությունների հույսը
դուք սերնդափոխության հե՞տ եք կա
պում:

- Այն վիճակը, որ այսօր մենք ունենք,
գլխավորապես մեր քաղաքական ուժե
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Թողարկման հարցազրույցը
Վալերի Պողոսյան. «Եթե Սահմանադրությունը չի աշխատում, ի՞նչ տարբերություն՝ լա՞վն է, թե վատն է»

Интервью номера

- Ոչ, ոչ: Ես այդ ամենը խելքի հետ եմ
կապում: Մտածելու ունակ մարդիկ ցան
կացած իրադրությունում շատ արագ
կողմն որոշվում են, թե ինչը փոխել, երբ
փոխել եւ ինչպես փոխել: Իհարկե` եթե
հին ձեւն իրենց այլեւս չի բավարա
րում: Կաշառակերությո՞ւնն է ընդհա
նուր առաջընթացն արգելակողը, ուրեմն
տվյալ պահին դրա դեմ պետք է ուղղվի
պայքարի սլաքը: Քաղաքացին կտեսնի,
որ առաջին լուրջ քայլին հետեւեցին երկ
րորդը, երրորդը եւ այլն` կլցվի հավատով
ու վստահությամբ եւ իր ուժերի չափով
սատար կկանգնի պայքարի ելած առա
ջամարտիկին կամ քաղաքական ուժին:
Տեսեք՝ հասարակ բան. ոստիկանը կոպ
տում է խաղաղ ցուցարարին, անհա
մաչափ ուժ է կիրառում քաղաքացու
նկատմամբ, բայց մարդիկ հայհոյում են
հանրապետության ամենաբարձր պաշ
տոնյաներին: Ասում են՝ «դու մեղավոր
չես, մեղավորը քո մեծամեծերն են»: Ա՛յ
հարգելի «մեծամեծեր», մի քիչ մտա
ծեք, ախր ինչո՞ւ եք մի հիմար ոստիկա
նի պատճառով զուր տեղը անեծքի կամ
հայհոյանքի արժանանում: Չլինի՞ դուր
ներդ գալիս է...

«Если Конституция не работает,
какая разница, хорошая она, или плохая?»
На вопросы нашего журнала отвечает бывший член Конституционного суда
Валерий Погосян.

The Interview of the Issue
If the Constitution does not Work,
What Difference does its Being Good
or Bad Make?
Valeri Poghosyan, the former member
of the Constitutional Court.

- Շնորհակալություն հետաքրքիր
զրույցի համար:
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ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները
տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա
նը: Նույն թվականի դեկտեմբերի 21-ին
նախկին միութենական հանրապետութ
յունների մասնակցությամբ կազմավոր
վեց Անկախ պետությունների համա
գործակցությունը (ԱՊՀ): Թերեւս դրա
նով վերջ տրվեց Խորհրդային միության
տանջալից հոգեվարքին:
Վարշավյան ուխտի լուծարումը նշա
նավորվեց սառը պատերազմի ավար
տով: ԽՍՀՄ-ի փլուզմամբ քայքայվեց
համայնավարական համակարգը: Թուր
քական կառավարությունը 1991-ի դեկ
տեմբերի 16-ի որոշմամբ խորհրդային
այլ հանրապետությունների թվում ճա
նաչեց Ռուսաստանի Դաշնության ան
կախությունը: Ավելին՝ 1992-ի սկզբին
Ռուսաստանը, որպես հիմն ադիր կազմի
անդամ, հրավիրվեց «Սեւծովյան տնտե
սական համագործակցություն» կազմա
կերպություն: Այսպիսով՝ նախադրյալ
ներ ստեղծվեցին ռուս-թուրքական հա
րաբերությունները նոր հիմունքներով
զարգացնելու համար եւ դրանք սկսեցին
վերաճել համագործակցության, թեկուզ
առեւտրատնտեսական ու էներգետիկա
յի բնագավառներում:
Սակայն
Արեւմուտքը
օրակարգ
մտցրեց Արեւելյան Եվրոպայում ռուսա
կան գործոնի վերականգման սպառ
նալիքը չեզոքացնելու, ինչպես նաեւ
Հարավային Կովկասն ու Միջին Ասիան
Թուրքիայի միջոցով Ռուսաստանի ազ
դեցությունից զերծ պահելու հարցը:
Դա ենթադրում է Թուրքիային համա
պատասխան դերի հատկացում, ինչը
ԽՍՀՄ-ի փլուզմանը զուգընթաց՝ ստա
ցավ «Ադրիատիկից մինչեւ Չինական
ծով» ձեւակերպումը:
Նոր դերից բխող պահանջները, ինչ
խոսք, զգալիորեն գերազանցում էին
Թուրքիայի քաղաքական, տնտեսական,

ՀԱԿՈԲ ՉԱՔՐՅԱՆ
Պատմական գիտությունների
թեկնածու
Սառը
պատերազմի
տարիներին
Թուրքիան Միջին Արեւելքում ռազմա
քաղաքական հենակետի դեր էր կատա
րում Արեւմուտքի համար: Միաժամա
նակ նա ՆԱՏՕ-ի միջնաբերդն էր ընդդեմ
ԽՍՀՄ-ի: Այլ կերպ՝ տարածաշրջանում
Թուրքիայի ազդեցիկ դիրքը պայմանա
վորված էր արեւմտյան տերությունների
քաղաքական ծրագրերում զբաղեցրած
տեղով, եւ Արեւելք-Արեւմուտք դիմակա
յությունը երաշխավորում էր այդ տեղի
կայունությունը:
Սակայն
90-ական
թվականների
սկզբին աշխարհն ականատես եղավ
շրջադարձային
փոփոխությունների:
1991-ի սկզբին լուծարվեց Վարշավյան
ուխտը: Մինչ այդ՝ տեղի տալով Արեւմուտ
քին, ԽՍՀՄ-ը միացել էր ԱՄՆ-ի գլխավո
րած հակաիրաքյան դաշինքին: Սա Արե
ւելք-Արեւմուտք մրցապայքարում վեր
ջինիս հաղթանակի լուրջ փաստարկ էր:
Դրանով ակամա ազդարարվեց երկրագն
դի վրա երկբեւեռ համակարգից միաբեւե
ռի անցման անխուսափելիությունը:
1991-ի օգոստոսին լուծարվեց նաեւ
ԽՍՀՄ Կոմունիստական կուսակցությու
9

ՀԱԿՈԲ ՉԱՔՐՅԱՆ

առավել եւս ֆինանսական կարողութ
յունները: Թեեւ 1992-ին Արեւմուտքն
ակնհայտորեն մեղադրեց Թուրքիային
ստանձնած դերը տապալելու մեջ, բայ
ցեւայնպես թյուրքալեզու հանրապե
տությունների հետ սերտաճման հեռան
կարը այնպիսի ոգեւորություն էր պատ
ճառել նրան, որ նա, ի լուր աշխարհի,
հայտարարեց. «21-րդ դարը լինելու է
թյուրքական աշխարհի դար»1:
Սեւ ծովի ավազանում, Հարավային
Կովկասի ու Միջին Ասիայի թյուրքա
լեզու հանրապետություններում Թուր
քիայի ակտիվ քաղաքական գործու
նեությունն ու անզուսպ հավակնութ
յունները ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդ Ռու
սաստանում դիտարկվեց որպես ոտնձ
գություն ռուսական գերազդեցության
տարածքների հանդեպ: Չնայած վարչա
պետ Սուլեյման Դեմիրելի՝ Ռուսաստան
կատարած այցի ընթացքում 1992թ. մա
յիսի 25-ին Մոսկվայում ստորագրված՝
«Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուր
քիայի Հանրապետության միջեւ հարա
բերությունների հիմունքների մասին»
պայմանագրի առկայությանը, որտեղ
կողմերը բնութագրվում էին որպես «բա
րեկամ պետություններ», անցումային
շրջանի դժվարությունների պատճառով
Արեւմուտքի առջեւ ընկրկող Ռուսաս
տանը սկսեց կոշտ դիրքորոշում որդեգ
րել Թուրքիայի նկատմամբ2:
Դա հատկապես ակնառու դարձավ
1993-ին, երբ Ռուսաստանն ընդունեց
«Արտաքին քաղաքականության նոր
հայեցակարգ», իսկ 1994-ին «Բաշքենթ»
համալսարանի ռազմավարական հե
տազոտությունների կենտրոնի պրոֆ.
Էնվեր Հասանօղլուի դիպուկ արտահայ
տությամբ՝ ռուս-թուրքական հարաբե
րությունները հանգեցին յուրատեսակ
«սառը պատերազմի»3: Այս պայմաննե
րում ընդհատվեց Արեւմուտքի կողմից
խրախուսվող եւ համագործակցության
վերաճող ռուս-թուրքական հարաբե
րությունների բնականոն զարգացումը:

Ընդհատման
նախաձեռնությունը,
ինչպես նշում է պրոֆ. Հասանօղլուն,
պատկանում էր ռուսական կողմին,
որովհետեւ ռուս-թուրքական հարաբե
րությունների ընթացքը, ընդհանուր առ
մամբ, կանխորոշել է Ռուսաստանը4:
***
Ռուս-թուրքական հարաբերություն
ներում առկա սառնությունը պահպան
վեց մինչեւ որ Վլադիմիր Պուտինը Ռու
սաստանի Դաշնության նախագահի
պաշտոնում փոխարինեց Բորիս Ելցի
նին: 2000թ. նախագահական ընտրութ
յունների արդյունքում գալով իշխանութ
յան, Պուտինը սկզբնական շրջանում
վերապահորեն էր վերաբերվում Թուր
քիայի հետ հարաբերություններին: Ըստ
ամենայնի, նրա մոտեցումը պայմանա
վորված էր այն աջակցությամբ, որ թուր
քական իշխանությունները ցուցաբերում
էին ինչպես չեչեն անջատողականներին,
այնպես էլ Ռուսաստանի տարածքում
գործող իսլամական ահաբեկչական
կազմակերպություններին5:
Ի դեպ, Թուրքիան էլ Ռուսաստանին
էր մեղադրում, թե աջակցում է Քուրդս
տանի աշխատավորական կուսակցութ
յանը՝ PKK-ին: Փոխադարձ մեղադրանք
ները երկուստեք անվստահություն էին
ենթադրում, իսկ դա լուրջ խոչընդոտ է
երկու երկրների հարաբերություններում
առկա դժվարությունների հաղթահար
ման ճանապարհին: Բացի Թուրքիայի
նկատմամբ նախագահ Պուտինի վերա
պահումից, անցումային դժվարություն
ներին բախվող Ռուսաստանին լրջորեն
մտահոգում էր ԽՍՀՄ-ի փլուզմամբ
պայմանավորված «անպաշտպանվա
ծության» բարդույթը, իսկ Պուտինին՝
ռուսական գերազդեցության տարածք
ների խոցելիությունն ու ռուսական պե
տության գերտերության կարգավիճակի
կորուստը: Թուրքիան, իր հերթին, կանգ
նած էր երկրի ներքաղաքական կյանքի
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Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները տարածաշրջանի
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

ապակայունացումը
հաղթահարելու
առաջնահերթ խնդրի առջեւ:
Թեպետ Ռուսաստանն ու Պուտի
նը չկարողացան ձերբազատվել նշված
մտահոգություններից, ոչ էլ Թուրքիան
հաղթահարեց
ապակայունացման
խնդիրը, սակայն 2001-ին ԱՄՆ-ը Նյու
Յորքում ականատես եղավ աննախա
դեպ ահաբեկչության: Սեպտեմբերի
11-ի այդ ահաբեկչությունից հետո պաշ
տոնական Վաշինգտոնը սկսեց ԱՄՆ-ի
համար սպառնալիքի աղբյուր դիտար
կել Միջին Արեւելքն ու Հյուսիսային Աֆ
րիկան՝ ներառյալ Հարավային Կովկասն
ու Միջին Ասիան, շրջանառության մեջ
դրեց դեռեւս 90-ականներին մշակված
«Մեծ Մերձավոր Արեւելք» ծրագիրը,
ապա, գլոբալ պատերազմ հայտարա
րեց միջազգային ահաբեկչությանը: Այս
ամենին հետեւեցին Աֆղանստանի դեմ
2001-ին սանձազերծված պատերազ
մական գործողություններն ու 2003-ի
հակաիրայան երկրորդ պատերազմը,
ընդ որում՝ առանց ՄԱԿ-ի Անվտանգութ
յան խորհրդի որոշման, որի մշտական 5
անդամն երից մեկն է Ռուսաստանի Դաշ
նությունը:
Ինչպես ողջ աշխարհի եւ նշված տա
րածաշրջանների, այնպես էլ տարա
ծաշրջանային երկրներից Թուրքիայի ու
գերտերության
հավակնություններով
տարածաշրջանում շահեր հետապնդող
Ռուսաստանի համար անկանխատեսելի
հետեւանքներով հղի այս զարգացումն ե
րը նպաստեցին երկու պետությունների
մերձեցմանը, որին ընդառաջեց նախա
գահ Պուտինը:

Դաշնության եւ Թուրքիայի Հանրապե
տության միջեւ Եվրասիայում համագոր
ծակցության գործողությունների ծրա
գիրը»6: Թեեւ այդ ծրագրի ստորագրումն
ի զորու չեղավ ռուս-թուրքական «հա
մագործակցությանը» բազմակողմանի
գործընկերության բնույթ հաղորդել, սա
կայն փոխադարձ այցելությունների հա
մար նախապայմաններ ստեղծեց:
Դրանցից, թերեւս, «ամեն
 անշանա
կալին» 2004թ. դեկտեմբերի 6-ին նա
խագահ Պուտինի՝ Անկարա կատարած
պաշտոնական այցն էր: Այցի նախօր
յակին ռուսական մամուլին տված հար
ցազրույցում Վլադիմիր Պուտինն ընդգ
ծեց «Սեւ ծովի առափնյա երկու երկր
ների միջեւ առեւտրական հարաբերութ
յունների զարգացման նշանակությունը
ներկա փուլում», իսկ Անկարայում հայ
տարարեց. «Եկել ենք այստեղ, որ ընդու
նենք հանդուգն որոշումն եր: Մեր այցը
առեւտրատնտեսական բնագավառում
նոր հորիզոններ է բացելու Ռուսաստա
նի եւ Թուրքիայի առջեւ7:
Նախագահ Պուտինը խոսեց նաեւ չե
չեն ահաբեկիչների մասին, որոնց Թուր
քիայում ապաստանած ղեկավարներից
9-ին թուրքական իշխանություններն
արդեն ձերբակալել էին այցի նախօրյա
կին: Պուտինի այցի ընթացքում հարթ
վեցին նաեւ 2003-ից շահագործվող
«Կապույտ հոսքի» հետ կապված որոշ
խնդիրներ՝ ավելացնելով Թուրքիա մա
տակարարվող ռուսական գազի ծավալ
ները8: 2005-ի հունվարին պատասխան
այցով Մոսկվա ուղեւորվեց Թուրքիայի
վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը,
որտեղ կողմերը երկու երկրների միջեւ
համախառն առեւտրի ծավալը 25 մի
լիարդ դոլարի հասցնելու որոշում կա
յացրին:
2004-ին 4,6 մլրդ կազմող այդ ցուցա
նիշը 2007-ին հասել էր 21 միլիարդի:
Մինչ անշեղորեն զարգանում էին ռուսթուրքական առեւտրատնտեսական հա
րաբերությունները, 2008-ի օգոստոսին

***
2001թ. նոյեմբերի 16-ին Նյու Յոր
քում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտ
գործնախարարները
ստորագրեցին
«Երկկողմ համագործակցությունից դե
պի բազմակողմանի գործընկերություն»
ենթավերնագիրը կրող «Ռուսաստանի
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բռնկվեց Հարավօսական պատերազմը:
Ռուսաստանը բախվեց ՆԱՏՕ-ի բուռն
հակազդեցությանը: Որպես ՆԱՏՕ-ի ան
դամ՝ Թուրքիան նույնպես հակադրվեց
Ռուսաստանին, սակայն անպատաս
խան թողեց Վրաստանի ռազմական օգ
նության պահանջը:
2014-ի սկզբին, երբ Պուտինը զորք
մտցրեց Ուկրաինա, իսկ մարտի 16-ին
Ղրիմը կցեց Ռուսաստանին, Թուրքիան
հակազդեցությամբ արձագանքեց, բայ
ցեւայնպես, ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի
անդամ մյուս երկրների, զերծ մնաց
պատժամիջոցների կիրառումից: Այլ
կերպ՝ չնայած քաղաքական ասպարե
զում առաջացած լուրջ հակասություն
ներին, ռուս-թուրքական առեւտրատն
տեսական հարաբերությունները մինչեւ
2015թ. շարունակեցին անշեղորեն զար
գանալ: Երկու երկրների միջեւ համա
խառն առեւտրի ծավալն արդեն կազ
մում էր 35 մլրդ դոլար:
Այդ հակասությունները չխանգարե
ցին Պուտինին, որ 2012 եւ 2014 թվա
կաններին եւս երկու այց կատարի Թուր
քիա: Ավելին՝ երկրորդ այցի ընթացքում
նա Անկարայում արտահայտվեց նախա
պատվությունը, ի տարբերություն «Հա
րավային հոսքի», «Թուրքական հոսք»
նախագծին տալու մասին: Ընդ որում,
սա այն դեպքում, երբ «Արաբական գար
նան» զոհը դարձած Սիրիան արդեն
ներքաշվել էր չհայտարարված պատե
րազմի մեջ:

ահաբեկչական բոլոր խմբավորումն ե
րի դեմ համատեղ պայքարի անհրա
ժեշտությունը, Էրդողանը վարչապետի
կարգավիճակով, Ասադի վարչակարգը
տապալելու համար Քաթարի ու Սաուդ
յան Արաբիայի հետ միասին աջակցում
էր Սիրիայում գործող ահաբեկչական
խմբավորումն երին՝ կազմավորելով նո
րերը, ինչպիսիք են «Սուլթան Աբդուլհա
միդ», «Սուլթան Մուրադ խան» բրիգադ
ներն ու «Ֆեթիհ» խմբավորումը:
Ավելին՝ Էրդողանը զորքով Դամաս
կոս մտնելու հույսեր էր փայփայում,
որպեսզի տապալի Բաշար Ասադին:
Թերեւս՝ այդ առումով պատահական
չէր «Արդարություն եւ բարգավաճում»
խմբակցության առջեւ նրա 2012-ի
օգոստոսի 4-ին ունեցած ելույթը. «Տի
րոջ կամքով կմտնենք Դամասկոս եւ մեր
նամազը կանենք Օմայան մզկիթում»9: Ի
դեպ, իշխանամետ «Թաքվիմ» թերթն էլ
20015թ. օգոստոսի 5-ի համարում Հա
լեպը Թուրքիայի 82-րդ վիլայեթն էր հա
մարում10:
Ակնհայտ է, որ Ասադի վարչակարգը
սեփական նախաձեռնությամբ տապա
լելու պարագայում Թուրքիան՝ անմի
ջականորեն մասնակցելով նոր իշխա
նությունների ձեւավորմանը, Սիրիա
յում դիրքերն ամրապնդելու, այդտեղից
իր ազդեցությունը հարակից երկրների
վրա տարածելու եւ, դրանով իսկ, տա
րածաշրջանային գերտերության վաղե
մի երազանքն իրականացնելու հնարա
վորություն էր ստանալու: Դրա համար
անհրաժեշտ էր ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը,
բայց՝ ապարդյուն: ՆԱՏՕ-ի շրջանակ
ներն անտեսեցին նաեւ Սիրիայի թուր
քական սահմանին հարող տարածքի
երկայնքով «անվտանգության գոտի»
ստեղծելու՝ Թուրքիայի պահանջները:
Այդ ընթացքում ԱՄՆ-ը, ի դեմս նախա
գահ Բարաք Օբամայի, եւ Եվրամիութ
յան առաջատար երկները ստեղծված
իրավիճակում Սիրիան չէին պատկե
րացնում առանց Բաշար Ասադի:

***
Սիրիայի ճգնաժամը սկսեց 2011ի մարտին: Մինչ Պուտինը սիրիական
ճգնաժամին քաղաքական լուծում էր
առաջարկում, ամեն կերպ ձգտում էր
ճգնաժամի կարգավորման գործընթա
ցում ապահովել Սիրիայի նախագահ
Բաշար Ասադին թիկունք կանգնած
Իրանի Իսլամական հանրապետութ
յան ներգրավվածությունն ու ընդգծում
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Ասադի տապալման՝ Էրդողանի ծրա
գիրը ձախողվեց: Ինչ վերաբերում է «անվ
տանգության գոտուն», ապա այդ գոտու
համար նախատեսվող տարածքում ամ
րապնդվեցին քրդական «Ժողովրդավա
րական միասնություն» կուսակցության՝
PYD-ի եւ նրա ռազմական թեւը հանդի
սացող «Ժովրդական պաշտպանական
ուժերի»` YPG-ի դիրքերը, որոնց թվակազ
մը շուրջ 50 հազար է: Հատկանշական է,
որ մինչ Թուրքիան նրանց անվանում էր
PKK-ի ահաբեկիչներ, նախագահ Օբա
ման անվանեց «ԱՄՆ-ի ցամաքային զոր
քը»: Դրան հետեւեցին Անկարայի քուրդ
ահաբեկիչներին աջակցելու եւ Թուրքիա
յի սիրիական սահմանի երկայնքով քրդա
կան գոտի ստեղծելու՝ Վաշինգտոնին
հասցեգրած անընդմեջ մեղադրանքները:
Այդ մեղադրանքների, ինչպես նաեւ
նախագահ Ասադին տապալելու պատ
ճառաբանությամբ Սիրիայում ՆԱՏՕ-ին
պատերազմական
գործողությունների
մեջ ներքաշելու նկրտումն երի հետեւան
քով Թուրքիան դարձավ խնդրահարույց
երկիր ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի համար: Ստեղծ
ված իրավիճակում Թուրքիան փորձեց
Հյուսիսային Սիրիայի քրդական կազմա
վորումն երի դեմ օգտագործել իր իսկ հո
վանավորած՝ «Իսլամական խալիֆայութ
յուն» կոչված «Իրաք-Շամ իսլամական
պետության» ահաբեկիչներին:
Այս կազմակերպության նպատակը,
սակայն, քրդական կազմավորումն երը
չէին, այլ ողջ Սիրիան: Չնայած ամերիկ
յան օդուժի ռմբակոծություններին, նրան
հաջողվում է առաջխաղացումը դեպի
Դամասկոս: Թվում էր՝ 2014-ին նախա
գահ ընտրված Էրդողանը, թեկուզ «Իսլա
մական խալիֆայության» միջոցով, հաս
նում է Ասադի տապալման նպատակին:
Ու հանկարծ 2015թ. սեպտեմբերի 30-ին
Սիրիայի կռիվն երին միջամտում է Ռու
սաստանը: Ընդ որում, այս միջամտութ
յունից առաջ՝ սեպտեմբերի 23-ին, Պուտի
նը Մոսկվայում ընդունել էր նախագահ
Էրդողանին:

***
Ռուսաստանի ռազմական միջամ
տությունը էապես փոխեց ուժերի հավա
սարակշռությունը Սիրիայում: Չնայած
ռուսական օդուժի հարվածները «Իսլա
մական խալիֆայության» շրջանակնե
րով սահմանափակելու՝ Վաշինգտոնի
փորձերին, սկսեցին լուրջ հարվածներ
ստանալ նաեւ ան-Նուսրան, Ջեյշ ուլ-Իս
լամն ու Թուրքիայի կողմից հովանա
վորվող մնացած բոլոր ահաբեկչական
խմբավորումն երը: Հարվածներից զերծ
չմնացին նաեւ Թուրքիայի սահմանա
մերձ շրջանները, մասնավորապես՝ հա
մապատասխանաբար
ան-Նուսրայի
եւ «Իսլամական խալիֆայության» վե
րահսկողության տակ գտնվող Ազեզն ու
Ջերաբլուսը, որոնք 993 կմ ձգվող թուրքսիրիական սահմանի ընդամենը 93 կի
լոմետրանոց հատվածն են կազմում:
Ահաբեկչական կազմակերպությունները
կանգնեցին մատակարարման ուղիների
փակման սպառնալիքի առջեւ: Ոչ միայն
կասեցվեց նրանց առաջխաղացումը,
այլեւ Ասադի զորքերը հակահարվածի
լայն հնարավորություններ ստացան:
Ընդհուպ մոտենալով թուրքական սահ
մանին եւ Հալեպին, նրանք զգալիորեն
ընդարձակեցին կենտրոնական իշխա
նությանը ենթակա տարածքները:
Նախագահ Ասադի դիրքերի ամրապն
դումն ու կառավարական զորքերի առ
ջեւ ահաբեկչական կազմակերպություն
ների ընկրկումը՝ ի չիք դարձնելով քրդա
կան կազմավորումն երի դեմ նրանց օգ
տագործելու հաշվարկները, խուճապի
մատնեցին Թուրքիային, որովհետեւ այդ
կազմակերպությունները վերջինի, թե
րեւս, միակ հենարանն էին Սիրիայում:
Ըստ երեւույթին, այդ տեսանկյունից
պետք է դիտարկել 2015թ. նոյեմբերի
24-ին ռուսական Cy-24 ռազմական ինք
նաթիռի խոցումը:
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Այդ լուրը նույն օրը հաղորդագրութ
յամբ տարածեց Թուրքիայի նախագա
հի գրասենյակը՝ մատնանշելով. «Մեր
օդային տարածքը խախտելու, նախազ
գուշացումն երն անտեսելու պատճառով
խոցվել է ռուսական Cy-24 կործանի
չը»11: Նախագահ Պուտինը, որ այցելում
էր Հորդանան, իսկույն արձագանքեց՝
նախազգուշացնելով. «Դա լուրջ հետե
ւանքներ է ունենալու, մեզ դաշունահա
րեցին թիկունքից»: Նա միաժամանակ
պահանջեց, որ Թուրքիան պաշտոնա
պես ներողություն խնդրի Ռուսաստա
նից, փոխհատուցում վճարի եւ պատժի
պատասխանատուներին: Ի պատաս
խան դրան՝ CNN-ին տված հարցազրույ
ցում Էրդողանն ասաց. «Ներողություն
պետք է խնդրեն նրանք, ովքեր խախտել
են մեր օդային տարածքը»12:
Ի դեպ, ինքնաթիռի կործանումից հե
տո Էրդողանը հեռաձայնել եւ իրազեկել
էր նախագահ Օբամային: Այդ ընթաց
քում Թուրքիան արտակարգ նիստի պա
հանջով դիմել էր ՆԱՏՕ-ին: Նոյեմբերի
25-ին հրավիրվեց Հյուսիսատլանտյան
խորհրդի նիստը, որի ավարտին, սա
կայն, պաշտոնական որեւէ հայտարա
րություն չարվեց, պարզապես ՆԱՏՕ-ի
գլխավոր քարտուղար Ստոլթենբերգը
բանավոր Հյուսիսատլանտյան դաշին
քի համերաշխությունը հայտնեց Թուր
քիային13: Այսինքն՝ Թուրքիան ակնկալ
վող աջակցությունը չստացավ: Թերեւս
դա էր պատճառը, որ էրդողանն արդեն
նոյեմբերի 26-ին ֆրանսական հեռուս
տատեսության հարցին ի պատասխան՝
ասաց. «Եթե իմանայինք, որ ինքնաթիռը
ռուսական է, այլ կերպ կվարվեինք», իսկ
նոյեմբերի 28-ին միջադեպի առնչութ
յամբ ցավ հայտնեց: Սակայն Պուտինն
արդեն ստորագրել էր «Թուրքիայի դեմ
տնտեսական հատուկ միջոցառումն երի
ընդունման մասին» հրամանը, որն ուժի
մեջ մտավ 2016-ի հունվարի 1-ից՝ ներա
ռելով Ռուսաստանում գործող շուրջ 500
թուրքական
կազմակերպությունների

գործունեության սահմանափակումն ու
վիզային ռեժիմի կիրառումը Թուրքիայի
քաղաքացիների նկատմամբ14:
Նախագահ Պուտինն անպատաս
խան թողեց նաեւ հեռախոսազրույցի եւ
հանդիպման բոլոր պահանջները: Դա
ենթադրում էր Ռուսաստանի հետ Թուր
քիայի հարաբերությունների սառեցում,
ինչը հանգեցրեց «Աքքույու» ատոմակա
յանի եւ 12 մլրդ դոլար արժողությամբ
«Թուրքական հոսք» նախագծի, առհա
սարակ առեւտրատնտեսական հարա
բերությունների իսպառ սառեցմանը,
Ժողովրդա-հանրապետական կուսակ
ցության պատգամավոր Օսման Բուդա
քի վկայությամբ, պատճառելով թուրքա
կան տնտեսությանը ավելի քան 20 մլրդ
դոլարի վնաս15:
Ավելի քան մեծ էին Ռուսաստանի
հետ ճգնաժամի քաղաքական վնասնե
րը: Մինչ Թուրքիան արդեն ձախողել էր
«առկա խնդիրները բոլոր հարեւանների
հետ զրոյականացնելու» քաղաքակա
նությունը՝ մտնելով յուրատեսակ «սառը
պատերազմի» մեջ ինչպես անմիջական
հարեւաններ Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի,
այնպես էլ Իսրայելի, Եգիպտոսի, Թու
նիսի ու Լիբիայի հետ: Փաստի առջեւ
կանգնեցնելու փորձերով նա միաժամա
նակ խնդրահարույց էր դարձել ԱՄՆ-ի ու
ԵՄ-ի համար:
Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, ապա
այդ առումով հատկանշական են Լյուք
սեմբուրգի արտգործնախարար Յան
Ասելբորնի
ասածները
«Շպիգելի»
թղթակցին, թե չպետք է թույլ տալ, որ
ռուս-թուրքական
տարաձայնություն
ների պատճառով ՆԱՏՕ-ն հակամար
տության մեջ մտնի Ռուսաստանի հետ,
որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության
հավաքական պաշտպանության մասին
հոդվածն ուժի մեջ է մտնում «միայն ան
դամ երկրի վրա բացահայտ հարձակ
ման դեպքում»16:
Փաստորեն Թուրքիան մեկուսացել էր
ինչպես անմիջ ական հարեւաններից ու
14

Ռուս-թուրքական ճգնաժամը եւ դրա հետեւանքները տարածաշրջանի
ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա

տարածաշրջանի երկրներից, այնպես էլ
երբեմն ի դաշնակիցներ ԱՄՆ-ից ու ԵՄից: Մինչդեռ՝ մերձենալով Ռուսաստա
նին, Թուրքիան կարողանում էր ճեղքել
մեկուսացվածությունը, այդ մերձեց
մամբ հավասարակշռում ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի
ճնշումն երը եւ խուսանավում նրանց մի
ջեւ: Ըստ երեւույթին, այս հանգամանքն
էլ ստիպեց նախագահ Էրդողանին հու
նիսի 27-ի նամակով դիմել Վլադիմիր
Պուտինին: Հիմք ընդունելով երկլեզու
այդ նամակի թուրքերեն տեքստը, պետք
է ասել, որ այնտեղ արտահայտված «նե
րողությունը» անհասցե է: Համենայն
դեպս՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից
Թուրքիայի պաշտոնական ներողութ
յան բնույթ չի կրում: Նույնը վերաբերում
է փոխհատուցում վճարելու՝ Էրդողանի
պատրաստակամությանը:
Դրանով հանդերձ՝ նախագահ Պու
տինն ընդառաջեց Էրդողանին եւ օգոս
տոսի 9-ին նրանք հանդիպեցին Սանկտ
Պետերբուրգում: Այս հանդիպումը նույ
նիսկ չհանգեցրեց Թուրքիայի քաղա
քացիների նկատմամբ Ռուսաստանի
սահմաններում կիրառվող վիզային
պայմանակարգի վերացմանը: Պարզա
պես կողմերը բարի կամք դրսեւորեցին
ռուս-թուրքական հարաբերությունների
նախկին մակարդակը վերականգնելու
համար: Ռուսական կողմը բավարար չի
համարում նույնիսկ Թուրքիայի պաշտո
նական ներողությունը Ռուսաստանից:
Հարաբերությունների վերականգման
համար նա պահանջում է, որ Թուրքիան
էապես վերանայի Իրաքի եւ Սիրիա
յի նկատմամբ որդեգրած քաղաքակա
նությունը:
Դա պատահական չէ, այլ պայմանա
վորված է տարածաշրջանում Ռուսաս
տանի ռազմաքաղաքական ներկայութ
յունն ապահովելու՝ Վլադիմիր Պուտինի
նկատառումն երով: Ռուսաստանն այդ
հնարավորությունը ստացել է՝ միջամ
տելով Սիրիայի քաղաքական զարգա
ցումն երին եւ, «Մոնդ»-ի դիպուկ արտա

հայտությամբ, դառնալով իրադրության
լիարժեք տերը: Այդ միջամտությամբ
Ռուսաստանը Արեւմուտքի ուշադրութ
յունը շեղեց ուկրաինական ճգնաժամից
եւ Ուկրաինայում ծավալվող ռուս-ամե
րիկյան մրցակցությունը տեղափոխեց
Սիրիայի տարածք: Մնում է, որ նա թուր
քերին հրապուրի հարաբերությունների
վերականգման հեռանկարով, որպեսզի
Թուրքիան ստիպված չլինի կառչել Արեւ
մուտքից՝ տարածաշրջանում վերջինիս
ծրագրերին ծառայելու պատրաստա
կամությամբ: Այլ կերպ՝ իզուր չէ, որ Պու
տինն ընդառաջել է Էրդողանին:
Ամփոփում
Հետխորհրդային շրջանում ռուս-թուր
քական հարաբերությունները, թեկուզ
առեւտրատնտեսական ոլորտում, անշե
ղորեն զարգանում էին, եւ քաղաքական
տարաձայնությունները չէին խաթարում
դրանց ընթացքը: Սակայն Ռուսաստա
նի միջամտությունը Սիրիայի քաղաքա
կան զարգացումն երին ոչ միայն փոխեց
ռազմաքաղաքական իրավիճակն այդ
երկրում, այլեւ ի չիք դարձրեց նախա
գահ Ասադին տապալելու միջոցով այն
տեղ նոր իշխանություններ ձեւավորելու՝
Թուրքիայի հաշվարկները: Ռուսական
ինքնաթիռի խոցումը Ռուսաստանի մի
ջամտության թուրքական արձագանքն
էր: Ակնհայտ է, որ սեփական նախա
ձեռնությամբ իշխանություն ձեւավո
րելու դեպքում Թուրքիան դիրքեր էր
ամրապնդելու Սիրիայում՝ տարածելու
այնտեղից իր ազդեցությունը տարա
ծաշրջանի երկրների վրա, իրականաց
նելու տարածաշրջանային գերտերութ
յուն դառնալու իր վաղեմի երազանքը:
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вивались и политические разногласия
не препятствовали этому ходу событий.
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Russian-Turkish relations have developed steadily in trade and economic
sphere in the post-Soviet period, and even
political disagreements did not interfere
with that course of events. But Russian
intervention in Syrian political processes
not only changed the geopolitical situation in the country but canceled the Turkish calculations on the formation of a new
government there by overthrowing President Assad. Turkish reaction to Russian
intervention was destruction of a Russian
plane. Obviously, in the case of forming
the government on its own initiative, Turkey would have strengthened its position
in Syria, extending out its influence on
neighboring countries and carried out a
cherished dream to become a superpower
in the region.
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Российско-турецкий кризис и его
возможные последствия на геополитический баланс в регионе
В постсоветский период российскотурецкие отношения даже в торговоэкономической сфере неуклонно раз16

Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ արցախյան հիմնահարցը

Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները եւ
արցախյան հիմնահարցը
է հյուսիսից Իրանի անվտանգության
գլխավոր սպառնալիքի վերացում, որով
հետեւ ավելի քան 200 տարի ցարական
Ռուսաստանը, այնուհետեւ Խորհրդա
յին միությունը Իրանի նկատմամբ ռազ
մական սպառնալիքների լուրջ ներուժ
էին, ինչը պատմության որոշ ժամանա
կահատվածներում գործնական բնույթ
է կրել: Կարեւորելով սառը պատերազ
մի ավարտի նշանակությունը, Ամերին
շեշտում է, որ Արեւելքի ու Արեւմուտքի
հնարավոր բախման դեպքում առաջին
ճակատում գտնվող Իրանը կվերածվեր
ռազմադաշտի, ինչպես տեղի ունեցավ
Առաջին եւ Երկրորդ աշխարհամարտե
րի ընթացքում1:
Այսուհանդերձ՝ Իրանում հնչում են
նաեւ մտահոգություններ ԽՍՀՄ փլուզ
մանը հաջորդող զարգացումն երի առի
թով՝ հաշվի առնելով մի շարք հանգա
մանքներ. «Աշխարհում համայնավարա
կան խոշորագույն տերության փլուզման
առնչությամբ իրանցիների ուրախութ
յունը երկար չտեւեց, որովհետեւ հետա
գա իրադարձություններն Իրանի ազ
գային անվտանգության ոլորտում նոր,
ավելի լուրջ մտահոգություններ են առա
ջացրել2»: Այլ կերպ ասած՝ ԽՍՀՄ փլուզ
մամբ աշխարհաքաղաքական դիրքի
առումով Իրանը շահեց, սակայն խոցելի
դարձավ համաթուրանական նկրտում
ների հանդեպ՝ սահմանակցելով անկախ
Ադրբեջանին: Իրանը փաստացի դար
ձավ իր տարածքային ամբողջականութ
յանը սպառնացող Ադրբեջանի հանրա
պետության համաթուրանական քաղա
քականության թիրախը, քանի որ, ան
կախ իշխող վարչակարգի բնույթից, այդ
երկրի արտաքին քաղաքականության
մեջ կայուն տեղ ունեն Իրանի Ադրբեջան
նահանգը «Հարավային Ադրբեջան» ան
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Իրանագետ, «Հայաստանի
Հանրապետություն» օրաթերթի
մեկնաբան
1991թ. դեկտեմբերին ԽՍՀՄ փլուզ
մամբ եւ Միջին Ասիայի ու Հարավային
Կովկասի հանրապետությունների ան
կախացմամբ էական փոփոխություննե
րի ենթարկվեց Իրանի աշխարհաքաղա
քական եւ երկրաքաղաքական դիրքը:
Այդ փոփոխությունները հիմն ականում
դրական էին, քանի որ վերացավ գերտե
րությունների երկուստեք ճնշումն այդ
երկրի վրա՝ Թեհրանին ընձեռելով տա
րածաշրջանի ամենաազդեցիկ երկրնե
րից մեկը դառնալու լայն հնարավորութ
յուններ:
Իսկ հարավկովկասյան հանրապե
տությունների անկախացումը Իրանի
համար խիստ կարեւոր էր նաեւ երկ
րառազմավարական
տեսանկյունից,
քանզի Թուրքիան այլեւս կորցրել էր
Իրանը ցամաքով Եվրոպային կապե
լու իր մենաշնորհային դիրքը: Ավելին՝
իրանցի քաղաքագետներից շատերը՝
այդ թվում Սաղաֆի Ամերին, ընդգծում
են, որ ԽՍՀՄ փլուզումն աշխարհաքա
ղաքական տեսանկյունից նշանակում
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վանելն ու դրա հանդեպ տարածքային
հավակնություններ փայփայելը:
Ադրբեջանի
ստեղծումը
Օսման
յան Թուրքիայի բուռն ջանքերի արդ
յունքն է: Այն արհեստականորեն ձե
ւավորվել է 1918թ. համաթյուրքական
«Մուսավաթ» կուսակցության միջոցով
եւ Իրանի Ադրբեջան նահանգի անվա
նը համահունչ կոչվել է հեռահար նպա
տակով՝ սպասարկել համաթուրանա
կանության նկրտումն երը: Չէ որ Հա
րավային Կովկասում, մասնավորապես
մահմեդաբնակ հատվածում, Ադրբեջան
անունով անգամ որեւէ գյուղ չի եղել:
Հարավային Կովկասի մահմեդաբնակ
շրջաններն Ադրբեջան անվանելու հար
ցին ու դրա դրդապատճառներին անդ
րադարձել են բազմաթիվ պատմաբանգիտնականեր ու վերլուծաբաններ: Դոկ
տոր Էնայաթոլահ Ռեզան գրել է. «Արան
եւ Շիրվան շրջաններն Ադրբեջան ան
վանելը եղել է Թուրքիայի ցանկութ
յամբ»: Հենվելով պատմական ծանրակ
շիռ փաստերի վրա, նա ընդգծել է, որ
Հարավային Կովկասի մահմեդաբնակ
տարածքների՝ «Ադրբեջան» անվանումը
կեղծ է եւ քաղաքական նպատակներ է
հետապնդում3:
Թեեւ 1918թ. Իրանի մտավորա
կանությունն ու ազգային գործիչները
երկրի մամուլում իրենց բողոքի ձայ
նը բարձրացրին այդ առնչությամբ, իսկ
պաշտոնական Թեհրանը բողոքեց շին
ծու անվանակոչության դեմ Ազգերի լի
գային, սակայն այդ ժամանակահատ
վածում Իրանն ի զորու չէր լուրջ քայլեր
ձեռնարկել:
Խորհրդային
ժամանակաշրջանում
պահպանվեց «Ադրբեջան» անունը, որի
վերաբերյալ այդ ժամանակի ականավոր
արեւելագետ Բարտոլդը նշել է. «Ադրբե
ջան անվանումն Ադրբեջանական հան
րապետության համար ընտրելու դրդա
պատճառը եղավ այն, որ ենթադրվում
էր, թե Իրանի Ադրբեջանը կմիանա Ադր
բեջանական հանրապետությանը4»:

***
1991թ. դեկտեմբերին 18-ին ԽՍՀՄ
փլուզման հետեւանքով անկախացավ
նաեւ Ադրբեջանը: 1992թ. հունվարի
4-ին Եվրոպայի եւ Ամեր
 իկայի հարցերով
Իրանի ԱԳ երբեմն ի փոխնախարար, հե
տագայում կապի եւ տեխնոլոգիաների
նախարար Մահմուդ Վաեզիի՝ Բաքու
կատարած պաշտոնական այցի ընթաց
քում Իրանի հյուպատոսությունն այդ
քաղաքում պաշտոնապես վերածվեց
դեսպանության եւ բացվեց արտակարգ
ու լիազոր դեսպանի մակարդակով: Այն
փաստորեն առաջին օտարերկրյա դես
պանությունն էր Ադրբեջանում՝ քայլ,
որով պատմամշակութային, կրոնական
ընդհանրություններ ունեցող երկու հա
րեւան երկրների փոխհարաբերութ
յուննրում նոր փուլ սկզբնավորվեց5:
Ի դեպ, որոշ աղբյուրների համաձայն՝
1991թ. դեկտեմբերի 29-ին Ադրբեջա
նում անկախության հանրաքվե անց
կացվեց, որից հետո Իրանն առաջինը
ճանաչեց Ադրբեջանի անկախությունը6:
Վաեզի-Մութալիբով հանդիպմանը վեր
ջինս ուղերձ հղեց Իրանի իշխանություն
ներին՝ խնդրելով աջակցել Ադրբեջանի
անդամակցությանը միջազգային կազ
մակերպություններին, այդ թվում՝ Տնտե
սական համագործակցության կազմա
կերպությանը (ECO), Համաշխարհային
բանկին եւ այլն7:
Երկու երկրների միջեւ դիվանագի
տական հարաբերություններ հաստատ
վելուց հետո այդ ոլորտում համագոր
ծակցության շրջանակներում Իրանը
ջանքեր գործադրեց ECO-ին, Իսլամա
կան համաժողով կազմակերպությա
նը (ICO) եւ ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի ան
դամակցության ուղղությամբ: Արդյուն
քում Ադրբեջանը խորհրդային նախկին
հանրապետություններից առաջինն էր,
որ դարձավ ICO-ի լիիրավ անդամ: Բա
ցի դրանից, ԻՀՀ-ն աշխարհի տարբեր
երկրներում իր դեսպանություններին
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կարգադրել էր անհրաժեշտ ծառայութ
յուններ մատուցել ադրբեջանցի անփորձ
դիվանագետներին: Իսկ 2013թ. Իրանի
ջանքերով Ադրբեջանը դարձավ նաեւ
Չմիացած երկրների կազմակերպութ
յան անդամ:
Սակայն Իրանի նման վերաբերմուն
քը բնավ չխանգարեց, որպեսզի 100
տարի առաջ ձեւավորված Ադրբեջանի
հանրապետությունը հետամուտ լինի իր
ստեղծման դրդապատճառներին՝ հա
մաթուրանական նկրտումն երին: Դրանք
ուղղված են Իրանի տարածքային ամ
բողջականության դեմ, իսկ Բաքուն
այդ առնչությամբ որեւէ առիթ բաց չէր
թողնում, անգամ խորհրդային իշխա
նության օրոք, երբ Մոսկվայի ու Բաքվի
շահերը համընկնում էին: Եվ ահա Երկ
րորդ աշխարհամարտից հետո ԽՍՀՄ-ը
ոչ միայն հրաժարվեց իրանական Ադր
բեջանից դուրս բերել զորքերը՝ համա
ձայն ստորագրված պայմանագրի, այլեւ
ԽՄԿԿ քաղբյուրոյի անդամ, Ադրբեջա
նական ԽՍՀ կոմկուսի Կենտկոմի առա
ջին քարտուղար Միրջաֆար Բաղիրովի
ղեկավարությամբ, ով «մեծ Ադրբեջան»
էր երազում ԽՍՀՄ կազմում, լայն գոր
ծունեություն ծավալեց Իրանի Ադրբե
ջանում՝ այն Իրանից պոկելու, Ադրբեջա
նական ԽՍՀ-ին միացնելու ուղղությամբ:
Սակայն այդ հարցը վերածվեց ԱՄՆ-ի ու
ԽՍՀՄ-ի միջեւ լուրջ տարաձայնության
եւ, ի վերջո, Իրանի դիվանագիտության
ու ԱՄՆ-ի ճնշման ներքո Կարմիր բանա
կի զորամիավորումն երը 1946թ. դուրս
բերվեցին Իրանից: Բաղիրովի երազան
քը չիրականացավ:
Բայցեւայնպես՝ հանուն համաթուրա
նական գաղափարների ծնված Ադրբե
ջանի հանրապետությունը ամուր միահ
յուսված է այդ երազանքին, եւ ադրբե
ջանցիները դաստիարակվում են այդ
ոգով՝ ծնված օրից, դպրոցական, բուհա
կան ու ակադեմիական դասագրքերով,
թե ԽՍՀՄ օրոք եւ թե դրանից առաջ ու
հետո: Բաքվի կատարած քայլերն այդ

ուղղությամբ շարունակական ու բազ
մաթիվ են:
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Նախիջեւա
նի ինքնավար հանրապետության Գե
րագույն խորհուրդը 1991թ. դեկտեմ
բերին 16-ին, հիմք ընդունելով 1989թ.
նախիջեւանցիների՝ Իրանի սահմանը
հատելու փորձը եւ այն գնահատելով որ
պես Արաքսի երկու ափերում գտնվող
ադրբեջանցիների միավորման ձգտում,
դեկտեմբերի 31-ը հայտարարեց «Աշ
խարհի ադրբեջանցիների համերաշ
խության եւ միավորման օր»: Չնայած
բացառված չէ, որ նախիջեւանցիների
նման քայլը պայմանավորված էր Նա
խիջեւանի հայկական տարածք լինելու
գիտակցումով, ինչի պատճառով էլ սար
սափահար լքում էին այն: Սակայն Ադր
բեջանը դա մեկնաբանեց որպես Իրանի
Ադրբեջանում «ազգային հանրապե
տության»8 փլուզումից հետո, որն, ըստ
Բաքվի, երկու Ադրբեջանների վերջնա
կան բաժանման պատճառ էր դարձել,
կրկին միավորվելու առիթ9: Ավելի ուշ
Ադրբեջանի ազգայնամոլ նախագահ Էլ
չիբեյը դեկտեմբերի 31-ը պաշտոնապես
ճանաչեց, իսկ 1993թ. Ալիեւ ավագն այդ
օրն օրինականացրեց իբրեւ ոչ աշխա
տանքային՝ տոնական օր, եւ ամեն տա
րի տոնվում է մեծ շուքով: Ադրբեջան
ցիների չափանիշներով, կարելի է ասել,
նման միավորման հաջորդ հնարավո
րությունը ստեղծվեց թերեւս Արցախյան
պատերազմի ընթացքում, մասնավորա
պես 1993թ., երբ ադրբեջանցիները բա
խումն երի գոտուց փախուստի դիմելով՝
ձգտում էին ապաստան գտնել Իրանում,
ինչը հավանաբար ուղղորդված էր: Քայլ,
որի նպատակը ոչ միայն «ազգակիցնե
րին միանալու» ձգտումն երը կարող էին
լինել, այլեւ Իրանին հակամարտության
մեջ ներքաշելը եւ Իրանի ադրբեջանցի
ների շրջանում անջատողական ու հա
կահայ տրամադրություններ բորբոքելը:
Սակայն իրանական կողմը խելամիտ
քայլ որդեգրեց. փակեց սահմանները՝
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հայտարարելով, թե փախստականնե
րին բազմակողմանի աջակցություն
կցուցաբերի հենց Ադրբեջանում՝ մերձ
սահմանային տարածքներում ճամ
բարներ ստեղծելով, ինչը բնականա
բար լուրջ դժգոհություն առաջացրեց
Բաքվում: Այսուհանդերձ՝ Իրանն իր
խոստումը կատարեց՝ բազմակողմանի
աջակցություն ցուցաբերելով փախս
տականներին, ընդհուպ ամուսնացող
ներին օժիտ տալով: Իսկ Նախիջեւանը,
որը սահմանակից է նաեւ Թուրքիային,
մինչեւ 90-ականների կեսերը գրեթե գո
յատեւեց Իրանի ցուցաբերած օգնութ
յան հաշվին:
Արցախյան առաջին պատերազ
մի ընթացքում Իրանի աջակցությունն
Ադրբեջանին այսքանով չի սահամանա
փակվել: Այդ մասին առայսօր Իրանում
հաճախ են բարձրաձայնում թե՛ իշխա
նական եւ թե՛ ԶԼՄ-ների ու վերլուծական
շրջանակներում՝ մատնանշելով Ադր
բեջանի ապերախտությունը: Ընթացիկ
տարվա փետրվարի 23-ին, երբ պաշ
տոնական այցով Իլհամ Ալիեւն Իրա
նում էր, Արեւելյան Ադրբեջանի կենտ
րոն Թավրիզ քաղաքում տեղի ունեցավ
«Մտորումն եր Իրան-Ադրբեջան փոխհա
րաբերությունների մասին» թեմայով գի
տաժողով, նահանգի հետազոտողների,
դասախոսների ու գիտնականների մաս
նակցությամբ, որտեղ հնչած տեսակետ
ներում արտացոլված էին Իրանի շահե
րը: Թերեւս համաժողովի օրվա եւ վայրի
ընտրությունը պատահական չէր՝ հաշվի
առնելով, որ ադրբեջանցի ազգայնամոլ
ները Թավրիզը համարում են իրենց իս
կական մայրաքաղաքը: Գիտաժողովին
կովկասագետ դոկտ. Ալի Քյաֆաշը հան
դես է եկել «Ադրբեջանի իշխանություն
ների վարքաբանությունը» զեկույցով,
որտեղ անդրադարձել է նաեւ ԼՂՀ-Ադր
բեջան պատերազմի ընթացքում Իրանի
կողմից Բաքվին ցուցաբերված օգնութ
յուններին եւ նշել, որ Թեհրանը մահմե
դական ադրբեջանցիներին աջակցել է

պատասխանատվության զգացումով՝
տնտեսական բոլոր բնագավառներում,
օգնել ռազմական ոլորտում, անգամ այդ
նպատակով երկրի տարածքն է տրա
մադրել, բժշկական անգնահատելի օգ
նություն ցուցաբերել, եւ այս ամենն ար
ժանացել է Ադրբեջանի ապերախտութ
յանը10: Միաժամանակ նա Ադրբեջանին
մեղադրել է «Դարի պայմանագիր» կոչ
վող նավթային կոնցերսիումից Իրանին
հեռացնելու, հակաիրանական կազ
մակերպություններին հովանավորելու,
ուսումն ական հաստատություններում
պատմությունը խեղաթյուրված մատու
ցելու եւ այլ անվայել քայլերի համար:
Իսկ կովկասագետ Ջալալ Մոհամադին
քննադատել է Իրանի իշխանություն
ներին՝ Ադրբեջանի թշնամական վերա
բերմունքին համարժեք հակազդեցութ
յուն չցուցաբերելու, լռության մատնելու
համար: Քաղաքագիտության դոկտոր
Ջամշիդ Ռադը եւս Իրանի կառավա
րությանը խիստ քննադատել է Ադր
բեջանի հանդեպ Թեհրանի որդեգրած
մեղմ քաղաքականության ու «ժպիտի
դիվանագիտության» համար՝ շեշտելով,
որ Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերութ
յուններում հաճախ անտեսվում են ազ
գային շահերը եւ անգամ անվտանգութ
յունը:
Իրանցի քաղաքագետների արտա
հայտած տեսակետներն անհիմն չեն:
Դրա վառ օրինակը Ադրբեջանի պատ
մության դասագրքերն են՝ տարրական
դպրոցից մինչեւ համալսարանների ու
ակադեմիական մակարդակ, որոնցում
Իրանը ներկայացվում է իբրեւ «զավ
թիչ», Ադրբեջանի թշնամի, ինչպես հայն
ու Հայաստանը:
Իրանը եղբայրական, բարեկամական
երկիր է համարվում զուտ շահադիտա
կան առումն երով, դիվանագիտական
բառապաշարում, ինչպես խոստովա
նել է Ալիեւը «Վիկիլիքսի» բացահայ
տումն երում: Դրանցից մեկի համաձայն՝
2010թ. փետրվարի 25-ին, Բաքվում
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ԱՄՆ նախկին փոխպետքարտուղար
Ուիլյամ Բըրնսի11 (2008-2011թթ.) եւ
Ալիեւի գաղտնի բանակցությունների
ժամանակ Ալիեւը, ի պատասխան Իրա
նի եւ նրա միջուկային ծրագրերի, ԱՄՆ-ի
եւ ՄԱԿ-ի կիրառած սահմանափակում
ների շուրջ Բըրնսի բացատրություննե
րի, շեշտել է. «Թեեւ արտաքուստ Թեհ
րան-Բաքու փոխհարաբերությունները
բնականոն են, սակայն դրանց էությու
նը խիստ տարբերվում է երեւացող կող
մից»: Ալիեւը նշել է, որ Բաքուն միանգա
մայն կողմն ակից է Իրանի տնտեսական
մեկուսացմանը՝ համոզմունք հայտնե
լով, որ եթե միջազգային հանրությունն
Իրանի դեմ սահմանափակումն երի հար
ցում լրջորեն համագործակցի, դրանք
արդյունավետ կլինեն: Միաժամանակ
դժգոհել է էներգետիկայի ոլորտում եվ
րոպական ընկերություններից, որոնք
խախտել են սահմանափակումն երի կա
նոնները12:
Բայցեւայնպես՝ Թեհրանն ու Բաքուն՝
մի կողմ թողնելով իրենց փոխհարա
բերությունների բուն էությունը եւ փո
խադարձ անվստահությունը, հայտա
րարում են, թե քանի որ Ադրբեջանը չի
մասնակցել Արեւմուտքի կողմից Իրանի
դեմ կիրառված պատժամիջոցներին,
հետեւաբար դրանց վերացումից հետո
Իրանի հետ տնտեսական փոխհարա
բերություններ հաստատելու հարցում
արտոնյալ դիրքում է: Եվ ահա կողմե
րի միջեւ տարբեր ոլորտներում ստո
րագրված բազում համաձայնագրերը,
այդ թվում 11-ը ստորագրվել է Ալիեւի՝
փետրվարի 23-ին Թեհրան կատարած
այցի ընթացքում: Իսկ օգոստոսի 7-8-ը
Հասան Ռուհանին երկօրյա պաշտոնա
կան այցով Բաքվում էր: Ըստ պաշտո
նական տեղեկատվության, Ռուհանի-Ա
լիեւ հանդիպմանը քննարկվել են երկ
կողմ առեւտրատնտեսական կապերի
ընդլայնմանը, մաքսային սակագների
կրճատմանը, տրանսպորտի, կապի եւ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,

բնապահպանության ու էներգետիկա
յի ոլորտներում համագործակցությանն
ու համատեղ ահաբեկչական պայքա
րին առնչվող հարցեր: Օգստոսի 7-ին
կողմեր
 ը փոխգործակցության 6 համա
ձայնագիր ու հուշագիր են ստորագրել,
այդ թվում՝ Հյուսիս-հարավ երկաթգծի,
կապի ու էլեկտրոնային անվտանգութ
յան եւ ստանդարտացման ոլորտներում,
ինչի առիթով Ռուհանին հայտարարել
է, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդ
ներն ու կառավարությունները փոխհա
րաբերություններն ընդլայնելու գործում
հաստատակամ են:
Թեհրանի դեմ կիրառված պատժա
միջոցների վերացումից հետո երկու
երկրների միջեւ առեւտրատնտեսական
հարաբերությունները, մասնավորապես
վերջին ամիսներին, ակնհայտորեն աշ
խուժացել են, եւ առաջին եռամսյակում
աճը կազմել է 53 տոկոս: Մամուլի հա
մատեղ ասուլիսի ընթացքում Ռուհա
նին նշել է, որ ջանքեր են գործադրվում
Ադրբեջանում ավտոմեքենաների հա
մատեղ արտադրություն գործարկելու
ուղղությամբ, որը տարեկան 10 հա
զար ավտոմեքենա կտա Ադրբեջանի
ներքին սպառման եւ արտահանության
նպատակով: Բացի դրանից, Սումգայի
թի քիմիական համալիրում կկառուցվի
դեղորայքի արտադրության համատեղ
գործարան, կիրականացվի 34 միլիոն
դոլար արժողությամբ նախագիծ: Ադր
բեջանը խիստ շահագրգիռ է Հյուսիսհարավ երկաթգծի կառուցման հարցում
եւ պատրաստակամություն է հայտնել
ներդնելու երկաթգծի իրանական հատ
վածի կառուցման համար անհրաժեշտ
մեկ միլիարդ դոլարի 50 տոկոսը:
Հատկանշական է, որ նախագահնե
րի մակարդակով այցերը պաշտոնա
պես դիվանագիտական եւ քաղաքական
առումով խիստ կարեւոր են գնահատ
վում, մինչդեռ իրանցի փորձագետների
կարծիքով՝ դրանք ավելի շուտ արարո
ղակարգային, պաշտոնական բնույթ են
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կրում եւ կողմերի միջեւ առկա խնդիրնե
րը քննարկման առարկա չեն դառնում,
բացառություն չի կազմել նաեւ վերջին
այցը13: Այսուհանդերձ՝ ակնհայտ աշխու
ժություն է նկատվում Թեհրան-Բաքու
փոխհարաբերություններում ապրիլյան
պատերազմից հետո, մասնավորապես
բարձրաստիճան պաշտոնյաների փո
խայցելությունների առումով:
Թեհրան-Բաքու փոխհարաբերութ
յունների առնվազն ոչ բարեկամական
բնույթի վերաբերյալ կարելի է ներկա
յացնել տասնյակ խոսուն փաստեր, սա
կայն կողմերը ջանք չեն խնայում դրանք
բարեկամական, եղբայրական ներկա
յացնելու ուղղությամբ: Իսկ ինչո՞վ է դա
պայմանավորված եւ ի՞նչն է Իրանին
ետ պահում Հայաստանի հետ ռազմա
վարական գործընկեր դառնալուց, երբ
կան ընդհանուր շահեր եւ փոխվստա
հություն: Առաջին հերթին՝ Իրանում
կրոնապետական վարչակարգի առկա
յությունը, որի շրջանակներում Թեհրա
նը ձգտում է իսլամական աշխարհում
առաջնորդի դեր ստանձնել եւ հովանա
վորել իսլամական երկրներին ու նրանց
շահերը: Այս համատեքստում առաջ
նահերթությունը տրվում է իսլամի շիա
ուղղության դավանողներին, իսկ Ադր
բեջանի բնակչության շուրջ 80 տոկոսը
շիաներ են: Եվ քանի որ Իրանի արտա
քին քաղաքականության հայեցակար
գում դա խիստ կարեւոր հանգամանք է,
հաճախ շահարկվում է, թե՛ Ադրբեջանի
եւ թե՛ իսլամական տարբեր երկրների
կողմից: ԼՂՀ-Ադրբեջան 90-ականների
պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը եւ
իսլամական որոշ երկրներ Իրանից պա
հանջում էին հօգուտ Ադրբեջանի ճնշում
գործադրել Հայաստանի վրա: Ավելին՝
իսլամի սունի ուղղությունը դավանող
մի քանի երկրներ՝ Պակիստանի իսլա
մական հանրապետությունը, Եմենը եւ
վահաբական Սաուդյան Արաբիան Հա
յաստանի անկախությունն առայսօր չեն
ճանաչել՝ մեր երկիրը համարելով իսլա

մական տարածքների զավթիչ: Սաուդ
յան Արաբիան Ադրբեջանի անկախա
ցումից ի վեր այդ երկրին նյութական
աջակցություն ցուցաբերելուն զուգա
հեռ՝ վահաբականություն է քարոզում,
ինչը, բնականաբար, ընդդեմ Իրանի է:
Բացի դրանից, Իրանում թերեւս կրկնա
կիից ավելի մեծ է թուրքերենի ադրբե
ջանական բարբառով խոսողների թիվը,
որոնք ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Թուր
քիայի համաթուրանական քարոզչութ
յան հուժկու ալիքի գլխավոր թիրախն
են, ինչն ապարդյուն չի անցնում, այլեւ
հօգուտ Ադրբեջանի լոբբիստական գոր
ծունեություն են ծավալում: Իրանը չի
կարող անտեսել նաեւ իր երկրի հաս
ցեին Բաքվի հնչեցրած մեղադրանքնե
րը՝ Հայաստանին ցուցաբերած, հաճախ
մտացածին, օգնության համար: Ուստի
Թեհրանն իր հայաստանյան քաղաքա
կանության հարցում նկատի է առնում
նաեւ հիշյալ գործոնները: Արդյունքում
Իրանը երբեմն հարկադրված անտեսում
է Հայաստանի հետ ունեցած ընդհանուր
շահերը, հանուն իր գերակա շահերի:
Նշյալ եւ բազում այլ շահեր ու հանգա
մանքներ պատնեշում են Հայաստան-Ի
րան դաշնությանն ու լիարժեք համա
գործակցությանը: Այդ թվում՝ հայ-ռու
սական սերտ փոխհարաբերություննե
րը, որոնք խանգարում են Հայաստանի
արտաքին փոխհարաբերություններում
անկախ քաղաքականություն որդեգրե
լուն: Ավելին՝ Բաքվում Իրանի նախկին
դեսպան Աֆշար Սոլեյմանիի կարծի
քով՝ Մոսկվան ձգտում է Իրանին հեռու
պահել ղարաբաղյան հիմն ահարցից՝
նշելով, որ հրադադարի վերաբերյալ
1992թ. թեհրանյան բանակցություննե
րը տապալվեցին Ռուսաստանի մեղքով,
քանի որ դրանում դերակատար չէր14:
***
Իրանի հանդեպ Ադրբեջանի երես
պաշտական քաղաքականությունն ու
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մտահոգությունը
պայմանավորված
են երկու երկրների՝ նույն կրոնի դա
վանությամբ, ավելի հստակ՝ շիակա
նության կարեւոր ինստիտուտներից
«Մարջա-ե թաղլիդի15» առկայությամբ:
Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր շիա
մուսուլման՝ չափահաս դառնալով, իգա
կան սեռը 9 տարեկան, արականը` 15,
պարտավոր է ընտրել իր առաջնորդին,
ում հրահանգներին ու խորհուրդներին
պետք է ենթարկվի անվերապահորեն՝
կրոնական
պարտականությունները
կատարելիս, եւ կյանքի կոչի նրա հրա
պարակած բոլոր «ֆաթվաները» (կրո
նական վճիռ): «Մարջան» (աղբյուր)
պետք է օժտված լինի 8 կարեւոր հատ
կանիշներով` հասուն տղամարդ, շիա,
արդարամիտ, «մոջթահեդ16», կենդա
նի, օրինածին եւ գրած լինի կրոնական
ատենախոսություն: Այս ինստիտուտը
սահմաններ չի ճանաչում եւ վերազգա
յին է: Հետեւաբար՝ ադրբեջանցիներից
շատերի համար կարող են «մարջա» լի
նել իրանցի «մոջթահեդները», որոնք,
բացառված չէ, որ բողոքի ցույցերը, անհ
նազանդությունը անհրաժեշտ համա
րեն ընդդեմ իշխանությունների: Ավելին՝
այժմ յուրաքանչյուր տարի հարյուր հա
զարավոր ադրբեջանցիներ ուխտագնա
ցության են մեկնում Իրանում գտնվող
շիաների 3 կարեւոր սրբավայրեր, ինչը
նպաստում է Իրանի հոգեւոր կենտրոն
ների հետ հավատացյալների կապի ամ
րապնդմանը: Բացի դրանից, ոչ թե տա
րեցտարի, այլ օրեցօր աճում է իրանցի
հոգեւորականների «Մարջա» ընդունող
ադրբեջանցիների թիվը, որոնք իրենց
կյանքն ու կենցաղը ավելի շատ համա
ձայնեցնում են կրոնական կանոնակար
գով եւ ոչ թե վարչակարգի աշխարհիկ
օրենքներով17: Հոջաթիի կարծիքով՝ սա
ճշմարտություն է , որը, անկախ ադրբե
ջանական ԶԼՄ-ների ու պաշտոնական
մեկնություններից, Բաքուն չի կարող
անտեսել: Այլ խոսքով՝ հենց սրանով են
պայմանավորված իսլամական կազմա

կերպությունների հետ Բաքվի իշխա
նությունների համագործակցությունը եւ
Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերություն
ները «բարեկամական» ներկայացնելու
հանգամանքը: Միաժամանակ Ադրբե
ջանը՝ մտահոգվելով Իրանի հոգեւո
րականության ազդեցությունից եւ այդ
երկրում դրա լուրջ տարածումից, խիստ
վերահսկողության տակ է պահում թե՛
հոգեւորականներին եւ թե՛ կրոնական
կառույցները, երբեմն էլ լինում են ձեր
բակալություններ: Թեհրանը կարեւո
րում է շիաների միասնությունը18, որով
կարող է զինաթափել համաթուրանա
կան գաղափարախոսությունը՝ հաշվի
առնելով, որ Թուրքիան սունի է, ինչի
նշանակությունն Անկարան ձգտում է
անկարեւոր ներկայացնել՝ շեշետը դնե
լով ոչ թե ուղղությունների, այլեւ իսլամի
վրա:
Նշվածից զատ՝ Ադրբեջանում կան
նաեւ իրանական ծագումով ազգութ
յուններ՝ թալիշներ եւ թաթեր, որոնց
եղբայրներն Իրանում որեւէ խտրակա
նության չեն ենթարկվում եւ կարող են
Իրանին միանալու ձգտումն եր բորբոքել
նրանց շրջանում:
***
Իրան-Ադրբեջան հարաբերություննե
րի փոխադարձ անվստահության իրադ
րությունում անդրադառնալով ԼՂՀ հիմ
նախնդրի վերաբերյալ պաշտոնական
Թեհրանի դիրքորոշմանը, այն կարելի
է գնահատել որպես հավասարակշիռ,
ինչը թերեւս պայմանավորված է նրա
նով, որ 90-ականների պատերազմում
Իրանը երկու կողմին էլ օգնել է: Սակայն
Ադրբեջանին ցուցաբերած աջակցութ
յունն անհամեմատ մեծ է եղել: Դրանից
զատ՝ նման դիրքորոշումը պետք է դի
տել ղաբաղյան խնդրի առնչությամբ իս
լամական աշխարհի դիրքորոշումն երի
համատեքստում, որոնք ընդհանուր առ
մամբ ադրբեջանամետ են, երբեմն՝ ակն
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հայտ հակահայ: Իրանը սահամանակից
է թե՛ Հայաստանին, թե՛ ԼՂՀ-ին եւ թե՛
Ադրբեջանին ու Նախիջեւանի ինքնա
վար հանրապետությանը, ինչպես նաեւ
Թուրքիային: Այլ կերպ ասած՝ ԼՂՀ-ի
խնդրի հետ անմիջական կապ ունեցող
բոլոր կողմեր
 ի հետ: Ուստի հենց միայն
այս հանգամանքով պայմանավորված՝
ակնհայտ է, որ Իրանն առավելապես
շահագրգիռ է Արցախյան հիմն ահարցի
խաղաղ կարգավորմամբ եւ հրադադա
րով, քանի որ պատերազմի բռնկումն
այդ երկրի համար վտանգավոր է տար
բեր առումն երով:
Ահա թե ինչու հարցի խաղաղ կարգա
վորման առնչությամբ Իրանը բազմիցս
միջնորդության առաջարկ է արել կողմե
րին, սակայն՝ կախված հանգամանքնե
րից, մերժվել է մերթ՝ մեկի, մերթ՝ մյուսի
կողմից: Իսկ առհասարակ՝ հաշվի առնե
լով Իրանի պաշտոնական դիրքորոշու
մը, միջնորդությունը ԼՂՀ-ի համար շահե
կան չի լինի: Մինչդեռ Իրանի ազգային
անվտանգության շահերից է բխում ոչ
միայն ԼՂՀ-ի հետ նրա ներկա սահման
ների պահպանումը, այլեւ դրանց էլ ավե
լի ընդլայնումը: Նման իրավիճակի դեպ
քում Իրանը՝ վերոհիշյալ հանգամանք
ներից ելնելով, անշուշտ արտաքուստ
կդատապարտեր ԼՂՀ-ին, միգուցե նաեւ
զավթիչ անվաներ, սակայն դա հավա
սարազոր կլիներ Ադրբեջանին բարեկա
մական, եղբայրական երկիր անվանե
լուն:
Թերեւս այդ հանգամանքով պետք է
բացատրել, որ Բաքուն երբեմն թերա
հավատությամբ է վերաբերվում Իրանի
պաշտոնական դիրքորոշմանը եւ պա
հանջում ավելին, չնայած այդ դիրքորո
շումն անշուշտ ձեռնտու է Ադրբեջանին:
Ուստի առիթը բաց չի թողնում Իրանին
հարկադրել պարբերաբար եւ տարբեր
մակարդակի հանդիպումն երում կրկնել
դա: Ահավասիկ, օգոստոսի 7-ին Բաք
վում Ռուհանի-Ալիեւ համատեղ ասուլի
սին վերջինս հայտնել է, որ Իրանի նա

խագահին է ներկայացրել Ղարաբաղի
հարցի շուրջ վերջին զարգացումն երը,
ապա հավելել, թե խնդրի լուծումը շատ
պարզ է՝ Հայաստանը պետք է զորքերը
դուրս բերի «գրավյալ» տարածքներից՝
ըստ միջազգային համաձայնություննե
րի: Ի պատասխան՝ Ռուհանին անթույ
լատրելի է համարել տարածաշրջանում
սահմանների փոփոխությունը՝ հույս
հայտնելով, թե հարցը կկարգավորվի
բանակցային ուղով՝ Ադրբեջանի տա
րածքային ամբողջականության շրջա
նակում:
***
100 տարի առաջ արհեստականորեն
ստեղծվել է Ադրբեջան հանրապետութ
յունն ընդդեմ Իրանի տարածքային ամ
բողջականության եւ իր առաքելությունը
կատարելու ուղղությամբ որեւէ առիթ
բաց չի թողնում: Այդ մասին են վկայում
պատմական փաստերը, ինչպես տեղի
ունեցավ Երկրորդ աշխարհամարտից
հետո, երբ Ադրբեջանի ԽՍՀ կոմկուսի
առաջին քարտուղար Միրջաֆար Բա
ղիրովը ջանքեր գործադրեց ԽՍՀՄ կազ
մում «Մեծ Ադրբեջան» ստեղծելու ուղ
ղությամբ:
Ինչ վերաբերում է ԽՍՀՄ փլուզումից
հետո Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբե
րություններին, ապա դրանք ի սկզբանե
եւ առայսօր խարսխված են փոխադարձ
անվստահության վրա, ուստի ընթա
ցել եւ ընթանում են սուր ելեւէջներով:
Ադրբեջանը մտավախություն ունի այդ
երկրում իրանցի հոգեւորականների
ազդեցության բերումով իսլամական
հեղափոխությունից, իսկ Իրանը Բաք
վի համաթուրանական նկրտումն երից
ու Իրանում անջատողական տրամադ
րություններ բորբոքելուց: Այսուհան
դերձ՝ Բաքուն ջանք չի խնայում տարբեր
բնագավառներում ընդլայնելու Իրանի
հետ փոխառնչությունները, ինչը թերեւս
հաջողվում է: Ավելին՝ կողմերի տեսանկ
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յունից փոխհարաբերությունները եղ
բայրական են, ինչի համար հիմքեր եւս
կան, հաշվի առնելով կրոնամշակութա
յին ընդհանրությունները, ինչպեսեւ ծո
վով ու ցամաքով սահմանակից լինելը:
Բացի դրանից, Իրանում թուրքերենի
ադրբեջանական բարբառով խոսողները
լոբբիստական գործունեություն են ծա
վալում հօգուտ Բաքվի: Մյուս կողմից՝
Ադրբեջանը մտահոգվելով Իրանի հոգե
ւորականության ազդեցությունից եւ այդ
երկրում վերջինիս լուրջ ազդեցության
տարածումից, խիստ վերահսկողության
տակ է պահում թե՛ հոգեւորականներին
եւ թե՛ կրոնական կառույցները: Այլ կերպ
ասած՝ «եղբայրական հարաբերություն
ների» փոխադարձ անվստահության
մթնոլորտ է: Բացի դրանից, լուրջ տա
րաձայնություններ կան Կասպից ծո
վի կարգավիճակի եւ այնտեղ գտնվող
էներգակիրներով հարուստ «Ալբորզ»
կոչվող հատվածի պատկանելության
վերաբերյալ, որը պետք է լուծվի կար
գավիճակի համար մերձկասպյան երկր
ների մասնակցությամբ: Թեեւ գործնա
կան եւ դիվանագիտական առումն երով
Թեհրանի քաղաքականությունն ադր
բեջանամետ է, այսուհանդերձ, Բաքուն
Թեհրանին մեղադրում է Երեւանի հետ
բարեկամական փոխհարաբերություն
ներ ունենալու համար: Մյուս կողմից՝
Հայաստանի հետ ռազմավարական շա
հեր ունեցող Իրանը, բազմաթիվ եւ լուրջ
հանգամանքների բերումով, չի կարող
լիարժեք համագործակցել, սակայն շա
հագրգիռ լինելով Հայաստանի եւ ԼՂՀ-ի
հզորացմամբ ու կայունությամբ, չի ան
տեսում նաեւ վերջիններիս շահերը,
ձգտում է աջակցել՝ որքան հնարավոր
է, որքանով թույլ կտան պայմաններն ու
հանգամանքները: Ուստի Հայաստանն
էլ իր հերթին պետք է արդյունավետորեն
օգտագործի ստեղծված պատեհությու
նը՝ սերտացնելու Իրանի հետ կապերը:
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2
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Emma Begijanyan

17	Բորհան Հոջաթի, «Իրան-Ադրբեջան
փոխհարաբերությունները պաշտոնա
կան եւ ժողովրդական մակարդակնե
րում», www.arannews.com, 6 մարտի
2016թ:

Iran-Azerbaijan Relations and the
Artsakh Issue

18 Իրանում կան տեսակետներ, համաձայն
որոնց՝ Արաքսի հյուսիսային տարածք
ներն իրանական են, որոնք բաժանվել
են Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայ
մանագրերով, եւ պետք է դրանք վերա
դարձնել:

Creation of a Caucasian state named
after the Iranian province Azerbaijan in
the Muslim-populated territories of South
Caucasus in 1918, by the efforts of the
Ottoman Empire, was directed against the
territorial integrity of that state [Iran] and
continues to be so today. After becoming
independent in 1991, Azerbaijan has established relations with Iran, but with serious ups and downs and in conditions of
mutual distrust. Azerbaijan is concerned
about religious influence of Iran and the
Islamic Revolution, and Iran is worried
about pro-Turan aspirations of Azerbaijan.
However, their economic relations are expanding, particularly over the last year. On
the other hand, although the maintenance
of MKR current borders is in the interests
of national security of Iran, but Tehran’s
official position is pro-Azerbaijani due to
the priority of its other interests, at the
same time seeking not to ignore Armenian
interests.

Эмма Бегиджанян
Взаимоотношения Иран–Азербайджан и арцахская проблема
Создание в 1918 году усилиями Османской империи на мусульманонаселенных территориях Южного Кавказа
одноименного государства в соответствии с названием штатов Иранского
Азербайджана было направлено против территориальной целостности этого
государства и продолжает оставаться
таким в настоящее время. Став независимым в 1991 году, Азербайджан
установил взаимоотношения с Ираном,
которые протекают с серьезными подъемами и спадами в условиях взаимного
недоверия. Азербайджан опасается
религиозного влияния Ирана и исламской революции, а Иран – к протурецкому стремлению Азербайджана. Однако экономические взаимоотношения
расширяются, в частности, в течение
последнего года. С другой стороны,
несмотря на то, что охрана нынешних
границ НКР исходит из интересов национальной безопасности Ирана, однако при приоритетных для этой страны
других интересах, Тегеран стремится
не игнорировать армянские интересы.
При этом официальная позиция проазербайджанская.
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քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը
էր հայտնվել` ազգային խորհրդանիշից
վերածվելով գործուն հանրային կառույ
ցի եւ գտնել իր դերակատարությունը
պետական ու հանրային կյանքում ար
դեն նոր իրավիճակում:
1991-ից ի վեր Հայաստանյայց առա
քելական եկեղեցին նպատակասլաց
կերպով ընդլայնում էր իր ներկայությու
նը հանրային եւ պետական կյանքում,
սակայն անկախության հռչակումից եր
կու տասնամյակ անց նրա տեղի ու դե
րի խնդիրը դարձել է բուռն քննարկման
թեմա: Եթե մինչ այդ ոչ ոք կասկածի
տակ չէր դնում եկեղեցու ոչ միայն պատ
մական, այլեւ հայ ժողովրդի ինքնության
հարցում ունեցած բացառիկ դերակա
տարումը, ապա այսօր եկեղեցուց հան
րային սպասելիքները չեն արդարանում:
Դրա հետեւանքով հասարակության ու
եկեղեցու միջեւ առաջացել է ճեղքվածք,
որն արտահայտվում է ԶԼՄ-ներում եկե
ղեցուն եւ նրա սպասավորներին ուղղ
ված երբեմն ծայրահեղ քննադատութ
յուններով ու կոպտագույն որակումնե
րով:
Կարծում ենք՝ պատճառն այն է, որ
եկեղեցին չունի «եկեղեցի-պետություն»
եւ «եկեղեցի-հասարակություն» հարա
բերությունների վերաբերյալ որեւէ հայե
ցակարգային մոտեցում, որը համահունչ
լինի արդի իրավիճակին:
Հոդվածում համառոտակի վերլուծ
վում են եկեղեցու դերի ավանդական
կարծրատիպերի ու իրականության
հակասությունները, այս հարցում սահ
մանադրական դյույթների բովանդա
կությունը եւ քրիստոնեական քաղա
քակրթությանը պատկանող երկրներում
եկեղեցի-պետություն հարաբերություն
ների փոխակերպումները: Հոդվածի
նպատակն է՝ հասկանալ այն մարտահ

ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
«Համագործակցություն հանուն ժողո
վրդավարության» կենտրոնի նախագահ
Նախաբան
Խորհրդային շրջանում կրոնը դուրս
էր մղված հանրային կյանքից, սակայն
խորհրդային հանրապետություններում
ավանդական կրոնական կազմակեր
պությունները խորհրդանշում էին ազ
գային ավանդույթներն ու մինչխորհրդա
յին անցյալը, որի պատճառով ազգայնա
կան շրջանակներն ի դեմս ավանդական
կրոնական կառույցների, տեսնում էին
իշխանությունների կողմից հալածվող
ազգային ինստիտուտներ, որոնք չէին
տեղավորվում Խորհրդային միության
պաշտոնական գաղափարախոսության
շրջանակներում (ինտերնացիոնալիզմ եւ
աթեիզմ): Հավատքը երբեմն ընկալվում
էր դիսիդենտական շարժման ձեւերից
մեկը եւ խորհրդային կարգերին ընդդի
մության ձեւ:
Անկախ հանրապետության հռչակու
մից հետո եկեղեցու եւ ազգային խորհր
դանիշի վերածված Վազգեն Ա կաթողի
կոսի վարկանիշը չափազանց բարձր էր:
Շատ էին նաեւ սպասելիքները, սակայն
եկեղեցին լուրջ մարտահրավերի առջեւ
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րավերները, որոնք ծառացել են Հայ եկե
ղեցու առջեւ եւ որոնց, մեր կարծիքով,
պարտավոր է արձագանքել եկեղեցին:

յան կառուցումն էր1: Այդ համայնքներից
յուրաքանչյուրը պետության կողմից ճա
նաչվում էր որպես լայն իրավունքներով
օժտված իրավական կառույց:
Օսմանյան Թուրքիայում հայերը կրո
նական պատկանելությունը փոխելու
դեպքում ստիպված էին մեկ միլեթից
անցում կատարել այլ միլեթի, ինչն ըն
կալվում էր որպես «ազգային դավա
ճանություն»: Հայկական պատմական
խրոնիկայում կան բազմաթիվ հաղոր
դումն եր, երբ քաղկեդոնական2 հայերին
ոչ քաղկեդոնական հայերը պարզապես
անվանում էին հույներ կամ վրացիներ:
Իսլամ ընդունած հայերը դադարում էին
հայ համարվելուց, իսկ կաթոլիկ եւ բողո
քական հայերը չափազանց բարդ փոխ
հարաբերությունների մեջ էին գտնվում
«հայ քրիստոնյաների» հետ: Ահա այս
համատեքստում են ձեւավորվել «հայ
քրիստոնյա» եւ «ազգային եկեղեցի»
հասկացությունները:
Կարեւոր հասկացություն էր նաեւ
«գոյապահպանությունը»3: Դեռեւս խո
րը միջնադարում Հայ եկեղեցին «հայ
քրիստոնյաների» հանրային կյանքի
հիմն ական իմաստը տեսնում էր «ազ
գի» գոյության պահպանման կամ, ավե
լի պարզ ասած, վերարտադրության
մեջ, որում զարգացման որեւէ նպատակ
դրված չէր, ինչն ուներ օբյեկտիվ պատ
ճառներ: Պետականությունից զուրկ
համայնքը չէր կարող ինքնուրույն քա
ղաքականություն վարել: «Ազգ» եւ «էթ
նոս» եզրերի դեռեւս գոյություն ունեցող
նույնականացումը այսօր իր բացասա
կան ազդեցությունն է թողնում քաղա
քացիական արժեքների ձեւավորման
վրա: Հայաստանյայց առաքելական
եկեղեցին այդ պատկերացումն երն այ
սօրվա Հայաստանում փորձում է վերա
կենդանացնել, ինչը հակասության մեջ է
հայտնվում գործող Սահմանադրության
եւ իրավական համակարգի հետ: Իշխա
նությունների կողմից վարվող քաղա
քականությունն իր հերթին նպաստում

«Ազգային եկեղեցի» հասկացութ
յան ձեւավորման պատմական ուղին
եւ ներկայիս պետական քաղաքակա
նությունը
Արծարծված հարցերի պատասխանը
գտնելու եւ եկեղեցու ներկայացուցիչնե
րի հռետորաբանության ենթատեքստը
ընկալելու համար անհրաժեշտ է կար
ճառոտ պատմական ակնարկ կատարել՝
հասկանալու համար այսօրվա Հայ եկե
ղեցու դավանած արժեքային համակար
գը, որը դասավանդվում է ուսումն ական
հաստատություններում եւ քարոզվում
անգամ ուժային կառույցներում` որպես
անհերքելի ու միակ ճշմարտություն:
Մենք չենք դիտարկի խորն անցյալը, այլ
կփորձենք հակիրճ կերպով արտացոլել
վերջին հարյուրամյակների իրողություն
ները:
Հայերեն լեզվում «ազգ» եւ «էթնոս»
հասկացությունների խառնաշփոթ կա,
որն ունի որոշակի պատճառներ: Հա
յերը՝ կորցնելով պետականությունը,
հարյուրավոր տարիներ կրոնական հա
մայնքի կարգավիճակով գտնվում էին
իսլամական տիրապետության տակ՝
հիմն ականում Օսմանյան Թուրքիայում
եւ Պարսկաստանում: Իսլամի ավան
դական պետաիրավական պատկերա
ցումներում կրոնական համայնքները`
միլեթները կամ ումմաները, էթնիկ միա
վորների դեր էին կատարում, այսինքն՝
էթնիկ եւ կրոնական պատկանելությու
նը նույնականացվում էր: Հայերը պաշ
տոնապես համարվում էին «հայ քրիս
տոնյաներ», այլ ոչ թե պարզապես հա
յեր: Դեռեւս Կոստանդնուպոլսը նվաճած
սուլթան Մեհմեդ Ֆաթիհը սկսեց պետա
կան բարեփոխումն եր իրականացնել,
որի իմաստը կրոնական համայնքների
վրա հիմնված կորպորատիվ պետութ
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

է դրան: Սահմանադրության մեջ եւ
իրավական այլ փաստաթղթերում պե
տության ու քաղաքացիական հասարա
կության հոմանիշը հանդիսացող «ազգ»
եզրը հանրային կյանքում, պետական
պաշտոնյաների շուրթերին եւ դպրոցա
կան դասագրքերում օգտագործվում է
որպես «էթնոսի» հոմանիշ՝ մարդկանց
մտքերում առաջացնելով իրավական
պատկերացումների խառնաշփոթ:
Այսպիսով՝ այսօրվա եկեղեցու հիմն ա
կան քարոզչական թեզերն են (եթե հե
տեւենք եկեղեցու սպասավորների հրա
պարակային ելույթներին եւ դպրոցա
կան դասագրքերի բովանդակությանը).

լինել6: Խորհրդային աթեիզմի պայման
ներում դաստիարակված հասարակութ
յան համար նման հարցադրումն անհաս
կանալի էր, եւ շատերը կարծում էին,
որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել:
Սակայն մյուս եկեղեցականների կող
մից7 այս տեսակետի վերահաստատու
մը ցույց տվեց, որ դա եկեղեցու հստակ
դիրքորոշումն է: Հետաքրքրական է Շի
րակի թեմի առաջնորդ Արքեպիսկոպոս
Աջապահյանի բացատրությունը. «Հայ
Առաքելական եկեղեցին հայ ժողովրդի
միասնության շաղախն է: Այն եկեղեցի
ները, որոնք այս իմաստով էթնիկ ուղղ
վածություն չունեն, նրանց համար հաս
կանալի չէ մեր պահվածքը»8:
Հայ եկեղեցու եւ պետության սեր
տաճումը ձեռք է բերել համակարգա
յին բնույթ: 2008թ. սեպտեմբերի 28-ին
եկեղեցական մի արարողության ժամա
նակ Սերժ Սարգսյանն արել է հետեւյալ
հայտարարությունը. «Հարյուրամյակներ
շարունակ չունենալով պետականութ
յուն, եկեղեցին առաջնորդել է մեր ժո
ղովրդին մինչեւ 21-րդ դար: Հայոց
պետականության յուրաքանչյուր պե
տական ծառայող պետք է իր պարտքը
վերադարձնի եկեղեցուն, որպեսզի մեր
եկեղեցին ավելի հզորանա եւ մեր հա
վատը մեզ առաջնորդի դեպի ավելի լավ
ապագա»9:
Դասագրքերի միջոցով աշակերտնե
րին ներշնչվում է Հայ եկեղեցու եւ հայ
ազգի նույնականացման թեզը. «Քայլենք
մեր նվիրական իղձերի իրականացման
վճռականությամբ` որպես մեկ եկեղեցի,
մեկ պետություն եւ ազգ»10: «Հայոց եկե
ղեցին, փաստորեն, դավանանքը դարձ
րեց ազգային հոգեւոր նկարագրի կա
րեւորագույն հատկանիշներից մեկը»11:
Գիտության եւ կրթության նախկին
նախարար Արմեն Աշոտյանն այսպես է
տեսնում եկեղեցու դերը դպրոցներում.
«Դպրոցը նաեւ դաստիարակության
վայր է, դպրոցը հայի ինքնության պահ
պանման, վերարտադրման, հայոց պե

 հայերը քրիստոնեությունը պե
տականորեն ընդունած՝ աշխարհի
առաջին ազգն են,
 եկեղեցու նպատակն է՝ զբաղվել
«հայապահպանությամբ»,
 ազգի հիմ
ն ական առաքելությունը
գոյապահպանությունն է,
 Հայ եկեղեցին ազգային եկեղեցի է,
 նա, ով հայ առաքելական չէ, հայ չէ,
 պետությունն ու ազգը պարտք են
եկեղեցուն, եւ այդ պարտքը պետք է
վերադարձվի:
Մյուս բնորոշ թեզը լայնորեն գովազդ
վում է հեռուստատեսությամբ ու գովազ
դային վահանակներում. «Մեկ ազգ, մեկ
մշակույթ, մեկ եկեղեցի»:
Կրոնական թեմաներին նվիրված
մամլո մշտադիտարկումն երի վերլու
ծությունները4
եւ
հանրակրթական
դպրոցներում դասավանդվող դասագր
քերի վերլուծությունները5 ցույց են տա
լիս, որ եկեղեցու դերը ներկայիս Հա
յաստանում քարոզվում է ճիշտ այնպես,
ինչպիսին այն եղել է Օսմանյան Թուր
քիայում:
2014-ին Մայր Աթոռի թանգարաննե
րի եւ գրապահոցների տնօրեն Ասողիկ
քահանա Կարապետյանը հայտարարեց,
որ աթեիստ հայը լիարժեք հայ չի կարող
29

ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

տության քաղաքացի կերտելու վայր է:
Եվ այստեղ ո՞ւմ ապավինել, եթե ոչ Մայր
Աթոռի, մեր սուրբ եկեղեցու աջակցութ
յանը: Եկեղեցու հետ համագործակցութ
յունը թույլ է տալիս մեզ, մեր երեխա
ներին՝ ներմուծել բարոյականություն,
բարոյագիտություն եւ արժեքներ, թույլ
է տալիս մեր աշակերտներին կոփել որ
պես հայեր եւ թույլ է տալիս առաջին
անգամ իրենց համար բախել հոգեւոր
իմաստության դռները»12:
2014-ի մարտի 3-ին Հայաստանի
ԳԱԱ որոշմամբ պատվավոր դոկտորնե
րի կոչում է շնորհվել հայ եկեղեցու երեք
եպիսկոպոսների: Ակադեմիայի նախա
գահն այսպես է բացատրել այդ որոշու
մը. «Սա առաջին դեպքը չէ. ակադեմիան
մշտապես ուշադրություն է դարձնում
հոգեւորականների հայագիտական եւ
պատմական գործունեությանը», ինչ
պես նաեւ «հայ ժողովուրդը դարեր շա
րունակ պետականություն չի ունեցել եւ
ապավինել է եկեղեցուն, որտեղ կրթվել
են հայոց հոգին եւ միտքը»13: Հայտնի են
դեպքեր, երբ գիտական թեզերը գրախո
սության համար ուղարկվում են եկեղե
ցու «Քրիստոնեական դաստիարակութ
յան» կենտրոնին14:
Այդ միտումներն ավելի ակնհայտ են
դառնում 2010թ. փետրվարին Հեռուս
տատեսության եւ ռադիոյի ազգային
հանձնաժողովի ընդունած չափորոշիչ
ներից, որոնցով պետք է առաջնորդվեն
Հայաստանի տարածքում գրանցված
ռադիո- եւ հեռուստատեսային ընկերութ
յունները: Փաստաթղթում մասնավորա
պես սահմանվում է, որ անչափահասնե
րի առողջության, մտավոր ու ֆիզիկա
կան զարգացման, դաստիարակության
վրա հնարավոր բացաuական ազդե
ցություն ունեցող են համարվում այն
հաղորդումն երը, որոնք «նսեմացնում եւ
վարկաբեկում են ազգային եկեղեցուն
ու նրա քարոզած արժեքները»15: Նման
հաղորդումն երն, ըստ այդ փաստաթղ
թի, արգելվում են: Մյուս կրոնական

կազմակերպությունների
նսեմացման
արգելքի կետ այդ փաստաթղթում չկա:
Հայ եկեղեցին ձգտում է իր ազդեցութ
յունը տարածել այն ոլորտներում, որ
տեղ ձեւավորվում է հանրային կարծիքը`
դպրոցներ, գիտություն, լրատվամիջ ոց
ներ: Սակայն չի զլանում ազդեցություն
ձեռք բերել նաեւ ուժային կառույցնե
րում: 1997-ից Հայաստանի զինված ու
ժերում գործում է զինվորական կապե
լանի ինստիտուտը: 2014-ին «Քայքայիչ
պաշտամունքները եւ փողոցային արա
տավոր բարքերը որպես պաշտպանու
նակության սպառնալիք» թեմայով ՀՀ
պաշտպանության նախարարությունում
մեկնարկած գիտագործնական խորհր
դաժողովի ժամանակ պաշտպանութ
յան նախարարն ասել է. «Աղանդները
բացասաբար կարող են ազդել զինուժի
վրա։ Չեմ ուզում մտածել այդ մասին,
բայց սարսափելի է պատկերացնել, թե
ինչ կարող է կատարվել մարտական
դիրքում, եթե այնտեղ կանգնած զինվո
րի հավատամքն այլ լինի»16: Պաշտպա
նության նախարարությունը «Քայքայիչ
պաշտամունքների եւ փողոցային արա
տավոր բարքերի դեմ» ծրագրի շրջա
նակում մշակել է ճանապարհային
քարտեզ, ըստ որի սպաները եւ հոգե
ւորականները դպրոցներում միասին
պայքարելու են «քայքայիչ աղանդնե
րի» դեմ եւ նույնիսկ դպրոցականնե
րին բաժանելու են ավետարաններ:
2014-ի հունիսին ՀՀ Ոստիկանության
Երեխաների իրավունքների պաշտպա
նության վարչության պետը հայտա
րարել է, որ աղանդների դեմ պայքարի
շրջանակում ոստիկանները Հայ առա
քելական եկեղեցու ներկայացուցիչնե
րի հետ համատեղ դաստիարակչական
աշխատանքներ են տարել դպրոցնե
րում «աղանդավոր» երեխաների հետ,
այդ թվում «այդ պայքարին» ներգրավել
նրանց ընկերներին17:
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

Իրավական դաշտի փոխակերպում
ները

ծով ՀՀ-ը ճանաչում է Հայ առաքելական
եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը.

Եկեղեցի-պետություն հարաբերութ
յունների պետական քաղաքականութ
յանը նվիրված որեւէ հայեցակարգ գո
յություն չունի, սակայն որոշակի կռա
հումներ մենք կարող ենք անել՝ վերլու
ծելով սահմանադրական դրույթները:
2005թ. Սահմանադրության մեջ աս
վում էր, որ Հայաստանի Հանրապե
տությունը ճանաչում է Հայաստանյայց
առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես
ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքե
լությունը հայ ժողովրդի հոգեւոր կյան
քում, նրա ազգային մշակույթի զար
գացման եւ ազգային ինքնության պահ
պանման գործում: Ուշագրավն այն է,
որ այս ձեւակերպումը գրեթե նույնութ
յամբ կրկնվում է Վրաստանի սահմա
նադրության մեջ, սակայն մեկ էական
տարբերությամբ. Վրաստանի դեպքում
շեշտվում է Վրաց եկեղեցու բացառիկ
դերակատարությունը Վրաստանի պե
տության մեջ, մեր դեպքում` հայ ժողովր
դի կյանքում եւ «ինքնության պահպան
ման գործում»: Այսինքն՝ առկա են երկու
հայեցակարգային տարբերություններ`
մեկի դեպքում եկեղեցին պետականաս
տեղծ կառույց է դիտարկվում, մյուսում`
ազգային, կամ ավելի հստակ ձեւա
կերպման դեպքում` էթնիկ ինքնության
վերարտադրության գործոն: Վրացա
կան իրականության մեջ եկեղեցու միջո
ցով ասիմիլյացվում են մյուս ժողովուրդ
ները, իսկ մեր դեպքում` առանձնանում
ենք մյուս ժողովուրդներից:
2015-ին ուժի մեջ մտած նոր Սահմա
նադրության 17-րդ հոդվածում նշվում է,
որ երաշխավորվում է կրոնական կազ
մակերպությունների
ազատությունը,
ինչպես նաեւ ասվում է, որ կրոնական
կազմակերպություններն անջատ են պե
տությունից: Հայաստանի՝ աշխարհիկ
պետություն լինելու մասին որեւէ հիշա
տակում չկա: Հաջորդող` 18-րդ հոդվա

«Հոդված 17. Պետությունը եւ կրոնա
կան կազմակերպությունները
1. Հայաստանի Հանրապետությու
նում երաշխավորվում է կրոնական
կազմակերպությունների
գործու
նեության ազատությունը:
2. Հայաստանի Հանրապետությու
նում կրոնական կազմակերպություն
ներն անջատ են պետությունից:
Հոդված 18. Հայաստանյայց առաքե
լական սուրբ եկեղեցին
1. Հայաստանի Հանրապետությունը
ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելա
կան սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային
եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը
հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքում, նրա
ազգային մշակույթի զարգացման եւ
ազգային ինքնության պահպանման
գործում:
2. Հայաստանի Հանրապետության
եւ Հայաստանյայց առաքելական սուրբ
եկեղեցու հարաբերությունները կա
րող են կարգավորվել հատուկ համա
ձայնագրով»:
17-րդ հոդվածում, ի տարբերություն
նախորդ Սահմանադրության համա
պատասխան հոդվածի, «Պետությունը
անջատ է եկեղեցուց» ձեւակերպումը
փոխարինված է «կրոնական կազմա
կերպություններն անջատ են պետութ
յունից» դրույթով: Հիմքեր կան ենթադ
րելու, որ փորձ է արվում օրենսդրորեն
տարանջատել «կրոնական կազմակեր
պություն» իրավական կարգավիճակը
Հայ եկեղեցու իրավական կարգավիճա
կից եւ, կարծես թե, պատահական չէ, որ
Սահմանադրության նախագծում Հայ
եկեղեցուն առանձին հոդված է նվիր
ված (Հոդված 18), որտեղ խոսվում է
Հայ առաքելական եկեղեցու «բացա
ռիկ» դերակատարության մասին: Այ
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սինքն՝ փորձ է արվում տարանջատել
«կրոնական կազմակերպություն» եւ
«Հայաստանյայց առաքելական եկեղե
ցի» հասկացությունները, դրանք, ըստ
էության, դառնում են տարբեր իրավա
կան կատեգորիաներ:
Փաստորեն Սահմանադրության մեջ
կան նախադրյալներ, որոնք վկայում
են, որ օրենսդրական հետագա փոփո
խությունների օգնությամբ Հայաստանը
կարող է վերածվել ոչ աշխարհիկ երկրի,
ինչի հիմքերն առկա են մի շարք օրենք
ներում:

րի լուծումն երը, որոնց մի մասը բնորոշ
է նաեւ Հայ եկեղեցուն եւ կարող է դի
տարկվել որպես դրական փորձ Հայ եկե
ղեցու բարեփոխումների իրականաց
ման համար:
Կաթոլիկ եկեղեցին, ի տարբերություն
ուղղափառ եկեղեցիների, ենթարկվելով
ծայրահեղ քննադատության, այնուա
մենայնիվ, իր մեջ ուժ գտավ եւ արդիա
կանացվեց ժամանակակից աշխարհի
մարտահրավերին համահունչ: Բարեփո
խումն երի գագաթնակետը Վատիկանի
II ժողովի որոշումներն էին: Վատիկանի
II ժողովը հիմնարար ազդեցություն է
ունեցել արդի քրիստոնեական քաղա
քակրթության վրա: Նրա որոշումն երը
կարելի է համարել հեղափոխական եւ
աննախադեպ: Ժողովի որոշումն երին
ընդդիմացող պահպանողական կղերա
կանների դիմադրությունը եւս ուժգին էր,
ավելին՝ նրանց մի մասը նույնիսկ հեռա
ցավ կաթոլիկ եկեղեցուց եւ ստեղծեց իր
այլընտրանքային կաթոլիկ համայնքը:
Վատիկանի II ժողովը նախաձեռնել
էր Հովհաննես XXIII պապը 1962-ին, եւ
այն տեւել է մինչեւ 1965թ., որն ավար
տին է հասցրել է արդեն հանգուցյալ
Հովհաննես XXIII պապին փոխարինած
Պողոս VI պապը: Ժողովի որոշումն երն
այնքան կարեւոր էին, որ արդեն հաջորդ
երկու պապերը՝ որպես իրենց անուն,
ընտրեցին Ժողովը վարած պապերի
միավորված անունները` Հովհաննես-
Պողոս I եւ Հովհաննես-Պողոս II, դրանով
ցանկանալով շեշտել, որ շարունակելու
են այդ պապերի քաղաքականությունը:
Հոդվածը չծանրաբեռնելու համար կաշ
խատենք շատ համառոտ թվել Ժողո
վի հիմն ական որոշումն երը, իսկ դրանց
ավելի մանրամասն ծանոթանալ կարելի
է Ժողովին նվիրված հարուստ գրակա
նությունից:
Ժողովը, ինչպես նշվեց վերը, սկսվել
է 1962-ին եւ ավարտվել 1965-ին շատ
լարված միջազգային իրավիճակում`
Սառը պատերազմի ու Եվրոպայում

Վատիկանի II ժողովի որոշում
ն երը
Ուղղափառ եկեղեցիները՝ մասնատ
ված լինելով ըստ ազգային պատկանե
լության, այդպես էլ չկարողացան միաս
նական քաղաքականություն վարել կամ
գոնե առանձին-առանձին գնալ արմա
տական բարեփոխումն երի: Ուղղափառ
եկեղեցիները չեն կարողանում աստ
վածաբանական հիմն ավորում գտնել
Մարդու իրավունքների հարցում, իսկ
որոշ դեպքերում դա համարում են հերձ
ված18: Բողոքական եկեղեցիները խիստ
մասնատված են: Դրանք տատանվում
են ծայրահեղ առաջադեմ հայացքներից
մինչեւ ծայրահեղ պահպանողականութ
յուն, ուստի դրա քննարկումը՝ որպես
միասնական երեւույթի, անհնարին է:
Ինչ վերաբերում է Արեւելյան ուղղափառ
եկեղեցիներին, որոնց մեջ ընդունված է
ներառել նաեւ Հայաստանյայց առաքե
լական եկեղեցին, ապա նրանց գերակ
շիռ մասը՝ չունենալով ազգային պետա
կանություն եւ հիմնականում լինելով
իսլամական պետություններում քրիս
տոնեական ումմայի կարգավիճակում,
օբյեկտիվորեն չեն կարող իրականացնել
հիմնարար բարեփոխումներ:
Այս առումով ուշագրավ են բարեփո
խումն երը կաթոլիկ եկեղեցում, որն այս
կամ այն չափով կարողացավ դիմագ
րավել եւ գտնել այն մարտահրավերնե
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

ձախ քաղաքական շարժումն երի աշ
խուժացման պայմաններում: Ընդունվել
են եկեղեցական կյանքի տարբեր ոլորտ
ներին վերաբերող մի շարք կարեւորա
գույն փաստաթղթեր՝ 4 սահմանադ
րություն, 9 դեկրետ եւ 3 հռչակագիր:
Այդ ամբողջ ծավալուն նյութին, բնակա
նաբար, չենք անդրադառնա, սակայն
չենք կարող չխոսել այն փաստաթղթերի
մասին, որոնք հետաքրքրություն են ներ
կայացնում սույն հոդվածի բուն թեմայի
առումով:
Բացման խոսքում Հովհաննես XXIII
պապը ուղենշել է հավաքի հիմնական
նպատակը` եկեղեցին պետք է բաց
վի աշխարհի առջեւ, «ոչ թե մերժել, այլ
քննարկել ժամանակակից աշխարհի
իրողությունները եւ իրականացնել վա
ղուց հասունացած բարեփոխումն երը»:
Էկումենիզմին վերաբերող Nostra
aetate (լատիներեն՝ «Մեր ժամանակնե
րում») հռչակագրում ասված է, որ բոլոր
անհատները տարբեր եկեղեցիներում
որոնում են նույն հարցերի պատասխա
նը, եւ եկեղեցիների նպատակն է աջակ
ցել անհատների ու ազգերի միասնութ
յանը եւ սիրուն: Հատուկ նշվում է, որ կա
թոլիկ եկեղեցին ոչինչ չի մերժում մյուս
կրոններում, ինչը «ճշմարիտ ու սուրբ»
է: Մյուս կրոնների ներկայացուցիչնե
րին պետք է վերաբերվել խոհեմութ
յամբ ու սիրով: Հատուկ անդրադարձներ
կան հուդայականությանը, հինդուիզ
մին եւ իսլամին: Հռչակագրի եզրափա
կիչ մասում անընդունելի է համարվում
ազգային կամ կրոնական հողի վրա
մարդկանց խտրականությունը: Հավա
տաքննությամբ եւ կրոնական արյու
նալի պատերազմներով անցած կաթո
լիկ եկեղեցու համար այդ հռչակագիրը
պատմական նշանակություն ունի, մյուս
կողմից՝ Երկրորդ աշխարհամարտից հե
տո արեւմտյան երկրներում ընդունված՝
Մարդու իրավունքների կոնվենցիանե
րին եկեղեցին չէր կարող չանդրադառ
նալ եւ դրանք չընդունել: Որոշիչ էր Ժո

ղովի դերը միջեկեղեցական երկխոսութ
յուն սկսելու գործում:
Orientalium Ecclesiarum (լատինե
րեն՝ «Արեւելյան եկեղեցիներ») դեկրետն
ուղղակիորեն վերաբերում է նաեւ Հայ
կաթողիկե եկեղեցուն: Կաթոլիկ եկեղե
ցին ճանաչում է արեւելյան կաթողիկե
եկեղեցիների իրավունքը՝ ունենալու իր
կանոնակարգն ու «մաքուր» վիճակում
պահպանելու արեւելյան պաշտամուն
քային ծեսերը: Այս մոտեցումը թույլ է
տալիս հայ կաթոլիկներին պահպանել
Հայ եկեղեցու առանձնահատկություն
ներն ու ծեսերը: Եվ Հայ կաթողիկե եկե
ղեցին սփյուռքում Հայ եկեղեցու հետ
միասին հնարավորություն է ստանում
այս առանձնահատկությունների շնոր
հիվ զբաղվել հայապահպանությամբ:
Ըստ որոշ ոչ պաշտոնական գնահատա
կանների, աշխարհում հայ կաթոլիկների
թիվը հասնում է մինչեւ 700 հազարի:
Դեկրետի մյուս հատվածն արդեն վերա
բերում է արեւելյան ոչ կաթոլիկ եկեղե
ցիներին, որոնց թվին է դասվում նաեւ
հայ Առաքելական եկեղեցին: Դեկրե
տում ասվում է, որ պետք է եղբայրական
հարգանքով վերաբերվել՝ մի կողմ դնե
լով տարբերություններն ու առանձնա
հատկությունները: Ավելին՝ արեւելյան
եկեղեցիների հետեւորդները ցանկութ
յան դեպքում կարող են հաղորդություն
ընդունել կաթոլիկ եկեղեցիներում, մյուս
կողմից՝ կաթոլիկներն իրենց հերթին
կարող են այդ եկեղեցիներում խնդրել
քրիստոնեական խորհուրդների մատու
ցումը: Դեկրետում նշվում է կաթոլիկ եւ
արեւելյան եկեղեցիների ծեսերի ու խոր
հուրդների կանոնական հավասարութ
յունը, եւ դրանով իրենց հարգանքն են
մատուցում այդ եկեղեցիներին: Ի դեպ,
ուղղափառ եկեղեցիները նման մոտե
ցում չունեն, նրանց համար անընդունե
լի է, օրինակ, հաղորդություն ընդունելը
Հայ եկեղեցում եւ հակառակը, քանի որ
պաշտոնապես Հայ եկեղեցին համարում
են հերձվածող:
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Հատուկ կարեւորություն ունի կրոնա
կան ազատությունների մասին հռչակա
գիրը` «Dignitatis humanae» (լատիներեն`
«Մարդ-անհատի արժանապատվությու
նը»): Այս հռչակագրի ընդունմանը դեմ
էին եկեղեցու պահպանողական շրջա
նակները` Հռոմի Կուրիայի բազմաթիվ
ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Իտա
լիայի եւ Իսպանիայի շատ եպիսկոպոս
ներ, սակայն պահանջկոտ գտնվեցին
ԱՄՆ-ից ժամանած եպիսկոպոսները:
Հռչակագրում ամրագրված է, որ իշխա
նությունը, որեւէ սոցիալական խումբ եւ
որեւէ անհատ կրոնական ոլորտում չի
կարող որեւէ պարտադրանք կիրառել, եւ
այդ ազատությունը հիմնված է մարդու
արժանապատվության վրա ու դրված
է մարդու բնության հիմքում: Նաեւ աս
վում է, որ մարդն իր բոլոր արարքներում
պետք է հետեւի իր խղճին, որպեսզի կա
րողանա հասնել Աստծուն, եւ չի կարե
լի մարդուն խոչընդոտել իր խղճի մտոք
գործելու, հատկապես` կրոնական ոլոր
տում: Ժողովի ընթացքում եպիսկոպո
սական կոչում ստացավ առաջին սեւա
մորթ հոգեւորականը:
Ժողովը կոչ էր անում երկխոսություն
սկսել բոլոր կրոնների, հարանվանութ
յունների ու անվանակարգություննե
րի ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ
աթեիստների եւ մնացած բոլորի հետ:
Շրջանառության մեջ մտավ «Քույր եկե
ղեցիներ» հասկացությունը: ժողովի աշ
խատանքներին մասնակցելու համար,
առանց ձայնի իրավունքի, հրավիրվել
էին մյուս հարանվանությունների պատ
վիրակությունները: Մի շարք առանց
քային փաստաթղթեր էին ընդունվել
սոցիալական արդարության, կանանց,
ընտանիքի եւ այլ խնդիրների վերաբեր
յալ, որոնց այս հոդվածում չենք անդրա
դառնա:
Ժողովն ունեցավ նաեւ կարեւոր քա
ղաքական նշանակություն, որովհետեւ
պապը սկսել էր հարաբերություններ կա
ռուցել խորհրդային ճամբարի երկրների

հետ՝ հաղթահարելով այդ պատճառով
իր հանդեպ սկսված սուր հարձակումնե
րը: Հովհաննես III պապի քննադատները
նրան անվանում էին «Կարմիր պապ»,
սակայն տարիներ անց Հովհաննես-Պո
ղոս II պապի ժամանակ նրան դասեցին
սրբերի շարքը:
Կարեւոր մի հանգամանք եւս, որը
կարող է լավ օրինակ լինել Հայ եկեղե
ցու այսօրվա բարձրաստիճան հոգե
ւորականների համար. պապը ծնվել է
գյուղում` աղքատ ընտանիքում, եւ նրա
մայրը մինչեւ կյանքի վերջն ապրել է իր
գյուղական տանը՝ մերձավորների պես
համեստ սոցիալական պայմաններում:
Հայաստանյայց առաքելական եկե
ղեցու արդի մարտահրավերները
XIX դարի վերջում եւ XX դարում կա
թոլիկ եկեղեցին սուր քննադատության
թիրախում էր, որի հիմնական կետերը
սոցիալական ու ազգային խնդիրներն
էին: Եթե, օրինակ, Իտալիայում եւ Գեր
մանիայում եկեղեցին դիտարկվում էր
որպես վերազգային կառույց, որը խո
չընդոտում էր այդ երկրների վերամիա
վորմանը, ապա բանվորական շարժում
ների ու սոցիալիստական ուսմունքի
տարածմանը զուգընթաց՝ այն սկսեց ըն
կալվել որպես շահագործող դասակար
գի գործիք: Կաթոլիկ եկեղեցին մեծ ջան
քեր գործադրեց իրավիճակը փոխելու եւ
եկեղեցու նոր սոցիալական ու քաղաքա
կան հայեցակարգեր մշակելու համար:
Մոտավորապես նման իրավիճակում
է հայտնվել Հայաստանյայց եկեղեցին:
Երկրի քաղաքական ու սոցիալական
կյանքի հանրային դիսկուրսի հիմնական
առանցքը անարդարությունների մասին
խոսակցություններն են՝ ընտրախախ
տումները, սոցիալական անարդարութ
յունները, անվստահությունը դատական
համակարգի ու առհասարակ արդա
րության հանդեպ եւ այլն: Այս պայման
ներում եկեղեցու վերնախավը հանրային
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

դիսկուրսում սկսել է դիտարկվել որպես
հասարակական լեգիտիմություն չունե
ցող համակարգի սպասավոր: Առանձին
բարձրաստիճան հոգեւորականներ կո
ռուպցիոն սկանդալների հիմնական հե
րոսներից19 են, ովքեր հայտվելով քննա
դատության կենտրոնում, այնուամենայ
նիվ, շարունակում են պաշտոնավարել:
Դրան նպաստում է նաեւ եկեղեցու
բյուջեի փակ լինելն իր հետեւորդնե
րի համար, ինչի պատճառով հանրային
անվստահություն կա եկեղեցու վեր
նախավի նկատմամբ: Եկեղեցին պե
տությունից ստանում է հարկային ար
տոնություններ եւ արդեն վերածվել է
խոշոր հարկատուի20 ու նյութական մեծ
ունեցվածքի սեփականատիրոջ, սակայն
եկեղեցու բյուջեի եւ ֆինանսական գոր
ծունեության ոչ թափանցիկ լինելն իր
հերթին հանրային կասկածների համար
հարուստ ենթահող է հանդիսանում:
Մյուս կարեւորագույն խնդիրը կրո
նական ազատությունների հանդեպ վե
րաբերմունքն է: ՀՀ սահմանադրության
եւ օրենսդրության հիմնարար դրույթ
ներից է խղճի ազատության սկզբուն
քը, սակայն, եկեղեցականների հրապա
րակային հռետորաբանության մեջ այդ
սկզբունքը քննադատվում է: Ավելին՝
կրոնական ազատությունները դատա
պարտվում եւ ներկայացվում են իբրեւ
հակազգային դրույթ, ինչը լուրջ խնդիր է
առաջացնում սահմանադրականության
եւ օրինականության մասին հանրային
ընկալումներում: Կրոնական ազատութ
յունների դեմ բացեիբաց հանդես գալով`
եկեղեցին փորձում է օրենքից դուրս դնել
մյուս կրոնական կազմակերպություննե
րին՝ նրանց որակելով որպես «աղանդ»
եւ ապազգային կառույցներ: Ուշագրավ
ձեւակերպում է տվել Շիրակի թեմի
պահպանողական առաջնորդ Միքայել
սրբազան Աջապահյանը. «Առաքելութ
յունն ամեն մեկը պետք է իրականացնի
իր հոտի, այլ ոչ թե ուրիշի հոտի սահման
ներում, կամ պետք է իրականացնի այն

տեղ, որտեղ չկա կրոն, անկրոնության
մեջ: …Որեւէ մեկ այլ դավանական հա
վաքականության մեջ հավատի քարոզ
չությունը հոգեորսություն է, սա պարզ
բան է, որ ցանկացած հոգեւորական՝ որ
եկեղեցուց ուզում է լինել՝ առաքելական,
կաթոլիկ կամ ավետարանական, հաս
կանում է, եւ ուրիշներին շփոթեցնել այս
իմաստով՝ պետք չէ»21: Փաստորեն Հայ
եկեղեցին ընդունում է մյուս եկեղեցինե
րին, սակայն` ոչ հայկական էթնիկ շրջա
նակում: Հիմնական խնդիրներից մեկն էլ
ազգային եւ կրոնական պատկանելութ
յան նույնականացման դրույթն է, որը մի
լեթական անցյալի կաղապարներից է եւ
Հայ եկեղեցու քարոզչության հիմնական
թեզը:
Այս համառոտ հոդվածի եզրափա
կիչ մասում երկար չծավալվելու համար
փորձենք կարճ ձեւակերպել այն հիմն ա
կան խնդիրները, որոնց պարտավոր է
անդրադառնալ Հայ եկեղեցին ժամանա
կին համընթաց քայլելու եւ կուտակված
հարցերին լուծում տալու համար: Սա
անհրաժեշտ է ոչ միայն եկեղեցուն, այ
լեւ հայկական պետականության կայաց
ման հրամայականին: Դրանք են.
ա/ Հրաժարվել ազգի եւ կրոնի նույ
նականացման դրույթից.
բ/ Ձեւակերպել եկեղեցու պաշտո
նական վերաբերմունքը կրոնական
ազատությունների իրավունքի առն
չությամբ, որը կհամապատասխանի
ՀՀ սահմանադրությանն ու Հայաստա
նի ստանձնած միջազգային պարտա
վորություններին.
գ/ Սկսել երկխոսություն այլ կրոննե
րի, հարանվանությունների ու կոնֆե
սիաների պատկանող հայկական հա
մայնքների հետ՝ ներազգային համե
րաշխության եւ փոխօգնության մթնո
լորտ ձեւավորելու համար.
դ/ Պատրաստել իր սոցիալական
հայեցակարգը՝ հստակ արտահայ
տելով սոցիալական արդարության,
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սեփականության իրավունքի, ընտա
նիքի, միայնակ մայրերի եւ հանրային
օրակարգի հանգուցային այլ խնդիր
ների վերաբերյալ եկեղեցու տեսա
կետները.
ե/ Ձեւակերպել եկեղեցի-պետութ
յուն համագործակցության կանոննե
րը.
զ/ Հրապարակել եւ իր հետեւորդ
ներին ներկայացնել եկեղեցու բյուջեն,
տարեկան ծախսերը, գույքի եւ ունեց
վածքի, տնտեսվարող կառույցների
ցանկերը, եկեղեցու բանկային հաշիվ
ներն ու նվիրատվությունների մասին
հանգամանալի հաշվետվությունները:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

Имперские структуры управления и
этноконфессиональные
общины
в
Османском султанате,  Сергей Олюнин,
журналмеждународного права имежду
народных отношений 2012 — № 1, http://
evolutio.info/content/view/1931/232/

2	Հայկական եկեղեցին 451-ի Քաղկեդո
նական Տիեզերական Ժողովի որոշում
ները չի ընդունել: Քաղկեդոնի ժողովի
որոշումն երն ընդունած եկեղեցիների հե
տեւորդներին միջնադարում անվանում
էին քաղկեդոնականներ, իսկ այն չընդու
նածներին` հակաքաղկեդոնականներ:

Անշուշտ, դժվար է փոքրիկ մի հոդ
վածում ներկայացնել եկեղեցու առջեւ
կանգնած վիթխարի խնդիրների ողջ
ներկապնակը, այդ թվում՝ դավանա
բանական ձեւակերպումն երի հստա
կեցման հարցը, որի առաջին պատմա
կան քայլը 1996թ. դեկտեմբերի 13-ին
Վատիկանում կատարեց Գարեգին Ա
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը` Հովհան
նես-Պողոս Երկրորդի հետ ստորագրե
լով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ միասնա
կան հավատքի մասին հռչակագիրը22:
Աստվածաբանները քրիստոնեությունը
հաճախ անվանում են «կենդանի հա
վատք», որն ի զորու է նոր իրողություն
ների պայմաններում արձագանքել ժա
մանակի մարտահրավերներին: Ցավոք,
Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու
միաբաններն իրենց հռետորաբանութ
յան մեջ միշտ ջանում են վերադառնալ
անցյալի կաղապարներին, եւ վերափոխ
ման անհրաժեշտության զգացողություն
նրանց հրապարակային ելույթներում չի
նշմարվում:

3

Էջմիածնի կաթողիկոսության հիմն ադր
ման քաղաքական եւ աստվածաբանա
կան հանգամանքները, Վարդան Ջալո
յան, http://www.religions.am/arm/articles/
Էջմիածնի-կաթողիկոսության-հիմն ադր
ման-քաղաքական-եւ-աստվածաբանա
կան-հանգամանքները/

4

Ստեփան Դանիելյան, Արա Ղազարյան,
Հովհաննես Հովհաննիսյան, Արթուր
Ավթանդիլյան, «Կրոնական կրթության
խնդիրները Հայաստանի Հանրապե
տության հանրակրթական դպրոցնե
րում», Երեւան 2012

5

Religious Tolerance in Armenia, Stepan Danielyan, Vladimir Vardanyan, Artur
Avtandilyan,
http://www.osce.org/
yerevan/67674?download=true

6

Gohar Hakobyan, priest Karapetyan
does not step back from his words. “Pagan Armenian is not a full Armenian”,
Aravot, 19 May, 2014, http://en.aravot.
am/2014/05/19/165292/

7

Архиепископ Паргев: «Если ты не
христианин — ты уже не армянин», Regnum, May 2015, http://www.regnum.ru/ne
ws/polit/1922012.html

8

Արթուր Ավթանդիլյան, Հարցազրույց Շի
րակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկո
պոս Աջապահյանի հետ, www.religions.
am, Մարտ 2010, http://www.religions.am/
arm/interviews

9	Հայոց պետականության յուրաքանչ
յուր պետական ծառայող պետք է իր
պարտքը վերադարձնի եկեղեցուն. Նա
խագահ, aaa.ar.newsarmenia.ru, Սեպ
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Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության
քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

տեմբեր 2008, http://ar.newsarmenia.ru/
arm1/20080929/41957028.html
10 Ա.Ա.Ղուկասյան, Ռ.Հ.Գասպարյան, Վ.Ռ.
Պարսամյան, Ա.Վ.Գյուլբուդաղյան, Վ.Ա.
Ղանդիլյան, Հայոց եկեղեցու պատմութ
յուն, 8-րդ դասարան, 2004թ., Երեւան,
Կրթության ազգային ինստիտուտ, էջ
121
11 Է. Ղազարյան, Վ. Ղանդիլյան եւ ուրիշ
ներ, Հայոց եկեղեցու պատմություն, 10րդ դասարան, 2005թ., Երեւան, Կրթութ
յան ազգային ինստիտուտ, էջ 30
12	Մայր Աթոռ, Կլոր սեղան-քննարկում՝
նվիրված «Հայոց եկեղեց
 ու պատմութ
յուն» առարկային, Հայաստանի Հան
րապետություն օրաթերթ, Մայիս 2012,
http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=
20120221_21&flag=am
13 Օվ.Մանդաթյան, Պատվավոր դոկտորի
կոչում՝ երեք բարձրաստիճան հոգեւորա
կանների, Առավոտ, Հուլիս 2014, http://
www.aravot.am/2014/07/04/476851
14 Sara Khojoyan, A Scientific Research
Failed for Religious Motives: The Church
Intervenes into Science, February 2014,
http://kron.armhels.com/?p=900&lang=en

րում, օրենքով ամրագրելու յուրաքանչ
յուր մարդու ցանկացած ընտրության
իրավունքը, այդ թվում նաեւ ամենամեծ
մեղքի, որը հակասում է Աստծո Խոսքին,
սրբությանը, Աստծո հասկացությանը,
եւ ունենք ժամանակակից մարդկութ
յան ամեն
 ավտանգավոր երեւույթը, որը
«ապաքրիստոնեականացում»
անվա
նումն է ստացել: Եվ երեւի հնարավոր
չլիներ փիլիսոփայական այդ հայացք
ներն անվանել հերձված, եթե շատ քրիս
տոնյաներ չկիսեին դրանք եւ Մարդու
իրավունքներին ավելի մեծ տեղ չտային,
քան Աստծո Խոսքին: Այդ իսկ պատ
ճառով մենք այսօր խոսում ենք գլոբալ
հերձվածողության մասին` մարդապա
շտության մասին, մի նոր կռապաշտութ
յան մասին, որը մարդու հոգուց դուրս
է մղում Աստծուն: Նման բան գլոբալ
առումով երբեք չի եղել…», https://www.
youtube.com/watch?v=GkiUZeRzBoQ
19 «ՉԻ». Կճոյանը 1 մլն ԱՄՆ դոլա՞ր է պա
հանջել իր սանիկի միջոցով՝ ԿԲ նա
խագահ Տիգրան Սարգսյանի ցուցու
մով,
http://hetq.am/arm/news/7750/chiktchoyany-1-mln-amn-dolar-e-pahanjelir-sa niki-m ijocov-kb-nakhagah-tigransargsyani-cucumov.html
20	Հայ առաքելական եկեղեցին կդիմի՞ դա
տարան, Նյութի աղբյուրը ` hraparak.am,
http://hraparak.am/?p=72867&l=am%2Fh
ay+araqelakan+ekexecin+kdimi+dataran

15 Նմանակեք, բայց դատապարտեք, Առա
վոտ օրաթերթ, Փետրվար 2010, http://
www.aravot.am/2010/02/16/354249/
16	Սարսափելի է պատկերացնել, թե ինչ
կկատարվի, եթե մարտական դիրքում
կանգնած զինվորի հավատամքն այլ
լինի. Սեյրան Օհանյան, MediaMall, Ապ
րիլ 2014, http://topnews.mediamall.am
/?id=77317http%3A%2F%2Ftopnews.
mediamall.am%2F%3Fid%3D77317
http%3A%2F%2Ftopnews.mediamall.
am%2F%3Fid%3D77317

21 «Հայոց Աշխարհ», 27 հունիսի 2009
#121/292127
22 Можно ли называть еретиками и
монофизитами
Армянскую
Апостольскую Церковь?, Radio Vatikan,
13/06/2016,
http://ru.radiovaticana.va/
news/2016/06/13/армянская_апостольская_церковь_-_еретическая/1236802

17 «Շատ կարեւոր է մեր եկեղեցու ներկա
յացուցիչների մուտքը դպրոց», Religions.
am, Հունիս 2014, http://www.religions.
am/arm/news/
18	Հատված Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
պատրիարք Կիրիլի ելույթից. «Այսօր
ավելի ու ավելի ուժգին, արդեն ողջ մո
լորակի մասշտաբով, զարգանում է այդ
գաղափարը` կյանք առանց Աստծո, եւ
մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ջանքեր
ներդրվում, այդ թվում օրենսդրական
դաշտում, նաեւ շատ զարգացած երկրնե
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Степан Даниелян
Необходимость пересмотра политики сотрудничества церкви и государства
В статье поднимается вопрос необходимости проведения фундаментальных реформ в Армянской Апостольской
церкви. В 1991 году после приобретения независимости в вопросе государственного строительства Армения оказалась перед новыми вызовами и в этом
контексте нужно рассматривать вопрос
реформ церкви. Восстановление старых моделей, основанных на национальной и религиозной идентификации, уже
анахронизм. В статье, как удавшийся
пример реформ, приводится решения II
собрания Ватикана католической церкви, которые могут быть полезны для Армянской церкви.

Stepan Danielyan
The Need to Revise Policy of Cooperation between Church and State
The article addresses the need for
fundamental reforms in the Armenian Apostolic Church. Armenia faced new challenges related statehood after gaining its
independence in 1991. And the issue of
reforms of the church should be considered in this context. The restoration of old
molds, based on national and religious
identity, is anachronistic. The author,
as an example of successful reforms, is
pointing to the decisions of the Catholic
Church’s 2nd Vatican Council which may
be useful for the Armenian Church.
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Արցախյան հիմնախնդիրը եւ միջազգային իրավունքը.
առասպելաբանություններն ու իրականությունը
պետականակերտման այլ խնդիրների,
նպաստել էին բուն քաղաքական իրա
պաշտության հետ աղերսներ չունեցող,
արհեստականորեն կարծրացած՝ իբր
բացառիկ եւ անայլընտրանք առասպե
լաբանություններից կառչելու «տարա
պայման մտամոլությանը»3:
Երրորդ Հանրապետության կյան
քում «տարապայման մտամոլության»
կնիք կրող ամենացայտուն քաղաքա
կան հայեցակարգերից են միմյանց սեր
տորեն փոխկապակցված՝ Արցախյան
հիմն ախնդիրն «առանց տարածքների
հանձնման» կարգավորելու անհնարի
նության, ԼՂՀ անկախության ճանաչման
անայլընտրանքության,
միջազգային
իրավունքի տարողության, ինքնորոշ
ման իրավունքի ըմբռնման եւ ցեղաս
պանության տարածքային հետեւանք
ների վերացման շուրջ առկա հայտնի
առասպելաբանությունները։
Նախորդ տարիներին մի քանի ժամա
նակագրական փուլ4 անցած հանրային
վերարժեւորման գործընթացը հանգեց
րել է «տարածք հանձնելու» անխուսա
փելիության առասպելաբանության եւ
վերջինիս ջատագով քաղաքական շրջա
նակների ու գործիչների հանրային լու
սանցքայնացմանը։ Ներկայումս աճող
լուսանցքայնացման է ենթարկվում
Արցախի անկախության ճանաչման
անայլընտրանքության մասին առաս
պելաբանությունը, որին ի հակակշիռ
զորեղանում եւ հանրային համընդհա
նուր աջակցություն ստանալու միտում
է արձանագրում Արցախի «միացման»
հայեցակարգը5: Վերոհիշյալ առասպե
լաբանությունների վերագնահատմանը
եւ հաղթահարմանը զուգահեռ հայաս
տանյան քաղաքագիտական շրջանակ
ների ոչ կաղապարյալ ներկայացուցիչ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՔԱՆԱՆԵԱՆ
Քաղաքագետ
Նախաբան
Հայաստանյան եւ, առհասարակ, հա
յոց քաղաքական կյանքին բնորոշ են
շատ երեւույթներ, որոնք քաղաքագի
տական վերլուծության դասական չա
փանիշների տեսանկյունից լիովին կամ
միանշանակ դժվար է մեկնաբանել։ Այդ
երեւույթների մի մասը հայության շուրջ
հազարամյա պետականազուրկ գոյութ
յան հետեւանք է, իսկ մյուս մասը, իմ
անձնական համոզմամբ, ժառանգվել է
դեռեւս Մեծ Հայքի Արշակունյաց շրջա
նում արմատացած պետական համա
կարգի ավանդույթներից1: Հիշյալ ավան
դույթների կենսունակ պատմութային2
բնույթը, հանրային գիտակցության վրա
ազգային պատմության արհավիրքնե
րի թողած համակողմանի հոգեբանա
կան հետքը եւ նորագաղութային պե
տական գոյության միջավայրը, ի թիվս
39

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՔԱՆԱՆԵԱՆ

ները հետզհետե շրջանառության մեջ են
դնում միջազգային իրավունքի առաս
պելազերծ եւ հռչակագրային իդեալիզ
մով ու պաթոսով չխեղաթյուրված իրա
պաշտ մեկնաբանությունները։
Այս հոդվածի շրջանակում մենք անդ
րադառնալու ենք Արցախի «միացման»
քաղաքական հայեցակարգի առանձին
կետերին եւ միջազգային իրավունքի
էության, քաղաքական տարողության եւ
տեղայնացված կիրառելիության հարցի
որոշ բաղադրիչներին։

տագովն երն, ընդհակառակը, հակված
են ավելորդաբար գերագնահատել «մի
ջազգային իրավունքի» հռչակագրային
փաստաթղթերի դերը համաշխարհային
քաղաքական ժամանակակից զարգա
ցումն երը պայմանավորելու, ուղղորդե
լու եւ դրանց արդյունքները կանխորոշե
լու հարցում:
Իրականությունը,
բնականաբար,
այսչափ միակողմանի կամ պարզունակ
չէ. այն ինքնին շատ բարդ համակարգ
է, որը վերջինիս ձեւավորմանը մաս
նակցող ամենատարբեր տարրերի ու
տարաբնույթ սուբյեկտիվ գործոնների
հարափոփոխ ազդեցության պատճա
ռով, ըստ էության, ենթակա չէ որեւէ կա
յուն սահմանման: Նպատակ չունենալով
խորանալու «միջազգային իրավունք»
երեւույթի քաղաքագիտական եւ պատ
մափիլիսոփայական
հայեցակետերի
քննության մեջ` բավարարվենք ընդամե
նը մի քանի ակնհայտ իրողությունների
արձանագրմամբ: «Միջազգային իրա
վունքը» թե՛ պատմական կտրվածքով եւ
թե՛ ներկա «ինստիտուցիոնալացված»
կարգավիճակում խիստ հարաբերական
ու հակասական, հիմն ականում նախա
դեպային, բոլոր մակարդակների ընթա
ցիկ ռազմաքաղաքական լուծումն երն
ըստ գերակա կողմի/կողմերի կոնյունկ
տուրային
նպատակահարմարության
կարգավորող անկայուն համակարգ է:
«Միջազգային իրավունքի» բազմազան,
գործնականում միմյանց ըստ էության
հակասող եւ նպատակահարմարային
կամայականությամբ մեկնաբանվող ու
պարտադրվող դրույթներն ընդամեն
ը
սահմանում են խաղի կանոնների որո
շակի ճկուն շրջանակ: Պետությունների
կամ աշխարհաքաղաքական միավո
րումն երի մրցակցային դիմակայութ
յան ընթացիկ դրսեւորումն երն ու արդ
յունքները պատճառաբանվում, արդա
րացվում եւ հաստատագրվում են ըստ
«միջազգային իրավունքի» ընձեռած
«հնարավորությունների պատուհանի»`

Միջազգային իրավունքի էությու
նը եւ քաղաքական տարողությունը.
առաձին դիտարկում
ն եր
Ինչպես արդեն նշել ենք առաջաբա
նում, հայ քաղաքագիտական մտքի
եւ վերջինիս հետ փոխադարձաբար
ածանցյալ ՀՀ վարած պաշտոնական
քաղաքականության օրակարգի հա
մակարգային թերությունները հաճախ
բացատրվում են ոչ միայն երկրի առջեւ
ծառացած ռազմավարական հրամա
յականներին ներկայիս քաղաքական
վերնախավի անհամապատասխանութ
յամբ, այլեւ միջազգային քաղաքակա
նության ու «իրավունքի» հիմն ավորա
պես սխալ ընկալմամբ6: Որոշակիորեն
պարզունակեցնելով «միջազգային իրա
վունք» երեւույթի հանդեպ հանրային ու
փորձագիտական մերօրյա մտադեգե
րումն երը` կարելի է տարորոշել երկու
գերիշխող մոտեցում: Առաջին մոտեց
մանը հարող անձինք հակված են «մի
ջազգային իրավունքին» ընծայել սոսկ
անվանական արժեք: Նրանց գնահատ
մամբ աշխարհն, ինչպես եւ միշտ, կա
ռավարվում եւ փոփոխվում է բացառա
պես «ուժեղ-թույլ» խաղի կանոններով,
իսկ «միջազգային իրավունք» ասվածն
ընդամենը ծառայում է հաղթանակած
կողմի հարափոփոխ ձեռքբերումն երին
իրավական շղարշ եւ հիմն ավորում հա
ղորդելու համար: Մյուս մոտեցման ջա
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յուրաքանչյուր ոք` յուրաքանչյուր դեպ
քում` ըստ ունեցած փաստացի կշռի եւ
հարակից տարատեսակ հանգամանք
ների նպաստավորության:
Այսուհանդերձ, «միջազգային իրա
վունքը» սոսկ ձեւական երեւույթ չէ7: Բո
լոր ժամանակներում միջպետական ու
միջազգային հարաբերությունների դաշ
տը կարոտ էր որոշակի կարգավորման:
Որոշակի «վարքականոններն» անվա
նապես գործել են անգամ պատմության
անցումային կամ ճգնաժամային ժա
մանակահատվածներում: Երկրորդ աշ
խարհամարտից հետո համընդհանուր
պատերազմի դառնագույն պտուղները
ճաշակած Արեւմուտքն ինքնաբերաբար
հակված էր հաստատելու այնպիսի աշ
խարհակարգ, որը հնարավորինս կբա
ցառեր խոշոր հակամարտությունների
ծագումն ու տարածումը, որոնք կարող
էին հանգեցնել երկու բեւեռների միջեւ
միջուկային ընդհարման: Ձեւավորվել
է ՄԱԿ-ը, սահմանվել եւ ընդունվել են
պետությունների փոխադարձ նկրտում
ները եւ մարդկայնության դեմ հանցա
գործությունները տեսականորեն զսպող
հայտնի հիմն արար սկզբունքներ, մի
ջազգային կոնվենցիաներ, այլեւայլ վե
հաժողովն երի եզրափակիչ ակտեր, մի
ջազգային տարբեր կազմակերպություն
ների անդամ-պետությունների համար
(հաճախ սոսկ անվանապես) պարտա
դիր որոշումն եր եւ այլն: Սակայն այս բո
լոր միջազգային փաստաթղթերի գործ
նական տարողությունը` միջազգային
քաղաքական զարգացումն երը կանո
նավորելու, սահմանափակելու կամ ուղ
ղորդելու առումով բավական տարբեր է`
ելնելով ժամանակահատվածի ու գոր
ծող դերակատարների որպիսությունից:
Ինչպես արդեն նշել ենք, Երկրորդ
աշխարհամարտից հետո ծանրագույնս
ուժասպառ եղած եւ նոր համաշխարհա
յին առճակատումից խուսափել ձգտող
մարդկությունը՝ ի դեմս առաջատար
տերությունների, հիմն ադրել էր միջազ

գային անվտանգության որոշակիորեն
արդյունավետ համակարգ, որին ցայսօր
սպասարկում է 1945թ. հաստատված
եւ 1975թ. Հելսինկյան8 եզրափակիչ ակ
տով վերաշարադրված ու բազմաթիվ այլ
միջազգային ակտերով համալրված «մի
ջազգային իրավունքի» ներկա խմբագ
րությունը: Հետպատերազմյան հարաբե
րական խաղաղությունը եւ արեւմտյան
երկրների տնտեսական զարգացման
ու բարեկեցության մակարդակի ան
նախադեպ աճը շատերի, այդ թվում եւ
լուրջ փորձագետների շրջանում նպաս
տել էին «պատմության ավարտի»9 կեղծ
պատմափիլիսոփայական կաղապարի
առաջացմանը: Շատերին թվացել էր,
որ միջազգային հանրությունն իսկապես
հասել է ներքին կայունության, համաշ
խարհային գործընթացների հարաբե
րական վերահսկելիության այնպիսի
մակարդակի, որն այսուհետ բացառում
է հաստատված աշխարհակարգի, ուս
տիեւ` պետությունների քայքայման,
տրոհման, ռազմակալման կամ սահման
ների կտրուկ փոփոխության հնարավո
րությունը: Սակայն վերջին երկու տաս
նամյակների պատմությունն ինքնին
վկայում է սույն հոգեբանորեն ըղձալի
հույսերի տապալման մասին: Ոչ ոք, ան
գամ ամենահզոր գերտերությունն իսկ,
ի վիճակի չէ կասեցնել պատմական ըն
թացքի անշեղ ու վերժամանակյա օրի
նաչափությունները կամ «սառեցնել»
դրանք: Այլ բան է, որ «միջազգային իրա
վունքը», ինչպես ամեն մի օրենսդրա
կան համակարգ, դրսեւորում է հասկա
նալի մղումն երով սնվող «պահպանողա
կանություն»` ձգձգելով նոր միտումն երի
եւ կայացած իրողությունների «օրի
նական» ճանաչումը եւ, հատկապես,
դրանց համընդհանուր «իրավական»
կիրառելիության ամրագրումը: Անհրա
ժեշտ է ժամանակ, որպեսզի «միջազգա
յին իրավունքի» ներկա խմբագրության
գործադրման ավանդույթին հակասող
նախադեպերը, միմյանց վրա կուտակ
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վելով, առաջացնեն «միջազգային իրա
վունքի» հիմն ովին վերաշարադրված
նոր խմբագրության եւ, հատկապես,
վերջինիս քաղաքական կիրառման նոր
ավանդույթների
օրինականացումը:
«Միջազգային իրավունքի գործադր
ման ավանդույթներ» հասկացությունն,
իհարկե, հեղինակի «բառաբարդման»
հանդեպ սիրո արգասիք չէ: Միջազգային
քաղաքական գործընթացները քննող
անձը պետք է հստակորեն տարանջատի
«միջազգային իրավունքի» ընդհանուր
տեսությունը վերջինիս գործնական կի
րառելիության ուրույնություններից: Այդ
ուրույնություններն ամեն մի ժամանա
կահատվածում եւ ըստ տարբերակման
չափորոշիչների սանդղակի, ձեւավորում
են յուրօրինակ «կիրառելիության ավան
դույթներ», որոնք զգալիորեն կանխորո
շում են, թե ինչպես է մեկնաբանվելու եւ
ում օգտին է ծառայելու «միջազգային
իրավունքի» այս կամ այն տեսական
դրույթը: «Կրկնակի չափանիշների» եւ
միեւնույն քաղաքական խնդրին տրվող
(եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյու
նից երկուստեք հիմն ավոր) իրավական
գնահատականները ոչ թե արժեզրկում
են երեւակայաբար «արդար» ու «ան
կողմն ակալ» միջազգային իրավունքը,
այլ միանգամայն բնական կերպով ար
տացոլում են վերջինիս հարաբերական
ու կոնյունկտուրային էությունը: Այս խո
րապատկերին հայրենի մի շարք իրավա
գետների` «միջազգային իրավունքին»
քաղաքական համապատկերից դուրս
ինքնուրույն (առավել եւս` որոշիչ) արժեք
ընծայելու ճիգերը հարկ է համարել ան
լուրջ: Համարյա նույնքան անլուրջ է կա
ռուցել սեփական քաղաքականությունը
«միջազգային իրավունքին» իբր բացա
ռապես համապատասխանող առան
ձին վերցված որեւէ նեղ տիպօրինակի
հիման վրա` անառողջ երկյուղ տածե
լով միջազգային հանրության թվաց
յալ անհանդուրժողականության առջեւ`
խնդիրների կարգավորման այլընտրան

քային սեփական նախադեպը մշակելու
եւ իրագործելու հարցում:
Հարկ է մեկընդմիշտ հասկանալ, որ
ներկա «միջազգային իրավունքի» սահ
մանած խաղի կանոնները բավականին
լայն են եւ ինքնին սպասարկու են հա
մաշխարհային թատերաբեմի դերա
կատարների շահերին: Եթե որեւէ հար
ցի շուրջ առկա է շահագրգիռ կողմերի
(գերտերությունների, աշխարհաքաղա
քական միավորումն երի, տարածաշրջա
նային պետությունների, հակամարտող
երկրների եւ այլն)՝ որեւէ ռազմաքաղա
քական իրողությունը դե ֆակտո կամ
դե յուրե ճանաչելու, գործնականում
հանդուրժելի համարելու կամ ներկա
փուլում փոփոխության չենթարկելու վե
րաբերյալ գեթ ընթացիկ համաձայնութ
յուն, ապա այդ կացությունը ստանում է
«միջազգային իրավունքի» գործեդարա
նով նախատեսված ինչ-ինչ ամրագրում:
Պատժամիջ ոցները կամ ռազմական մի
ջամտությունը պայմանավորված են ոչ
թե որեւէ քաղաքական իրողության՝ «մի
ջազգային իրավունքի» տառին չհամա
պատասխանելու, այլ շահագրգիռ ազ
դեցիկ կողմերի միջեւ այլ ուժի (կամ ազ
դեցության այլ միջոցների) կիրառմամբ
փոփոխելու վերաբերյալ ձեռք բերված
հրապարակային կամ լռելյայն համաձայ
նությամբ: Երբեմն էլ` դերակատարների
մի խմբի նշանակալից գերակայությունը
թույլ է տալիս իսպառ անտեսել այլ դե
րակատարների դիրքորոշումն ու շահե
րը: Կարիք չկա հավելելու, որ այդ ամե
նը հիմն ավորվում ու արդարացվում է
«միջազգային իրավունքին» կատարվող
անշեղ հղումն երով, մանավանդ, որ վեր
ջինիս հարաբերական ու քաղաքակա
նից ածանցյալ բնույթն այն ենթակա է
դարձնում նպատակահարմարությունից
ելնող ցանկացած մեկնաբանության:
Հետեւաբար, որեւէ արտաքին քաղա
քական գործընթաց, այդ թվում եւ հայթուրքական հակամարտության «ար
ցախյան» ուղղությունում տեղի ունեցող
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ռազմաքաղաքական գործընթացները
մեկնաբանելու ժամանակ պետք է հրա
ժարվել «միջազգային իրավունքը» ման
կամտորեն «բացարձակ» եւ «ինքնին
որոշիչ» համարելու մերօրյա անհեթեթ
տեղայնական «ավանդույթից»: Քաղա
քական հաջողությունները կերտվում են
երկրի ռազմաքաղաքական, տնտեսա
կան ու ժողովրդագրական ներուժը բյու
րեղացնելու եւ ներպետական օրինակա
նությունը հաստատելու ճանապարհով:
Ճկուն դիվանագիտությունն էլ ապա
հովում է համաշխարհային գերհզոր եւ
տարածաշրջանային դերակատարների
շահերից բխող սպառնալիքների մեղ
մացումը կամ չեզոքացումը`արտաքին
շահերը սեփական երկրի օգտին հնա
րավորինս արդյունավետ ծառայեցնելու
միջոցով:

տեղի ունեցող անցուդարձին անտեղ
յակ հանրության լայն շերտերի համար
արցախյան քաղաքականությունը են
թարկվել է «անսպասելի» արմատական
շրջադարձի. պաշտոնական Երեւանը
որոշել է հրաժարվել դե ֆակտո եւ ներ
հայաստանյան օրենսդրությամբ դե յու
րե կայացած միացումից եւ Արցախի
ղեկավարությանը «համոզել», այսինքն՝
պարտադրել է տրամագծորեն փոխել
քաղաքական դիրքորոշումն ու ընթանալ
առանձին «հանրապետություն» եւ ապա
վերջինիս անկախություն հռչակելու ճա
նապարհով։ Այս քայլն արդարացնելու
համար ներքին շրջանառության մեջ էր
դրվել դիվանագիտական «հանճարեղ
խաղի» առասպելաբանությունը, որի
«շնորհիվ» միջազգային ասպարեզում
Հայաստանն իբր խուսափում էր «տա
րածքային վեճ» հրահրող եւ «ագրեսոր»
պետություն դիտվելուց։
Այնուամենայնիվ,
բավականաչափ
ակնհայտ է, որ այդ պահին գործող հա
յաստանյան օրենսդրության տեսանկ
յունից Արցախը Հայաստանից «անկա
խացնելու» պատճառն ավելի «պրոզա
յիկ» էր. պաշտոնական Երեւանն՝ ի դեմս
խիստ «զգուշավոր» արտաքին քաղա
քական ուղեգծի ջատագով ՀՀ առա
ջին նախագահի, սկսվող Արցախյան
առաջին պատերազմին ընդառաջ ամեն
կերպ ջանում էր վայր դնել եւ իրենից
հեռացնել հիմն ախնդրի համար ռազ
մական եւ արտաքին քաղաքական պա
տասխանատվությունը։
Ի թիվս հարակից հանգամանքների,
հիշատակելի է այն, որ ԽՍՀՄ «վերահս
կելի կազմաքանդման» եւ ԱՊՀ ձեւաչա
փի ստեղծման հեղինակներից Բ.Ելցինը
եւ տարածքային վեճերից ծագած վայ
րիվերումն երից հասկանալի պատճառ
ներով խուսափել ձգտող համաշխար
հային այլ՝ նախեւառաջ արեւմտյան ու
ժի կենտրոնները հակված էին ճանաչել
միութենական հանրապետությունների
նախկին վարչական սահմանները՝ որ

Միացո՞ւմ, թե՞ անկախության ճանա
չում
Արցախյան շարժումն ի սկզբանե
ուներ ընդամենը մեկ նպատակ՝ միա
ցում10: 1989թ. դեկտեմբերի 1-ին11 միա
ցումը ներհայաստանյան օրենսդրութ
յան տեսանկյունից դարձել էր կատար
ված իրողություն՝ ի հեճուկս փլուզվող
ԽՍՀՄ միութենական կենտրոնի արտա
հայտած մերժողական դիրքորոշման12:
1990թ. օգոստոսի 23-ի Անկախության
հռչակագրում13, որն ընկած է անկախ
Հայաստանի բոլոր սահմանադրություն
ների հիմքում14, Արցախի հայությունը՝
մնացյալ Հայաստանի բնակչության հետ
միասին, հանդես է եկել որպես Հայոց
անկախ եւ ինքնիշխան պետականութ
յան հիմն ադիր։ Արցախից ընտրված ՀՀ
Գերագույն խորհրդի պատգամավորնե
րը15 լիարժեք եւ իրավահավասար կար
գավիճակով մասնակցում էին Հայաս
տանի ներքին քաղաքական կյանքին եւ
օրենսդիր գործունեությանը։
Սակայն արդեն 1991թ. ՀՀ իշխա
նության բարձրագույն շրջանակում
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պես նոր պետական սահմաններ։ Պաշ
տոնական Երեւանն այս անգամ եւս
Ելցինին հաճոյանալու եւ Հայաստանի
Հանրապետության պետաիրավական
իրավասության ու քաղաքական պա
տասխանատվության գոտուն Արցախի
չպատկանելը նոր քաղաքական ակտով
հռչակագրելու համար՝ 1991թ. դեկտեմ
բերի 21-ի Ալմա Աթայում տեղի ունեցած
ԱՊՀ գագաթաժողովում ճանաչել է այդ
կազմակերպությանը միացած բոլոր
երկրների՝ այդ թվում եւ Ադրբեջանի տա
րածքային ամբողջականությունը16։
Եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ է
շահել Հայաստանն Արցախի «անկա
խության» տիպօրինակի ակներեւա
բար արհեստական բեմադրումից, ապա
գնահատման առարկայական չափանիշ
ների տեսանկյունից հարկադրված ենք
լինելու խոստովանել, որ «անկախութ
յան» տիպօրինակի մատուցած ռազմա
քաղաքական, իրավական կամ բանակ
ցային առավելությունները միանգամայն
թեական են եւ անշոշափելի։ Արցախի
անկախության բեմադրումը միջազգա
յին ոչ մի դերակատար, բնականաբար,
լուրջ չի ընդունել։ Ավելին՝ արեւմտյան
աշխարհաքաղաքական բեւեռի քաղա
քականությունն իրավական հարթութ
յունում սպասարկող վերպետական
«տիպային» կառույցներից մեկը՝ Մար
դու իրավունքների եվրոպական դատա
րանը, 2015թ. հունիսի 16-ի վճռով17 եւս
մեկ անգամ՝ իրականությանը միանգա
մայն համապատասխանող իրավաբա
նական ձեւակերպմամբ, հաստատել է,
որ Արցախի ներկայիս ողջ տարածքում
առկա իրավիճակի եւ գործընթացների
պատասխանատու է ճանաչում Հայաս
տանի Հանրապետությանը։
Հայաստանից Արցախի «անկախութ
յան» բեմադրման իսկությանը ներքին
ագրեսիվ քարոզչության ազդեցությամբ
մասամբ հավատացել է միայն հայաս
տանյան եւ սփյուռքյան հասարակութ
յունը։ Միաժամանակ, իբր «արտաքին

օգտագործման» համար նախատեսված
«անկախության» բեմադրումը սկիզբ է
դրել համազգային ու համապետական
վտանգավորության մակարդակի մի
շարք հեռահար գործընթացների՝ ար
ցախյան առանձին քաղաքական վեր
նախավի ձեւավորման մեկնարկին, ՀՀ
արցախաբնակ քաղաքացիների մի
շարք հիմն արար սահմանադրական
իրավունքների, մասնավորապես հա
մապետական ընտրական իրավունքի
ոտնահարմանը, հայաստանյան հա
սարակության՝ ըստ հայրենակցական
սկզբունքի արհեստական տրոհմանը,
Արցախում ժողովրդավարացմանն ու
քաղաքացիական հասարակության ձե
ւավորմանը միտված հանրային շար
ժումն երի էական թուլացմանը եւ առան
ձին պետականություն լինելու անհիմն
մասնակի հանրային համոզման վրա
հիմնված էթնոօտարման (դեռեւս սաղմ
նային, բայց արդեն որոշակիորեն ուր
վագծվող) երեւույթներին։
Արցախի «անկախության» տիպօրի
նակի ընտրությունը՝ իրական լուծում
չտալով ներկա հայոց պետականության
առջեւ ծառացած գեթ մեկ ռազմավարա
կան նշանակության մարտահրավերի,
առաջացնում է Հայաստանի ազգային
անվտանգության հիմն արար կարեւո
րության՝ հանրորեն դեռեւս լիովին չգի
տակցվող մի շարք հարցադրումն եր,
որոնցից մեկը վերաբերում է ՀՀ արե
ւելյան (այդ թվում եւ արցախյան հատ
վածի) միջպետական սահմանի խնդրին։
Հուսալ, որ վերջինիս արցախյան հատ
վածը ճանաչվելու է ներկա սահմաննե
րում (կամ՝ առանց սահմանների հստա
կեցման) լուրջ միամտություն է։ Միջազ
գային իրավունքը գերազանցապես
նախադեպային է. ԽՍՀՄ փլուզումից
հետո նախկին վիճահարույց ինքնա
վարությունների ճանաչումն երը (ի դեպ՝
միայն մասնակի) ընթացել են բացառա
պես «ճանաչվող» պետական միավոր
ների նախկին վարչական սահմանների
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շրջանակում՝ Կոսովո, Աբխազիա, Հա
րավային Օսիա։ Այլ երկրների կողմից
Արցախի «ճանաչման» գինը համարյա
անխուսափելիորեն ներառելու է տա
րածքներ հանձնելու բաղադրիչը՝ «տա
րածք՝ խաղաղության դիմաց» հայտնի
միջազգային բանաձեւի շրջանակում։
Բոլոր ինքնավարությունների նախորդ՝
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից
նախադեպային ճանաչումն երը հուշում
են, որ մեկ կամ մի քանի երկրի կողմից
Արցախի անկախության ակնկալվող
ճանաչումը (բնույթով՝ մասնակի) անխու
սափելիորեն տեղի է ունենալու նախկին
ԼՂԻՄ վարչական սահմաններում (լավա
գույն դեպքում՝ Բերձորի հատվածում
նեղ միջանցքով հանդերձ)։ Ուստի «ան
կախության» այսպիսի մասնակի ճանա
չումն էապես բարդացնելու է «ճանաչ
ված» սահմաններից դուրս հայտնվելիք
ներկայիս Արցախի տարածքի 2/3 հատ
վածի պահպանման անհրաժեշտության
իրավաքաղաքական փաստարկումը։
Արցախի սահմանների խնդրին սեր
տորեն առնչվում է Երրորդ հանրապե
տության արցախյան քաղաքականութ
յան հիմն աքար համարվող Արցախի
բնակչության ինքնորոշման իրավունքի
վկայակոչումը։ Ինչ էլ խոսվի նախկին
«ադրբեջանահայության»՝
Ադրբեջա
նից տարածքային տեսքով փոխհատու
ցում ստանալու ենթադրյալ իրավունքի
մասին18, փաստն այն է, որ ներկայիս
Արցախի մեծագույն մասի օտար բնակ
չությունը 1988-1991թթ. չէր ինքնորոշ
վել Հայաստանին միավորվելու օգտին
եւ 1991-1993թթ. անկախ Ադրբեջանի
«մաս» է կազմել։ Սոսկ ինքնորոշման
իրավունքի վկայակոչումը՝ անկախ Հա
յաստանին միավորվելու կամ անկա
խություն հռչակելու տարբերակներից,
խախուտ իրավական հիմքեր է ապա
հովում Արցախի ներկայիս տարածքի
նկատմամբ հայկական վերահսկողութ
յունը միջազգային իրավունքի արդի
«բառապաշարով» պատշաճորեն ձե

ւակերպելու եւ փաստարկային հարիր
հիմն ավորումն երով օժտելու համար։
Այն առավել եւս սակավօգուտ է՝ Ադրբե
ջանի նոր ագրեսիային ի պատասխան
ազատագրվելիք տարածքների հայաս
տանապատկանությունն
իրավական
հավակնության տեսքով ձեւակերպելու
համար։ Ուստի Հայաստանի պարագա
յում տարածքային վեճի հայեցակար
գը` ինքնորոշման իրավունքի հարակից
օժանդակ վկայակոչմամբ, այլընտրանք
չունի19:
Հայաստանի ազգային քաղաքակա
նության հիմքում պետք է դրվի ցեղաս
պանության հետեւանքների վերացման
հայեցակարգը։ Համաշխարհային բոլոր
դերակատարներին քաջ հայտնի է (թեեւ
ներկա փուլում՝ գերազանցապես ոչ
ձեռնտու), որ Հայաստանի թուրք-խորհր
դային ապօրինի բաժանումը, խորհրդա
յին Մոսկվայի վերահսկողության ներքո
հայտնված Հայաստանի տարածքների
մեծ մասը հարեւան հանրապետութ
յուններին կամայականորեն կցելու եւ
դրանք հայաթափելու հանգամանքն
իրավական տեսանկյունից բավարար
հռչակագրային հիմք են՝ Կուր գետով ՀՀ
պետական սահմանը հաստատելու հա
մար։ Բնական է, որ այս մասին տեղին
կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ
Հայաստանին հաջողվի ձերբազատվել
ներկա քրեաօլիգարխիկ-գաղութային
իշխանությունից եւ ապահովել համաշ
խարհային դերակատարների հիմն ա
կան մասի անհրաժեշտ նվազագույն
չեզոքությունը Ադրբեջանի լիակատար
ռազմական պարտության եւ Կուր գե
տով վերջնական սահմանազատումն
իրականացնելու հարցում։
Ըստ էության՝ անհիմն է նաեւ այն
պնդումը, թե ԼՂՀ միջազգային ճանա
չումն ապահովելու է անվտանգության
հավելյալ երաշխիքներ։ Նախ կրկնենք,
որ իրական միջազգային ճանաչում՝
ՄԱԿ-ում անդամակցությամբ հանդերձ,
երբեք չի լինելու, իսկ թեականորեն են
45

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՔԱՆԱՆԵԱՆ

թադրվող մասնակի (մեկ կամ մի քանի
պետության կողմից՝ առանց ՄԱԿ ան
դամակցության) ճանաչումն անխուսա
փելիորեն կունենա այնպիսի գին, որն
ինքնին զրոյացնելու է անվտանգութ
յան բոլոր այն իրական երաշխիքները,
ինչպիսիք են վերահսկվող ներկայիս
տարածքի ամբողջականությունը, Ար
ցախում բացառապես հայաստանյան
զինված ուժերի ներկայությունը եւ այլն։
Հարկ է մշտապես հիշել նաեւ այն,
որ համաշխարհային արեւմտյան ուժա
յին բեւեռի կողմից նախկին դաշնային
հանրապետությունների կամ ինքնավա
րությունների (Կոսովո) մասնակի ճա
նաչումը, որպես կանոն, ուղեկցվում էր
պաշտոնապես կամ առնվազն լռելյայն
արձանագրվող՝ այլ պետությունների
հետ չմիավորվելու նախապայմանով։
Նույնը Բոսնիա-Հերցեգովինայի տա
րածքում ձեւավորված Սերբական հան
րապետության հանգամանքն է։ Կարծել,
թե Արցախի «անկախության» ճանաչու
մից հետո Արցախը «հաջորդ իսկ օրը»,
այսինքն՝ ճանաչումից հետո կարճ կամ
միջնաժամկետ
ժամանակահատվա
ծում միավորվելու է Հայաստանին՝ լուրջ
միամտություն է։ Համաշխարհային ազ
դեցիկ ուժի կողմից «անկախ» ճանաչ
ված Արցախի մարզային քաղաքական
վերնախավը նախկին «մետրոպոլիա
յից» քաղաքականապես առանձին «ինք
նիշխան» պետություն դառնալու գայ
թակղությունից ոգեւորիչ գլխապտույտ
է ապրելու։ Հատկապես, որ դրանով ան
տարակույս մեծապես շահագրգռված
կլինի Արցախի անկախության ճանաչ
ման քայլին դիմած տերությունը։
Վերոնշյալից ակներեւաբար բխում է,
որ Արցախի անկախության ճանաչումը
նպաստելու է ոչ թե տարածաշրջանում
հայության ռազմաքաղաքական դիր
քերի ամրապնդմանը, այլ ներազգային
ավելի խորն ու վտանգավոր մակարդա
կի պառակտմանը, Արցախում առան
ձին կենտրոնախույս քաղաքական վեր

նախավի ձեւավորմանը, Հայաստանի
հետ վերամիավորման հեռանկարի հա
մակարգային տապալմանը, անվտան
գության մակարդակի նվազմանը, տա
րածքային կորուստների սպառնալիքի
շեշտակի աճին եւ, որպես հետեւանք,
շահագրգիռ այլ պետությունների «խա
ղաղարար» զորամիավորումն երի ռազ
մակալող ներթափանցմանը։
Արցախի անկախության ճանաչման
հայեցակարգի ջատագովն երը, այսպի
սով, պետք է պատրաստ լինեն ստանձ
նելու Արցախ-մնացյալ Հայաստան նե
րազգային պետական պառակտման,
ուստիեւ Հայոց պետականության վե
րահաս կործանման բարոյական, քա
ղաքական եւ պատմական պատասխա
նատվությունը։ Հայաստանը գտնվում է
աշխարհագրական այնպիսի միջավայ
րում, որ Սերբիա-Չեռնոգորիա, Գեր
մանիա-Ավստրիա, Ռոմանիա-Մոլդովա
օրինակով էթնոտրոհման նմանակումը
հայության համար հղի է անվտանգութ
յան միջավայրի եւ պատմական հեռան
կարի անվերականգնելի տապալմամբ։
Միացման հայեցակարգն ու «մի
ջազգային հանրությունը»
Կարծել, թե (ըստ արտաքին աշխար
հում ընդունված պատկերացումն երի)
Ադրբեջանի «միջազգայնորեն ճանաչ
ված» տարածքի շուրջ «20%-ը բռնա
զավթած» Հայաստանը միջազգային
համընդհանուր
դատապարտության,
կործանարար պատժամիջոցների կամ
անհաղթահարելի
դիվանագիտական
մեկուսացման չի ենթարկվել ազգերի
ինքնորոշման իրավունքի հռչակագրա
յին իրացմամբ «ԼՂՀ անկախությունը»
բեմադրելու պատճառով, պարզապես
անլուրջ է։
Իրականությունը բոլորովին այլ է։
Անխտիր բոլոր միջազգային դերակա
տարները գիտեն, որ Արցախի շուրջ Հա
յաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ առկա
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ման ենթակա Հայաստանին պատկա
նող ընդարձակ տարածքներ:
Տեղի էր ունեցել հայ եւ ադրբեջանա
կան բնակչության վերատեղաբաշխում՝
ըստ վերահսկողության գոտիների: Հա
մանման լուծումն եր կիրառվել եւ վա
վերացվել են միջազգային հանրության
կողմից 1945թ. Եվրոպայի հետպատե
րազմյան կարգավորման ժամանակ՝ Սի
լեզիայում, Պոմեր
 անիայում, Արեւելյան
Պրուսիայում եւ Սուդետներում, իսկ վեր
ջերս` Բոսնիայում, Խորվաթիայում, Կո
սովոյում: Ցավոք, սեփական նախաձեռ
նությամբ Արցախի ներկայիս տարածքի
2/3-րդը հիմն ավեր հրկիզած պաշտոնա
կան Երեւանի անսկզբունք պահվածքը
միջազգային դերակատարներին դնում է
մի վիճակում, երբ նրանցից յուրաքանչ
յուրը ձգտում է առավելագույն օգուտը
քաղել անընդհատ խոստացվող տա
րածքային զիջումն երից։ Անգամ կասկա
ծելի հանգամանքներում սկսված ապ
րիլյան պատերազմը չի օգտագործվել
տարածք հանձնելու օրակարգը բանակ
ցային գործընթացից իսպառ եւ վերջնա
կանապես արտամղելու համար։

է փաստացի տարածքային վեճ։ Բոլո
րին հայտնի է, որ Արցախը դե ֆակտո
հատուկ կարգավիճակով Հայաստանի
Հանրապետության մարզ է։ Միաժամա
նակ՝ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաս
տանում եւ հարակից տարածաշրջանում
(«Հարավային Կովկաս») համաշխար
հային ուժի կենտրոններից եւ հարեւան
տարածաշրջանային տերություններից
ոչ մեկն այլոց նկատմամբ չունի բացար
ձակ ռազմաքաղաքական գերակայութ
յուն՝ հայ-թուրքական հակամարտութ
յան հայ-ադրբեջանական բաղադրիչը
սեփական հայեցողությամբ «հանգու
ցալուծելու» կամ ընթացիկ միակողմա
նի «տնօրինումն» ապահովելու համար։
Փոխադարձաբար ինքնազսպվող հա
կադիր շահերի հարատեւ խաչաձեւումը
Հայաստանի համար բացառիկ դրական
մեկնարկային
հնարավորություններ
է ստեղծում՝ արտաքին քաղաքական
սուբյեկտության հայտ ներկայացնելու
եւ ազգային պետականակերտման ու
ցեղասպանության հետեւանքների փու
լային վերացման քաղաքականություն
վարելու համար։
Հայաստանի
վերահսկողությունն
Արցախի ներկայիս տարածքի նկատ
մամբ գործնականում վաղուց «մարս
ված» կլիներ (զգալի չափով այն արդեն
իսկ «մարսված» է), եթե ազատագրված
տարածքի բնակֆոնդն ու բոլոր են
թակառուցվածքները Երեւանի ուղիղ
հրամանով ոչնչացվելու փոխարեն օգ
տագործվեին 90-ականների սկզբներին
Հայաստանում ապաստանած հարյուր
հազարավոր փախստականների ու երկ
րաշարժի պատճառով անտուն մնա
ցած քաղաքացիների վերաբնակեցման
համար։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի
հրահրած ցեղասպանական պատե
րազմում լիակատար ձախողման շնոր
հիվ ձեւավորվել էր այժմյան «ստա
տուս քվոն»։ Մեր վերահսկողությունից
դուրս էին մնացել նախկինում հայաբ
նակ եւ պատմաիրավական հիմ
ն ավոր

Ընդհանուր եզրահանգում
ն եր
Արցախյան խնդրի իրական, կայուն
եւ երկարաժակետ լուծումը նվազագույն
իսկ աղերս չունի ներկայիս բանակցա
յին գործընթացի բովանդակության,
«Մադրիդյան» եւ դրանից ածանցված
կարգավորման փաթեթների, «խաղա
ղարար առաքելությունների» եւ այս
ամեն
 ի հետեւում՝ որպես նախապայման
դրված տարածքների հանձնման պա
հանջի (կամ ակնկալիքի) հետ։ Տեւական
խաղաղության ու երկրի զարգացման
անհրաժեշտ նախադրյալներն ապահո
վելու համար հարկ է համակարգորեն
նպաստել երկրի ապագաղութացմանը
եւ ինքնիշխանության վերականգնմա
նը։ Հայաստանում ազգային-պետական
իշխանության հաստատումից անմիջա
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պես հետո լռելյայն վերացվելու են Ար
ցախը Հայաստանի Հանրապետության
մնացած մասից տարանջատող սակա
վաթիվ ներքին անհարկի ակտեր։ «ԼՂՀ
նախագահի» նոր ընտրության փոխա
րեն Արցախի տարածքում ձեւավորվե
լու են ՀՀ չորս նոր մարզեր20՝ Վարան
դա՝ մարզկենտրոն ք. Շուշի, Դիզակ՝
մարզկենտրոն ք. Գետահատ21, Խաչեն՝
մարզկենտրոն ք. Հաթերք եւ Քաշաթաղ՝
մարզկենտրոն ք. Բերձոր։ Այս մարզերում
համապատասխանաբար նշանակվելու
են (կամ ազգային նոր Սահմանադրութ
յամբ ընտրվելու են) նոր մարզպետներ։
Վերականգնվելու է 1995 թվականից ի
վեր արցախաբնակ ՀՀ քաղաքացիների՝
համապետական ընտրությունների մի
ջոցով երկրի բարձրագույն իշխանութ
յունը ձեւավորելու կոպտորեն ոտնա
հարված հիմն արար սահմանադրական
իրավունքը։ Այս բոլոր քայլերը կատար
վելու են առանց նվազագույն իսկ ցու
ցադրականության կամ հռչակագրային
պերճությունների։ Ստորագրվելու են ՀՀ
վարչատարածքային բաժանման մասին
նոր օրենքը եւ գերատեսչական մի շարք
այլ ակտեր ու հանձնարարականներ…

տում եւ հեղինակության աճ։ Ընդ որում՝
Հայաստանի արտաքին քաղաքակա
նությունն ու բանակցային գործընթացը
վերջապես կբերվեն ազգային անվտան
գության հիմն արար հրամայականների
եւ առկա անվերափոխելի իրողություն
ների դաշտ։ Աղմուկը հետզհետե կմարի,
իսկ մեր տարածաշրջանային դիրքերը
միանգամայն կամրապնդվեն։
Այն առարկությունը, թե Հայաստանին
Արցախի միացումը վերահաստատող
ակտերը միջազգային հանրության հա
մար երբեք ընդունելի չեն լինի՝ անտեղի
է արդեն իսկ այն պատճառով, որ Ար
ցախի անկախությունն էլ այդ նույն մի
ջազգային հանրությունը ցայսօր չի ճա
նաչել։ Եվ այն երբեք չի ճանաչի Հայաս
տանի համար շահեկան տարբերակով
(դա սկզբունքորեն անհնար է)։ Մինչդեռ
միացումը, ի հեճուկս ժամանակավրեպ
քաղաքագիտական առասպելաբանութ
յունների, այս խնդիրը լուծում է ինքնա
բերաբար եւ փաստացի կերպով։
Պետք է հիշել, որ Հայաստանի Հան
րապետությունը միջազգայնորեն լիովին
ճանաչված պետություն է, նաեւ՝ ՄԱԿ
անդամ։ Հայաստանն ունի անկախ, ինք
նիշխան պետության միջազգայնորեն
ճանաչված տիտղոս։ Տարբեր երկրներ
կարող են սեփական պատկերացում
ներն ունենալ Հայաստանի տարածքա
յին տարողության վերաբերյալ։ Շատե
րը, ինչպես օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիան,
ՀՀ անկախությունը ճանաչելիս կարող
են հատուկ նշել, որ Արցախը Հայաստա
նի մաս չեն համարում։ Միանգամայն
բնական վիճակ, որն, այնուամեն
 այնիվ,
ինքնին հյուծիչ պատժամիջ ոցներ կամ
ռազմական միջամտություն չի ենթադ
րում, եթե նախապես առկա չէ համաշ
խարհային եւ տարածաշրջանային ու
ժի կենտրոնների կամ նրանց մի մասի
(տվյալ պահին՝ գերիշխող) միջեւ հստակ
դիրքորոշում՝ որեւէ տարածքային փո
փոխություն ամեն գնով չհանդուրժելու,
կանխելու կամ վերաձեւելու վերաբեր

Արցախի միացումն ու միջազգային
արձագանքը
Ի պատասխան Արցախը Հայաստա
նի Հանրապետության մնացած մասից
տարանջատող անհարիր մի շարք ակ
տերի աշխատանքային ընթացակար
գով տեղի ունենալիք չեղարկման, սպա
սելի են համարյա բոլոր համաշխարհա
յին դերակատարների ցուցադրական
դժգոհության (մեծամասամբ հերթա
պահ կարգի) դրսեւորումն եր, լուրջ
ջղաձգումն եր Բաքվում, Անկարայում,
Պակիստանում եւ իսլամական մի քանի
այլ երկրներում, թերեւս՝ որոշակի լար
վածության աճ շփման գծում։ Զուգա
հեռաբար տեղի կունենան Հայաստանի
տարածաշրջանային դերի վերագնահա
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Վերջաբանի փոխարեն

յալ։ Օրինակ՝ Գոլանի բարձունքների
իսրայելապատկանությունը, Քաշմիրի
հյուսիսային հատվածի պակիստանա
պատկանությունը եւ նմանատիպ այլ
նախադեպեր միջազգայնորեն դեռ լիո
վին «ճանաչված» չեն։ Բայց արտաքին
աշխարհի համար այս դե ֆակտո նա
խադեպերը տասնամյակներով հան
դուրժվում են՝ մինչեւ անորոշ պատեհ
ապագայում դրանց իրավական ճանա
չումը։ Միաժամանակ, չպետք է մոռա
նալ, որ յուրաքանչյուր երկրում, որպես
կանոն, գործնականում գերակա է ներ
քին ազգային օրենսդրությունը։ Որեւի
ցե ընկերություն այն պահից, երբ ոտք է
դնելու Հայաստան, հարկավ ստիպված
է լինելու առաջնորդվել ներհայաստան
յան օրենսդրությամբ, համաձայն որի՝
Արցախը Հայաստանի ինքնիշխան տա
րածքի մասն է։ Այսօր էլ օտարերկրյա
դեսպանատները լռելյայն ճանաչում են
այս իրողությունը՝ ընդունելով Արցախի
բնակչության՝ ՀՀ քաղաքացի լինելու
իրավական իրողությունը։ Ասենք, բջջա
յին կապի օպերատորը՝ մուտք գործելով
Հայաստան, չի կարողանա հրաժարվել
ապահովել իր ծառայություններն այն
տարածքում, որը ներհայաստանյան
իրավունքի տեսանկյունից հռչակված է
պետության ինքնիշխան տարածքի մաս։
Մոտակա մեկ-երկու տասնամյակնե
րի ընթացքում աշխարհում կուտակվե
լու են միջազգային իրավունքի արդի
խմբագրությանը չհամապատասխանող
այնքան փաստացի «շեղումն եր»՝ տա
րածքային վերաձեւումն եր, նախկին պե
տությունների տրոհումն եր եւ այլն, որ
դրանց ճանաչումն ինքնին անխուսափե
լի է դառնալու։ Միջազգային իրավունքն
իր բնույթով ու գործառույթներով հար
կավ պետք է պահպանողական լինի,
բայց այն եւս որոշակի փուլում վերահա
մապատասխանեցվելու է համաշխար
հային զարգացումն երից առաջացած
ճգնաժամային քանակի ու որակի նոր
իրողություններին։

Արցախի միացումը որպես պետաի
րավական իրողություն, հրապարակավ
պահպանելու դեպքում Հայաստանը
1991-ին կարող էր ձեւավորել ուրույն
միջազգային նախադեպ։ Շատ ցավալի
է, որ Երրորդ հանրապետության իշխա
նություններն այդ սկզբունքայնությունն
ու համարձակությունը չունեցան։ Այ
սօր էլ պետության մարմն ի վրա շահա
մոլ ապապետական մակաբուծումից
դուրս որեւէ փաստացի սկզբունք չունե
ցող ներկայիս վարչակարգը վարում է
առավելագույնս անողնաշար արտաքին
քաղաքականություն Արցախյան հիմ
նախնդրին առնչվող ոլորտում։ Նրանք
ձգտելու են գնալ արտաքին ուժի կենտ
րոններին կրավորաբար հաճոյանալու՝
հայանպաստ որեւէ դիրքորոշում կամ
նախաձեռնողականություն բացառող
ճանապարհով։ Երրորդ հանրապե
տության ուղիղ վարչագաղափարա
կան ժառանգականությամբ միմյանցից
ածանցված իշխանական համակարգից
ինքնիշխան պետականակերտմանը եւ
ցեղասպանությամբ ոտնահարված ազ
գային-պետական իրավունքների վերա
կանգնմանը միտված որեւէ քայլ ակն
կալելը միամտություն է։ Ինքնիշխան եւ
իրավական պետություն կերտելու նա
խադրյալներն ի հայտ կգան միայն հա
մակարգային իշխանափոխությունից,
ապագաղութացման գործընթացի մեկ
նարկից եւ երկրում ազգային-պետական
իշխանության հաստատումից հետո։
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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Մեծ Հայքի Արշակունյաց շրջանին բնո
րոշ պետության ներքին կյանքի, թագա
վորական եւ նախարարական տների
կառավարչական իրավասությունների
բաշխման ու հավասարակշռման «պար
թեւադիր» ավանդույթները լավագույնս
ուսումնասիրված են Փարվանեհ Փուր
շարիաթիի հետեւյալ մենագրությունում՝
Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall
of the Sasanian Empire. The Sasanian–
Parthian Confederacy and the Arab
Conquest of Iran, London, 2008։ Գրքի՝
արդի քաղաքագիտական «աչքով» ըն
թերցումն ակներեւ հստակությամբ ցույց
է տալիս հայոց ազգային հասարակութ
յուններում՝ իշխանական իրավասութ
յունների համակարգման եւ պետական
իշխանության փիլիսոփայության հիշյալ
ժամանակաշրջանից սերող եւ ցայսօր
վերապրող հիմնարար մի շարք ավան
դույթների կենսունակությունը։

2

Այսինքն՝ narrative՝ փոխադարձաբար
շաղկապված իրական կամ երեւակա
յական իրադարձությունների միաձույլ
պատմություն, որը ներկայանում է գրա
վոր կամ բանավոր բառերի եւ պատկե
րավոր նկարագրությունների որոշակիո
րեն կայուն հաջորդականությամբ։

3

«Տարապայման մտամոլություն» բառա
կապակցությունը 19-րդ դարի արեւմ
տահայ կրոնափիլիսոփայական գրա
կանության մեջ լայնորեն տարածված
եզրույթ էր, որը կիրառվում էր փաս
տարկման կուռ տրամաբանականմեթո
դաբանությունից զուրկ, մտացածին, նոր
կամ միանգամայն արհեստական երե
ւույթներին կեղծ պահպանողականութ
յան մղմամբ վաղեմի կամ անվիճարկե
լիորեն արմատական արժեք ընծայելու
մտասեւեռումը բնութագրելու համար։

4

1994թ. հրադադարի կնքումից հետո
հրապարակային քաղաքական դիրքո
րոշումներում եւ հանրության շրջանում
գերիշխում էր այն համոզմունքը, թե
նախկին ԼՂԻՄ շուրջ ազատագրված
տարածքների մեծ կամ մի մասը կարգա
վորման գործընթացի վճռորոշ փուլում
պետք է հանձնվի Ադրբեջանին՝ միջազ
գային հանրության եւ Բաքվի կողմից Ար
ցախի անկախ պետական կարգավիճա
կի ճանաչման, անվտանգության միջազ

գային պատշաճ երաշխիքների ստաց
ման եւ ռազմական հետագա ոտնձգութ
յունների բացառման դիմաց։ Տարած
քային զիջումների անհնարինության եւ
կործանարար հետեւանքների մասին
գերազանցապես ոչ հրապարակայնո
րեն արտահայտվող անձինք սակավա
թիվ էին եւ ընդհանուր ֆոնին՝ համարյա
աննկատ։ 2001-2006 թթ. «Ազատագր
ված տարածքների պաշտպանություն»
նախաձեռնության եւ փորձագիտական
շրջանակի պատասխանատու ներկայա
ցուցիչների ջանքերով «տարածք չհանձ
նելու» դիրքորոշումը ապալուսանցքայ
նացվել եւ ձեռք է բերել հանրային ճա
նաչելիություն, լայն ընդունելություն եւ
քաղաքական որոշակի ազդեցիկություն։
Այս շրջանի փորձագիտական աշխա
տանքի յուրօրինակ պսակն էր քաղաքա
գիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանի
խմբագրությամբ 2006թ. լույս տեսած
«Հայաստանի ազատագրված տարած
քը եւ Արցախյան հիմնախնդիրը» ժո
ղովածուն։ Տես՝ http://www.hayq.org/
upload/files/LiberatedTerritory_ARM.pdf
Երրորդ փուլը, որը պայմանականորեն
ներառում է 2006-2011 թթ. միջեւ ըն
կած ժամանակահատվածը, «տարածք
հանձնելու» դիրքորոշման նկատմամբ
հանրային անհանդուրժողականության
հաստատման շրջան էր, որի ավարտին
սեփական ինքնուրույն քաղաքական
վարկանիշով մտահոգված քաղաքա
կան գործիչներն այլեւս խուսափում էին
հրապարակավ խոսել տարածքային
զիջումների նպատակահարմարության
կամ անխուսափելության մասին։ Նույն
շրջանում բացառությամբ ՀՀ նախագա
հի, ԱԺ-ի եւ բարձրագույն իշխանության
այլ մարմիններին պատկանող կայքերի,
«ճիշտ», այսինքն՝ ներկայիս Արցախն
ամբողջությամբ պատկերող քարտեզը
ստացել էր համընդհանուր տարածում՝
Ազգային Ատլասում, Կադաստրային
փաստաթղթերում, դպրոցական դա
սագրքերում եւ հեռուստատեսային եթե
րում։ Ներկայումս «տարածք հանձնելու»
թեման զգալիորեն արտամղվել է մինչեւ
իսկ իշխանական շրջանակի հրապարա
կային հռետորաբանությունից, բայց ո՛չ
ընթացող բանակցային գործընթացից։
5
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Արցախի անկախության ճանաչման
հայեցակարգի
աննպատակահարմա
րության, դրա վերահաս միջնաժամկետ
ու հեռահար սպառնալիքների մասին

Արցախյան հիմնախնդիրը եւ միջազգային իրավունքը. առասպելաբանություններն ու իրականությունը

քանի օրինակ՝ նշենք հետեւյալը. http://
www.ou.edu/uschina/gries/articles/IntPol/
Fukuyama%20End%20of%20History.
pdf, http://object.cato.org/sites/cato.org/
files/articles/mueller-psq-spring-2014.
pdf,
http://www.ejil.org/pdfs/8/3/1456.
pdf,
http://www.danielgilbert.com/
Quoidbach%20et%20al%202013.pdf:

գրավոր եւ բանավոր տասնյակ հրապա
րակախոսական ելույթներով հանդես
են եկել քաղաքագետներ, հրապարա
կախոսներ ու զինվորական գործիչներ՝
Արա Պապյանը, Հրաչյա Արզումանյանը,
Կարեն Աղեկյանը, Արմեն Աղայանը, Ար
մեն Այվազյանը, Արկադի Կարապետյա
նը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վահան Բադաս
յանը, Արմեն Հովհաննիսյանը, տողերիս
հեղինակն ու շատ ուրիշներ։ Հիշյալ ան
ձանց դիրքորոշումներին վերաբերող
առկա համացանցային հղումների քա
նակն այնքան մեծ է, որ սույն հոդվածի
ծավալի պարագայում նպատակային չէ
դրանք անգամ հատվածաբար զետեղել։
Բոլոր նյութերը հեշտորեն որոնելի եւ
հասանելի են համացանցում։

10 http://www.nkr.am/hy/decision--of-thespecial-session-of-the-nkao-council-ofpeoples-deputies-of-xx-session/41/։
11 http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=3153։
12 http://dokipedia.ru/document/5296530։
13 http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2602&lang=arm։

6	Հետանկախական հայաստանյան քա
ղաքագիտական դպրոցին լայնորեն
բնորոշ սույն երեւույթը հատկապես
նկատելի է Արցախյան հիմնախնդրի եւ,
առհասարակ, հայ-թուրքական համա
պարփակ հակամարտությունից բխող
մարտահրավերներն արդի միջազգային
իրավունքի (հաճախ թվացյալ) պահանջ
ներին համապատասխանեցնելու, վեր
ջիններիս հիման վրա վիճելի առասպե
լաբանություններ շարադրելու եւ դրանց
«դոգմատիկ» անսխալականության ար
ժեք վերագրելու փորձերում։ Որպես աս
վածի «խտացյալ» օրինակ՝ լավագույնս
ուշագրավ է սույն հրապարակումը.
http://www.ilur.am/news/view/40845.html։

14 http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=56033։
15 ՀՀ 1990-1995թթ. Գերագույն խորհր
դի` ԼՂ-ից ընտրված պատգամավորնե
րի ցանկ. (ընտրատարածք-պատգամա
վոր)` N249 - Սարգսյան Սերժիկ Ազատի,
N250 - Պետրոսյան Գեորգի Միքայելի,
N251 - Գրիգորյան Համլետ Վաղարշա
կի, N252 - Ղուկասյան Էդիկ Իշխանի,
N253 - Շիրինյան Վիգեն Միրզաջանի,
N254 - Իշխանյան Զավեն Վարդանի,
N255 - Աթանեսյան Վահրամ Սերգեյի,
N256 - Առուշանյան Սլավիկ Առուշանի,
N257 - Բախշյան Մանֆրեդ Շահենի,
N258 - Դանիելյան Ռազմիկ Անդրեյի,
N259 - Բաղյան Գրիշա Լեւոնի, N260 Չի ընտրված; Շուշվա ընտրատարածք:
Տես՝ http://www.parliament.am/deputies.
php?lang=arm&sel=ful&ord=&show_
session=100։

7	Միջազգային իրավունքի տեսության,
փիլիսոփայության եւ գործադրման
առանձնահատկությունների վերաբեր
յալ առկա է շատ հարուստ մասնագի
տական գրականություն։ Որպես սոսկ
օրինակ՝ հղենք հետեւյալ հայտնի աշ
խատությունները.
https://iuristebi.files.
wordpress.com/2011/07/the-philosophyof-international-law.pdf, https://www.wzb.
eu/sites/default/files/u32/r_dworkin_a_
new_philosophy_for_international_law_
ccfls_2013.pdf։

16 http://cis.minsk.by/page.php?id=178։

8	Տես՝
https://www.kcl.ac.uk/sspp/
departments/icbh/witness/PDFfiles/
Helsinki.pdf։

17 http://www.echr.coe.int/Documents/
CP_Armenia_ENG.pdf:
Վերոբերյալ
վճռում մասնավորապես ասվում է. «the
Court confirmed that Armenia exercised
effective control over Nagorno-Karabakh
and the surrounding territories and
thus had jurisdiction over the district of
Lachin.»։

9	Ֆուկույամայի «Պատմության ավարտի»
հայտնի թեզը եւ վերջինիս տարատե
սակ մեկնաբանությունների ու քննադա
տության շուրջ առկա մատենագրութ
յունը շատ մեծ է. որպես սոսկական մի

18	Տես՝
http://www.noravank.am/upload/
pdf/Alexander_Manasyan.pdf,
http://
www.noravank.am/upload/pdf/2.Hrayr_
Pashayan_21_DAR_04_2014.pdf, http://
theanalyticon.com/?p=52&lang=ru
եւ
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խնդրի շուրջ պարբերաբար հանդես
եկած Ա.Մելիքյանի եւ Ա.Ղուկասյանի
հրապարակումները։

Арцахская проблема и международное право: мифы и реальность

19	Հայաստանյան
քաղաքագիտական
շրջանակում գերակա համոզմունք դար
ձած պնդումը, թե ներկայիս միջազգային
իրավունքի ու համաշխարհային քաղա
քականության չափանիշների համա
ձայն՝ «տարածքային վեճը» նույնական
է «ագրեսիվ տարածքային հավակնութ
յան» դրսեւորմանը, միանգամայն ան
հիմն է։

В первой части статьи «Арцахский
вопрос и международное право. Мифология и реальность», рассматриваются
отдельные аспекты, связанные с интерпретацией фунцкций и возможностей
военно-политической имплементации
современного международного права,
в частности, применительно к политикодипломатическим и военным процессам
вокруг арцахского урегулирования. Во
второй части обсуждается ряд вопросов, относящихся к проблеме военнополитической и стратегической целесообразности признания независимости
Нагорно-Карабахской Республики, а
также приводится анализ аргументации
в пользу возвращения к модели «объединения» с Республикой Армения в рамках единого унитарного национального
государства.

20	Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրա
պետության մարզերի տարածքային
ծավալների համաչափության պահ
պանման սկզբունքը՝ միանգամայն անն
պատակահարմար է պահպանել շուրջ
12.000 քառ. կմ տարածքով Արցախի
մարզ։ Ընդհակառակը՝ Արցախի տա
րածքի համաչափ զարգացման եւ ռազ
մավարական չափերով վերաբնակեց
ման համար, հեղինակի խորին համոզ
մամբ, անհրաժեշտ է ընթանալ Արցախի
պատմական ենթագավառների անուն
ներով երեք-չորս նոր մարզեր ձեւավորե
լու ճանապարհով։
21 «Հադրութ» անվանումը բնիկ Գետա
հատ տեղանվան պարսկերեն թարգմա
նությունն է։

Alexander Kananyan
The Artsakh Issue and International
Law: Mythology and Reality
The first part of the article is focused on
some aspects of interpretation of functions
and possibilities for military and political
implementation of the contemporary international law, in particular, with regards to
political and diplomatic processes around
the Artsakh settlement. The second part
addresses a number of questions raised
around military, political and strategic expediency of recognition of the Mountanious Karabagh as an independent state.
Also, a thorough analysis of the argumentation in favor of the alternative model of
uniting Karabagh and Armenia into a unitary national state is made in this part.
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Нагорно-карабахский конфликт:
предопределенная неопределенность
винять в этом друг друга, очень часто
страны-посредники, однако суть дела от
этого не меняется – карабахский воз и
ныне там, где он находился 22 года назад. И в этом смысле все многочисленные дипломатические и военные попытки Баку сдвинуть этот воз с места, включая апрельскую попытку, за мелкими
нюансами, по большому счету, остаются
безуспешными. Ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему продолжает предопределять статус-кво который так стремится сломить Азербайджан и который
более или менее устраивает армянские
стороны конфликта.2 апреля 2016-го
Баку предпринял свою самую крупную
по масштабам авантюру, направленную
на слом статус-кво в свою пользу. Некоторые охарактеризовали продлившиеся о 2-го по 5-е апреля на северных и
южных рубежах защищаемых бойцами
Армии обороны НКР боевые действия
как «апрельскую войну», некоторые назвали «пятидневной войной», некоторые
просто – эскалацией. Однако, сути дела
это не изменило – очередная агрессия
властей Азербайджана против карабахского народа завершилась взятием
нескольких высот и боевых постов, ранее занимаемых карабахской армией.
Всего азербайджанским ВС удалось
продвинуться от линии собственных
окопов до линии окопов карабахских и
захватить по армянским данным 800,
по азербайджанским – 2000 га территории, которая до апреля 2016-го
считалась нейтральной. Потери обороняющейся армянской стороны среди военных и гражданского населения
превысили 100 человек. Официальные
данные о потерях наступающей азер-
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Введение
Неопределенность, пожалуй, – главное слово которым продолжает характеризоваться ситуация вокруг неурегулированного нагорно-карабахского
конфликта. Этим словом характеризовалась ситуация 22 года назад, после
установления режима перемирия между
Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой с одной и Азербайджаном с другой стороны. Этим словом характеризуется ситуация и сегодня. И все это несмотря на многочисленные попытки стран-сопредседателей,
курирующих мирное урегулирование
карабахского конфликта и Минской
группы ОБСЕ придать пресловутому
урегулированию импульс. Сразу оговоримся – за все 22 года, прошедшие со
дня установления бессрочного режима
перемирия между сторонами карабахского конфликта, ни России, ни США,
ни Франции достичь декларируемых целей не удалось. Все эти годы процесс
мирного урегулирования, по большому
счету, продолжал пробуксовывать. Ереван и Баку обвиняли и продолжают об53
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байджанской армии согласно заявлению Минобороны АР продолжают оставаться «военной тайной»1. Однако по
неофициальным данным азербайджанская армия в течение пяти апрельских
дней потеряла несколько сот человек.
И это не говоря о технических потерях
в виде сбитых вертолетов, беспилотных
летательных аппаратов, танков, самоходных артиллерийских установок и т.д.
И несмотря на то, что власти в Баку поспешили представить итоги очередной
попытки агрессии как победу, совокупность крайне сомнительных территориальных приобретений и человеческих и
ресурсных потерь, как минимум, говорит об обратном. Апрельская война не
привнесла никаких достижений в потуги
Баку по слому пресловутого статус-кво
и главное не прибавила никакой определенности и в перспективы мирного
урегулирования карабахского конфликта. Еще большая неопределенность, по
большому счету, главное «достижение»
всех сторон карабахского конфликта,
включая стран-посредников и всех заинтересованных акторов.
И, тем не менее, лето 2016-го ознаменовалось довольно мощным информационным всплеском о якобы готовящейся сдаче Азербайджану пяти районов
Нагорно-Карабахской Республики. Примечательно, что вброс соответствующей
информации был осуществлен в первую
очередь посредством армянских СМИ с
достаточно туманной ссылкой на некие
дипломатические источники2. Согласно
появившейся информации, очередная
попытка разрешения нагорно-карабахского конфликта исходила от одной из
стран-сопредседателей, имеющей мандат на переговоры по разрешению карабахского конфликта, Минской группы
ОБСЕ – России. Предложения Москвы:
«план Лаврова» или «план Путина»,
кому как угодно, по большому счету,

мало чем отличаются от предыдущих
предложений и весьма близки к поэтапному варианту 1997 года. Содержащий
два основных пакета «план» предусматривает вывод армянских сил из 5 районов – Агдама, Физули, Джабраила, Зангелана и Кубатлу. Вторым пакетом предусмотрено наделение де-факто независимой НКР прочным промежуточным
статусом, не предполагающим возврата
в состав Азербайджана, но и не означающего наделение НКР независимым
статусом в обозримом будущем де-юре.
Являющаяся производной от Мадридского документа, реализация права народов на самоопределение, закрепленная, в том числе и в Казанском документе, осталась в пакете урегулирования,
однако, при условии откладывания проведения референдума на неопределенный срок. Однако, и этот документ на
практике ситуацию с перспективами
мирного урегулирования не проясняет. Особенно, учитывая, что армянская
сторона переговоров согласие на вывод
вооруженных сил и передачу некоторых
районов Нагорного Карабаха под контроль Баку озвучивает периодически.
Правда, реализацию подобных планов
Ереван и Степанакерт обуславливают
исключительно с согласием Азербайджана на проведение референдума по
статусу Нагорного Карабаха, то есть на
юридическое признание независимости
Нагорного Карабаха от Баку. На это последний согласия пока что не озвучивал
ни разу. Сегодня априори известно, что
усиление одной из сторон карабахского
конфликта, посредством реализации с
подачи Москвы, на первый взгляд, выгодного ей сценария карабахского урегулирования, как это ни странно, невыгодно в первую очередь самой Москве.
В этом свете, представляется, что при
попытках прогнозирования предстоящих развитий и импульсов вокруг кара54
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бахского урегулирования данный фактор, несомненно, следует учитывать. По
крайней мере, до тех пор пока главным
модератором карабахского конфликта,
причем, во всех смыслах, остается Россия. И именно наличие и укрепляющаяся от каждой вспышки насилия вокруг
Карабаха роль российского фактора –
с немалой долей уверенности позволяет
сегодня предполагать предопределенное сохранение неопределенных перспектив карабахского урегулирования
еще на достаточно долгий временной
промежуток.

Страны СНГ все более и более поглядывали на Запад и все меньше на Север,
после чего на Севере пришли к неминуемому выводу о необходимости поиска
новых, более действенных механизмов,
позволяющих обеспечивать присутствие в зоне, которую Россия считает
для себя жизненно важной.
Преднамеренно или нет, но именно
таким механизмом в случае Армении и
Азербайджана для России в свое время
стал и продолжает являться нагорнокарабахский конфликт. Как и во времена СССР, Ереван и Баку при принятии
того или иного решения по Карабаху
привычно продолжают оглядываться
на Москву, уповать на нее, пытаются
снискать ее расположение в надежде
склонить карабахскую чашу весов на
свою сторону. Естественно, что помимо,
собственно, Карабаха в клубке российско-армянских и российско-азербайджанских отношений, общих интересов
и противоречий присутствуют и другие
немаловажные факторы. И в принципе,
с 1991 года Россия приобрела, причем,
в прямом и переносном смысле, и создала немало механизмов, позволяющих
ей влиять на контент решений армянского и азербайджанского руководства.
Механизмов уже не имеющих непосредственного отношения к карабахской
проблеме, однако, не в последнюю очередь созданных именно посредством
ее разыгрывания в отношениях как с
Ереваном, так и Баку. Естественно, что
делалось это с молчаливого, вынужденного, очень часто искреннего согласия
армянской и азербайджанской политической элиты того или иного временного отрезка.
Сегодня на фоне очень часто, иногда, вполне осязаемых и реальных угроз
экспорта «оранжевых революций» с Запада, перед Москвой как никогда остро
стоит задача удержания и закрепления

Дым без огня
Развал Советского Союза в 1991
году наряду со стремительным обретением его бывшими республиками суверенитетов сопровождался в некоторых
случаях стремительной, а в некоторых,
ползучей сменой их внешнеполитических векторов. Следует отметить, что
в определенных случаях для обществ
этих стран подобная смена симпатий с
Севера на Запад стала категорическим
императивом, причем во всех смыслах,
вкладываемых в данное понятие. Наиболее наглядный тому пример – страны
Балтии, дошагавшие на этом пути до
членства в Европейском Союзе, являющегося на сегодня, даже, несмотря на
Brexit, пожалуй, самым успешным интеграционным объединением в мировом
масштабе. Естественно, что по стопам
бывших братских республик СССР пожелала пойти и часть бывших постсоветских стран. В первую очередь это касалось и продолжает касаться Украины,
Молдовы, Грузии, Армении и Беларуси.
Чуть ли не с первого дня основания пришедшего на смену СССР Содружеству
независимых государств стало ясно, что
со своими интеграционными функциями данная организация не справляется.
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существующего влияния на две южнокавказские страны. Представляется,
что не в последнюю очередь эти угрозы
периодически обостряются вследствие
поведенческой линии самого российского руководства, благодаря чему
российская политика на постсоветском
пространстве, особенно в последние
годы, все более и более теряет симметричность. В пику всем последним трендам, особенно ближневосточным и украинским, Кремль продолжает связывать
перспективы российского присутствия
не только в Армении и Азербайджане,
но и на всем постсоветском пространстве, являющемся по его собственным
оценкам, зоной российских интересов,
исключительно с действующими в этих
странах режимами. Иногда, по большому счету, с одним человеком. Работать
с обществами, неправительственными
организациями, оппозиционными политическими силами Москва не только
не умеет, но и не желает. Однако, зачастую этот самый один человек оказывается недееспособным обеспечивать
российские интересы в своей стране и
лучшим подтверждением этого является
проживающий ныне в Ростове на Дону
экс-президент Украины Виктор Янукович.
Именно в силу вышеизложенного
комплекса причин Москве в Армении и
Азербайджане сегодня нужны «у руля»
как Серж Саргсян, так и Ильхам Алиев. Видеть Азербайджан, охваченный
«зеленым» радикализмом, учитывая
практически полное отсутствие в этой
стране светской оппозиции, неминуемо
грозит отстранение Алиева от власти,
что явно не в интересах России. В свою
очередь Серж Саргсян все эти годы
довольно успешно «продавал» Кремлю
идею о собственной незаменимости в
качестве лояльного российским интересам руководителя Армении. Следу-

ет отметить, что для подобного торга у
Саргсяна имелись и особенно в последнее время имеются все необходимые
предпосылки. Кандидатов на замену
его режима у Москвы на сегодня попросту нет, учитывая все то же нежелание
работать с оппозицией и обществом
не только в Армении, но и практически
любой из стран бывшего СССР. Таким
образом, Саргсян и Алиев собственную
незаменимость для Москвы прекрасно осознают, периодически используя российскую заинтересованность в
своих персонах в качестве механизма
поддержки собственных интересов в
нужное время в нужном месте. Естественно, что в первую очередь необходимость в такой поддержке возникает в
поствыборный период в обеих странах
для легитимации Россией крайне сомнительных результатов парламентских
и президентских выборов. Что, собственно, российские наблюдательские
миссии раз от раза и делали, после чего
от президента РФ в адрес армянского
и азербайджанского коллеги неизменно следовали поздравления в связи с
победой. Таким образом, Кремль никак
не может быть заинтересован в сдаче 5
районов Арцаха не только с собственной, но и даже и чужой подачи. Тем более, что «чужих» в Карабахе, особенно
чужих миротворцев Россия видеть явно
не стремится. Это является темой отдельного подзаголовка данной статьи.
В этом свете представляется, что именно в целях придания своему «плану» по
возможности большей сбалансированности и больших реальных очертаний,
неизвестные нам инициаторы и авторы
обоих пакетов, в принципе, пошли навстречу желаниям сторон конфликта.
В частности, стремлению Баку, хотя бы
формально закрепить Арцах в своем
составе и не допустить обрастания его
де-факто независимости приставкой
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де-юре. А также навстречу Армении, в
свою очередь, не согласной с любым
вариантом урегулирования, предусматривающего Арцах в составе Азербайджана. Именно 5 районов в обмен на
более прочный статус Карабаха, чем
это предполагается в Мадридских принципах, по задумке авторов и должны
стать формулой разрешения конфликта, устраивающей все его стороны. Не
последнюю очередь в этом сыграло отсутствие в «плане» упоминания о сдаче
Азербайджану связывающих Армению
с Карабахом Карвачара и Лачина. При
этом, как и все предыдущие, данный
план также является половинчатым решением, отторгая разрешение главного вопроса проблемы, окончательного
статуса Нагорного Карабаха. И именно
отсутствие конкретики в этом главном
вопросе по большому счету нивелирует
роль и значение российского плана до
уровня всех планов предыдущих. Посему с большей долей уверенности можно
прийти к выводу, согласно которому подобная перспектива российских союзников Армении и Азербайджана, позволяя поддерживать дым вокруг Карабаха
без особого огня, вполне устраивает.

правлении подписания Договора об
Ассоциации с Европейским союзом и
Азербайджан с его политикой неприсоединения и особыми отношениями со
злейшим другом России Турцией явно
не особо горят желанием продолжать
развивать отношения в рамках курируемых Москвой проектов европейской
интеграции. И если Ереван все же оказался в ЕАЭС три года назад по соображениям безопасности, то Баку пока что
от интеграции с Москвой удается открещиваться, судя по всему, по соображениям все той же безопасности. Однако,
со временем открещиваться от особой
формы партнерских отношений с Москвой Баку становится все сложнее и
сложнее. И помимо Карабаха в азербайджанской обойме российской политики существует еще трансграничное
сотрудничество – «лезгинский вопрос»,
вопросы разграничения Каспия, иные
проблемы двусторонней повестки отношений с Азербайджаном. Собственно,
президент России на все той же, состоявшейся в начале августа встрече с
армянским коллегой довольно ясно дал
почувствовать разницу между декларируемыми, приписываемыми ему намерениями относительно сдачи арцахских
районов Азербайджану и своими намерениями реальными. Встречами, начавшимися в Баку с саммита президентов
России, Азербайджана и Ирана, и продолжившимися в Санкт-Петербурге переговорами Путин-Эрдоган «восточный
цикл» политико-дипломатических шагов
России завершился.
Представляется, что сам факт завершения данного цикла встречей с
Сержем Саргсяном наглядно демонстрирует факт включения карабахского
вопроса в переговорную повестку Путина в Баку и Санкт-Петербурге. Иными
словами, учитывая, что эта повестка так
или иначе затрагивала и интересы Ар-

Без победителей и побеждённых
Без победителей и побежденных –
очень похоже, что именно данная формула сегодня является залогом успеха
России, отражающим защиту ее собственных интересов в карабахском конфликте. И озвучил ее лично президент
России Владимир Путин, причем как в
Баку, так и в Ереване. Представляется,
что говорил он вполне искренне, поскольку российские интересы по эту
сторону Кавказского хребта требуют
в карабахском конфликте именно отсутствия побежденных и победителей.
Армения три года двигающаяся в на57
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ко-дипломатические средства, в том
числе и использование средств массовой информации, для того чтобы
сформулировать какие‑то запросные
позиции»3.
Пожалуй, именно эта цитата Путина
позволяет сформировать мнение об истинной сути последних происходящих
вокруг Карабаха перипетий. Больше
всех многочисленных вбросов информации, авторитетных комментариев и
прогнозов. В частности, сформировать
наиболее близкое к сегодняшним реалиям мнение о разговорах по готовящейся сдаче 5-ти районов, закрепленных
арцахской Конституцией за де-факто
независимой республикой. Иными словами, на основании вышеизложенного
сегодня можно с большей долей уверенности предполагать, что активизировавшиеся с подачи Москвы после апрельской эскалации на карабахской линии
соприкосновения воюющих сторон переговоры, немедленной сдачи какихлибо районов НКР не предполагают.
Речь идет исключительно о желаниях, аппетитах и запросах президента
Азербайджана. О чем мимолетно, но
вполне ясно дал понять его российский
коллега. В целом же заявления Владимира Путина, сделанные им в ходе совместного брифинга с Сержем Саргсяном, содержали в себе четкий мессидж
– навязывать сторонам карабахского
конфликта какие-либо механизмы решения Москва, по крайней мере в среднесрочной перспективе, намерения не
имеет. И главной причиной подобной
лояльности и даже доброжелательности
Кремля в отношении Еревана и Баку является все то же стремление не видеть
в карабахском конфликте как победителей, так и побежденных. До поры до
времени. До тех пор пока, как минимум,
существует текущий геополитический
расклад сил и региональная кавказская

мении, в Кремле было принято решение
завершить этот цикл личной встречей
с президентом Армении. Там же Саргсян получил от Путина очередные заверения в том, что именно Армения, а
не Азербайджан или Турция является
главным стратегическим партнером Москвы на Кавказе. В очередной раз подтвердив необходимость практической
реализации венских и питерских договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию по части создания
системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и
введения международных наблюдателей, президент России охарактеризовал
заявления о намерении Москвы монополизировать работу, связанную с нагорно-карабахским урегулированием, отодвинув в сторону других посредников,
как заблуждение. «Россия не намерена
навязывать Азербайджану и Армении
готовые рецепты разрешения конфликта, призывая конфликтующие стороны
выйти на компромиссное решение – без
победителей и побеждённых», – заявил
Путин.
Однако истинное положение дел
вокруг карабахского урегулирования
продемонстрировали даже не столько
официальные заявления российского
президента, сколько его ответ на озвученную по итогам все той же встречи
с Саргсяном просьбу армянского журналиста прокомментировать недавние
заявления Ильхама Алиева, согласно
которым, по итогам ведущихся переговоров армянская сторона, якобы, должна вернуть сначала пять арцахских районов, после чего оставшиеся два. Отметив, что комментарии высказываний тех
или иных коллег в список его обязанностей не входят, российский президент
подчеркнул, что в сложном процессе
согласования позиций и поиска компромиссов «применяются все полити58
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политика определяется текущими политическими категориями и уравнениями
с участием не только России, но и США,
Европы, Ирана и даже Турции. На этом
фоне главам Армении и Азербайджана
остается лишь благодарить, благодарить и еще раз благодарить российского коллегу «за участие в дипломатическом урегулировании конфликта». Что
они, собственно, все последние годы и
делают.

называется угроза национальной безопасности России, каковыми являются
замороженные конфликты на Южном
Кавказе в общем и карабахский конфликт, в частности. Существует немало
аналитических записок и докладов достаточно авторитетных экспертов на
тему совпадения интересов основных
внешних игроков мирового масштаба:
Брюсселя, Вашингтона и Москвы. И это
в пику серьезным разногласиям между
Западом и Россией в вопросе Украины, Крыма, Приднестровья, Абхазии,
Южной Осетии и, конечно же, Сирии
и всего ближневосточного клубка. При
этом, представляется, что реальная
ситуация, мягко говоря, не столь радужна. Глобальные игроки, конечно, в
целом сходятся в том, что карабахский
конфликт следует урегулировать исключительно мирными средствами. А
населению Нагорного Карабаха должны быть гарантированы безопасность,
международный статус и сухопутная
связь с Арменией, после чего его окончательный статус будет определяться в
результате референдума, сроки проведения которого в свою очередь должны
быть определены дальнейшими переговорами по урегулированию конфликта.
Однако между Москвой, Вашингтоном
и Брюсселем существуют и расхождения, причем, достаточно серьезные.
Главным разногласием является то, что
Москва, конечно же негласно, является
сторонницей удержания статус-кво в
карабахском конфликте. Меж тем, как
остальные страны-сопредседатели в
лице США и Франции, заинтересованы
в сломе статус-кво длиною в 22 года и
окончательном урегулировании конфликта.
И вот именно тут начинают вырисовываться главные предпосылки, позволяющие с определенной долей уверенности
утверждать, что в реальности Москва

Перспективы размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Успешное складывание пазлов российских интересов, планов и главное
возможностей на Южном Кавказе в общем и нагорно-карабахском конфликте
в частности, предусматривает главное
и необходимое для Москвы условие.
Россия продолжает оставаться главным
игроком, заинтересованным в размещении в регионе нагорно-карабахского
конфликта собственных миротворцев.
Учитывая более чем успешный опыт
в размещении миротворцев в Абхазии
и Южной Осетии, Москве весьма бы
хотелось повторить его и в Нагорном
Карабахе. Естественно, что официально Кремль и Москва, во всяком случае
публично, высказываются о своих миротворческих карабахских амбициях
весьма редко и с выверенной осторожностью. Однако, российские аналитики
и эксперты, в первую очередь «кремлевские», в своих высказываниях на
данную тематику более категоричны и
зачастую безапелляционны. Общая суть
энной части аналитических докладов и
оценок в российских СМИ в целом сводится к необходимости скорейшего размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев. При этом, в качестве
основного мотивирующего аргумента
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в реализации пресловутого поэтапного плана карабахского урегулирования
как раз и не заинтересована. Как, впрочем, не заинтересована и в реализации
урегулирования пакетного. В первую
же очередь Россия не заинтересована
в сдаче 5-ти карабахских районов Азербайджану, поскольку вывод армянских
сил из пресловутых пяти районов приведет к слому того самого, так тщательно
лелеемого ею все эти годы статус-кво.
Иными словами, подобная геополитическая комбинация автоматически приведет к усилению Азербайджана, являющегося главным союзником Турции,
лишь недавно «вынувшей нож из спины
России». В этом свете, представляется,
что разместившему собственные войска
в тех самых пяти районах существенно
сжавшегося, но все еще армянского
Карабаха Азербайджану услуги России
для окончательного разрешения карабахского вопроса в его понимании уже
не понадобятся. Таким образом, после
насильственного захвата Арцаха Азербайджану останется лишь вежливо, но
твердо попросить многовекового но
уже бывшего стратегического партнера Россию закрыть дверь с той стороны
Кавказского хребта. И излишне напоминать, что после подобной «сдачи» аналогичным образом, однако, в силу уже
несколько иных причин поступит с уже
бывшим стратегическим союзником и
Армения.
Именно поэтому Москва теоретически может дать согласие и тем более
инициировать слом существующего
статус-кво посредством вывода армянских вооруженных подразделений из
пяти арцахских районов с их последующей сдачей Азербайджану в одном
единственном случае. В рамках поэтапного урегулирования конфликта должна
быть осуществлена полноценная миротворческая операция, в которой основ-

ную часть миротворческого контингента будут составлять именно российские
подразделения. В наиболее худшем для
России сценарии – под эгидой смешанного контингента ОДКБ. Размещение
собственных войск в Карабахе позволит Москве курировать карабахский
конфликт в собственных интересах уже
безо всяких ограничений. И главное,
контролировать сам Арцах, чего до сегодняшнего дня Россия прямо делать не
в состоянии. Москва, безусловно, способна оказывать давление, влияя на решения, принимаемые в Ереване и Баку.
Влиять же на Степанакерт Москва способна лишь опосредованно через Ереван. Таким образом, размещение российских миротворцев позволит Москве
и дальше по своему усмотрению и в соответствии с собственными интересами
трансформировать статус-кво в ту или
иную сторону. Однако этого по также
вполне понятным причинам не допустят остальные страны-сопредседатели
Минской группы ОБСЕ, также желающие принять участие в миротворческой
миссии и, соответственно, не допустить
окончательного закабаления Армении и
Азербайджана со стороны России. И то,
что сегодня Ереван и Баку из всех многочисленных вопросов и проблем сходятся исключительно в одном, а именно,
– нежелании видеть российские флаги
на карабахско-азербайджанской границе, говорит о понимании всей сложности ситуации и в самих противоборствующих странах. Соответственно,
говорить в свете сегодняшнего геополитического расклада и существующих
региональных конфигурациях о скорых
перспективах появления российских
«голубых касок» в Нагорном Карабахе
не приходится. И главное, как производное, не приходится всерьез рассматривать и перспективы сдачи пресловутых
пяти арцахских районов Азербайджану.
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Без собственных миротворцев, иначе
гарантии соблюдения своих интересов
в регионе конфликта, ломать статус-кво
со своей подачи Россия не будет. Как
не будет способствовать аналогичным
усилиям какого-либо иного политического актора.

весьма скудной, имеющейся в открытом
доступе, информацией глазу сегодня
видно, что апрельское задействование
карабахского конфликта привело если
даже не к решающим, то вполне ощутимым изменениям в складывающихся
отношениях России с Западом. А также
определенным трансформациям ситуативного реагирования на Грузию, Украину, Крым, «Восточное партнерство»,
изоляцию России, ее последующего выхода на Сирию, конфликте с Турцией.
И именно последующие события лета
2016-го наглядно продемонстрировали, как посредством небольшого обострения карабахского конфликта могут
решаться довольно большие задачи далеко за границами Южного Кавказа. В
качестве примера можно отметить хотя
бы состоявшуюся непосредственно после апрельской войны встречу министров иностранных дел России, Ирана
и Азербайджана. Встреча, положившая
начало новой линии формирования
стратегических отношений, продолжилась в августе на уровне президентов и,
судя по всему, данная геополитическая
завязка продолжится принятием важнейших решений. И то была ли данная
линия сформирована в дни апрельской
войны или же ее начало в определенной
степени положили уже имеющиеся решения в данном контексте является вопросом уже второстепенной важности.
В этом свете, представляется, что появление очередной утечки о готовящемся
разрешении карабахского конфликта
посредством очередного плана следует
рассматривать именно сквозь данную
призму.
Говоря же о внутриармянском измерении информационной кампании
предвещающей скорую сдачу пяти карабахских районов Азербайджану под
давлением России, в первую очередь
следует отметить наличие в республике

Причины и бенефициарии информационной кампании по сдаче пяти
арцахских районов
Тем не менее, приходится признать,
что мощности оборотов информационная кампания по тиражированию слухов о скорой сдаче пяти карабахских
районов Азербайджану не сбавляет.
Причины ее распространения в Азербайджане, да и в России, в целом понятны и лежат на поверхности. Непонятны
причины распространения аналогичной
информации в армянских СМИ и самом
Арцахе. Но это лишь на первый взгляд.
И тут следует разграничить данный
процесс на две составляющие –геополитическую и сугубо внутриармянскую.
Говоря о геополитической компоненте, следует отметить, что разговоры о
готовящейся сдаче тех или иных территорий Арцаха, (количество районов
всегда варьировалось в зависимости от
временного промежутка), шли всегда.
Актуализировались и исчезали лишь отдельные составные этих разговоров. И
вполне естественно, что актуальность и
дипломатическая возня вокруг карабахской проблемы резко усилились именно
после апрельской войны. Тем не менее,
представляется, что подобная актуализация свидетельствует отнюдь не о
молниеносном приближении всеобъемлющего урегулировании карабахского
конфликта, а всего лишь о повышении
градуса степени его использования для
продвижения политических интересов
целого ряда стран. Даже вооруженному
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сил, заинтересованных в муссировании
этого пропагандистского пугала для
манипулирования общественными настроениями в целях реализации сугубо
собственных политических целей. И,
наконец, последнее по очередности, но
отнюдь не по важности соображение.
Сегодня, пожалуй, никому не известно
чего в реальности добивается главный
армянский переговорщик по Карабаху
– сам Серж Саргсян. Каковым является его личное видение приемлемого
для Армении и самого Арцаха карабахского урегулирования. И недавняя
встреча действующего президента Армении с первым президентом Левоном
Тер-Петросяном лишь углубляет размышления на тему наличия между ними
если не полного, то принципиального
согласия по ключевому вопросу сдачи
арцахских районов. Весь вопрос лишь в
том, в каких целях к подобному варианту
склоняются Тер-Петросян и его бывший
соратник по АОД. Цели и мотивация
первого президента Армении были весьма подробно обрисованы последним в
нашумевшей статье «Война, или мир:
Пора стать серьезнее», опубликованной
1 ноября 1997 года почти всеми ереванскими газетами. О целях и мотивации действующего президента Армении
не известно практически ничего4.

журналистов обвинил Сержа Саргсяна в сильном преуменьшении реальных
территориальных потерь Арцаха в ходе
апрельских событий. Сефилян таким
образом открыто обвинил президента
страны во лжи. Впоследствии, заговорив уже не о двухстах метрах, а о 800
гектарах Саргсян фактически признал
правоту Сефиляна5. Последний к этому
времени уже находился в уголовно-исполнительном учреждении в Вардашене
по обвинению во владении оружием,
при помощи которого он и его последователи хотели захватить стратегически
важные объекты и совершить в Армении государственный переворот. В этом
свете, представляется, что взаимосвязь
между обвинениями Сефиляна в адрес
Саргсяна и его последующим арестом
налицо. Если мы добавим к этому последующие обвинения Сефиляна в адрес
Саргсяна в фактической продаже карабахских боевых постов и главное
сдаче молодых парней, охранявших эти
самые посты, то увидим, что в Армении
после этого сформировалось довольно
сложное положение. И судя по реакции
Сержа Саргсяна в виде его решения об
аресте Жирайра Сефиляна, обвинения
эти задели президента весьма крепко, явно затронув моменты, которые он
предпочел бы не обсуждать. Если же
к этому добавить то, что день ареста
Сефиляна странным образом совпал
с петербуржской встречей Саргсяна с
Путиным и Алиевым, станет ясно, что
президент Армении явно пытался использовать этот арест и связанные с
ним обстоятельства и во внешней политике. Как следствие, первостепенной по
значению причиной июльского взрыва
в Ереване стал именно арест Сефиляна. Арест, причиной которого в свою
очередь стала апрельская война, подкрепленная разговорами о сдаче пяти
арцахских районов. С «Сасунским мя-

«Сасунский мятеж» и карабахский
конфликт
Содержание данного подзаголовка
статьи вкупе с общественным дискурсом имеет тесную связь с окончанием
подзаголовка предыдущего. Лежащей
на поверхности причиной «Сасунского
мятежа» стал арест героя карабахской
войны, одного из ярких лидеров оппозиционного «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна. 12 мая 2016
года последний открыто в присутствии
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тежом», вне зависимости от его результатов, в армянской политике появился
новый феномен в лице политически
подкованных людей, для которых собственная жизнь имела второстепенное
значение. И именно данный феномен
способствовал созданию в Армении
ситуации, в которой появление политического процесса направленного на
коренные изменения, стало жизненной
необходимостью. Причем не только
для общества, но и самой власти. И на
фоне июльских событий на столичной
улице Хоренаци, площади Свободы и
главное Сари-тахе, в свете всех вышеперечисленных соображений попытка
претворить в жизнь план по сдаче пяти
районов Азербайджану для любой армянской власти будет приравнена политическому самоубийству.

и интересов основных игроков нашего
столь далекого от стабильности региона.
ССЫЛКИ

Заключение
В данной статье содержатся наиболее, на наш взгляд, резонные аргументы
в пользу невозможности осуществления
в обозримый временной промежуток
каких-либо планов по сдаче каких-либо территорий Арцаха Азербайджану.
Отталкиваясь от перечисленной выше
фактологии и аргументации, представляется, что, по крайней мере, на данном
этапе подобные разговоры могут разве
что преследовать цель ублажения слуха азербайджанской общественности.
Слухи распространяются для разрешения определенных задач, как в самой
Армении, так и далеко за ее границами,
но своего прямого значения данная информация в себе не заключает. Также
представляется, что в Москве настоятельно порекомендовали Сержу Саргсяну относительно Карабаха особо не
волноваться. Конечно же, до поры до
времени, а если точнее, до очередной
смены геополитических предпочтений

1

Минобороны о гибели полковника в Карабахе. http://haqqin.az/news/68463

2

Серж Саргсян приехал в Москву
за
уступками.
http://www.aniarc.
am/2016/08/11/serzh-sargsyan-vladimirputin-gazeta-article-august-10-2016/

3

Пресс-конференция по итогам переговоров с президентом Армении Сержем
Саргсяном. http://www.kremlin.ru/events/
president/news/52684

4

Интервью Татула Акопяна. http://www.
aniarc.am/2016/07/01/tatul-hakobyanaravot-russian-interview/

5

Серж Саргсян: «Мы потеряли не имеющие тактического и стратегического
значения 800 га земли». http://novostink.
ru/armenia/157307-serzh-sargsyan-mypoteryali-ne-imeyuschie-takticheskogoi-strategicheskogo-znacheniya-800-gazemli.html

Դավիթ Ստեփանյան
Լեռնային Ղարաբաղի հակամար
տությունը. կանխորոշված անորոշութ
յուն
Հոդվածում փորձ է արվում հիմնավո
րել Արցախի տարածքների հանձնման
միջոցով՝ առանց նրա ժողովրդի ինք
նորոշման իրավունքի իրացման, Լեռ
նային Ղարաբաղի հակամարտությունը
լուծելու ոչ միայն ռուսաստանյան, այլեւ
ցանկացած այլ ծրագրի իրագործման
անհնարինությունը: Սույն վերլուծութ
յան փաստարկային հենքի շեշտը դրված
է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հա
յաստանի ղեկավարության շահերին այ
դօրինակ ծրագրերի հակասականութ
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յան վրա: Իսկ հաշվի առնելով այդ երկու
գործոնների միջեւ պարզ երեւացող կա
պը, ակնհայտ է դառնում, որ արցախ
յան որեւէ տարածքի հանձնման մասին
խոսակցությունները
քաղաքականա
պես տեսանելի հեռանկարում այդպես էլ
կմնան սոսկ խոսակցություններ: Հարա
վային Կովկասում Ռուսաստանի շահե
րը, տարածաշրջանում նրա ներկայութ
յան անհրաժեշտությունը՝ այդ թվում
ղարաբաղյան հակամարտությունն օգ
տագործելու միջոցով, շարունակում են
Մոսկվային թելադրել Ղարաբաղի շուրջ
ստատուս քվոյի պահպանման անհրա
ժեշտությունը: Այդպիսով՝ այսօր առաջ
վա պես կան բոլոր նախադրյալները
հօգուտ ղարաբաղյան կարգավորման
շուրջ ռուսաստանյան շահերով կանխո
րոշված անորոշությունների պահպան
ման:

continue to dictate Moscow the need to
preserve status quo over Karabagh. Thus,
there are still all the prerequisites today
for maintaining a predefined uncertainty
around the Karabagh settlement depending on Russian interests.

David Stepanyan
The Mountainous Karabagh Conflict:
A Predefined Uncertainty
The article contains an attempt to show
that it is not possible implementation of
not only Russian, but also any plans for
resolution of the Mountainous Karabagh
conflict by ceding the territories of Artsakh
without the realization of its people’s right
to self-determination. The argumentation
base of this analysis emphasizes that
implementation of such plans is contradictory to interests of both Russia and the
Armenian authorities. Taking into account
clearly visible link between these two factors, it is evident that the talk about ceding
any of Artsakh territories in the foreseeable political future will remain only talk.
Russia’s interests in the South Caucasus,
the need to be present in the region, including through the Karabagh conflict,
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Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ. Փաստեր, իրադարձություններ

Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ.
Փաստեր, իրադարձություններ
1 հուլիսի
Իրավապահները
խուզարկություն
կատարեցին «Շուշիի առանձնակի գու
մարտակի ազատամարտիկների միա
վորում» (ՇԱԳԱՄ) հասարակական
կազմակերպության վարչության ան
դամ Պավլիկ Մանուկյանի՝ Երեւանում
գտնվող բնակարանում եւ նրա եղբոր՝
Թաթուլ Մանուկյանի՝ Բուժական գյու
ղում գտնվող բնակարանում։ Այս մա
սին «Ազատությանը» փոխանցել է «Նոր
Հայաստան» հանրային փրկության ճա
կատի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։
«Սրանք ուղղորդված խուզարկումներ
են, եւ մենք սրանք համարում ենք քա
ղաքական հետապնդում «Նոր Հայաս
տան» շարժման անդամների նկատ
մամբ»,- ասել է Ավետիսյանը։

(Վարդավառը): Վարդավառը շարժա
կան տոն է: Հայ եկեղեցին Քրիստոսի
Պայծառակերպությունը տոնում է Զատ
կից 98 օր հետո` հունիսի 28-ից մինչեւ
օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատ
վածում:
4 հուլիսի
ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ար
տաքին գործերի նախարարները Երե
ւանում հանդես եկան ղարաբաղյան հա
կամարտությանը վերաբերող համատեղ
հայտարարությամբ, որում մասնավորա
պես նշված է. «Հաստատելով Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես
խաղաղ կարգավորման անհրաժեշ
տությունը, աջակցություն ենք հայտնում
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ
ների ջանքերին՝ ուղղված հակամար
տության կարգավորմանը` միջազգային
իրավունքի նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադ
րության, Հելսինկյան եզրափակիչ ակ
տի դրույթների, մասնավորաբար ուժի
կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, պե
տությունների տարածքային ամբողջա
կանության, իրավահավասարության եւ
ժողովուրդների ինքնորոշման իրավուն
քի հիման վրա»: Հայտարարությունը
ստորագրել են Հայաստանի, Բելառուսի,
Ղազախստանի, Ղրղըզստանի, Ռուսաս
տանի եւ Տաջիկստանի արտաքին գոր
ծերի նախարարները:

2 հուլիսի
Հայաստանի
արտգործնախա
րար Էդվարդ Նալբանդյանը ողջունեց
Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի կողմից
ցեղասպանության ժխտումը քրեակա
նացնող նոր օրինագծի ընդունումը:
«Միանգամայն ողջունելի է Ֆրանսիա
յի կառավարության նախաձեռնած
օրինագիծը, որը միաձայն հաստատ
վեց խորհրդարանի կողմից՝ համապա
տասխան որին փոփոխություններ են
մտցվում Ֆրանսիայի Հավասարության
եւ քաղաքացիության օրենքի մեջ՝ քրեա
կանացնելով
ցեղասպանությունների,
մարդկության դեմ հանցագործություն
ների ժխտումը եւ, համապատասխա
նաբար, նաեւ Հայոց ցեղասպանության
ժխտումը»,- հայտարարել է Հայաստանի
արտգործնախարարը:

7 հուլիսի
Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած
կառավարական պատվիրակությունն
աշխատանքային այցով մեկնեց Ռու
սաստանի Դաշնություն:
Հայաստանի կառավարության տե
ղեկատվության եւ հասարակայնության
հետ կապերի վարչության փոխանց
մամբ` Սանկտ Պետերբուրգում Աբրա
համյանը հուլիսի 8-ին կմասնակցի Հա

3 հուլիսի
Նշվեց Հայ առաքելական եկեղեցու
հինգ տաղավար տոներից մեկը՝ Քրիս
տոսի
Պայծառակերպության
տոնը
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նագրեր, կարող են մյուս երկրում մնալ
առավելագույնը 90 օր:

յաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ տնտե
սական համագործակցության միջկա
ռավարական հանձնաժողովի հերթա
կան նիստին:

12 հուլիսի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստո
րագրեց Ազգային ժողովի ընդունած`
Ընտրական օրենսգրքում փոփոխութ
յուններ եւ լրացումն եր, «Իրավական
ակտերի մասին» օրենքում լրացում կա
տարելու մասին օրենքները: Այդ մասին
հաղորդում է Հայաստանի նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնության
եւ տեղեկատվության միջոցների հետ
կապերի վարչությունը` հիշեցնելով, որ
Ազգային ժողովը հունիսի 29-ին նախա
գիծն ընդունել էր առաջին, իսկ հաջորդ
օրը՝ երկրորդ ընթերցմամբ:

8 հուլիսի
Աշխատանքային այցով Վարշավա
յում գտնվող Սերժ Սարգսյանը երեկո
յան հանդիպում ունեցավ Միացյալ Նա
հանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի
հետ: Սարգսյանը Լեհաստանում մաս
նակցում էր ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ ոչ ան
դամ պետությունների ու կառավարութ
յունների ղեկավարների ձեւաչափով
հանդիպմանը:
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանա
կում կայացավ Գերմանիայի կանցլեր
Անգելա Մերկելի եւ Թուրքիայի նախա
գահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը:
Reuters լրատվական գործակալության
փոխանցմամբ՝ երկու երկրների ղեկա
վարները քննարկեցին Բունդեսթագի
կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճա
նաչող բանաձեւի ընդունումից հետո
Գերմանիայի եւ Թուրքիայի հարաբե
րություններում առաջացած լարվա
ծությունը հաղթահարելու ուղիները:

14 հուլիսի 2016թ.
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բա
կո Սահակյանն ընդունեց ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ,
դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին: «Արմենպ
րեսի» փոխանցմամբ` հանդիպմանը
քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ
Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում
տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք
հարցեր: ԼՂ ԱԳՆ կայքի տեղեկացմամբ`
Անջեյ Կասպրշիկին այսօր ընդունեց նաեւ
ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն
Միրզոյանը: Ի մասնավորի` անդրադարձ
կատարվեց ԵԱՀԿ գործող նախագահի
անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի
ընդլայնման հարցին։ Երկուստեք կարե
ւորեցին շփման գծում իրավիճակի կայու
նության պահպանումը։

11 հուլիսի
Իրանի նախարարների կաբինետը
որոշում ընդունեց «Հայաստանի Հան
րապետության եւ Իրանի Իսլամական
Հանրապետության միջեւ մուտքի ար
տոնագրային ռեժիմի վերացման վերա
բերյալ»: Կաբինետի կայացրած որոշ
մամբ` մուտքի արտոնագիր այլեւս անհ
րաժեշտ չի լինի դիվանագիտական ու
սովորական անձնագիր, ինչպես նաեւ
ճամփորդական փաստաթուղթ ունեցող՝
ՀՀ-ի եւ Իրանի քաղաքացիների համար:
Ավելի վաղ Իրանի ու Հայաստանի արտ
գործնախարարները ստորագրել էին
համաձայնագիր՝ երկու պետությունների
միջեւ վիզային պայմանակարգի վերաց
ման վերաբերյալ: Հայաստանի եւ Իրա
նի քաղաքացիները, ովքեր ունեն սովո
րական կամ դիվանագիտական անձ

16 հուլիսի
Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ
ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի եւ աշ
խատանքային այցով Ղարաբաղ մեկ
նած՝ Հայաստանի նախագահ Սերժ
Սարգսյանի հանդիպումը: ԼՂ նախա
գահի պաշտոնական կայքէջի փոխանց
մամբ` «քննարկվել են հայկական երկու
պետությունների փոխգործակցությա
նը եւ դրա ընդլայնմանը վերաբերող մի
շարք հարցեր»:
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17 հուլիսի
Ազգային անվտանգության ծառա
յությունը հաղորդագրություն տարա
ծեց, որում, մասնավորապես, ասվում է.
«Այսօր առավոտյան մի խումբ զինված
անձինք մուտք են գործել ՀՀ ոստիկա
նության պարեկապահակային ծառա
յության գնդի տարածք եւ բռնության
սպառնալիքով պահում են այնտեղ
գտնվող անձանց»: Հաղորդագրության
համաձայն` զինված խմբի հետ վարվում
են բանակցություններ՝ իշխանություն
ներին նրանց խաղաղ հանձվելը կազ
մակերպելու համար:

տեղի ունենալ: Դրանից հետո Դավիթ
Սանասարյանին բերման ենթարկեցին:
Այնուհետեւ անհասկանալի պատճառ
ներով ոստիկանության եւ հավաքված
քաղաքացիների միջեւ բախում տեղի
ունեցավ, որի ընթացքում եւս մի քանի
քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին:
Իսկ Հյուսիսային պողոտայում ոստի
կանները շղթա էին կազմել՝ թույլ չտա
լով շարունակել երթը:
19 հուլիսի
«Ժառանգություն»
կուսակցությու
նը տարածեց հայտարարություն` դա
տապարտելով ոստիկանության վերջին
երեք օրերի «ապօրինի գործողություն
ները»: «Տեղի են ունենում մարդու իրա
վունքների, հիմնարար ազատություն
ների կոպիտ խախտումներ, այդ թվում`
«Ժառանգություն»
կուսակցության
անդամ Դավիթ Սանասարյանի նկատ
մամբ: Մենք դատապարտում ենք իշ
խանությունների եւ նրա հանցագործ
կամայականություններն իրականացնող
ոստիկանության
գործունեությունը»,նշված է կուսակցության հայտարարութ
յունում:

«Հիմնադիր խորհրդարանի» անդամ
Վարուժան Ավետիսյանը ֆեյսբուքյան
իր էջում հայտարարեց, որ իրենք ապս
տամբություն են սկսել եւ ոստիկանա
կան շենք գրավել: Ավետիսյանի խոս
քով` ոստիկանությունը դիպակահար
ներ է տեղակայել հարակից շենքերի
տանիքներին` փորձելով գրոհել իրենց
դիրքերը, ինչի հետեւանքով կան վիրա
վորներ: Ապստամբները ոստիկանութ
յան սահմանափակ թվով ծառայողնե
րի ազատման դիմաց պահանջում էին
ազատ արձակել մոտ մեկ ամիս առաջ մի
խումբ անձանց կողմից ապօրինի կեր
պով զենք-ռազմամթերք ձեռք բերելը,
փոխադրելը եւ պահելը կազմակերպելու
մեղադրանքով կալանավորված Ժիրայր
Սեֆիլյանին:

20 հուլիսի
Խորենացու փողոցում բախում տեղի
ունեցավ ավելի քան հարյուր ցուցարար
ների եւ ՊՊԾ գունդ տանող տարածքը
արգելափակած ոստիկանության ու
ժերի միջեւ: Այն բանից հետո, երբ ցու
ցարարների շարքերից սկսեցին քարեր
նետել եւ գրոհ ձեռնարկել ոստիկան
ների դիրքերի վրա, ոստիկանությունը
արցունքաբեր գազի, վահանների եւ
մահակների կիրառմամբ ցրեց հավաք
վածներին: Տեղի ունեցած բախումների
արդյունքում եղան վիրավորներ:

18 հուլիսի
«Խաղաղության կոչով, բոլոր քաղ
բանտարկյալների ազատության կոչով»
երթ տեղի ունեցավ Երեւանի կենտրո
նում: Ազատության հրապարակում հա
վաքված քաղաքացիները քննարկում
էին, թե ինչպես կարելի է հանգուցա
լուծել ստեղծված իրավիճակը: «Ոտքի՛
Հայաստան» նախաձեռնության ան
դամ Դավիթ Սանասարյանը խոսում
էր բարձրախոսով, երբ նրան իր մոտ
հրավիրեց Երեւանի ոստիկանապետ
Աշոտ Կարապետյանը եւ հայտնեց, որ
երթ դեպի Խորենացու փողոց չի կարող

21 հուլիսի
Մոսկվան դատապարտեց Երեւանում
ոստիկանության շենքի գրավումը եւ իր
աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի
իշխանությունների կատարած քայլե
րին:
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է հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի հրաժա
րականի պահանջից։ Զաքարյանի փո
խանցմամբ՝ Սեֆիլյանը ցնցված է որոշ
հայտարարություններից, որ իր անու
նից արել էր Վիտալի Բալասանյանը:
«Իմ պաշտպանյալը երկու անգամ շփվել
է Բալասանյանի հետ, եւ նրա տպա
վորությամբ՝ վերջինս ոչ թե միջնորդի
առաքելություն է իրականացնում, այլ
փաստացի ստանձնել է Սերժ Սարգս
յանի պաշտպանությունը»,- «Ազատութ
յանն» ասել է Զաքարյանը:

«Մենք անընդունելի ենք համարում
նման քրեական դրսեւորումները, որոնք
անմիջական սպառնալիք են հանրապե
տության քաղաքացիների կյանքին ու
անվտանգությանը»,- հայտարարեց ՌԴ
ԱԳՆ ներկայացուցիչը` հույս հայտնելով,
որ Հայաստանի իշխանությունների ձեռ
նարկած քայլերը թույլ կտան ամենա
կարճ ժամանակում կարգավորել իրա
վիճակը եւ պատժել մեղավորներին:
22 հուլիսի
Հայաստանի նախագահն անցկաց
րեց խորհրդակցություն՝ ԱԱԾ-ի, Ոս
տիկանության, Դատախազության եւ
քննչական մարմինների ղեկավարների
մասնակցությամբ: Երկրի ղեկավարին
ներկայացվեցին հուլիսի 17-ին Հա
յաստանի ոստիկանության ՊՊԾ գնդի
տարածքում տեղի ունեցած զինված
հարձակման եւ դրան հաջորդած իրա
դարձությունների մանրամասները, ինչ
պես նաեւ իրականացվող միջոցների
արդյունքները: Սերժ Սարգսյանն ընդգ
ծեց, որ ստեղծված իրավիճակին խա
ղաղ հանգուցալուծում տալու համար
պետք է ձեռնարկվեն հնարավոր բոլոր
միջոցները, կարեւորեց ենթադրյալ բո
լոր իրավախախտումների համակող
մանի եւ անաչառ քննությունը, ինչպես
նաեւ մեղավորների համար պատժի
անխուսափելիության
ապահովումը:
«Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակու
մով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն
լուծվելու»,- հայտատարեց Սարգսյանը՝
ՊՊԾ գնդի տարածքը գրաված զին
յալներին կոչ անելով պատանդներին
ազատ արձակել եւ վայր դնել զենքը:

26 հուլիսի
Ի պաշտպանություն ՊՊԾ գնդի տա
րածքը գրաված «Սասնա ծռեր» խմբի
տղաների՝ Վանաձորի կենտրոնական
հրապարակում արդեն երկրորդ օրն
անընդմեջ հավաքվող մի խումբ վանա
ձորցիներ իրազեկման երթ անցկաց
րին՝ կոչ անելով համաքաղաքացինե
րին միանալ իրենց: Շարժվելով Վա
նաձորի կենտրոնական փողոցներով՝
ցուցարարները պարզել էին «Սերժի՛կ,
հեռացիր», «Լոռին սատարում է Սաս
նա ծռերին», «Սասնա ծռերը տեռո
րիստներ չեն», «Ազատությո՛ւն Ժիրայր
Սեֆիլյանին», «Ազատությո՛ւն Գեւորգ
Սաֆարյանին», «Ո՛չ ստին ու կեղծիքին»
վերտառությամբ ցուցապաստառներ:
«Հիմնադիր խորհրդարանի» վանաձոր
ցի աջակիցների հավաստմամբ՝ Երեւա
նում իրավիճակի սրման դեպքում իրենք
պատրաստ են անհնազանդության ակ
ցիաներ սկսել:
27 հուլիսի
Խորենացու փողոցից բերման են
թարկված քաղաքացիների թիվը գնա
լով աճում է: Ոստիկանները փորձեցին
բերման ենթարկել նաեւ դերասանու
հի, ռեժիսոր Արսինե Խանջյանին, բեր
ման ենթարկվեցին «Ժառանգության»
փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը,
Երեւանի ավագանու անդամ Դավիթ
Սանասարյանը: Առավոտից բերման են
թարկվածների թիվն արդեն անցնում էր
100-ից: Երեւանի ոստիկանապետ Աշոտ

25 հուլիսի
Բանտում
գտնվող
«Հիմնադիր
խորհրդարանի» առաջնորդ Ժիրայր Սե
ֆիլյանը իր պաշտպան Արա Զաքարյա
նի միջոցով «Ազատությանը» հայտնեց,
թե զինված խմբի հետ բանակցող Լեռ
նային Ղարաբաղի պատգամավոր Վի
տալի Բալասանյանը ստում է՝ հայտա
րարելով, թե Սեֆիլյանն իբր պատրաստ
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հանրահավաքից հետո: Մինչ այդ՝ ՊՊԾ
գնդի տարածքում պայթյուններ էին տե
ղի ունենում, եւ ցուցարարները հավաք
վել են իրենց աջակցությունը հայտնելու
հուլիսի 17-ից ոստիկանության պարե
կապահակային ծառայության գնդի տա
րածքը գրաված «Սասնա ծռեր» զինված
խմբի անդամներին:

Կարապետյանը ԱԺ պատգամավոր Նի
կոլ Փաշինյանին փոխանցեց, որ ոստի
կանական գործողություններն ուղղված
են «արյունահեղության կանխմանը»: Խո
րենացու փողոցի հանրահավաքները հա
մակարգող խումբն այսօր ժամը 7-ին այս
տեղ կրկին հանրահավաք էր հրավիրել:
Նույն օրը՝ ի աջակցություն Երեւանի
ցուցարարների, տասնյակ գյումրեցիներ
երթով անցան Գյումրիի կենտրոնական
փողոցներով՝ իշխանություններին ցույց
տալով «դեղին քարտ»։ Երթի մասնա
կիցներն այսկերպ, մասնավորապես,
պահանջում էին դադարեցնել անօրինա
կան ձերբակալությունները։

30 հուլիսի
Քննչական կոմիտեի հատկապես կա
րեւոր գործերի քննության գլխավոր
վարչությունում հարուցվեց քրեական
գործ՝ հուլիսի 29-ի ուշ երեկոյան Էրեբու
նի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանում
տեղի ունեցած անկարգությունների
դեպքերի առթիվ։ Ներկայացված նյութե
րի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ
նույն օրը` ժամը 22։30-ի սահմաններում,
Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական
շրջանում մի խումբ անձինք կազմա
կերպել են զանգվածային անկարգութ
յուններ, որոնց ընթացքում բռնություն
է գործադրվել տվյալ տարածքում ծա
ռայություն իրականացնող ոստիկա
նության ծառայողների նկատմամբ։
«Զանգվածային
անկարգությունները
կազմակերպելու ու դրանց մասնակցե
լու կասկածանքով ձերբակալվել է 23
անձ, որոնց թվում՝ Արմեն Մարտիրոսյա
նը եւ Անդրիաս Ղուկասյանը»,- մասնա
վորապես նշված է Քննչական կոմիտեի
դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ
հասարակայնության հետ կապերի բաժ
նի տարածած հաղորդագրությունում:

28 հուլիսի
Ձերբակալվեց «Հիմնադիր խորհրդա
րանի» անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը: Նրա
փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի
խոսքով՝ Ենիգոմշյանը կասկածվում է
հուլիսի 17-ին ոստիկանության պարե
կապահակային ծառայության (ՊՊԾ)
գնդի տարածքը գրաված զինված
խմբին օժանդակելու մեջ։ Փաստաբա
նը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ նա
խաքննական մարմինը խախտումներ է
թույլ տվել, ինքը դիմել է ՀՀ օմբուդսմե
նին եւ այժմ պատրաստվում է նրա հետ
մտնել մեկուսարան՝ խախտումները վե
րացնելու համար։
29 հուլիսի
Սարի թաղում ոստիկանության եւ
ցուցարարների բախումը լուսաբանող
լրագրողներ Կարլեն Ասլանյանն ու Հով
հաննես Մովսիսյանը հարձակման են
թարկվեցին քաղաքացիական հագուս
տով անձանց կողմից: Տեղի ունեցածի
հետեւանքով խոչընդոտվեց «Ազատութ
յան» աշխատանքը, Սարի թաղից ուղիղ
հեռարձակումը դադարեցվեց: Քիչ անց
ոստիկաններն անակնկալ կերպով հա
տուկ միջոցներ գործադրեցին Սարի թա
ղում հավաքված ցուցարարների դեմ,
որոնք այստեղ էին եկել Ազատության
հրապարակում ավելի վաղ կայացած

31 հուլիսի
Ըստ Ազգային անվտանգության ծա
ռայության հաղորդագրության՝ հուլիսի
17-ից ՀՀ ոստիկանության պարեկապա
հակային ծառայության գնդի տարած
քը գրաված «Սասնա ծռեր» զինված
խմբավորման անդամները վայր են դրել
զենքը եւ հանձնվել իշխանություննե
րին: «Տարածքի ազատագրմանն ուղղ
ված հակաահաբեկչական օպերացիան
ավարտվել է. ՀՀ իրավասու իրավապահ
մարմինների հատուկ նշանակության
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ստորաբաժանումներն իրենց հետեւո
ղական ու համաձայնեցված գործողութ
յուններով ստիպել են զինված խմբի ան
դամներին վայր դնել զենքը եւ հանձնվել
իշխանություններին: Ձերբակալվել է 20
ահաբեկիչ: ՊՊԾ գնդի տարածքն ամ
բողջությամբ ազատագրված է»,- տեղե
կացնում է ԱԱԾ-ն՝ հերթական անգամ
օգտագործելով «ահաբեկիչ» ձեւակեր
պումը, որից բանակցությունների ըն
թացքում զերծ էր մնում:

նրա, հանձնաժողովը նաեւ Հայոց ցեղաս
պանությունը ճանաչելու կոչ է արել Քնե
սեթին ու Քնեսեթի խոսնակ Յուլի Էդելշ
տեյնին, Իսրայելի կառավարությանը:
3 օգոստոսի
Ազատության
հրապարակում
«Սասնա ծռեր» խմբի աջակիցների
կազմակերպած հանրահավաքից հետո
մասնակիցները երթով շարժվեցին դե
պի նախագահական նստավայր` վան
կարկելով «Սասնա ծռեր» խմբի անդամ
ների անունները եւ հնչեցնելով իրենց
պահանջները՝ ազատ արձակել քաղ
բանտարկյալներին, ոչ մի զիջում Ղարա
բաղի հարցում: Նույն օրվա գիշերը կա
լանավորվեցին Հայաստանի ոստիկա
նության ՊՊԾ գնդի տարածքը գրաված
«Սասնա ծռեր» զինված խմբի անդամ
ներից Վարուժան Ավետիսյանը, Արայիկ
Խանդոյանը, Վարդան Գերավետյանը,
Սմբատ Բարսեղյանը, Սերգեյ եւ Արեգ
Կյուրեղյանները: Նրանք մեղադրվում
են ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք
ձեռք բերելու, կրելու, պատանդ պահե
լու մեջ: Խմբի մյուս անդամներին եւս մե
ղադրանքներ են առաջադրվում:

1 օգոստոսի
Երեւանի Խորենացու փողոցում եւ
Սարի թաղում հուլիսի 29-30-ին տեղի
ունեցած խաղաղ հավաքների ընթաց
քում քաղաքացիների նկատմամբ ոստի
կանության ծառայողների գործադրած
բռնության, նրանց կողմից հատուկ մի
ջոցների կիրառման, դրանց հետեւան
քով հավաքների մասնակիցներին, ինչ
պես նաեւ Սարի թաղի բնակիչներին
պատճառված վնասների վերաբերյալ
հաղորդումներն ու նյութերը Հայաստա
նի մարդու իրավունքների պաշտպանն
ուղարկել է Հայաստանի գլխավոր դա
տախազություն՝ քրեական հետապնդ
ման հարուցման հարցը լուծելու նպա
տակով: Այսպիսի հաղորդագրություն
է տարածել ՀՀ օմբուդսմենի գրասեն
յակը։ Իսկ Արաբկիր եւ Քանաքեռ-Զեյ
թուն վարչական շրջանների ընդհանուր
իրավասության դատարանի որոշմամբ`
«Ժառանգություն» կուսակցության ան
դամներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հովսեփ
Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի,
«Նոր Հայաստան»-ից Անդրիաս Ղուկաս
յանի նկատմամբ որպես խափանման
միջոց ընտրվեց կալանավորումը` երկու
ամիս ժամանակով:

4 օգոստոսի
Հրաժարական տվեց Հայաստանի
գլխավոր դատախազ Գեւորգ Կոստան
յանը: Դատախազությունում այսօր տե
ղի ունեցած կոլեգիայի նիստում Կոս
տանյանը տեղեկացրեց, որ առողջական
խնդիրների պատճառով դիմել է Հայաս
տանի նախագահին՝ խնդրելով ընդու
նել գլխավոր դատախազի պաշտոնից
ազատվելու վերաբերյալ իր դիմումը:
Նրա խոսքով` նախագահի կողմից դի
մումն ընդունվել է, եւ ինքը 2016թ. օգոս
տոսի 4-ից վայր է դնում Հայաստանի
գլխավոր դատախազի իր լիազորութ
յունները:

2 օգոստոսի
Իսրայելի խորհրդարանի՝ Քնեսեթի
կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովը
պաշտոնապես ճանաչեց Հայոց ցեղաս
պանությունը, հաղորդում է Երուսաղե
մի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության
անդամ Հովնան Բաղդասարյանը: Ըստ

5 օգոստոսի
Երեւանի ավագանու «Բարեւ Երե
ւան» խմբակցությունը նամակով դիմեց
Մարդու իրավունքների պաշտպան Ար
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վարչությունը: Վլադիմիր Գասպարյանի
հրամանով կատարվել են նաեւ կադրա
յին այլ փոփոխություններ:

ման Թաթոյանին՝ խնդրելով նրա աջակ
ցությունը «Բարեւ Երեւան» խմբակ
ցության անդամներ Արմեն Մարտիրոս
յանի եւ Դավիթ Սանասարյանի նկատ
մամբ խափանման միջոցը փոխելու
հարցում: Հետեւելով նրանց փաստա
բանների հիմնավորումներին՝ «Բարեւ
Երեւան»-ը համոզմունք է հայտնում,
որ «Մարտիրոսյանի եւ Սանասարյանի
նկատմամբ հետապնդում է իրականաց
վում նրանց քաղաքական հայացքների
համար, որը հակասահմանադրական է:

8 օգոստոսի
Արմավիր քրեակատարողական հիմ
նարկից ազատ արձակվեց «Հիմնադիր
խորհրդարանի» անդամ Ալեք Ենիգոմշ
յանը։ Դատախազի որոշմամբ նրա խա
փանման միջոցը՝ կալանավորումը, վե
րացվեց եւ որպես խափանման միջոց
ընտրվեց չհեռանալու մասին ստորագ
րությունը։

6 օգոստոսի
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ըն
դունեց Հայաստանում Իրանի արտա
կարգ եւ լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ
Սաջադիին: Կառավարության տեղե
կատվության եւ հասարակայնության
հետ կապերի վարչության փոխանց
մամբ` զրուցակիցները քննարկել են
հայ-իրանական հարաբերություններին
առնչվող մի շարք հարցեր:
Կողմերը, մասնավորապես, անդ
րադարձել են Հայաստանի եւ Իրանի
կառավարությունների միջեւ վերջերս
ստորագրված՝ քաղաքացիների՝ առանց
մուտքի արտոնագրի այցելությունների
մասին համաձայնագրին:

10 օգոստոսի
Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նա
խագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավե
րով մեկնեց Մոսկվա։ Ըստ «Նովոստի»
լրատվական գործակալության, Հայաս
տանի եւ Ռուսաստանի նախագահնե
րը քննարկել են ղարաբաղյան խնդիրը,
երկու պետությունների միջեւ մի շարք
ոլորտներում քաղաքական, առեւտ
րատնտեսական, հումանիտար, երկ
կողմ փոխգործակցության օրակարգի
առանցքային հարցեր, ինչպես նաեւ Եվ
րասիական տարածքում ինտեգրացիոն
գործընթացների զարգացմանը վերա
բերող հարցեր։ Հայաստանի եւ Ռուսաս
տանի նախագահների մամլո ծառայութ
յունները նույն հաղորդագրությունն են
տարածել, որում չի հիշատակվում ղա
րաբաղյան հիմնախնդիրը։

8 օգոստոսի
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլա
դիմիր Գասպարյանը ոստիկանության
բարձրաստիճան պաշտոնյաների մաս
նակցությամբ հրավիրեց աշխատանքա
յին խորհրդակցություն, որի ընթացքում
ներկայացրեց համակարգում կատար
ված կադրային փոփոխությունները։
Գասպարյանը մասնավորապես տեղե
կացրեց, որ ոստիկանության Երեւան
քաղաքի վարչության պետ Աշոտ Կարա
պետյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշ
տոնից ու գրանցվել կադրերի ռեզեր
վում, իսկ նրա փոխարեն Երեւան քա
ղաքի վարչության պետ է նշանակվել ոս
տիկանության գնդապետ Սարգիս Մար
տիրոսյանը, ով մինչ այս ղեկավարում
էր ոստիկանության Շիրակի մարզային

10 օգոստոսի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կար
գադրությամբ լուծարվեց Ազգային անվ
տանգության խորհրդի աշխատակազ
մը։
12 օգոստոսի
Աշխատանքային այցով Բրազիլիա
յի Դաշնային Հանրապետությունում
գտնվող Սերժ Սարգսյանը ժամանեց
երկրի մայրաքաղաք Բրազիլիա: Դի
մավորման պաշտոնական արարողութ
յունից հետո կայացավ Հայաստանի
Հանրապետության նախագահի հան
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կարգը: Հանդիպմանը ներկա են եղել
ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչա
պետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտո
նատար այլ անձինք:

դիպումը Բրազիլիայի Դաշնային Հան
րապետության նախագահի պաշտոնա
կատար Միշել Տեմերի հետ: Սարգսյանը
շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ըն
դունելության համար եւ շնորհավորել
Միշել Տեմերին` Օլիմպիական խաղերը
Բրազիլիայում հյուրընկալելու կապակ
ցությամբ: Այնուհետեւ երկու երկրների
ղեկավարները մտքեր են փոխանակել
Հայաստանի եւ Բրազիլիայի միջեւ տար
բեր ոլորտներում փոխգործակցության
եւ հարաբերությունների հետագա ամ
րապնդման ու խորացման հնարավո
րությունների շուրջ:
13 օգոստոսի
Պարեկապահակային ծառայության
գնդի տարածքի գրավման օրը` հուլիսի
17-ին, հրազենային վերքեր ստացած ոս
տիկանության ավագ ենթասպա Գագիկ
Մկրտչյանն այսօր մահացել է: Այս լու
րը «Ազատության» հետ զրույցում հաս
տատեց Ոստիկանության լրատվության
վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը:
Գագիկ Մկրտչյանը 45 տարեկան էր:
Բժիշկները մոտ մեկ ամիս պայքարում
էին նրա կյանքը փրկելու համար: Որո
վայնի շրջանում հրազենային ծանր վի
րավորում ստացած ոստիկանը բազմա
թիվ վիրահատությունների էր ենթարկ
վել:

16 օգոստոսի
Երեւանում անցակացվող ՀԱՊԿ ան
դամ պետությունների պաշտպանութ
յան նախարարների խորհրդի նիստի
շրջանակում տեղի ունեցավ Հայաս
տանի պաշտպանության նախարար
Սեյրան Օհանյանի եւ Ռուսաստանի
պաշտպանության նախարար, բանա
կի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի երկկողմ
հանդիպումը: Հանդիպման ընթացքում
քննարկվեցին միջազգային եւ տարա
ծաշրջանային անվտանգության ապա
հովման, ինչպես նաեւ երկկողմ ռազ
մական եւ ռազմատեխնիկական համա
գործակցության հարցեր: Հանդիպման
արդյունքներով երկու պետությունների
պաշտպանական
գերատեսչություն
ների ղեկավարները ստորագրել են
«Հայաստանի զինված ուժերի եւ Ռու
սաստանի զինված ուժերի միացյալ զոր
քերի (ուժերի) խմբավորման շահերից
բխող ռադիացիոն, քիմիական, կենսա
բանական պաշտպանության ոլորտում
իրավիճակի բացահայտման ու գնա
հատման փոխգործակցության մասին»
համաձայնագիրը:

15 օգոստոսի
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ
Բակո Սահակյանը հանդիպում ունեցավ
Նախագահին առընթեր սահմանադրա
կան բարեփոխումների հանձնաժողովի
անդամների հետ: Քննարկվեցին սահ
մանադրական բարեփոխումների հայե
ցակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր:
Իր խոսքում Բակո Սահակյանը շեշտեց,
որ կազմավորումից ի վեր հանձնաժողո
վը կատարել է ծավալուն աշխատանք ու
բազմակողմանի ուսումնասիրություն
ներ, կազմակերպել հանրային քննար
կումներ եւ արդյունքում ներկայացվել
է մի առաջարկ, որի հիմքում ընկած է
նախագահական կառավարման համա

17 օգոստոսի
ՀՀ հավաքականի մարզիկ, հունահ
ռոմեական ոճում 98 կիլոգրամ քաշային
կարգում հանդես եկող Արթուր Ալեք
սանյանը եզրափակիչում 3:0 հաշվով
առավելության հասավ Կուբան ներկա
յացնող Յասմանի Դանիել Ուգո Կաբրե
րայի նկատմամբ եւ նվաճեց Բրազիլիա
յում ընթացող ամառային Օլիմպիադայի
ոսկե մեդալը։ Հայաստանի հավաքակա
նի մեկ այլ ըմբիշ` 66 կիլոգրամ քաշային
կատեգորիայում հանդես եկող Միհրան
Հարությունյանը եզրափակիչում, մար
զական մեկնաբանների կարծիքով, բա
վական վիճելի մրցավարության պայ
մաններում` զիջեց սերբ ըմբիշին եւ վաս
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որ ձերբակալվել էր զանգվածային ան
կարգություններ կազմակերպելու կաս
կածանքով, ավելի ուշ կալանավորվել
էր։

տակեց արծաթե մեդալ։ Գերծանր քա
շային կարգում հանդես եկող ծանրորդ
Գոռ Մինասյանը երկամարտում 451
կիլոգրամ արդյունքով գրավեց երկրորդ
տեղը եւ արժանացավ արծաթե մեդալի։
Նախօրեին արծաթե մեդալ էր վաստա
կել նաեւ ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյա
նը։ Այսպիսով` ՀՀ հավաքականը Բրա
զիլիայի ամառային Օլիմպիադայում
օգոստոսի 18-ի առավոտվա դրությամբ
շահած մեկ ոսկե եւ երեք արծաթե մե
դալներով ընդհանուր հաշվով 36-րդ տե
ղում էր։

20 օգոստոսի
«Երեւանյան ամառ-2016» եռամս
յա միջոցառումների ծրագրով Երեւանի
քաղաքապետարանը
մայրաքաղաքի
Լենինգրադյան փողոց-Իսակովի պողո
տա ճանապարհահատվածում, ինչպե
սեւ հատուկ պատրաստված հարակից
տարածքում անցկացրեց միանգամից
մի քանի էքստրեմալ մարզաձեւերի
մրցույթ-փառատոն: Մարզաերաժշտա
կան շոուն մեկնարկեց մասնակիցնե
րի շքերթով, որից հետո ցուցադրական
ելույթներ կազմակերպվեցին հեծանվա
յին սպորտ, կարտինգ, մոտոկրոս եւ այլ
մարզաձեւերից: Ավտոմոտոշոուն տեւեց
մի քանի ժամ: Առաջին անգամ կազմա
կերպվել էր նաեւ ցեղական վարժեցված
շների մրցույթ:

17 օգոստոսի
Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ՝
կալանավայրից
ազատ
արձակվեց
«Ժառանգության» փոխնախագահ Ար
մեն Մարտիրոսյանը: Նրա խափանման
միջոց կալանքը՝ փոխարինվեց գրավով:
Գրավի չափը դատարանը սահմանել
էր 1 միլիոն դրամ: Մարտիրոսյանը մե
ղադրվում էր հուլիսի 29-ին Սարի թա
ղում զանգվածային անկարգություններ
կազմակերպելու մեջ:

23 օգոստոսի
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավա
սության դատարանը ռուսական 102-րդ
ռազմահենակետի զինծառայող Վալե
րի Պերմյակովին դատապարտեց ցմահ
ազատազրկման՝ նրան մեղավոր ճա
նաչելով գյումրեցի Ավետիսյանների
յոթ հոգանոց ընտանիքի սպանության,
ավազակային հարձակման եւ հայ-թուր
քական սահմանը հատելու փորձի մեջ:
Հրապարակված վճռում, սակայն, նշված
չէ, թե որտեղ է պատիժը կրելու Պերմյա
կովը:

18 օգոստոսի
Վերաքննիչ դատարանը հետաձգեց
«Նոր Հայաստան» շարժման անդամ
Անդրիաս Ղուկասյանի խափանման մի
ջոց կալանավորումը փոխելու հարցի
քննությունը։
Ղուկասյանի փաստաբաններ Լուսի
նե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարոսյանը
նիստը հետաձգելու մասին միջնորդութ
յուն ներկայացրին դատարանին՝ նշելով,
որ ցանկանում են, որպեսզի Ղուկասյա
նը նույնպես մասնակցի նիստին։

24 օգոստոսի
Արաբկիր եւ Քանաքեռ-Զեյթուն վար
չական շրջանի ընդհանուր իրավասութ
յան դատարանի որոշմամբ՝ 1 մլն դրամ
գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Հով
սեփ Խուրշուդյանը: Ավելի վաղ զանգ
վածային անկարգությունների մեջ մե
ղադրվող Խուրշուդյանը դատապարտ
վել էր երկամսյա կալանքի:

19 օգոստոսի
«Նուբարաշեն»
քրեակատարողա
կան հիմն արկից ազատ արձակվեց
«Ժառանգություն»
կուսակցության
մամլո խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը:
Ավելի վաղ նրան մեկուկես մլն դրամի
չափով գրավի դիմաց կալանքից ազա
տելու մասին որոշում էր կայացրել Վե
րաքննիչ դատարանը: Սանասարյանը,
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25 օգոստոսի
«Ժառանգություն»
կուսակցությու
նը հանդես եկավ հայտարարությամբ,
որում ողջունում է Արմեն Մարտիրոսյա
նի, Դավիթ Սանասարյանի եւ Հովսեփ
Խուրշուդյանի մինչդատական ազատ
արձակումը: Միաժամանակ նշվում է,
որ դատարանն ամբողջապես չի չեղար
կել իր անդամն երի եւ բոլոր այն քաղա
քացիների դատական գործերը, ովքեր
մասնակցել են Սահմանադրությամբ
լիազորված բողոքի խաղաղ ակցիա
ներին: Ընդդիմադիր կուսակցությունն
իրավապահ մարմիններից պահան
ջում է զերծ մնալ քաղաքացիների դեմ
շինծու մեղադրանքներ ներկայացնելու
արատավոր գործելակերպից, ազատ
արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին,
այդ թվում՝ Անդրիաս Ղուկասյանին եւ
«Սասնա ծռեր» խմբի գործով կալանա
վորված Արթուր Սարգսյանին, ով հայտ
նի է «հաց բերող» բնորոշմամբ:

խապատրաստելու» հոդվածով հարուց
ված քրեական գործերը միացվեցին Պա
րեկապահակային գնդի գրավման կա
պակցությամբ հարուցված քրգործին:
«Քրեական գործերն իրար միացնելով`
իշխանություններն ուզում են հաշվե
հարդար տեսնել ընդդիմության ներկա
յացուցիչների նկատմամբ»,- հայտարա
րել է Սեֆիլյանի դատապաշտպան Արա
Զաքարյանը:
31 օգոստոսի
Հայաստանի առաջին նախագահ Լե
ւոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպեց Հա
յաստանում Լեհաստանի արտակարգ
եւ լիազոր դեսպան Եժի Մարեկ Նովա
կովսկու հետ` վերջինիս նախաձեռնութ
յամբ: Տարածված հաղորդագրության
համաձայն` հանդիպման ընթացքում
քննարկվել են Ընտրական օրենսգր
քի փոփոխությունների հետ կապված
վերջին զարգացումները, Հայաստանի
ներքաղաքական իրավիճակը: Անդրա
դարձ է եղել ԼՂ հակամարտության կար
գավորման ներկա վիճակին, ինչպես
նաեւ հայ-լեհական հարաբերություննե
րի պատմությանն ու հեռանկարներին
առնչվող հարցերին:

28 օգոստոսի
Պրահայում անցկացված շախմատի
Եվրոպայի պատանեկան առաջնութ
յունում իրենց տարիքային խմբերում
հաղթողների դափնիների արժանացան
հայաստանցի երկու շախմատիստներ:
Մինչեւ 12 տարեկանների շրջանում Եվ
րոպայի չեմպիոն հռչակվեց Մամիկոն
Ղարիբյանը՝ 9 հնարավորից վաստակե
լով 8 միավոր, իսկ մինչեւ 18 տարեկան
պատանիների շրջանում՝ Մանուէլ Պետ
րոսյանը՝ նույնքան հնարավորից ապա
հովելով 7,5 միավոր:

31 օգոստոսի
Փարիզում ՀՀ արտաքին գործերի նա
խարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդի
պեց Ֆրանսիայի եվրոպական հարցե
րով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրի
հետ: Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի եւ տե
ղեկատվության վարչության փոխանց
մամբ՝ հանդիպման ընթացքում կող
մերը քննարկել են հայ-ֆրանսիական
հարաբերություններին, Հայաստան-Եվ
րամիություն
համագործակցությանն
առնչվող օրակարգային հարցեր: Զրու
ցակիցներն անդրադարձել են նաեւ ԼՂ
հիմնախնդրի կարգավորման գործըն
թացին` ընդգծելով Վիեննայի եւ Սանկտ
Պետերբուրգի
գագաթաժողովներում
ձեռք բերված պայմանավորվածություն
ների կատարման կարեւորությունը։

29 օգոստոսի
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Ժի
րայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցը
փոխելու միջնորդությունը: Սեֆիլյանը
կմնա կալանքի տակ: Նա ձերբակալվել
էր հունիսի 20-ին` ապօրինի զենք կրելու,
պահելու, փոխադրելու մեղադրանքով:
Օգոստոսի սկզբին այս գործը, ինչպես
նաեւ անցյալ տարի Հայոց ցեղասպա
նության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ
«զանգվածային անկարգություններ նա
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1 սեպտեմբերի
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ
Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտի
օդանավակայանում դիմավորեց Հայաս
տանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին:
ԼՂ նախագահի պաշտոնական կայքէ
ջի փոխանցմամբ՝ Հայաստանի նախա
գահը ժամանել է Լեռնային Ղարաբա
ղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ
տարեդարձին նվիրված տոնական միջո
ցառումների շրջանակներում:

խության հռչակման 25-ամյակը:
Ստեփանակերտում տոնական մի
ջոցառումներին մասնակցելու համար
երեկ Ղարաբաղ էր մեկնել նաեւ Հայաս
տանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
Տոնի կապակցությամբ շնորհավորա
կան ուղերձներով հանդես եկան Հայաս
տանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախա
գահները:
3 սեպտեմբերի
Երեւանի «Արմենիա» Հանրապետա
կան բժշկական կենտրոնում 26-ամյա
Մարիամ Թունյանը բնական ճանա
պարհով լույս աշխարհ բերեց քառյակ:
Երեխաներից երկուսը տղա են, երկուսը`
աղջիկ: Երեխաների ծնողները բնակ
վում են Գորիսում եւ ունեն 3,5 տարե
կան դուստր: Եղիշեի խոսքով` դուստրը
եւս անչափ երջանիկ է միանգամից եր
կու եղբայր, երկու քույր ունենալու առ
թիվ եւ անհամբեր սպասում է, թե երբ
են մայրը, քույրերն ու եղբայրները տուն
ժամանելու: Բնական ճանապարհով` ոչ
արհեստական բեղմնավորմամբ, քառ
յակ լույս աշխարհ բերելը բացառիկ երե
ւույթ է համարվում:

1 սեպտեմբերի
Ուսումնական տարվա մեկնարկը
Երեւանի քաղաքապետարանի ենթա
կայության դպրոցներում ազդարարվեց
տոնական միջոցառումներով: Դպրութ
յան օրվա առթիվ մայրաքաղաքի տար
բեր դպրոցներ այցելեցին Երեւանի քա
ղաքապետի տեղակալները, քաղաքա
պետարանի աշխատակազմի պաշտո
նատար այլ անձինք, վարչական շրջան
ների ղեկավարներ:
2 սեպտեմբերի
Զանգվածային անկարգություններ
կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդ
րիաս Ղուկասյանը դադարեցրեց հա
ցադուլը: Այս մասին «Ազատությանը»
տեղեկացրել են ԱՆ քրեակատարողա
կան վարչության հանրային կապերի
բաժնից: Ղուկասյանը հացադուլի մեջ էր
օգոստոսի 2-ից՝ շուրջ մեկ ամիս: Օգոս
տոսի 27-ին ԱՆ ՔԿՎ հանրային կապերի
բաժինը հաղորդագրություն էր տարա
ծել` նշելով, թե այդ օրը Անդրիաս Ղու
կասյանը ենթարկվել է արյան եւ մեզի
լաբորատոր հետազոտության, ինչի
արդյունքում պարզվել է, որ նրա «ար
յան ու մեզի կլինիկական ցուցանիշները
գտնվում են նորմայի սահմաններում»:
Օգոստոսի 29-ին Ղուկասյանը ենթարկ
վել էր նաեւ սոնոգրաֆիկ հետազոտութ
յան, պաթոլոգիական շեղումներ չեն
հայտնաբերվել:

5 սեպտեմբերի
Պաշտոնական այցով Հայաստան ժա
մանեց Վրաստանի վարչապետ Գիորգի
Կվիրիկաշվիլին: «Զվարթնոց» օդանա
վակայանում Վրաստանի իր գործըն
կերոջը դիմավորեց Հայաստանի վար
չապետ Հովիկ Աբրահամյանը: Ինչպես
հաղորդվում է,
դիմավորման պաշտոնական արարո
ղությունից հետո Վրաստանի վարչա
պետի գլխավորած պատվիրակությունն
ուղեւորվել է Ծիծեռնակաբերդի հուշա
համալիր՝ հարգանքի տուրք մատուցե
լու Հայոց ցեղասպանության զոհերի
հիշատակին: Այցի շրջանակում նախա
տեսվում են Վրաստանի վարչապետի
հանդիպումները Հայաստանի նախա
գահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Հո
վիկ Աբրահամյանի հետ:

2 սեպտեմբերի
Լեռնային Ղարաբաղը նշեց անկա
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6 սեպտեմբերի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր
հավատարմագրերը հանձնեց Հայաս
տանում Հունաստանի նորանշանակ
արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նաֆսի
կա Նենսի Էվա Վրայլան: Հանդիպմանն
անդրադարձ եղավ երկկողմ եւ բազմա
կողմ ձեւաչափերով հայ-հունական գոր
ծակցությունը զարգացնելու հնարավո
րություններին եւ առկա մեծ ներուժին:

կին քաղաքապետ, «Հայռուսգազարդի»
նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետ
յանի թեկնածության առաջադրմանը:
10 սեպտեմբերի
Արցախի Հանրապետության ԱԺ նա
խագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունեց ՀՀ
մարդու իրավունքների պաշտպան Ար
ման Թաթոյանի գլխավորած պատվի
րակությանը: Քննարկվեցին ժողովր
դավարական
հաստատությունների
զարգացմանը, մարդու իրավունքների
ու քաղաքացիական ազատություննե
րի պաշտպանության մեխանիզմն երի
օրենսդրական
կատարելագործմանը,
Արցախում սահմանադրական բարե
փոխումների գործընթացին վերաբերող
հարցեր:

7 սեպտեմբերի
Երեւանը մասնակցեց Իրանի Իսլա
մական Հանրապետության Ղազվին
քաղաքում անցկացված` Մետաքսի ճա
նապարհի քաղաքապետների 11-րդ հա
մաժողովին, որի շրջանակում քննարկ
վեցին Մետաքսի ճանապարհի քաղաք
ների, այդ թվում` Երեւանի դերակատա
րումն ու հետագա համատեղ ծրագրերի
հնարավորությունը:

11 սեպտեմբերի
Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին
սեպտեմբերի 11-ին նշեց Խաչվերաց
տոնը, որը Հայ եկեղեցու հինգ տաղա
վար տոներից վերջինն է: Այն Խաչին
նվիրված տոներից ամենակարեւորն
է, որովհետեւ նվիրված է գերությունից
խաչի վերադարձի եւ փառաբանության
հիշատակին: Հայաստանյայց եկեղեցում
Խաչվերացը տոնում են սեպտեմբերի
11-17-նընկած ժամանակահատվածում
հանդիպող կիրակի օրը:

8 սեպտեմբերի
ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն
այսօր` Կառավարության նիստի ժամա
նակ, հայտարարեց իր հրաժարակա
նի մասին: «Մենք դեռեւս անցումային
խնդիրներ ունեցող երկիր ենք, որտեղ
առկա տնտեսական եւ սոցիալական
իրավիճակի բարելավման համար մեզ
անհրաժեշտ են հասարակության եւ
կառավարության միասնական ջանքեր:
Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են նոր
մոտեցումներ, նոր սկիզբ: Այդ պատճա
ռով ես որոշել եմ հրաժարական տալ
եւ նոր կառավարություն ձեւավորելու
հնարավորություն ընձեռել Նախագա
հին: Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջո
ղության մասին եւ շանս տալ նոր կառա
վարությանը՝ կատարված աշխատան
քի հիման վրա եւ նոր մոտեցումներով
համախմբելու հասարակությանը»,- իր
խոսքում, մասնավորապես, նշեց Աբրա
համյանը:

13 սեպտեմբերի
Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ
«4+4+4» ձեւաչափով աշխատանքային
խմբի կողմից Հայաստանի Հանրապե
տությունում ընտրական գործընթաց
ների կազմակերպման եւ անցկացման
մասին փաստաթղթի վերջնական կազմ
ման եւ ստորագրման աշխատանքային
նիստ, որի ընթացքում ԱԺ ՀՀԿ, ԲՀԿ,
ՀԱԿ, ՕԵԿ եւ ՀՅԴ խմբակցություննե
րի ներկայացուցիչները ստորագրեցին
հայտարարություն: Նիստի ընթացքում
քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչ
ները` իրենց տեսակետները ներկայաց
նելով հայտարարության վերաբերյալ,
այն որակեցին պատմական իրադար

Նույն օրը տեղի ունեցած ՀՀԿ խորհր
դի նիստում հավանություն տրվեց վար
չապետի պաշտոնում Երեւանի նախ
76

Հայաստան-2016, երրորդ եռամսյակ. Փաստեր, իրադարձություններ

կան ակտիվիստներ Ա.Ղուկասյանը եւ
Կ.Եղնուկյանը շարունակում են ազա
տազրկված մնալ: Խղճի բազմաթիվ այլ
բանտարկյալներ ու խաղաղ ցուցարար
ներ մինչ օրս տառապում են»,- մասնա
վորապես ասված է Հովհաննիսյանի նա
մակում:

ձություն, որը կարող է շրջադարձային
լինել եւ բարձրացնել ընտրական գոր
ծընթացների նկատմամբ հանրության
վստահությունը:
13 սեպտեմբերի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրա
մանագիր ստորագրեց Կարեն Կարա
պետյանին ՀՀ վարչապետ նշանակելու
մասին:

17 սեպտեմբերի
Էջմիածին քաղաքի ավագանու թեկ
նածուի հաղորդման հիման վրա Հա
յաստանի գլխավոր դատախազության
հատկապես կարեւոր գործերով քննութ
յան վարչությունում հարուցվեց քրգործ
Քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին կետով եւ 149-րդ հոդ
վածի 2-րդ մասի 3-րդ ու 5-րդ կետերով
նախատեսված հանցագործություննե
րի հատկանիշներով՝ մի խումբ անձանց
կողմից նախնական համաձայնությամբ
բռնություն գործադրելու եւ դրա սպառ
նալիքի միջոցով ավագանու թեկնածո
ւին առեւանգելու, վերջինիս ընտրական
իրավունքների իրականացմանը խոչըն
դոտելու առերեւույթ հանցագործութ
յունների դեպքերի առթիվ: Գլխավոր
դատախազության հաղորդագրության
համաձայն` հարուցված քրեական գործն
ուղարկվել է Հատուկ քննչական ծառա
յություն՝ նախաքննություն կատարելու
համար:

14 սեպտեմբերի
Եվրամիությունը ողջունեց Հայաս
տանում ընտրական բարեփոխումների
վերաբերյալ կառավարության եւ ընդդի
մության միջեւ նոր համաձայնագրի ստո
րագրումը, որն արվեց քաղաքացիական
հասարակության հետ խորհրդակցելով:
Այդ մասին այսօր Թվիթերում գրել է ԵՄ
ընդլայնման հարցերով հանձնակատար
Յոհանես Հանը:
«Եվրամիությունը
պատրաստ
է
աջակցել, այդ թվում՝ ֆինանսապես, այս
կարեւոր համաձայնագրի իրականաց
մանը»,- վստահեցրել է Հանը: Ըստ Եվ
րահանձնաժողովի արտաքին հարաբե
րությունների հարցերով խոսնակ Մայա
Կոսիյանչիչի տարածած հայտարարութ
յան՝ համաձայնությունը դրական զար
գացում է ընտրական բարեփոխումների
իրականացման ճանապարհին։
16 սեպտեմբերի
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը նամակ հղեց
Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցութ
յան (ԵԺԿ) նախագահ Ժոզեֆ Դոլին՝
հայցելով նրա «միջնորդությունը, հոր
դորը եւ համապատասխան գործողութ
յունները» «Ժառանգության» ներկայա
ցուցիչներ Ա.Մարտիրոսյանի, Դ.Սանա
սարյանի, Հ.Խուրշուդյանի, քաղաքա
ցիական ակտիվիստներ Ա.Ղուկասյանի
եւ Կ.Եղնուկյանի, «բազմաթիվ այլ խղճի
բանտարկյալների» հարցով: «Մեր երեք
ավագ անդամներին ներկայացված շին
ծու մեղադրանքները դեռեւս չեն հան
վել. նրանք տակավին ենթարկվում են
քրեական հետապնդման: Քաղաքացիա

Գլխավոր դատախազությունում կու
սումնասիրվի Արագածոտնի, Արարա
տի, Արմավիրի, Սյունիքի եւ Տավուշի
մարզերում տեղի ունեցող ՏԻՄ ընտ
րությունների քվեարկության ընթաց
քում ընտրական իրավունքի հնարավոր
խախտման վերաբերյալ տարբեր բնույ
թի ավելի քան 200 տեղեկատվություն:
Դրանցից 108-ը, որոնք առերեւույթ պա
րունակել են հանցագործության հատ
կանիշներ, ուղարկվել են Ոստիկանութ
յան տարածքային ստորաբաժանում
ներ՝ ստուգողական գործողություններ
իրականացնելու նպատակով:
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18 սեպտեմբերի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պար
գեւատրեց Ռիոյի օլիմպիական խաղե
րում մեդալներ նվաճած հայ մարզիկ
ներին: Հունահռոմեական ոճի ըմբիշներ
Արթուր Ալեքսանյանը, Միհրան Հարութ
յունյանը, ծանրորդներ Սիմոն Մարտի
րոսյանը եւ Գոռ Մինասյանը պարգե
ւատրվեցին «Հայրենիքին մատուցած
ծառայությունների համար առաջին
աստիճանի մեդալով: Սարգսյանը պար
գեւատրեց նաեւ Հայաստանի ազգային
օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գա
գիկ Ծառուկյանին՝ Պատվո շքանշանով,
ինչպեսեւ ոլորտի մի շարք այլ ներկայա
ցուցիչների:

տակազմի ղեկավար-նախարար: Վեր
ջիններս այդ պաշտոնները զբաղեցնում
էին նաեւ նախորդ կառավարության
կազմում: Նախագահի այլ հրամանագ
րերով՝ Աշոտ Մանուկյանը նշանակվել
է էներգետիկայի եւ բնական պաշար
ների, Իգնատի Առաքելյանը՝ գյուղատն
տեսության, Վահան Մարտիրոսյա
նը՝ տրանսպորտի եւ կապի, Վարդան
Արամյանը՝ ֆինանսների նախարար:
Այս անձինք նախորդ կառավարութ
յան կազմում չկային: Սերժ Սարգսյանի
հրամանագրերով՝ Վարդան Արամյանը
ազատվել է Հայաստանի նախագահի
աշխատակազմի ղեկավարի առաջին
տեղակալի պաշտոնից, որում նշանակ
վել է Արգենտինայում, Ուրուգվայում,
Պերուում ու Չիլիում Հայաստանի ար
տակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտո
նից ազատված Ալեքսան Հարությունյա
նը:

19 սեպտեմբերի
Միացյալ Նահանգների պետքարտու
ղար Ջոն Քերրին շնորհավորական ու
ղերձ է հղել Հայաստանի անկախության
25-ամյակի կապակցությամբ: Նրանում
մասնավորապես ասվում է. «Նախագահ
Օբամայի ու Միացյալ Նահանգների ժո
ղովրդի անունից շնորհավորանքներս
եմ հղում հայ ժողովրդին անկախության
25-ամյակի առթիվ, որը կնշվի սեպտեմ
բերի 21-ին: Միացյալ Նահանգները խո
րապես արժեւորում է Հայաստանի եւ
Ձեր բոլորի հետ իր ջերմ բարեկամութ
յունը: Այս գեղեցիկ տոնի առթիվ լավա
գույն մաղթանքներս եմ հղում հայ ժո
ղովրդին, ցանկանում խաղաղություն ու
բարօրություն առաջիկա տարում»:

21 սեպտեմբերի
Հայաստանը տոնեց Անկախութ
յան օրը։ Այսօր լրացավ անկախության
հռչակման 25-ամյակը: Երեւանում անց
կացվեցին զորահանդես, բազմաթիվ այլ
միջոցառումներ` Հայաստանի մայրաքա
ղաքում ու մյուս բնակավայրերում: Տո
նի առթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը
շնորհավորական ուղերձներ ստացավ
օտարերկրյա պետությունների ղեկա
վարներից, միջազգային կազմակեր
պությունների, պետական եւ հասարա
կական հատվածի, հոգեւոր դասի ներ
կայացուցիչներից, անհատներից: Շնոր
հավորական ուղերձներ են հղել մասնա
վորապես Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ամերի
կայի Միացյալ Նահանգների նախագահ
Բարաք Օբաման, Ֆրանսիայի նախա
գահ Ֆրանսուա Օլանդը, Չինաստանի
նախագահ Սի Ծինփինը եւ տասնյակ
այլ պետությունների ղեկավարներ:

20 սեպտեմբերի
Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր
ստորագրեց փոխվարչապետ, նախա
րարներ, նախագահի աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ նշանա
կելու մասին:
Հրապարակված հրամանագրի հա
մաձայն՝ Վաչե Գաբրիելյանը նշանակ
վել է Հայաստանի փոխվարչապետ, մի
ջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ
բարեփոխումների նախարար: Մեկ այլ
հրամանագրով Դավիթ Հարությունյանը
նշանակվել է կառավարության աշխա

22 սեպտեմբերի
Արաբկիր եւ Քանաքեռ-Զեյթուն վար
չական շրջանների ընդհանուր իրա
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իրադարձություններից հետո` մեղադր
վելով զանգվածային անկարգություն
ներ կազմակերպելու մեջ։ Փաստաբան
Կարեն Մեժլումյանը «ապօրինի» որա
կեց դատարանի որոշումը՝ ասելով, որ
քննչական մարմինը նույնիսկ մեկ հիմ
նավորում չի ներկայացնում։ Ըստ նրա,
Ղուկասյանն իրականում որպես քաղ
բանտարկյալ է պահվում:

վասության դատարանը վճռեց երկու
ամսով երկարաձգել հուլիսին ՀՀ ոս
տիկանության ՊՊԾ գնդի տարածքը
գրաված «Սասնա ծռերի» անդամներ
Արայիկ Խանդոյանի, Պավել Մանուկյա
նի, Գագիկ Եղիազարյանի եւ Գառնիկ
Հովսեփյանի կալանքը: Պաշտպանների
պնդմամբ՝ բոլոր դեպքերում էլ դատա
րանը հիմնվել է քննիչի միջնորդության
վրա, որտեղ քննիչը կասկածներ է հայտ
նում, որ գտնվելով ազատության մեջ,
նրանք կխոչընդոտեն նախաքննությա
նը: Ողջ օրվա ընթացքում դատարանի
շենքի հարակից տարածքում «Սասնա
ծռեր» խմբի անդամների հարազատնե
րը, աջակիցները բողոքի ակցիաներ էին
անցկացնում:

26 սեպտեմբերի
Կառավարության
նախաձեռնութ
յամբ գումարվեց ՀՀ Ազգային ժողովը
արտահերթ նիստ: Ի թիվս այլ հարցե
րի, օրակարգում էր «Կառավարության
կառուցվածքի մասին» օրենքում փոփո
խություն կատարելու նախագիծը: Վար
չապետ Կարեն Կարապետյանն առա
ջարկել է վերացնել քաղաքաշինության
նախարարությունը՝ այն դարձնելով
Ճարտարապետության եւ մշակութային
արժեքների պահպանման կոմիտե, տե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր
տը փոխանցել տրանսպորտի եւ կապի
նախարարությանը, որպես առանձին
կոմիտե առանձնացնել զբոսաշրջության
ոլորտը, էկոնոմիկայի նախարարությու
նը վերանվանել ներդրումների եւ ձեռ
նարկատիրության աջակցության նա
խարարություն:

23 սեպտեմբերի
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հայտա
րարություն տարածեց, որ ինքը եւ իր
գլխավորած «Ժառանգություն» կուսակ
ցությունը միանում են Արդարության
արշավին:
«Ուրախ եմ «Ժառանգություն» կու
սակցության անունից միանալ «Արդա
րություն Հայաստանում» արշավին, որի
մեկնարկը տվեցին Սերժ Թանգյանը,
Վահե Բերբերյանը, Ատոմ Էգոյանը եւ
այլ մտավորականներ համայն աշխար
հից»,- ասված է հայտարարությունում:
Շարունակության մեջ Հովհաննիսյանը
հավելում է. «Սա մեր սեփական ազգա
յին ստուգատեսն է, որը պետք է անց
նենք արժանապատվությամբ ու առա
քինությամբ՝ եւ՛ նրանց անունից, ովքեր
կռվեցին ու ընկան, եւ՛ հանուն նրանց,
ովքեր ապրելու ու առաջնորդելու են
վաղը»:
24 սեպտեմբերի
Դատարանը բավարարեց իրավա
պահների միջնորդությունը եւ եւս երկու
ամսով երկարաձգեց «Նոր Հայաստան»
հանրային փրկության ճակատի անդամ
Անդրիաս Ղուկասյանի կալանքը: Ղու
կասյանը կալանավորվել է հուլիսի 29-ի
գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած
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