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 Հար գե լի ըն թեր ցող ներ,

 Ձեր ձեռ քին է « Փո փոխ վող աշ խարհ.  Հա յացք Ե րե-
ւա նից» ե ռամս յա հան դե սի վեր ջին հա մա րը: Սկ սած 
2012 թվա կա նից՝  Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նը (ՌԱՀՀԿ) 
ո րոշ ընդ հա տում նե րով հրա տա րա կում էր այդ պար-
բե րա կա նը, որ տեղ զե տեղ վում էին հե տա զո տութ-

յուն ներ  Հա յաս տա նի եւ  Մեծ մեր ձա վոր ա րե ւել քի տա րա ծաշր ջա նի քա-
ղա քա կան ու սո ցիալ-տնտե սա կան հրա տապ հիմ նախն դիր նե րի վե րա-
բեր յալ:

Այդ ու սում նա սի րութ յուն նե րի հե ղի նակ նե րը մեր երկ րի հայտ նի քա-
ղա քա գետ ներ էին, ինչ պես նաեւ ե րի տա սարդ տա ղան դա վոր փոր ձա-
գետ ներ ու քա ղա քա կան վեր լու ծա բան ներ: Ի սկզբա նե մենք որ դեգ րել 
էինք հե ղի նա կա յին մտքի լիա կա տար ա զա տութ յան ա պա հով ման գոր-
ծե լա կեր պը, ըն դո րում՝ պա հան ջե լով խստո րեն պահ պա նել նյու թի շա-
րադ րան քի՝ ՌԱՀՀԿ-ի կող մից ըն դուն ված չա փո րո շիչ նե րը: Այդ պի սի 
մո տե ցու մը նպա տակ ու ներ խթա նե լու ինչ պես քա ղա քա գի տա կան մշա-
կույ թը, այն պես էլ  Կենտ րո նի տպա գիր ար տադ րան քի մա տուց ման ան-
հա տա կան ո ճը:

 Նա խագ ծի ի րա կա նաց ման ա ռա ջին տա րի նե րին ա ռան ձին հա մար ներ 
խստիվ թե մա տիկ էին, իսկ վեր ջին եր կու տա րի նե րի թո ղար կում նե րը հե-
ղի նակ նե րին ար դեն տա լիս էին թե մա նե րի ընտ րութ յան լայն ա զա տութ-
յուն: Ա մեն դեպ քում գլխա վոր մեր պա հան ջը ար հես տա վար ժութ յունն էր: 
Ա րագ փո փոխ վող աշ խար հը պա հան ջում է մեր ի րա կա նութ յան վեր լու-
ծութ յան նո րա նոր ձե ւե րի մշտա կան փնտրտուք:  Մենք փոր ձում էինք հե-
տե ւել ժա մա նա կի այդ հրա մա յա կա նին:

Եվ հի մա ՌԱՀՀԿ-ն  ո րո շել է ա վար տել տվյալ նա խա գի ծը եւ անց նել 
աշ խա տան քի նոր ձե ւե րի, ո րոնք ի զո րու են ա պա հո վել հե տա զո տա կան 
մեր գոր ծու նեութ յան պատ շաճ շար ժըն թա ցը:  Հե տայ սու աշ խա տե լու ենք 
 Կենտ րո նի վեր լու ծա կան ար տադ րան քը մա տու ցել այլ ռիթ մով ու ծրագ-
րա հեն քով՝ օգ տա գոր ծե լով է լեկտ րո նա յին տե ղե կատ վութ յան մի ջոց նե րի 
բազ մա պի սի ա ռա վե լութ յուն նե րը:

 Հու սով ենք՝ ՌԱՀՀԿ հե տա զո տութ յուն նե րի նկատ մամբ ըն թեր ցող նե-
րի հե տաքրք րութ յու նը միայն կա ճի:

ՌԱՀՀԿ գիտական ծրագրերի տնօրեն Մանվել 
Սարգսյանի ներածական խոսքը
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Թուրքիայի սիրիական քաղաքականությունը 2011-2017թթ.

ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Թուրքագետ

Թուրք-սիրիականհարաբերություն-
ները1998-2011թթ.

Դե ռեւս 1998թ. Թուր քիան ու Սի-
րիան պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա-
կի շե մին էին: Հիմ նա կան պատ ճառն 
այն էր, որ Սի րիան մե ծա պես ա ջակ-
ցում էր Թուր քիա յում ա հա բեկ չա կան 
հռչակ ված Քրդս տա նի աշ խա տա վո-
րա կան կու սակ ցութ յա նը (PKK)։ Ա վե-
լին՝ PKK-ի ա ռաջ նորդ Աբ դուլ լահ 
Օ ջա լա նը գտնվում էր Սի րիա յում, իսկ 
Թուր քիան պա հան ջում էր նրան վտա-
րել այն տե ղից։ Սա կայն այն ժա մա նակ 
բա նը չհա սավ պա տե րազ մի, քա նի որ 
Սի րիան, ի վեր ջո, տե ղի տվեց թուր քա-
կան կող մի ճնշում նե րին ու սպառ նա-
լիք նե րին, ինչն էլ ա վարտ վեց 1998թ. 
հոկ տեմ բե րի 20-ին կնքված Ա դա նա յի 
հա մա ձայ նագ րով, ո րով Սի րիան պար-
տա վոր վեց չա ջակ ցել PKK-ին, փա կել 
նրա ֆի նան սա վոր ման հոս քե րը, Օ ջա-
լա նին վտա րել երկ րից։ Ա դա նա յի հա-
մա ձայ նագ րից հե տո ո րո շա կի ջեր մա-
ցում սկսվեց երկ կողմ հա րա բե րութ-
յուն նե րում։ Դ րան նպաս տեց նաեւ այն, 
որ 2000թ. մա հա ցավ Սի րիա յի նա խա-

գահ Հա ֆեզ Ա սա դը, ո րին փո խա րի-
նեց նրա որ դի Բա շար Ա սա դը։ Բա ցի 
դրա նից, 2002թ. նո յեմ բե րի 3-ին Թուր-
քիա յի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րում հաղ թեց «Ար դա րութ յուն եւ 
զար գա ցում» կու սակ ցութ յու նը (ԱԶԿ), 
ո րը որ դեգ րեց ա րա բա կան աշ խար հի 
հետ մեր ձե նա լու քա ղա քա կա նութ յուն։ 

2000-ա կան նե րին մեծ զար գա ցում 
ապ րե ցին թուրք-սի րիա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը. 2007թ. ու ժի մեջ մտած 
ա զատ ա ռեւտ րի մա սին հա մա ձայ նագ-
րի շնոր հիվ ա ճեց ապ րան քաշր ջա նա-
ռութ յու նը, 2009թ. ստեղծ վեց թուրք-
սի րիա կան բարձր մա կար դա կի ռազ-
մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
խոր հուր դը, ա ռա ջըն թաց գրանց վեց 
զբո սաշր ջութ յան, ներդ րում նե րի եւ այլ 
ո լորտ նե րում, 2000-2005թթ. ի րա կա-
նաց վեց 55 պաշ տո նա կան այց, ո րոն-
ցից ա ռա վել հի շար ժան են եր կու սը։ 
2004թ. հուն վա րի սկզբին Թուր քիա 
այ ցե լեց Սի րիա յի նա խա գահ Բա շար 
Ա սա դը, ինչն ան նա խա դեպ ի րա դար-
ձութ յուն էր Սի րիա յի նա խա գա հի հա-
մար, իսկ 2004թ. դեկ տեմ բե րին Սի րիա 
այ ցե լեց Թուր քիա յի վար չա պետ Ռե ջեփ 
Էր դո ղա նը (վեր ջին ան գամ Թուր քիա յի 
վար չա պետ նե րից Թուր գութ Օ զալն էր 
այ ցե լել Սի րիա՝ 1987թ.)։ Այդ այ ցե րի 
արդ յունք նե րով ընդգծ վեց, որ Թուր-
քիան Սի րիա յի հա մար բաց դար պաս 
է դե պի Եվ րո պա, իսկ Սի րիան Թուր-
քիա յի հա մար բաց դար պաս՝ դե պի իս-
լա մա կան աշ խարհ։ 2003թ. Սի րիան 
ող ջու նեց Թուր քիա յի խորհր դա րա նի 
մեր ժու մը ԱՄՆ-ին՝ կապ ված Ի րա քում 
ռազ մար շավ սկսե լու նպա տա կով երկ-
րում զորք տե ղա կա յե լու հետ։ 2008թ. 
Թուր քիան միջ նոր դութ յուն էր ի րա կա-
նաց նում Սի րիա յի ու Իս րա յե լի մի ջեւ։ 
Բա ցի դրա նից, Թուր քիա յին ու Սի-
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րիա յին միա վո րում էին քրդե րի դեմ 
պայ քա րը եւ Հա մաա րա բա կան գա-
զա տա րի կա ռու ցու մը։ Կա րե լի է ա սել, 
որ 1998-2011 թվա կան նե րը ե ղել են 
թուրք-սի րիա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րում թե րեւս միակ դրա կան ժա մա նա-
կաշր ջա նը, քա նի որ այդ հա րա բե րութ-
յուն ներն ա վե լի հա ճախ հա գե ցած էին 
խնդիր նե րով (Ա լեք սանդ րե տի սան ջակ 
( Հա թայ), PKK, Եփ րատ գե տի վրա 
թուր քա կան ջրա յին խո շոր նա խագ ծեր 
եւ այլն)։ Սի րիա յի հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րը Թուր քիա յի հա մար է՛լ ա վե լի 
կա րե ւոր վե ցին Իս րա յե լի հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րի կտրուկ վատ թա րա-
ցու մից (2010թ. « Մա վի Մար մա րա յի» 
մի ջա դե պից) հե տո։ 

Այս պի սով՝ մենք տես նում ենք, որ 
2011թ. «Ա րա բա կան գար նան» շրջա-
նում թուրք-սի րիա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րը բա վա կան բարձր մա կար դա-
կում էին եւ, կա րե լի է ա սել, Սի րիան 
Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում Թուր քիա յի 
հա մար ո րո շա կի փո խա տե ղում էր կա-
տա րել Իս րա յե լի հետ։ Բա ցի դրա նից, 
եր կու երկր նե րի ղե կա վար նե րի մի ջեւ 
կար ըն տա նե կան մտեր մութ յուն. Էր-
դո ղանն ու Ա սադն ի րենց կա նանց հետ 
ան գամ հա մա տեղ ար ձա կուրդ են անց-
կաց րել (թեեւ դրա նից հե տո Ա սա դի 
կին Աս ման ա մուս նուն խնդրել է այ լեւս 
չա նել նման բան, քա նի որ Էր դո ղան-
նե րը չու նեն կրթութ յուն ու ճա շակ)։ 
Հա վե լենք, որ Սի րիա յի ճգնա ժա մի 
մեկ նար կից ըն դա մե նը 1 ա միս ա ռաջ՝ 
2011թ. փետր վա րին, եր կու երկր նե-
րի վար չա պետ նե րը (Էր դո ղան, Նա ջի 
Օտ րի) մաս նակ ցե ցին սահ մա նա յին 
Օ րոն տաս (Ա սի) գե տի վրա « Բա րե կա-
մութ յան» ամ բար տա կի կա ռուց ման 
հիմ նար կե քին։ Փաս տո րեն Թուր քիան 
ու Սի րիան հենց նման պայ ման նե րում 
թե ւա կո խե ցին «Ա րա բա կան գար նան» 
ժա մա նա կաշր ջան։

Սիրիայում ժողովրդական հուզում-
ներիմեկնարկը,Թուրքիայիդիրքո-
րոշումը

Թեեւ Սի րիա յում հա կա կա ռա վա-
րա կան ա ռա ջին ե լույթ նե րը սկսվե ցին 
2011թ. հուն վա րի վեր ջին, սա կայն ժո-
ղովր դա կան զանգ վա ծա յին հու զում նե-
րը մեկ նար կե ցին մար տի 15-ին՝ աս տի-
ճա նա բար վե րա ճե լով քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազ մի։ Այդ ժա մա նակ Էր դո ղա նը 
հայտն վել էր շատ ծանր վի ճա կում. նախ 
խա լի ֆի հա վակ նութ յուն նե րով Էր դո ղա-
նը վեր ջին շրջա նում ինք նա կամ ստանձ-
նել էր աշ խար հի մու սուլ ման նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նի դե րը եւ ել նե լով 
նաեւ դրա նից՝ շա րու նակ դա տա պար-
տում էր պա ղես տին ցի նե րի հան դեպ 
Իս րա յե լի գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Բա ցի 
դրա նից, Էր դո ղա նը Սի րիա յից ա ռաջ, թե-
կու զեւ ո րո շա կի ու շա ցու մով, բայ ցե ւայն-
պես դա տա պար տել էր Ե գիպ տո սում ու 
Լի բիա յում իշ խող վար չա կար գե րի՝ Հոս-
նի Մու բա րա քի ու Մո ւամ մար Քա դա ֆիի 
կող մից սե փա կան ժո ղովր դի դեմ ուժ 
կի րա ռե լը, եւ հե տե ւա բար նա չէր կա րող 
պար զա պես լռութ յուն պահ պա նել Ա սա-
դի պա րա գա յում։ Եվ չնա յած դրան՝ Էր-
դո ղա նը սկզբում պահ պա նեց այդ լռութ-
յու նը։ Ա վե լին՝ ար դեն մար տի 26-ին նա՝ 
գի տակ ցե լով, որ Ա սա դը կա րող է ար ժա-
նա նալ Մու բա րա քի կամ Քա դա ֆիի ճա-
կա տագ րին, հե ռա խո սազ րույց ու նե ցավ 
Ա սա դի հետ ու ող ջու նեց բա րե փո խում-
ներ կա տա րե լու՝ նրա ո րո շու մը։ Էր դո-
ղա նը շա հագրգռ ված էր, որ Սի րիա յում 
ա րա գո րեն մա րեին ժո ղովր դա կան հու-
զում նե րը եւ պահ պան վեր ստա տուս-
քվոն։ Թուր քիա յի հա մար տվյալ ժա մա-
նակ գերխն դի րը Սի րիա յի քրդե րի ան ջա-
տո ղա կան շար ժում նե րը կան խե լը կամ 
վե րահս կելն էր։ Էր դո ղա նը տե սել էր, որ 
Ա սա դի իշ խա նութ յան ժա մա նակ դրանք 
վե րահս կո ղութ յան տակ են, եւ խիստ շա-
հագրգռ ված էր, որ վեր ջինս Սի րիա յում 
մնա իշ խա նութ յան ղե կին։ 
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Ապ րի լի 6-ին Սի րիա գոր ծուղ վեց 
Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րար Ահ մեթ 
Դա վու թօղ լուն, ով Ա սա դին կոչ ա րեց 
վե րաց նել 1963 թվա կա նից գոր ծող ար-
տա կարգ դրութ յան ռե ժի մը (դա տե ղի 
ու նե ցավ ապ րի լի 21-ին), քրդե րին տալ 
քա ղա քա ցիութ յուն (ապ րի լի 7-ին Ա սա-
դը սկսեց քա ղա քա ցիութ յուն տալ Հա-
սե կե նա հան գի քրդե րին), իսկ բա նա կը 
հե ռու պա հել քա ղաք նե րից։ Ապ րի լի 
28-ին Էր դո ղա նի հա տուկ ներ կա յա-
ցուց չի կար գա վի ճա կով Սի րիա մեկ նեց 
Թուր քիա յի Ազ գա յին հե տա խու զա կան 
կազ մա կեր պութ յան (MIT) ղե կա վար Հա-
քան Ֆի դա նը (այ ցից հե տո Թուր քիան 
սկսեց Սի րիա յից ըն դու նել փախս տա-
կան նե րին)։ Մա յի սի 7-ին Դա վու թօղ-
լուն եւս մեկ ան գամ բա րե փո խում ներ 
անց կաց նե լու կոչ ա րեց Ա սա դին, իսկ 
օ գոս տո սի 9-ին վերս տին այ ցե լեց Դա-
մաս կոս եւ 6.5 ժա մա նոց հան դի պում 
ու նե ցավ Ա սա դի հետ (2015թ. հուն վա-
րին Դա վու թօղ լուն, հի շեց նե լու հա մար 
թուրք-սի րիա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի սերտ լի նե լը, հայ տա րա րեց, որ 10 
տա րում 62 ան գամ այ ցե լել է Սի րիա)1։ 
Փաս տո րեն Ա սադն ան սաց Թուր քիա յի 
հոր դոր նե րին, կա տա րեց բա րե փո խում-
ներ, սա կայն դա չկան խեց Թուր քիա յի 
ու Սի րիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի վատ-
թա րա ցու մը, ո րի պատ ճառ ներն են. 

1) Էր դո ղա նը սկսեց Ա սա դին մե ղադ-
րել ի րեն բազ մա թիվ խոս տում ներ (14 
կե տա նոց «ճա նա պար հա յին քար տեզ») 
տա լու, սա կայն չկա տա րե լու հա մար։ 
Ա սադն էլ Էր դո ղա նին մե ղադ րում էր 
ա նի րա տե սա կան պա հանջ ներ ա ռաջ 
քա շե լու մեջ՝ ընդգ ծե լով, որ 30 տա րի 
նոր Սահ մա նադ րութ յուն չըն դու նած 
Թուր քիան Սի րիա յից պա հան ջում է այն 
ըն դու նել ըն դա մե նը 3 ամ սում։ Ա պա 
Էր դո ղա նը սկսեց Ա սա դին մե ղադ րել 
սե փա կան ժո ղովր դի դեմ բռնութ յուն-
ներ գոր ծադ րե լու մեջ, իսկ Ա սադն իր 
հեր թին Էր դո ղա նին հի շեց րեց Թուր-
քիա յի քրդե րի դեմ բռնութ յուն նե րի 

մա սին։ Արդ յուն քում գոր ծը հա սավ եր-
կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի խզմա նը (2011թ. 
սեպ տեմ բե րին CNN-ի հետ զրույ ցում 
Էր դո ղա նը հայ տա րա րեց, որ ա վե լի քան 
համ բե րա տար է գտնվել Ա սա դի հան-
դեպ, սա կայն իր համ բե րութ յան բա-
ժակն ար դեն լցվել է)։ Այդ ժա մա նակ 
ե գիպ տա կան «Ալ-Ահ րամ» թեր թը գրեց, 
որ Ա սա դից Էր դո ղա նի հիաս թափ վե լու 
պատ ճա ռը բա րե փո խում նե րի հետ չի 
կապ ված. « Հու նի սին Էր դո ղանն Սի րիա-
յում հա կա կա ռա վա րա կան ե լույթ նե րի 
դա դա րեց ման հար ցում ա ջակ ցութ յուն 
է ա ռա ջար կել Ա սա դին, ե թե նա կա ռա-
վա րութ յու նում 3-4 նա խա րա րա կան 
պորտ ֆել հատ կաց նի Սի րիա յում ար-
գել ված « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» (ՄԵ) 
կազ մա կեր պութ յա նը: Սա կայն Ա սա դը 
կտրուկ մեր ժել է Էր դո ղա նի այդ ա ռա-
ջար կը` նշե լով, որ քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յան տես քով իս լա միստ նե րի վե րա-
դար ձը բա ցառ վում է, որ ՄԵ-ի կրո նա-
կան բնույ թը չի հա մա պա տաս խա նում 
Սի րիա յի աշ խար հիկ բնույ թին, որ ՄԵ-ն 
Սի րիա յի հա մար նույնն է, ինչ Թուր քիա-
յի հա մար PKK-ը»2։

2) Սի րիա յի հան դեպ Թուր քիա յի դիր-
քո րոշ ման փո փոխ մա նը նպաս տեց նաեւ 
2011թ. հու լի սի 25-ին «Ի րան-Ի րաք- Սի-
րիա- Լի բա նան» (շիա կան) գա զա տա-
րի կա ռուց ման մա սին պայ մա նագ րի 
կնքու մը։ Թուր քիա յում խստա պես ցան-
կա նում էին, որ ի րա նա կան գա զը ԵՄ-ին 
մա տա կա րար վի հենց իր տա րած քով եւ, 
ել նե լով նաեւ դրա նից, նպա տա կա հար-
մար հա մար վեց բոր բո քել լար ված ի րա-
վի ճա կը Սի րիա յում (նաեւ Ի րա քում), 
ին չը (պա տե րազ մը, իշ խա նա փո խութ-
յու նը) Ի րա նին կդներ փա կու ղա յին ի րա-
վի ճա կում, անհ նա րին կդարձ ներ «շիա-
կան» գա զա տա րի կա ռու ցու մը, Ի րա նին 
կստի պեր ընտ րել թուր քա կան եր թու-
ղին։ Դա տա րան ցիկ մեծ ե կա մուտ ներ 
կա պա հո վեր Թուր քիա յին, Ի րա նին 
տա րան ցիկ կախ վա ծութ յան մեջ կդներ 
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ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Թուր քիա յից, կմե ծաց ներ Թուր քիա յի 
աշ խար հա քա ղա քա կան դե րը, ներդ րում 
կու նե նար ԵՄ-ին Թուր քիա յի ան դա մակ-
ցութ յան վե րա բեր յալ բա նակ ցութ յուն-
նե րում։ Ի դեպ, 2009թ. Ա սա դը մեր ժել 
էր « Կա տար- Սի րիա- Թուր քիա-Եվ րո-
պա» գա զա տա րի նա խա գի ծը, ին չը ո րոշ 
փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով՝ դար ձել է 
Սի րիա կան վե ճի բուն պատ ճա ռը։ 

3) Սա կայն Թուր քիա յի դիր քո րոշ ման 
փո փոխ ման հիմ նա կան պատ ճառն այն 
էր, որ 2011թ. օ գոս տո սի 18-ին ԱՄՆ 
նա խա գահ Բա րաք Օ բա ման ա ռա ջին 
ան գամ բա ցեի բաց հայ տա րա րեց, որ 
Ա սա դը պետք է հե ռա նա։ ՆԱՏՕ-ի գծով 
ԱՄՆ դաշ նա կից Թուր քիան ո րո շեց, որ 
Ա սա դի օ րե րը հաշվ ված են, եւ ար դեն 
պետք է ա ջակ ցել սի րիա կան ընդ դի-
մութ յա նը (սեպ տեմ բե րին CNN-ի հետ 
զրույ ցում Էր դո ղա նը չբա ցա ռեց, որ 1 
տա րի անց Ա սա դը չի լի նի իշ խա նութ-
յան ղե կին3)։ Սա կայն Թուր քիա յում հաշ-
վի չա ռան այն, որ ԱՄՆ-ը չու նի Ա սա դին 
տա պա լե լու հստակ ռազ մա վա րութ յուն, 
թե րագ նա հա տե ցին հենց Ա սա դին, ինչ-
պես նաեւ նրան իշ խա նութ յան պա հե լու 
հար ցում Ի րա նի ու ՌԴ-ի վճռա կա նութ-
յու նը։ Օ բա մա յի հայ տա րա րութ յու նից 
ըն դա մե նը 5 օր անց Ս տամ բու լում ձե-
ւա վոր վեց սի րիա կան ընդ դի մութ յան 
կոա լի ցիոն խում բը՝ Սի րիա կան ազ գա-
յին խոր հուր դը։ Եվ Թուր քիան սկսեց 
մե ծա պես ա ջակ ցել սի րիա կան ընդ դի-
մութ յա նը՝ գտնե լով, որ. ա) ե թե շա րու-
նա կի ա ջակ ցել Ա սա դին, ա պա շու տով 
կստա նա թշնա մա բար տրա մադր ված 
ռե ժիմ՝ ի դեմս սի րիա կան ընդ դի մութ-
յան, բ) ե թե սի րիա կան ընդ դի մութ յունն 
իր ա ջակ ցութ յամբ գա իշ խա նութ յան, 
ա պա պար տա կան կլի նի ի րեն, եւ Սի-
րիան կվե րած վի Թուր քիա յից կախ յալ 
պե տութ յան, գ) սի րիա կան ընդ դի մութ-
յան մի ջո ցով կկա րո ղա նա հե տա գա յում 
վե րահս կել Սի րիա յի քրդե րի հնա րա վոր 
ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րը4։

Բացդռներիքաղաքականություն

Սի րիա յում բա խում ներ սկսվե լուց 
հե տո Թուր քիան փախս տա կան նե րի 
հան դեպ որ դեգ րեց բաց դռնե րի քա ղա-
քա կա նութ յուն՝ նրանց հա մար մո տա կա 
նա հանգ նե րում կա ռու ցե լով վրա նա յին 
ու տնա կա յին ճամ բար ներ։ Թուր քիա յի 
տվյալ դիր քո րոշ ման հիմ քում ըն կած էին 
մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք աս տի ճա նա-
բար է՛լ ա վե լի շա տա ցան։

1) Ար դեն նշվեց, որ խա լի ֆի հա վակ-
նութ յուն նե րով Էր դո ղանն ի րեն հռչա-
կել էր մու սուլ ման նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան, եւ սի րիա ցի փախս տա կան-
նե րին ըն դու նե լը հրա շա լի ա ռիթ էր դա 
վե րա հաս տա տե լու, մու սուլ մա նա կան 
աշ խար հում իր ի մի ջը բարձ րաց նե լու 
հա մար (չնա յած դրան՝ հե տա գա յում 
Էր դո ղա նին մե ղադ րե ցին «Ին ջիր լի քի» 
ա վիա բա զան մու սուլ ման նե րին հար վա-
ծե լու նպա տա կով ԱՄՆ-ին տրա մադ րե-
լու հա մար)։

2) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լը նպաս տում էր Թուր քիա յի իշ խա-
նութ յուն նե րի ա ռաջ քա շած այն թե զի 
հաս տատ մա նը, որ Սի րիան Թուր քիա յի 
հա մար Լի բիա չէ, որ ի տար բե րութ յուն 
(2011թ.) Լի բիա յի դեպ քե րի, Սի րիա յի 
դեպ քերն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են 
Թուր քիա յի վրա՝ չէ որ վեր ջինս Սի րիա յի 
հետ ու նի իր ա մե նաեր կար ցա մա քա յին 
սահ մա նը՝ 911 կմ։ Այ սինքն՝ Թուր քիան 
դրա նով հիմք էր ստեղ ծում Սի րիա յի 
հար ցում իր «պա հան ջա տի րութ յու նը», 
Սի րիա յի դեպ քե րին իր ա պա գա մի ջամ-
տութ յու նը «օ րի նա կա նաց նե լու» հա մար։ 

3) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լը պետք է նպաս տեր Թուր քիա յի 
կող մից Սի րիա յի հյու սի սում «անվ տան-
գութ յան եւ թռիչ քա զերծ գո տու» ստեղծ-
մա նը, ուր կկա րո ղա նա յին պատս պար-
վել փախս տա կան նե րը։ Եվ որ քան երկ-
րում շա տա նում էր փախս տա կան նե րի 
թի վը, այն քան բարձ րա նում էր Թուր-
քիա յի ձայ նը։ Սկզ բում հայ տա րար վում 
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Թուրքիայի սիրիական քաղաքականությունը 2011-2017թթ.

էր, որ ե թե սի րիա ցի փախս տա կան նե րի 
թվա քա նա կը գե րա զան ցի 10.000-ը (հե-
տո 50.000-ը), ա պա Թուր քիան «միայ-
նակ չի կա րո ղա նա կրել այդ ծանր բե ռը» 
եւ ստիպ ված կլի նի դի մել մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի օգ նութ յա նը։ 2012թ. օ գոս-
տո սին Դա վու թօղ լուն որ պես «կար միր 
գիծ» սահ մա նեց 100.000 փախս տա-
կա նի առ կա յութ յու նը5, սա կայն հոկ տեմ-
բե րին Թուր քիա յում սի րիա ցի փախս-
տա կան նե րի թի վը հա սավ 100.363-ի՝ 
հա տե լով հո գե բա նա կան շե մը6։ Այդ 
ժա մա նակ Թուր քիա յում դեռ չգի տեին, 
որ փախս տա կան նե րի թի վը հաս նե լու 
է ա վե լի քան 3.5 մի լիո նի, ինչն ա պա-
ցու ցում է «ծանր բե ռը միայ նակ կրել 
չկա րո ղա նա լու» Թուր քիա յի դիր քո րոշ-
ման սնան կութ յու նը։ Ի րա կա նում «անվ-
տան գութ յան գո տին» պետք է սե պի դեր 
խա ղար Թուր քիա յի, Սի րիա յի ու Ի րա քի 
քրդե րի մի ջեւ (դրա հա մար էլ տվյալ գո-
տու ստեղծ ման վայր ընտր վել էր Քա մըշ-
լըի շրջա նը) եւ պետք է ծա ռա յեր Սի րիա-
յի հյու սի սում թուր քա կան ռազ մա կան 
ներ կա յութ յան հաս տատ մա նը։

4) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լը Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րին 
հնա րա վո րութ յուն տվեց հիմ նա վո րել 
Սի րիա յի հետ սահ մա նը բաց պա հե լը, 
ո րով ակ տի վո րեն ի րա կա նաց վում էր 
զին յալ նե րի, զենք-զի նամ թեր քի երկ կողմ 
ե լու մուտ (զին յալ նե րը Թուր քիա յից մեկ-
նում էին Սի րիա՝ Ա սա դի զոր քե րի դեմ 
կռվե լու հա մար, իսկ Սի րիա յից Թուր-
քիա բեր վում էին վի րա վոր զին յալ նե րը՝ 
բու ժում ստա նա լու, հանգս տա նա լու եւ 
այլ նի հա մար)։ 2013թ. հուն վա րին Ա սա-
դը հայ տա րա րեց, որ ե թե չլի նեն Թուր-
քիա յի սահ մա նով զին յալ նե րի, զենք-զի-
նամ թեր քի մա տա կա րա րում նե րը, ա պա 
սի րիա կան հա կա մար տութ յու նը կա-
վարտ վի եր կու շա բա թում7։

5) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րի մուտ-
քը Թուր քիա յին հնա րա վո րութ յուն տվեց 
հա վա քագր ման աշ խա տանք ներ կա տա-
րել նրանց շրջա նում։ Այդ երկ րի հա տուկ 

ծա ռա յութ յուն ներն ակ տիվ աշ խա տանք-
ներ ծա վա լե ցին երկ րում հանգր վա նած 
սի րիա ցի փախս տա կան նե րի շրջա նում՝ 
մար զե լով, զի նե լով եւ ու ղար կե լով Սի-
րիա՝ Ա սա դի զոր քե րի դեմ կռվե լու հա-
մար։

6) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լը եւ այդ պի սով թուրք-սի րիա կան 
սահ մա նը բաց պա հե լը Թուր քիա յին 
հնա րա վո րութ յուն տվեց զբաղ վել նաեւ 
հա րե ւան երկ րի թա լա նով։ 2013թ. հուն-
վա րին Սի րիա յի ԱԳՆ-ը հայ տա րա րեց, որ 
Հա լե պի նա հան գում թա լան վել է ա վե լի 
քան 1000 գոր ծա րան, ո րոնց սար քա վո-
րում ներն ու ղարկ վել են Թուր քիա, ին չը 
նա ո րա կեց ծո վա հե նութ յուն եւ դի մեց 
ՄԱԿ-ին։ Թուր քա կան մա մու լի պնդմամբ՝ 
Սի րիա յի տնտե սա կան մայ րա քա ղաք 
Հա լե պի գոր ծա րան նե րի թա լանն ի րա-
կա նաց վել է Էր դո ղա նի հրա մա նով, ով 
դրա նով ցան կա ցել է ծնկի բե րել Սի րիա յի 
տնտե սութ յու նը եւ հատ կա պես ձեր բա-
զատ վել Թուր քիա յի հա մար արդ յու նա-
բե րա կան մրցակ ցա յին մի շարք ո լորտ նե-
րից՝ ման վածք, տեքս տիլ, սնունդ, բժշկա-
կան պա րա գա ներ, ցե մենտ։ Տն տե սա գետ 
Հա յան Սու լեյ մա նի խոս քով՝ դա ակն հայտ 
հափշ տա կութ յան երկ րորդ դեպքն էր Սի-
րիա յի պատ մութ յան մեջ. ա ռա ջին դեպ-
քը գրանց վել էր 1865թ., երբ Օս ման յան 
կայս րութ յու նը տար բեր մաս նա գի տութ-
յուն նե րով խմբե րին, ար հես տա վոր նե րին 
Սի րիա յից տե ղա փո խեց Ս տամ բուլ։ Հե-
տա գա տա րի նե րին էլ Թուր քիան Սի րիա-
յում գոր ծող ԻՊ ա հա բեկ չա կան խմբա վո-
րու մից գնում էր է ժան նավթ, բամ բակ, 
ան տիկ ի րեր եւ այլն՝ այդ պի սով ֆի նան-
սա վո րե լով ա հա բեկ չութ յա նը8։

7) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լով եւ հե տա գա յում նրանց ուղ ղե-
լով դե պի ԵՄ՝ Թուր քիան հա սավ միգ-
րա ցիոն հայտ նի գոր ծար քի կնքմա նը, 
ո րով ԵՄ-ը պար տա վոր վեց Թուր քիա յին 
տրա մադ րել 3 մլրդ € (ա վե լի ուշ եւս 3 
մլրդ €), ա րա գաց նել Թուր քիա յի քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար վի զա յին պայ մա նա-
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կար գի չե ղարկ ման գոր ծը, ակ տի վաց նել 
ԵՄ-ին Թուր քիա յի ան դա մակ ցութ յան 
գոր ծըն թա ցը։ Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն-
նե րը շա րու նակ հայ տա րա րում են, թե 
սի րիա ցի ու ի րաք ցի փախս տա կան նե րի 
վրա «ծախ սել են» 10-20 մլրդ € եւ մի-
ջազ գա յին հան րութ յու նից ստա ցել են ըն-
դա մե նը 0.5 մլրդ €, սա կայն ի րա կա նում 
փախս տա կան նե րի միայն 10%-ն  է բնակ-
վում ճամ բար նե րում. մեծ թվով փախս-
տա կան ներ ապ րում են նկուղ նե րում, 
կա մուրջ նե րի տակ եւ ան մարդ կա յին այլ 
պայ ման նե րում։ 

8) Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը 
նպա տա կադր վել են սի րիա ցի փախս տա-
կան նե րի մի ջո ցով փո խել երկ րի քրդաբ-
նակ նա հանգ նե րի ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րը։ Ն րանց մե ծա պես վա խեց նում 
է, որ մի շարք նա հանգ ներ գե րա զան ցա-
պես բնա կեց ված են քրդե րով, եւ պա տա-
հա կան չէ, որ Էր դո ղա նը քա նիցս հայ տա-
րա րեց փախս տա կան նե րին Թուր քիա յի 
քա ղա քա ցիութ յուն տա լու հնա րա վո-
րութ յան մա սին։ Տվ յալ քա ղա քա կա-
նութ յան շրջա նակ նե րում տե ղա վոր վում 
է նաեւ Դոն բա սից բեր ված մես խեթ ցի 
թուր քե րի վե րաբ նա կե ցու մը Թուր քիա յի 
քրդաբ նակ նա հանգ նե րում։

9) Սի րիա ցի փախս տա կան նե րին ըն-
դու նե լով ու քա ղա քա ցիութ յուն տա լով՝ 
Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը ցան կա-
նում են մե ծաց նել քրդաբ նակ նա հանգ-
նե րում ի րենց ընտ րա զանգ վա ծը։ Թուր-
քա կան կող մի հաշ վարկ նե րով՝ փախս-
տա կան նե րը պետք է պար տա կան լի նեն 
Էր դո ղա նին, ով երկ րի դռնե րը չի փա կել 
պա տե րազ մի ար հա վիրք նե րից փախ չող-
նե րի առ ջեւ, ո րոնց զգա լի մա սը չի ու նե-
ցել փախ չե լու այլ տար բե րակ (հատ կա-
պես սահ մա նա յին շրջան նե րի բնա կիչ նե-
րը)։ Ակն կալ վում է, որ փախս տա կան նե րը 
ընտ րութ յուն նե րում կքվեար կեն ԱԶԿ-ի 
օգ տին, ով 2015թ. խորհր դա րա նա կան 
վեր ջին ընտ րութ յուն նե րում զգա լի բար-
դութ յուն նե րի հան դի պեց քրդաբ նակ նա-
հանգ նե րում։

10) Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե-
րը՝ ի դեմս սի րիա ցի փախս տա կան նե-
րի, ստա ցան է ժան աշ խա տուժ։ 2016թ. 
աշ նա նը BBC-ի թի մը բա ցա հայ տեց, որ 
բազ մա թիվ ան չա փա հաս սի րիա ցի ներ 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում աշ խա-
տում են Թուր քիա յի տեքս տիլ արդ յու-
նա բե րութ յու նում։ Ն րանք հիմ նա կա նում 
գրանց ված չեն, քա նի որ չու նեն աշ խա-
տե լու թույլտ վութ յուն, աշ խա տում են 
օ րա կան 12 ժամ, 1 ժամ աշ խա տան քի 
հա մար ստա նում են շուրջ 1.25 $: Այդ 
աշ խա տա վար ձը Թուր քիա յում սահ ման-
ված նվա զա գույն ժա մավ ճա րից ան հա-
մե մատ ցածր է: Բա ցի դրա նից, պետք է 
նշել Թուր քիա յում սի րիա ցի փախս տա-
կան նե րի ներ քին օր գան նե րի լայ նա ծա-
վալ վա ճառ քի մա սին։ 2014թ. ապ րի լին 
լի բա նան յան մա մու լը գրեց Թուր քիա յի 
պե տա կան հի վան դա նոց նե րի կող մից 
սի րիա ցի փախս տա կան նե րի (ե րե խա նե-
րի) ներ քին օր գան նե րի հափշ տակ ման 
մոտ 16.000 դեպ քի մա սին։ Ա մե նա մեծ 
պա հան ջար կը վա յե լել են ե րի կամ նե րը 
( Թուր քիա յում 1 ե րի կամն ար ժե 10.000 
$)։ Թուր քիա յի Ան թա քիա, Իս քեն դե րուն 
քա ղաք նե րի հի վան դա նոց ներ բեր ված 
սի րիա ցի վի րա վոր նե րին նե րար կում են 
քնա բեր, սպա նում են, հա նում ա ռողջ օր-
գան նե րը եւ վա ճա ռում «սեւ շու կա յում»9։ 

Սահմանայինսադրանքներիքաղա-
քականություն

Տես նե լով, որ սի րիա կան ընդ դի մութ-
յա նը չի հա ջող վում հաս նել Ա սա դի տա-
պալ մա նը՝ Թուր քիան ո րո շեց ա րա գաց-
նել գոր ծըն թա ցը։ Այդ ձգտումն է՛լ ա վե-
լի ուժգ նա ցավ այն բա նից հե տո, ինչ 
Ա սա դը 2012թ. իր զոր քե րը հետ քա շեց 
քրդաբ նակ նա հանգ նե րից` Հա լե պի ճա-
կա տա մար տին մաս նակ ցե լու հա մար, 
ին չից հե տո դրան ցում սկսե ցին հայտն-
վել տե ղի քրդե րի (PYD) դրոշ նե րը, ո րոնք 
տե սա նե լի էին Թուր քիա յի տա րած քից 
եւ սար սափ էին ա ռա ջաց նում։ Հաս կա-
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նա լի է, որ Թուր քիան ռազ մա կան ա ռու-
մով ի զո րու էր ներ խու ժել Սի րիա եւ 
հաս նել Ա սա դի տա պալ մա նը, սա կայն 
Թուր քիա յում գի տակ ցում էին, որ Ա սա-
դի ա ջա կից ներ ՌԴ-ն  ու Ի րա նը խստիվ 
դեմ են թուր քա կան ռազ մա կան մի ջամ-
տութ յա նը։ Թուր քիա յում հար ցի ել քը 
գտան ՆԱՏՕ-ի կա նո նադ րութ յան 5-րդ 
(հա վա քա կան պաշտ պա նութ յան մա-
սին) հոդ վա ծը խա ղար կե լու մեջ՝ ՆԱՏՕ-ի 
մի ջո ցով Ա սա դի տա պալ մա նը հաս նե լու 
հա մար։ Թուր քիան, այդ պի սով, ան ցում 
կա տա րեց սահ մա նա յին սադ րանք նե րի 
քա ղա քա կա նութ յա նը։

2012թ. ապ րի լի 9-ին թուր քա կան 
մա մու լը գրեց, որ սի րիա կան բա նա կը 
գնդա կո ծել է Թուր քիա յի Քի լիս նա հան գի 
սահ մա նը հա տած փախս տա կան նե րին 
(զոհ վեց 2, վի րա վոր վեց 4 մարդ): Մի ջա-
դե պից հե տո չի նա կան այ ցի ժա մա նակ 
Էր դո ղա նին ու ղեկ ցող Ա. Դա վու թօղ լուն 
ստիպ ված ե ղավ վե րա դառ նալ Թուր-
քիա, իսկ Էր դո ղա նը Պե կի նում հայ տա-
րա րեց, որ սի րիա կան բա նա կը «կոպ տո-
րեն խախ տել» է Թուր քիա յի սահ մա նը՝ 
սպառ նա լով ձեռ նար կել պա տաս խան 
մի ջոց ներ: Չ նա յած դրան` Թուր քիա-
յի տա րած քի գնդա կոծ ման մա սին հա-
ղորդ վեց նաեւ ապ րի լի 10-ին: Սի րիա յի 
արտ գործ նա խա րար Վա լիդ Մո ւա լե մը 
հայ տա րա րեց, որ Թուր քիա յի սահ մա-
նի գնդա կո ծումն այդ երկ րի կա ռա վա-
րութ յան կազ մա կեր պած սադ րանքն է։ 
Չի նաս տա նից վե րա դար ձած Էր դո ղա նը 
չբա ցա ռեց, որ Ան կա րան կա րող է դի մել 
ՆԱՏՕ-ի օգ նութ յա նը, Դա վու թօղ լուն էլ 
նշեց, որ սահ մա նի խախտ ման մա սին 
ի րա զե կել են ՄԱԿ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին: Սա-
կայն Կա նա դա յի արտ գործ նա խա րար 
Ջոն Բեյր դը հայ տա րա րեց, որ ՆԱՏՕ-ն 
Թուր քիա յին օգ նութ յան կգա միայն այն 
դեպ քում, ե թե սի րիա ցի զին վոր նե րը հա-
տեն նրա սահ մա նը: Պեն տա գո նի ղե կա-
վար Լեոն Փա նե թան էլ հայ տա րա րեց, 
որ 5-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է, որ Սի րիան ու ղիղ սպառ-

նա լիք ներ կա յաց նի Թուր քիա յին` ընդգ-
ծե լով, որ 5-րդ հոդ վա ծը ցայժմ կի րառ-
վել է միայն մեկ դեպ քում՝ 2001թ. սեպ-
տեմ բե րի 11-ին ԱՄՆ-ում ա հա բեկ չա կան 
հար ձա կու մից հե տո:

Սահ մա նա յին 2-րդ խո շոր սադ րան-
քը գրանց վեց 2012թ. հու նի սի 22-ին, 
երբ Մի ջերկ րա կան ծո վի ա րե ւել քում 
խոց վեց Թուր քիա յի ՌՕՈՒ F-4 հե տա-
խու զա կան ինք նա թի ռը։ Թուր քա կան 
կող մի պնդմամբ՝ «F-4-ը ե ղել է ան զեն, 
խոց վել է մի ջազ գա յին օ դա յին տի րույ-
թում եւ միայն ընկ նե լիս է հայտն վել 
Սի րիա յի տա րած քա յին ջրե րում»։ Մի-
ջա դե պից հե տո Թուր քիան վկա յա կո չեց 
ՆԱՏՕ-ի կա նո նադ րութ յան 4-րդ հոդ վա-
ծը, ըստ ո րի՝ ՆԱՏՕ-ի երկր նե րը պետք 
է խորհր դակ ցեն այն դեպ քե րում, երբ 
ի րենց կար ծի քով վտանգ ված են սե փա-
կան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու-
նը, քա ղա քա կան ան կա խութ յու նը կամ 
անվ տան գութ յու նը: Եվ, թեեւ ՆԱՏՕ-ի 
նիս տը գու մար վեց, սա կայն Թուր քիան 
ո րե ւէ շո շա փե լի արդ յուն քի չհա սավ. 
գոր ծի չդրվեց 5-րդ հոդ վա ծը։ 

2012թ. հոկ տեմ բե րի սկզբին նոր խո-
շոր մի ջա դեպ գրանց վեց թուրք-սի րիա-
կան սահ մա նին։ Սի րիա յից ար ձակ ված 
հրե տա նա յին ար կերն ըն կան Թուր քիա յի 
Շան լըուր ֆա նա հան գի Աք չա քա լե շրջա-
նում (զոհ վեց 5, վի րա վոր վեց 10 մարդ)։ 
Թուր քիան պա տաս խա նեց T-155 Fırtına 
հաու բի ցի հար ված նե րով (զոհ վեց 14, 
վի րա վոր վեց 25 սի րիա ցի զին ծա ռա-
յող)։ Թուր քիան՝ հեն վե լով ՆԱՏՕ-ի կա-
նո նադ րութ յան 4-րդ հոդ վա ծի վրա, 
գու մա րել տվեց ՆԱՏՕ-ի նիստ, ո րում 
բա վա րար վե ցին Սի րիա յից պա հան-
ջե լով վերջ դնել « Թուր քիա յի հան դեպ 
ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րին»։ Փաս-
տո րեն Թուր քիա յին վերս տին հիաս թա-
փութ յուն էր սպաս վում։ Թուր քա կան 
Yurt թեր թի գլխա վոր խմբա գիր Մեր դան 
Յա նար դաղն իր «Ար յու նա լի սադ րանք» 
հոդ վա ծում գրեց, որ հենց Թուր քիան է 
կանգ նած Աք չա քա լեի հրե տա կոծ ման 
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հե տե ւում, որ Թուր քիան է հրե տա նա-
յին այդ սարքն ու դրա ար կերն ու ղար-
կել Սի րիա կան ա զատ բա նա կին, որն 
էլ հրե տա կո ծել է Թուր քիա յի տա րած-
քը10։ 2012թ. հոկ տեմ բե րի երկ րորդ կե-
սին ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նը 
հե ռա խո սազ րույց ու նե ցավ Էր դո ղա նի 
հետ եւ սպառ նաց, որ որ ե թե գեթ մեկ 
թուրք զին վոր հա տի Սի րիա յի սահ մա-
նը, ա պա ՌԴ-ը շատ կոշտ կար ձա գան քի 
դրան11: Այդ պի սով՝ Թուր քիա յի սահ մա-
նա յին սադ րանք նե րի քա ղա քա կա նութ-
յու նը տա պալ վեց. ՆԱՏՕ-ն տուրք չտվեց 
Թուր քիա յի սադ րանք նե րին, իսկ ՌԴ-ի 
կոշտ ար ձա գան քից հե տո Թուր քիա յի 
սահ մա նա յին սադ րանք նե րը հիմ նա կա-
նում դա դա րեց վե ցին12։ 

Հի շա տակ ման ար ժա նի է 2013թ. 
ամ ռա նը Դա մաս կո սի ար վար ձան Ա րե-
ւել յան Գու տա յում քի միա կան զեն քի 
կի րառ մամբ կա տար ված հար ձա կու մը։ 
Դ րա նից ա ռաջ Բ.Օ բա ման Ա սա դի հա-
մար «կար միր գիծ» էր սահ մա նել քի-
միա կան զեն քի կի րա ռու մը։ Ակն հայտ 
է, որ դրա նից հե տո Ա սա դի հա կա ռա-
կորդ նե րը պետք է ցան կա նա յին օգտ վել 
դրա նից, եւ Սի րիա յում ան պայ մա նո րեն 
պետք է կի րառ վեր քի միա կան զենք, 
ո րի պա տաս խա նատ վութ յու նը պետք 
է դրվեր Ա սա դի զոր քե րի վրա։ Ա պա 
սկսվե լու էր ԱՄՆ-ի ռազ մա կան մի ջամ-
տութ յու նը Սի րիա յում, որն էլ հան գեց-
նե լու էր Ա սա դի տա պալ մա նը։ Եվ ա հա 
Թուր քիան 2013թ. ամ ռա նը սկսեց ռազ-
մա կան տեխ նի կա կու տա կել Սի րիա յի 
հետ սահ մա նին՝ փա փա գե լով ԱՄՆ-ի 
գլխա վո րած մի ջազ գա յին ու ժե րի կազ-
մում շու տա փույթ ներ խու ժել Սի րիա։ 
Սա կայն երբ Ա սադն ըն դու նեց ՌԴ-ի 
ա ռա ջար կը, հրա ժար վեց քի միա կան 
զեն քի պա շար նե րից, տե ղի չու նե ցավ 
ար տա քին ռազ մա կան մի ջամ տութ յուն։ 
Ի դեպ, ա մե րի կա ցի լրագ րող Սեյ մուր 
Հեր շը 2014թ. ապ րի լին չբա ցա ռեց, որ 
Սի րիա յում քի միա կան զեն քի հար ձակ-
ման հե տե ւում կա րող է կանգ նած լի նել 

Էր դո ղա նը13։ Ն շենք, որ Թուր քիան Ա սա-
դի վար չա կար գի տա պալ ման ա մե նա մեծ 
ջա տա գով նե րից մեկն էր (է) եւ թուր քա-
կան մա մու լի հա ղորդ մամբ՝ Սի րիա յում 
կի րառ ված քի միա կան զենքն ար տադր-
վել է Թուր քիա յում, որ տե ղից էլ ու ղարկ-
վել է Սի րիա14։ Ընդգ ծենք, որ 2013թ. 
ռազ մա կան մի ջամ տութ յու նից հրա ժար-
վե լը դար ձավ ԱՄՆ-ից Թուր քիա յի ա մե-
նա մեծ հիաս թա փութ յու նը. ար դեն նշել 
ենք, որ Թուր քիան ո րո շա կիո րեն ԱՄՆ-ի 
պատ ճա ռով է թշնա մա ցել Ա սա դի հետ 
եւ սկսել վնաս ներ կրել դրա նից (խարխլ-
վել էր Սի րիա յի տա րած քով Թուր քիա յի 
ցա մա քա յին ա ռեւ տու րը Մեր ձա վոր Ա րե-
ւել քի երկր նե րի հետ ու մե ծա ցել էր Սո ւե-
զի ջրանց քի կա րե ւո րութ յու նը Թուր քիա-
յի հա մար եւ, հե տե ւա բար, Ե գիպ տո սից 
Թուր քիա յի կախ վա ծութ յու նը)։

Սիրիայիքրդեր,ԻՊ

2014թ. հուն վա րին Սի րիա յի քրդե րը 
հայ տա րա րե ցին ինք նա վար 3 կան տո-
նի (շրջան) ստեղծ ման մա սին՝ շեշ տադ-
րե լով, որ դրանք Սի րիա յի տա րած քի մի 
մասն են։ Խոս քը Թուր քիա յին սահ մա-
նա կից Ջիզ րե (ա րե ւելք), Քո բա նի (կենտ-
րոն) եւ Աֆ րին (ա րեւ մուտք) կան տոն նե-
րի մա սին է։ Եվ պա տա հա կան չէր, որ 
Թուր քիան դրա նից հե տո սկսեց ուժգ-
նո րեն ա ջակ ցել ԻՊ-ին, ո րը Սի րիա յում 
զբաղ վում էր նաեւ տե ղի քրդե րի հար ցի 
լուծ մամբ։ Թուր քիա յի այդ պահ վածքն 
ակն հայտ էր 2014թ. Քո բա նիի պաշտ-
պա նութ յան ժա մա նակ, երբ նա թույլ 
չտվեց, որ Թուր քիա յի քրդերն օգ նութ-
յան հաս նեն Քո բա նիի պաշտ պան նե րին 
եւ միայն ԱՄՆ ճնշման ներ քո թույ լատ-
րեց իր տա րած քով Քո բա նիին Ի րա քի 
քրդե րի ( Փեշ մեր գա) օգ նութ յան հաս նե-
լը, սա կայն, դրա հետ մեկ տեղ նվա զեց-
րեց նրանց քա նա կը եւ ձգձգեց տվյալ 
գոր ծըն թա ցը։ Եվ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ԻՊ-
ին չհա ջող վեց գրա վել Քո բա նին։ 2015թ. 
Սի րիա յի քրդե րը մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի 
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հա սան ԻՊ-ի դեմ պայ քա րում. ամ ռա նը 
գրա վե ցին Թել Աբ յա դը, ո րը սե պի պես 
խրված էր Ջիզ րե եւ Քո բա նի շրջան նե-
րի մի ջեւ, միա վո րե ցին դրանք, կտրե ցին 
տվյալ հատ վա ծում Թուր քիա յի ու ԻՊ-ի 
մի ջեւ կա պը, ի րենց վե րահս կո ղութ յան 
տակ ա ռան Ի րա քի սահ մա նից մին չեւ 
Եփ րատ գետն ըն կած տա րածք նե րը, 
սպառ նա լիք ստեղ ծե ցին ԻՊ-ից ա զա-
տագ րե լու հա մար Ջե րաբ լուս-Ա զեզ 98 
կմ -ա նոց հատ վա ծը, ո րը կհան գեց ներ 
հե տեւ յա լին. ա) ամ բող ջո վին կմիա վոր-
վեին քրդա կան 3 կան տոն նե րը, թուրք-
սի րիա կան սահ մա նի մոտ 700 կի լո մետ-
րը կհայտն վեր քրդե րի վե րահս կո ղութ-
յան տակ (նման ցա մա քա յին սահ ման 
Թուր քիա յի հետ չու նի ո րե ւէ հա րե ւան, 
այժմ այդ ցու ցա նի շը կազ մում է 500-550 
կմ, ին չը հա մար ժեք է թուրք-ի րա նա կան 
սահ մա նին), բ) ամ բող ջո վին կկտրվեր 
Թուր քիա յի ու ԻՊ-ի մի ջեւ ցա մա քա յին 
կա պը, Թուր քիան կզրկվեր ցա մա քով 
նրան օ ժան դա կե լուց, նրա նից նավթ 
եւ այլն գնե լուց, գ) վտանգ կստեղծ վեր, 
որ Սի րիա յի քրդե րը 3 շրջան նե րի միա-
վո րու մից հե տո կշարժ վեին դե պի Մի-
ջերկ րա կան ծով, դ) թուրք-սի րիա կան 
սահ մա նի մեծ մա սում կհաս տատ վեր 
կա յու նութ յուն, եւ Թուր քիան, Սի րիա-
յի հետ սահ մա նին դեմ առ նե լով քրդա-
կան պատ նե շին (քրդա կան մի ջանցք), 
կզրկվեր Սի րիա յի դեպ քե րից դժգո հե լու, 
ի րեն սպառ նա ցող վտանգ նե րի մա սին 
ա հա զան գե լու, ԻՊ ա հա բեկ չութ յան դեմ 
պայ քա րի պատր վա կով Սի րիա յի հյու-
սի սում (Ա զեզ- Ջե րաբ լուս գո տի) ռազ-
մա կան ներ խու ժում ձեռ նար կե լու հնա-
րա վո րութ յու նից, ե) Թուր քիան կզրկվեր 
հետ պա տե րազմ յան Սի րիա յի հստա-
կեց ման հար ցում ձայ նի ի րա վուն քից, զ) 
կփոխ վեր տա րա ծաշր ջա նի ժո ղովր դագ-
րա կան պատ կե րը ( Թուր քիան Սի րիա յի 
քրդե րին մե ղադ րում է ա րաբ նե րին ու 
թուրք մեն նե րին հա լա ծե լու մեջ)։ 

Դ րա հա մար էլ պա տա հա կան չէր, 
որ Թել Աբ յա դի ան կու մից եւ դրան հա-

ջոր դած (ըստ ա մե նայ նի՝ Թուր քիա յի 
տա րած քից) Քո բա նիի վրա ԻՊ-ի նոր 
հար ձակ ման ձա խո ղու մից օ րեր անց 
Թուր քիա յում գու մար վում է Ազ գա-
յին անվ տան գութ յան խորհր դի նիստ, 
ո րում ո րոշ վում է Սի րիա յի քրդե րի հա-
մար «կար միր գիծ» սահ մա նել Եփ րա-
տի ա րեւմտ յան ա փը։ Դա պատ ճա ռա-
բան վում է նրա նով, որ Ջե րաբ լու սի վրա 
Սի րիա յի քրդե րի հար ձակ ման դեպ քում 
կմե ծա նա դե պի Թուր քիա փախս տա-
կան նե րի ա լի քը։ Հե տաքր քիր է, թե ին չու 
ա վե լի վաղ Թուր քիան նույն պի սի զգու-
շա ցում չէր ա րել (եւ ա մե նա կա րե ւո րը՝ 
չէր հար վա ծել) Քո բա նիի վրա հար ձակ-
վող ԻՊ-ին, ին չի հե տե ւան քով Քո բա նիից 
Թուր քիա գաղ թեց ա վե լի քան 130.000 
մարդ։ Եվ, ընդ հան րա պես, Թուր քիան 
ԻՊ-ի հար ցում կա րող էր վար վել Ի րա նի 
նման, ով ԻՊ-ին զգու շաց րել էր իր սահ-
մա նին չմո տե նալ 40 կմ -ից ա վե լի։ 

Եվ երբ Թուր քիան տե սավ, որ ԻՊ-ը 
սկսել է պար տութ յուն ներ կրել եւ այ լեւս 
ու նակ չէ զբաղ վել «Քր դա կան հար ցի» 
լուծ մամբ, սկսեց ա վե լի մեր ձե նալ Սի-
րիա յի քրդե րին ա ջակ ցող ԱՄՆ-ի հետ։ 
Բանն այն է, որ երբ ԱՄՆ-ը դրա նից ա ռաջ 
Թուր քիա յին կոչ էր ա նում ակ տի վո-
րեն ներգ րավ վել ԻՊ-ի դեմ պայ քա րում, 
Թուր քիան չըն դա ռա ջեց նրան։ Արդ յուն-
քում, ԱՄՆ-ը սկսեց ա վե լի շատ հեն վել 
Սի րիա յի քրդե րի վրա։ Գի տակ ցե լով 
սխա լը՝ Թուր քիա յում փոր ձե ցին շտկել 
դա, եւ Թել Աբ յա դի գրա վու մից մոտ 1 
ա միս անց՝ 2015թ. հու լի սի վեր ջին, ԱՄՆ-
ին թույ լատր վեց ԻՊ-ի դեմ պայ քա րում 
օգտ վել «Ին ջիր լի քի» ա վիա բա զա յից, 
ին չին Թուր քիան ընդ դի մա նում էր եր-
կար ժա մա նակ՝ ա ռաջ քա շե լով Սի րիա-
յի քրդե րի, Բ.Ա սա դի, անվ տան գութ յան 
գո տու վե րա բեր յալ մի շարք պա հանջ-
ներ։ Ար դեն օ գոս տո սի վեր ջին թուր քա-
կան օ դու ժը ԱՄՆ գլխա վո րած դա շին քի 
կազ մում ա ռա ջին ան գամ հար վա ծեց 
Սի րիա յում ԻՊ-ի օբ յեկտ նե րին։ Իսկ նո-
յեմ բե րի 15-ին՝ Ան թա լիա յում G20-ի 
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գա գաթ նա ժո ղո վի մեկ նար կից ան մի-
ջա պես ա ռաջ, Թուր քիան հրա ժար վեց 
զե նի թահր թի ռա յին հա մա լիր ներ գնել 
ա մե րիկ յան պատ ժա մի ջոց նե րի ներ քո 
գտնվող չի նա կան CPMIEC ըն կե րութ յու-
նից, ո րը դե ռեւս 2013թ. աշ նա նը հաղ թել 
էր Թուր քիա յի անց կաց րած մրցույ թում՝ 
հա րու ցե լով ԱՄՆ-ի մեծ դժգո հութ յու-
նը: Թուր քիա յի այս 3 խո շոր զի ջում նե-
րից հե տո ԱՄՆ-ը դեմ չէր, որ Թուր քիան 
ցա մա քա յին ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն 
սկսի Սի րիա յի հյու սի սում՝ ընդ դեմ ԻՊ-
ի։ 2016թ. օ գոս տո սի 23-ին՝ «Եփ րա-
տի վա հան» թուր քա կան ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յան մեկ նար կի նա խօ րեին, 
թուրք հոդ վա ծա գիր Աբ դուլ քա դիր Սել-
վին գրեց, որ, ե թե չլի ներ 2015թ. նո յեմ-
բե րի 24-ին թուր քա կան օ դու ժի կող մից 
ռու սա կան SU-24M ռմբա կոծ չի խոց ման 
մի ջա դե պը, ա պա Թուր քիան, սի րիա կան 
ընդ դի մութ յունն ու ԱՄՆ-ը պետք է այդ 
օ րը հա մա տեղ սկսեին Ջե րաբ լուսն ԻՊ-
ից մաք րե լու գոր ծո ղութ յու նը. թուր քա-
կան բա նակն ու սի րիա ցի ընդ դի մա դիր-
նե րը պետք է Սի րիա մտնեին ցա մա քից, 
իսկ ԱՄՆ-ը ցու ցա բե րե լու էր ա ջակ ցութ-
յուն օ դից։ Սա կայն SU-24M-ի մի ջա դե պը 
խառ նեց այդ պլան նե րը15։

 
SU-24M-ի միջադեպը, «Եփրատի
վահան»ռազմականգործողությունը

SU-24M-ի մի ջա դե պից հե տո Սի րիա-
յում ռու սա կան ռմբա կո ծիչ նե րին սկսե-
ցին ու ղեկ ցել կոր ծա նիչ նե րը, եւ բա ցի 
դրա նից, ՌԴ-ը Սի րիա յում տե ղա կա յեց 
S-400 նո րա գույն ԶՀՀ։ Դ րա նից հե տո 
Թուր քիան դա դա րեց րեց Սի րիա յի օ դա-
յին տի րույ թում իր ա վիա ցիա յի թռիչք-
նե րը՝ վա խե նա լով ՌԴ-ի վրեժխնդ րութ-
յու նից։ Էր դո ղա նը հայ տա րա րեց, որ 
ե թե ՌԴ-ը Սի րիա յի օ դա յին տի րույ թում 
կոր ծա նի Թուր քիա յի մար տա կան ինք-
նա թիռ, ա պա դա կո րա կի ագ րե սիա, եւ 
ստիպ ված կլի նի պա տաս խան մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել։ Պա տա հա կան չէ, որ թուր-

քա կան ա վիա ցիան Սի րիա վե րա դար-
ձավ մի ջա դե պից միայն 9 ա միս անց՝ 
«Եփ րա տի վա հան» ռազ մա կան գոր ծո-
ղութ յան ժա մա նակ16։ 

Թեեւ « Սու-24»-ի մի ջա դե պից հե տո 
ՌԴ-ը տնտե սա կան, վի զա յին մի շարք 
սահ մա նա փա կում ներ սահ մա նեց Թուր-
քիա յի հան դեպ, ո րոնք զգա լի վնաս 
հասց րին նրա տնտե սութ յա նը, քա ղա-
քա ցի նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք 
չխա ղա ցին վճռո րոշ գոր ծո նի դեր, ո րը 
Թուր քիա յին կստի պեր գնա լու ՌԴ-ի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր-
մա նը։ 2016թ. ՌԴ-ի հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կար գա վոր ման հար ցում Թուր-
քիա յի թիվ մեկ դրդա պատ ճա ռը ե ղել են 
Սի րիա յի քրդե րի ռազ մա կան հա ջո ղութ-
յուն նե րը։ 2016թ. մա յի սի 31-ին Սի րիա յի 
քրդե րը գե տան ցե ցին Եփ րա տը եւ սկսե-
ցին ԻՊ-ից ա զա տագ րել Ա զեզ- Ջե րաբ-
լուս գո տին՝ այդ պի սով հա տե լով Թուր-
քիա յի սահ մա նած «կար միր գի ծը»։ Ընդ 
ո րում՝ Սի րիա յի քրդերն այդ ան գամ Եփ-
րա տը գե տան ցե ցին Թուր քիա յի սահ մա-
նից բա վա կան հա րավ, ուր թուր քա կան 
հրե տա նին չէր կա րող հաս նել նրանց 
(2015թ. Թուր քիա յի սահ մա նի մո տից 
Եփ րա տը գե տան ցե լու փոր ձե րի ժա մա-
նակ թուր քա կան օ դուժն ու հրե տա նին 
հար վա ծել եւ խոր տա կել էին Սի րիա-
յի քրդե րի նա վակ նե րը)։ Ար դեն 2016թ. 
հու նի սի 23-ին Սի րիա յի քրդերն ԻՊ-ից 
ա զա տագ րե ցին Ման բիջ քա ղա քը, եւ 
Թուր քիա յի հա մար ա ռա վել ի րա տե սա-
կան դար ձան Ա զեզ- Ջե րաբ լուս գո տուն 
առնչ վող վե րոնշ յալ բո լոր վտանգ նե-
րը։ Թուր քիան հայ տա րա րեց, որ ԱՄՆ-ը 
խոս տա ցել էր, որ Սի րիա յի քրդե րը չեն 
հայտն վի Եփ րա տի ա րեւմտ յան ա փին, 
նրա բո ղոք նե րից հե տո ԱՄՆ-ը խոս տա-
ցավ, որ Սի րիա յի քրդե րը կվե րա դառ-
նան Եփ րա տի ա րե ւել յան ափ, եւ թեեւ 
դա տե ղի չու նե ցավ, Սի րիա յի քրդե րը 
շատ չզար գաց րին ի րենց հաղ թար շա վը 
Եփ րա տի ա րեւմտ յան ա փին։ Ար դեն հու-
նի սի 27-ին՝ Ման բի ջի ա զա տագ րու մից 
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ըն դա մե նը 4 օր անց), Կ րեմ լը հայտ նեց, 
որ Պու տինն Էր դո ղա նից ստա ցել է նե-
րո ղութ յուն բա ռը պա րու նա կող նա մակ, 
ո րում թուրք ա ռաջ նոր դը ՌԴ-ն  ան վա նել 
է Թուր քիա յի բա րե կամ ու ռազ մա վա րա-
կան գոր ծըն կեր։ Դ րա նով տրվեց ՌԴ-ի 
ու Թուր քիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար գա վոր ման մեկ նար կը, եւ օ գոս տո-
սի 24-ին Սի րիա յի հյու սի սում սկսվեց 
«Եփ րա տի վա հան» գոր ծո ղութ յու նը 
(ան գամ դրա ան վա նումն է վկա յում, որ 
ի րա կա նում այն ուղղ ված է ոչ թե ԻՊ-
ի, այլ՝ Սի րիա յի քրդե րի դեմ, Եփ րա տը 
նրանց դեմ որ պես վա հան ծա ռա յեց նե-
լուն)։ Ի դեպ, թուր քա կան մա մու լը գրեց, 
որ օս ման նե րի թոռ ներն ու ղիղ 500 
տա րի անց վերս տին Ջե րաբ լու սում են. 
1516թ. օ գոս տո սի 24-ին օս ման յան սուլ-
թան Սե լիմ Ա հե ղի բա նա կը Մեր ջի դա բը-
քի ճա կա տա մար տում ( Հա լե պից 44 կմ 
հ յու սիս) պար տութ յան էր մատ նել մամ-
լուք նե րի բա նա կին, ին չից հե տո գրա վել 
էր Սի րիան, Պա ղես տի նը, Լի բա նա նը։ 
Փաս տո րեն, «Եփ րա տի վա հա նը» տե ղա-
վոր վում է Թուր քիա յի նեոօս ման յան քա-
ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում, ո րի 
բա ղադ րիչ նե րից մե կը «ռազ մա կա յա նա-
յին» քա ղա քա կա նութ յունն է (Օս ման յան 
կայս րութ յան նախ կին տա րածք նե րում 
ռազ մա կան ներ կա յութ յան հաս տա տու-
մը)17։ «Եփ րա տի վա հան» գոր ծո ղութ յու-
նը տե ւեց 7 ա միս եւ 5 օր ու ա վարտ վեց 
2017թ. մար տի վեր ջին։ Թուր քիան դրա 
շնոր հիվ կա րո ղա ցավ սեպ խրել Սի րիա-
յի քրդե րի Քո բա նի ու Աֆ րին շրջան նե-
րի մի ջեւ, ա պօ րի նա բար իր ռազ մա կան 
ներ կա յութ յու նը հաս տա տել Սի րիա յի 
տա րած քում, վտանգ ստեղ ծել քրդա կան 
հիմ նա կան շրջան նե րից կտրված Աֆ րի-
նի գրավ ման հա մար։ Եվ այ նո ւա մե նայ-
նիվ, Թուր քիան չկա րո ղա ցավ ամ բող-
ջո վին հաս նել նպա տա կին «անվ տան-
գութ յան գո տու» հար ցում. ա վե լի վաղ 
Էր դո ղա նը քա նիցս հայ տա րա րել էր, 
որ ի րենք նպա տա կադր վել են Սի րիա յի 
հյու սի սում ձե ւա վո րել 5000 կմ2 տա րած-

քով «անվ տան գութ յան գո տի», մինչ դեռ 
այդ ցու ցա նի շը կազ մեց միայն 2060 կմ2։ 
Սա վկա յում է, որ Թուր քիան «Եփ րա տի 
վա հան» գոր ծո ղութ յան մի ջո ցով հա սել է 
մաս նա կի հա ջո ղութ յան (ՌԴ-ն  ու ԱՄՆ-ը 
թույլ չտվե ցին, որ այն շա րու նակ վի)18։

Ամփոփում

Ամ փո փե լով 2011-2017թթ. Թուր-
քիա յի սի րիա կան քա ղա քա կա նութ յու-
նը՝ նշենք, որ այն ընդ հա նուր առ մամբ 
ձա խող վեց։ Արդ յուն քում Թուր քիան 
չկա րո ղա ցավ հաս նել եր կու հիմ նա կան 
նպա տա կի. ա) Բա շար Ա սա դի վար չա-
կար գի տա պա լում, բ) Սի րիա յի քրդե րի 
ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րի զսպում։ 
Թուր քիան այժմ ստիպ ված է ո րո շա կի 
հետ քայլ ա նել Ա սա դին տա պա լե լու իր 
քա ղա քա կա նութ յու նում։ 2016թ. ամ-
ռա նը գնա լով ՌԴ-ի հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կար գա վոր մա նը՝ Թուր քիան 
փաս տա ցիո րեն հրա ժար վեց Ա սա դին 
տա պա լե լու իր վա ղե մի ե րա զան քից։ 
Կա րե լի է են թադ րել, որ Թուր քիան Ա սա-
դի վար չա կարգն ու ժա յին ճա նա պար հով 
տա պա լե լու անհ նա րի նութ յան մա սին 
սկսեց լրջո րեն մտո րել 2015թ. սեպ տեմ-
բե րի 30-ին Սի րիա յում ՌԴ ռազ մա կան 
մի ջամ տութ յան մեկ նար կից հե տո։ Եվ 
ե թե չլի ներ «Եփ րա տի վա հան» գոր ծո-
ղութ յու նը, ա պա կա րե լի կլի ներ փաս-
տել, որ Թուր քիա յի սի րիա կան քա ղա-
քա կա նութ յու նը ձա խող վել է կա տա րե-
լա պես։ 

Ինչ վե րա բե րում է Սի րիա յի քրդե-
րին, ա պա չնա յած Թուր քիա յին հա ջող-
վեց սեպ խրել նրանց շրջան նե րի մի ջեւ, 
ներ կա յում Սի րիա յի քրդե րը շատ ա վե լի 
ու ժեղ եւ շա հե կան դիր քե րում են, քան 
Սի րիա կան հա կա մար տութ յու նից ա ռաջ 
էր։ «Եփ րա տի վա հան» գոր ծո ղութ-
յան ա վար տի ժա մա նակ թուր քա կան 
ԶԼՄ-նե րը գրե ցին, որ Սի րիա յի քրդե րը 
ներ կա դրութ յամբ վե րահս կում են Սի-
րիա յի տա րած քի 21%-ը՝ 38.500 կմ2 եւ 
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ընդ հան րա պես Թուր քիա յին սահ մա նա-
կից Սի րիա յի շրջան նե րի 65%-ը։ Թուր-
քա կան կող մի պնդմամբ՝ այդ ժա մա-
նակ ԻՊ-ի վե րահս կո ղութ յան տակ էր 
Սի րիա յի տա րած քի 41%-ը՝ 75.500 կմ2, 

եւ փաս տո րեն Սի րիա յի քրդե րի ու ԻՊ-ի 

( Թուր քիա յի բնո րոշ մամբ՝ ա հա բե կիչ նե-
րի) վե րահս կո ղութ յան տակ էր Սի րիա յի 
տա րած քի ա վե լի 60%-ը19։

Բա ցի դրա նից, Սի րիա յի քրդե րը վեր-
ջին շրջա նում ազ դե ցիկ ուժ են դար ձել 
ռազ մա կան ա ռու մով։ Դո նալդ Թ րամ-
փի նա խա գա հութ յան ժա մա նակ ԱՄՆ-ը 
սկսել է ռազ մա կան օգ նութ յուն ցու ցա-
բե րել Սի րիա յի քրդե րին՝ չնա յած Թուր-
քիա յի կոշտ հա կազ դե ցութ յա նը։ ԱՄՆ-ը 
խոս տա ցել է Սի րիա յի քրդե րի կող մից 
Ռաք քա յի ա զա տագ րու մից եւ ԻՊ-ի 
պար տութ յու նից հե տո Սի րիա յի քրդե-
րից ետ վերց նել իր տված զեն քը, սա-
կայն Էր դո ղա նը հայ տա րա րել է, որ չի 
հա վա տում այդ խոստ մա նը։ Այս տեղ 
հարցն ըստ էութ յան ա մե րիկ յան զեն քը 
վե րա դարձ նել-չվե րա դարձ նե լու մեջ չէ. 
խնդիրն այն է որ Սի րիա յի քրդե րը դրա 
մի ջո ցով ա վե լի են զո րե ղա նում, ու նե-
նում են տա րած քա յին ձեռք բե րում ներ, 
մե ծաց նում են սե փա կան ազ դե ցութ յու-
նը, վե րած վում են տա րա ծաշր ջա նա յին 
գոր ծո նի։ Կան կար ծիք ներ, որ ԱՄՆ-ը 
Սի րիա յի քրդե րին վե րա ծում է հետԻՊ-
յան ժա մա նա կաշր ջա նում Ա սա դին հա-
կա դիր ու ժի։ 

Ի դեպ, Թուր քիան ինքն էր ցան կա-
նում մաս նակ ցել Ռաք քա յի ա զա տագր-
մա նը՝ մե ծաց նե լու հա մար հետԻՊ-յան, 
հետ պա տե րազմ յան Սի րիա յում իր ձայ-
նի ի րա վուն քը, կան խե լու հա մար Ռաք-
քա յի ա զա տագր մա նը Սի րիա յի քրդե րի 
մաս նակ ցութ յու նը, ԱՄՆ-ին ա պա ցու ցե-
լու հա մար, որ «միֆ» է այն, թե միայն 
Սի րիա յի քրդերն են ցա մա քա յին արդ-
յու նա վետ ուժ ԻՊ-ի դեմ պայ քա րում։ 
Ու շագ րավ է, որ Թուր քիան նպա տա-
կադր վել էր Ռաք քա յին հար վա ծել ոչ թե 
նրա նից 210 կմ հե ռա վո րութ յան վրա 

գտնվող Ալ Բա բից (ո րի գրավ ման հա-
մար Թուր քիա յից, ի դեպ, պա հանջ վեց 
177 օր, քա նի որ Թուր քիան չգի տեր, թե 
ինչ էր ա նե լու դրա նից հե տո), այլ՝ Ռաք-
քա յից 90 կմ հե ռու ըն կած Թել Աբ յա դի 
շրջա նից։ Փաս տո րեն Թուր քիան ձգտում 
էր այդ կերպ նոր սեպ խրել Սի րիա յի 
քրդե րի շրջան նե րի, տվյալ դեպ քում՝ 
Ջիզ րեի եւ Քո բա նիի մի ջեւ։ Սա կայն 
ԱՄՆ-ը թույլ չտվեց Թուր քիա յի մաս նակ-
ցութ յու նը Ռաք քա յի ա զա տագր մա նը։ 
Չենք բա ցա ռում, որ ԻՊ-ին Ռաք քա յից 
( Սի րիա յից) վտա րե լուց հե տո նոր ու ժով 
կբոր բոք վի Թուր քիա- Սի րիա յի քրդեր 
դի մա կա յութ յու նը։ Թուր քիան նաեւ 
ձգտե լու է հնա րա վո րինս եր կար պահ-
պա նել իր ռազ մա կան ներ կա յութ յու նը 
Սի րիա յի հյու սի սում, որն այդ դեպ քում 
Թուր քիա յի հա մար կվե րած վի ճահ ճու-
տի (պար տի զա նա կան պայ քար)։ Դա 
կա րող է խնդիր ներ ա ռա ջաց նել շա-
հագր գիռ երկր նե րի հետ, ինչ պես նաեւ 
բա ցա սա բար ազ դել Թուր քիա յի ներ քա-
ղա քա կան, ներ հա սա րա կա կան զար գա-
ցում նե րի վրա ( Թուր քիա յում խստա պես 
դժգոհ են, որ սի րիա ցի նե րը հանգր վա նել 
են երկ րում, մինչ դեռ ի րենց զա վակ նե րը 
զոհ վում են Սի րիա յում)։ Ար դեն նշվեց, որ 
Սի րիա յի քրդե րը գեր տե րութ յուն նե րի եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին ու ժե րի հա մար վե-
րած վել են Թուր քիա յի վրա ազ դե ցութ-
յան լուրջ լծա կի եւ Թուր քիան խո ցե լի 
դարձ րել նրանց հա մար։ Մաս նա վո րա-
պես, հենց Սի րիա յի քրդե րի ռազ մա կան 
հա ջո ղութ յուն նե րը 2015թ. Թուր քիա յին 
ստի պե ցին միան գա մից 3 խո շոր զի ջում 
ա նել ԱՄՆ-ին, իսկ 2016թ. նե րո ղութ յուն 
խնդրել ՌԴ-ից։ 

Այժմ Թուր քիա յի թի րա խում է քրդա-
կան հիմ նա կան շրջան նե րից կտրված 
Աֆ րի նը, ո րի օ կու պաց մամբ («Եփ րա տի 
սուր» գոր ծո ղութ յուն) նա ձգտում է ձեր-
բա զատ վել Սի րիա յի քրդե րի շրջան նե-
րի միա վոր ման վտան գից։ Սա կայն դա 
քիչ հա վա նա կան է եւ, ա ռա ջին հեր թին, 
կախ ված է ԱՄՆ-ի ու ՌԴ-ի հետ Թուր-



17

Թուրքիայի սիրիական քաղաքականությունը 2011-2017թթ.

քիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թից։ 
Ներ կա յում Սի րիա յի քրդե րը շա րու նա-
կում են հա վակ նել Սի րիա յի վե րա բեր յալ 
ժնեւ յան բա նակ ցութ յուն նե րին մաս նակ-
ցե լուն եւ չենք բա ցա ռում, որ Դո նալդ 
Թ րամ փի նա խա գա հութ յան ժա մա նակ 
ԱՄՆ-ը կար տո նի ժնեւ յան բա նակ ցութ-
յուն նե րին Սի րիա յի քրդե րի մաս նակ-
ցութ յու նը։ Սա նշա նա կում է, որ Սի րիա յի 
քրդե րը հե տա գա յում նույն պես մե ծա պես 
ազ դե լու են ԱՄՆ-ի, ՌԴ-ի, Ի րա նի, նաեւ 
Ա սա դի հետ Թուր քիա յի հա րա բե րութ-
յուն նե րի վրա։ Ի դեպ, Սի րիա յի քրդե րի 
ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րը զսպե լու 
հար ցում հա մընկ նում են Թուր քիա յի ու 
Ա սա դի շա հե րը (Ի րա նը մի կող մից ող-
ջու նում է ԻՊ-ի դեմ Սի րիա յի քրդե րի 
պայ քա րը, մյուս կող մից էլ չի ցան կա նում 
նրանց զո րե ղա ցու մը)։ 2016թ. մար տին 
Սի րիա յի քրդե րը հայ տա րա րե ցին Սի-
րիա յի հյու սի սում դաշ նութ յան ստեղծ-
ման մա սին, իսկ դեկ տեմ բե րին ըն դու նե-
ցին դաշ նութ յան Սահ մա նադ րութ յու նը։ 
Սի րիա յի քրդե րի այս հա ջո ղութ յուն նե րը 
կա րող են ո գե ւո րութ յուն ա ռա ջաց նել 
նաեւ Թուր քիա յի քրդե րի շրջա նում։ Բա-
ցի դրա նից, Սի րիա յի քրդերն ա պա գա-
յում կա րող են ըն թա նալ Ի րա քի քրդե րի 
ճա նա պար հով՝ անց կաց նե լով ան կա-
խութ յան մա սին հան րաք վե։ Թուր քիա-
յին բարդ ժա մա նակ ներ են սպաս վում. 
տա րա ծաշր ջա նում քրդա կան պե տութ-
յան (Քրդս տան) ստեղծ ման հե ռան կա րը 
գնա լով դառ նում է ա վե լի ի րա տե սա-
կան։ Չենք բա ցա ռում, որ այն կա րող է ի 
հայտ գալ Թուր քիա յում հենց Էր դո ղա նի 
նա խա գա հութ յան ժա մա նակ (ով տե սա-
կա նո րեն այդ պաշ տո նում կա րող է մնալ 
ցմահ)։ Դա կա տար յալ ֆիաս կո կլի նի Էր-
դո ղա նի հա մար, ով այր վում է Թուր քիա-
յի Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան մեջ 
իր ու րույն տե ղը զբա ղեց նե լու եւ ան գամ 
երկ րի հիմ նա դիր Մուս թա ֆա Քե մալ 
Ա թա թուր քին ստվե րե լու մղու մից։
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Айк Габриелян

Сирийская политика Турции в 
2011-2017гг.

В данной статье представлены и про-
анализированы акцентировки турецкой 
политики в отношении Сирии в 2011-
2017гг., те условия, в которых Турция и 
Сирия встретили «Арабскую весну», на-
чальная позиция Турции и причины ее 
постепенного изменения, побудитель-
ные мотивы приема сирийских бежен-
цев, турецкая политика пограничных 
провокаций, а также обострение во-
проса сирийских курдов для Турции. В 
статье выделено значение роли сирий-
ских курдов во взаимоотношениях Тур-
ции с США и Россией, и обоснование 
целом провальной сирийской политики 
Турции.

Hayk Gabrielyan

Turkey’s Syrian policy during
2011-2017

The article presents and analyzes ac-
cents of Turkish policy on Syria during 
2011-2017, the conditions in which Tur-
key and Syria met the “Arab Spring”, the 
initial position of Turkey and the reasons 
for its gradual changes, motives for ac-
cepting refugees from Syria, Turkish pol-
icy of the provocations on the border and 
escalation of the issue Syrian Kurds for 
Turkey. The article emphasizes the Syr-
ian Kurds factor importance in relations 
between Turkey-US and Turkey-Russia, 
and justifies the failure of Turkey’s Syrian 
policy.
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Ինքնորոշման ուժը: Կանխորոշվա՞ծ էր արդյոք Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՌԱՀՀԿ տնօրեն, քաղաքագետ

Իսկականպարտությունը
սեփականիրավունքներից
ինքնակամհրաժարվելնէ:

Ջա վա հար լալ Նե րու

Ար մա տա կան գլո բալ քա ղա քա կան 
փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նակ նե րում 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի առ ջեւ ծա ռա նում 
է մի հարց. ինչ պի սի՞ մար տա վա րութ յուն 
ընտ րել` ոչ միայն սպառ նա լիք նե րը քեզ-
նից վա նե լու, այ լեւ փո փո խութ յուն նե րը 
քո շա հե րին ա ռա վե լա գույնս ծա ռա յեց-
նե լու հա մար: Որ պես կա նոն, կա տար-
ված ընտ րութ յան բնույ թը կախ ված է 
ժո ղովր դի քա ղա քա կան աշ խար հըն-
կա լու մից` թե´ կո րուստ նե րը, թե´ հա ջո-
ղութ յուն նե րը այս կամ այն ընտ րութ յան 
արդ յունք են: Ըստ այդմ էլ ազ գա յին քա-
ղա քա կան աշ խար հըն կալ ման բա նա կա-
նութ յան կամ ա ռաս պե լա բա նա կա նութ-
յան աս տի ճա նը ժո ղո վուրդ նե րի հա մար 
ու նե նում է ճա կա տագ րա կան նշա նա-
կութ յուն:

Հե տե ւե լով աշ խար հա կար գի փո-
խա կեր պում նե րի ներ կա շրջա փու լում 
(սկսած 1985 թվա կա նից) շատ պե տութ-

յուն նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի պա տու հա-
սած ա ղետ նե րին, կա րե լի է մատ նան շել 
աշ խար հի բա նա կան ըն կալ ման ցածր 
աս տի ճա նի հան գու ցա յին պատ ճա ռը` 
հակ վա ծութ յու նը «սա ռը պա տե րազ մի» 
ժա մա նա կաշր ջա նի մտա կա ղա պար նե-
րին: ԽՍՀՄ-ը, Հա րավս լա վիան, Ուկ րաի-
նան այդ պես էլ չկա րո ղա ցան գի տակ ցել, 
որ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մից հե տո ձե ւա վոր ված կա յուն աշ-
խար հա կար գը` աշ խար հում ու ժե րի հա-
րա բե րակ ցութ յան կտրուկ փո փո խութ-
յան պատ ճա ռով, կորց րել է իր արդ-
յու նա վե տութ յու նը: Չ գի տակց վեց այն 
հան գա ման քը, որ «սա ռը պա տե րազ մի» 
շրջա նում կազ մա վոր ված սահ ման ներն 
ու մի ջազ գա յին հաս տա տութ յուն նե րը 
չեն կա րող պաշտ պան ված լի նել ո´չ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րով, ո´չ հա-
մաշ խար հա յին ա ռանց քա յին տե րութ-
յուն նե րի ազ գա յին շա հե րով: Չ գի տակց-
վեց նաեւ այն, որ պե տութ յուն նե րը կորց-
րել են ի րենց մի ջազ գա յին դե րե րը, քա նի 
որ դրանք կան խո րոշ ված էին նույն աշ-
խար հա կար գի բնույ թով:

Էլ ա վե լի բարդ ե ղավ մյուս` աշ խար-
հի քա ղա քա կան քար տե զում հայտն-
ված նոր պե տութ յուն նե րի վի ճա կը: Այդ 
պե տութ յուն նե րի ա ռա ջին քա ղա քա կան 
ընտ րա խա վե րը ոչ միայն դրսե ւո րե ցին 
հակ վա ծութ յուն «սա ռը պա տե րազ մի» 
ժա մա նա կաշր ջա նի մտա կա ղա պար-
նե րին, այ լեւ ա րագ խճճվե ցին ա վան-
դա կան ազ գա յին քա ղա քա կան ա ռաս-
պե լա բա նութ յան ցան ցում: Ի րեն զգալ 
տվեց նաեւ այդ ընտ րա խա վե րի մաս նա-
կի կամ լիա կա տար քա ղա քա կան տգի-
տութ յու նը, ո րոնք ի զո րու չէին հաս կա-
նալ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
տար րա կան հի մունք նե րը: Թե ինչ պես 
նման աշ խար հըն կալ մամբ կա րե լի է 
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ա պա հո վել տվյալ պե տութ յան ան կախ 
գո յութ յու նը (ընդ ո րում` շա տե րը հա կա-
մարտ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էին 
ի րենց հա րե ւան նե րի հետ կամ ուղ ղա կի 
փլուզ վել էին), դժվար չէ են թադ րել:

2011 թվա կա նից սկիզբ ա ռած «ա րա-
բա կան գա րու նը» շատ ա րագ ցույց 
տվեց, որ աշ խար հում ար դեն տրվել է 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
արդ յունք նե րի վե րա նայ ման մեկ նար կը: 
Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի` այդ շրջա նում ձե-
ւա վոր ված պե տութ յուն նե րը ա րեւմտ յան 
տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան 
ճնշման տակ սկսե ցին փլուզ վել: Միա-
ժա մա նակ այդ պա հից ի հայտ ե կավ մեկ 
այլ մի տում. այս կամ այն չա փով կաթ-
վա ծա հար ե ղան կամ սկսե ցին փլուզ վել 
աշ խար հա կար գի բազ մա թիվ հան գու-
ցա յին հաս տա տութ յուն ներ` 2011 թվա-
կա նին ԵԱՀԿ-ն Աս տա նա յի իր գա գա թա-
ժո ղո վում չկա րո ղա ցավ նույ նիսկ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր ըն դու նել, իսկ 
Եվ րա միութ յու նը կանգ նեց իր հե տա գա 
գո յութ յան նպա տա կա հար մա րութ յան 
փաս տի առ ջեւ:

Ա մեն դեպ քում աշ խար հում ար դեն ոչ 
ոք չի բա ցա ռում, որ գնա լով մի ջազ գա-
յին հաս տա տութ յուն նե րը ստիպ ված են 
ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը ի րա վա քա ղա-
քա կան կար գա վոր ման հանձ նել մի ջազ-
գա յին կոա լի ցիա նե րին, ո րոնք կազ մա-
վոր վում են այս կամ այն խնդրի շուրջ 
եւ հակ ված են կար գա վոր ման ռազ մա-
քա ղա քա կան ե ղա նակ նե րին: Մար դու 
ի րա վուն քի` 1975թ. Հել սինկ յան եզ-
րա փա կիչ ակ տում օ րի նա կա նաց ված 
սկզբուն քը դար ձել է վար չա կար գե րի 
պաշ տո նան կութ յան եւ պե տութ յուն նե-
րի վե րա ձեւ ման քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ քը: « Մի ջազ գա յին հան րութ յուն» 
հաս կա ցութ յունն ա մորֆ ի մաստ է ձեռք 
բե րել: Այդ պի սին են փո փո խութ յուն նե-
րի ժա մա նա կաշր ջա նի ու նի վեր սալ ի րո-
ղութ յուն նե րը: Եվ այդ ի րո ղութ յուն նե րը 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար մշտա-
պես ստեղ ծում են ճգնա ժա մա յին պայ-

ման նե րում կեն սա պա հով ման ու ղի նե րի 
փնտրտու քի հրա մա յա կա նը:

Ճիշտ տե ղում չի փնտրվում
փրկա րար ու ժը

Ին չո՞ւ այս հոդ վա ծի նա խա բա նում 
հարկ ե ղավ ներ կա յաց նել անց ման 
շրջան նե րի հիմ նախն դիր նե րի հա կիրճ 
տե սութ յու նը: Պա տաս խան. ո րով հե տեւ 
սույն հոդ վա ծում կփոր ձենք հիմ նա վո-
րել աշ խար հա կար գե րի ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն նե րի շրջան նե րում ի րենց 
կեն սա կա յու նութ յան ա պա հով ման գոր-
ծում ժո ղո վուրդ նե րի ու պե տութ յուն-
նե րի` հա ջող ված եւ չհա ջող ված լի նե լու 
ու նի վեր սալ պատ ճա ռը: Ինչ պես ցույց է 
տա լիս պատ մութ յու նը, շա տե րին չի հա-
ջող վում դի մա կա յել կո րուստ նե րի եւ ազ-
գա յին ա ղետ նե րի հան գեց նող պայ ման-
նե րում: Իսկ դա տե ղի է ու նե նում այն 
դեպ քում, երբ ազ գա յին գի տակ ցութ յան 
մեջ լիո վին բա ցա կա յում են այն պի սի 
հաս կա ցութ յուն ներ, ո րոնք ի զո րու են 
ա պա հո վել ժո ղովր դի կեն սու նա կութ յան 
յու րա հատ կութ յուն նե րը:

Այդ ա ռու մով հա մար ձակ վենք պնդել, 
որ նշված հաս կա ցութ յուն ներն առնչ վում 
են Ինք նո րոշ ման [1] եւ Ինք նիշ խա նութ-
յան ո լոր տին: Ժո ղովր դի կող մից այդ 
հաս կա ցութ յուն նե րի խոր քա յին ի մաս-
տի թե րըմբռն ման պա րա գա յում փրկա-
րար ուժ փնտրե լու` նրա ցան կա ցած 
գոր ծո ղութ յուն կտա նի միայն կո րուստ-
նե րի ու ղիով: Քան զի ճիշտ տե ղում չեն 
փնտրվում ու ժի աղբ յուրն ու ռե սուր սը: 
Ժո ղովր դի ինք նո րո շու մը քա ղա քա կան 
ընտ րութ յուն է` ու նի վեր սալ ա նո րո շութ-
յան պայ ման նե րում: « Հենց մար դու եւ 
նրա հան րույթ նե րի ինք նո րո շումն է, որ 
ի րե րի ու ե րե ւույթ նե րի օբ յեկ տիվ աշ-
խար հի հետ փոխ գոր ծո ղութ յամբ, կեր-
տում է այն պի սի հան գա մանք ներ եւ հա
րա բե րութ յուն ներ, ո րոնք ի րեն ցից ներ-
կա յաց նում են տվյալ փոխ գոր ծո ղութ յան 
օբ յեկ տի վա-սուբ յեկ տիվ եւ ի դեա լա-նյու-
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թա կան արդ յունք ներ: Արդ յունք ներ, 
ո րոնք պատ մութ յուն են կեր տում» [2]:

Այս տեղ պետք չեն հայտ նա գոր ծութ-
յուն ներ. ինք նո րոշ ման գոր ծո ղութ յունն 
ինք նին ժո ղովր դին քա ղա քա կան ազ-
գի վե րա ծե լու ե ղա նակ է` քա ղա քա կան 
միա վո րի, որն ընտ րում եւ հայտ նում է իր 
ռազ մա վա րա կան նպա տա կը, ար ժեք-
ներն ու սկզբունք նե րը: Եվ այս տեղ ա մե-
նագլ խա վորն այն է, որ Ինք նո րոշ մամբ 
ձե ւա վոր ված Ինք նիշ խա նութ յու նը ծնում 
է ազ գի Ու ժի աղբ յուր եւ բա վա կա նա-
չափ ռե սուրս, որն ի զո րու է ա պա հո վել 
նրա կեն սու նա կութ յունն ու կեն սա կա յու-
նութ յու նը: Այդ պի սի ռե սուրս ձե ւա վոր-
վում է «ի րե րի ու ե րե ւույթ նե րի օբ յեկ տիվ 
աշ խար հի հետ» հա րա բե րութ յուն նե րից, 
քա նի որ ինք նո րոշ վող սուբ յեկ տը շատ 
ա րագ դեր է ստա նում մի ջազ գա յին հա-
րա բե րութ յուն նե րում` դեր, ո րը բո լո րին 
կստի պի հաշ վի նստել իր հետ: Ծն վող 
օբ յեկ տը իր հան դեպ վե րա բեր մունքն ի 
սկզբա նե կբա ժա նի «բա ցա սա կան» եւ 
«դրա կան» մա սե րի` դրա նով իսկ ա պա-
հո վե լով իր շուրջ ե ղած ու ժե րի հա վա-
սա րակշ ռութ յու նը եւ, հե տե ւա բար, իր 
ան կա խութ յու նը:

Ինչ պես տես նում ենք, այն քան էլ հեշտ 
չէ հաս կա նալ Ինք նո րոշ ման եւ ինք-
նո րոշ վող սուբ յեկ տի Ու ժի (կեն սու նա-
կութ յան եւ կեն սա կա յու նութ յան) կա պի 
տրա մա բա նութ յու նը: Հենց այդ կա պի 
չըմբռ նու մը հա ճախ ծնում է վախ Ինք նո-
րո շու մից`շա տերն այդ պի սի գոր ծո ղութ-
յան մեջ տես նում են «ի րե րի ու ե րե ւույթ
նե րի օբ յեկ տիվ աշ խար հին» նետ ված 
մար տահ րա վեր եւ իր իսկ գո յութ յանն 
ուղղ ված սպառ նա լի քի աղբ յուր: Դ րա 
հա մար ա վե լի հա ճախ մենք հան դի պում 
ենք Ինք նո րո շու մից եւ Ինք նիշ խա նութ-
յու նից հրա ժար վե լու հակ վա ծութ յան, 
ինչ պե սեւ սուբ յեկ տի` ի րե նից դուրս ուժ 
փնտրե լու չգի տակց ված հակ վա ծութ-
յան: Որ պես կա նոն, այս վեր ջին հա կումն 
էլ ծնունդ է տա լիս ա պա կա ռու ցո ղա կան 
գոր ծոն նե րի մի շա րա նի, ին չը տես նում 

ենք բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի ու պե-
տութ յուն նե րի պատ մութ յան մեջ: Սա-
կայն դրա նից ճիշտ հե տե ւութ յուն ներ 
սո վո րա բար չեն ար վում, եւ ան հա ջո-
ղութ յունն էլ պայ մա նա վոր վում է «ու ժեղ 
հո վա նա վոր նե րի» բա ցա կա յութ յամբ:

Բեր ված պնդում նե րի փաս տարկ-
մանն էլ կնվիր վեն հե տա գա դա տո-
ղութ յուն ներն այս հոդ վա ծում: Ինչ պես 
թվում է, ա վե լի հրա տապ թե մա չկա, 
հա մե նայն դեպս՝ հայ ժո ղովր դի հա-
մար, որն ազ գա յին ա ղե տի են թարկ վեց 
1914-18 թվա կան նե րի Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի շրջա նի գլո-
բալ փո փո խութ յուն նե րի հե տե ւան քով, 
եւ ո րը բարդ պայ ման նե րում է գտնվում 
նաեւ մեր օ րե րում: Թե´ Օս ման յան կայս-
րութ յան անկ ման պատ մութ յու նը, թե´ 
ԽՍՀՄ-ի 1991թ. ա պա մոն տաժ ման ժա-
մա նա կաշր ջա նը ակ նե րե ւա բար ցու ցադ-
րում են ճգնա ժա մա յին պայ ման նե րում 
ներգ րավ ված ժո ղո վուրդ նե րի ազ գա-
յին ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յան եւ 
ա նարդ յու նա վե տութ յան օ րի նակ նե րը: 
Այդ պատ մութ յան մի շարք դի տանկ յուն-
նե րի վեր լու ծութ յու նը լավ հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս բնու թագ րե լու եւ հաս-
կա նա լու ինչ պես Ինք նո րոշ ման, այն պես 
էլ Ինք նո րո շու մից հրա ժար վե լու ֆե նո-
մե նը:

Ինք նո րո շու մը եւ ի րա վունք նե րից 
ինք նա կամ հրա ժար վե լը

Հ պան ցիկ անդ րա դառ նանք ԽՍՀՄ 
փո խա կեր պում նե րի շրջա նի փաս տե-
րին եւ հայ ժո ղովր դի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի տրա մա բա նութ յա նը: ԽՍՀ միութ յան 
ա պա մոն տաժ ման շրջա նում Հա յաս տա-
նի ան կախ պե տա կա նութ յան կա ռու-
ցումն ըն թա ցավ չա փա զանց հա կա սա-
կան գա ղա փա րա խո սա կան մթնո լոր-
տում: Տա կա վին չհասց նե լով գնա հա տել 
ԽՍՀՄ-ում սկսված « Վե րա կա ռուց ման» 
քա ղա քա կա նութ յու նը, հայ ժո ղո վուր դը 
բախ վեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա-
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վար մար զի (ԼՂԻՄ) ժո ղովր դի ինք նո-
րոշ ման փաս տին, որն ար տա հայտ վեց 
մար զը Հայ կա կան ԽՍՀ-ի հետ վե րա-
միա վո րե լու պա հան ջով: Եր կու տար վա 
ըն թաց քում (1988-1989) ժո ղովր դի մի-
ջա վայ րում բյու րե ղա ցավ հա մընդ հա-
նուր ինք նո րոշ ման գոր ծըն թա ցը` որ պես 
ի րա վա քա ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի կուռ ալ գո րիթմ: Ժո ղովր դի զանգ վա-
ծա յին գոր ծո ղութ յուն նե րին շատ ա րագ 
միա ցան այն ժա մա նակ վա կո մու նիս-
տա կան իշ խա նութ յուն նե րը: Ի րենց հեր-
թին` միու թե նա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
զին վե ցին բռնաճն շում նե րի պրակ տի կա-
յով:

1988 թվա կա նին պաշտ պա նե լով Գե-
րա գույն խորհր դի ո րոշ մամբ (1988թ. 
հու նի սի 15-ի ո րո շու մը) Հայ կա կան 
ԽՍՀ-ի հետ վե րա միա վոր վե լու վե րա-
բեր յալ ԼՂՀ-ի ո րո շու մը, Հա յաս տա նի ղե-
կա վա րութ յու նը հա մար ձակ վեց այդ հիմ-
նախն դի րը դնել միու թե նա կան Կենտ րո-
նի առ ջեւ: Կենտ րո նը, բնա կա նա բար, 
մնաց անդրդ վե լի: Եվ այս տեղ մենք 
գործ ու նենք հայ ժո ղովր դի կյան քում 
տեղ գտած` ռազ մա վա րո րեն կա րե ւոր 
ընտ րութ յան հետ: 1989 թվա կա նը նշա-
նա վոր վեց Հայ կա կան ԽՍՀ-ի եւ ԼՂԻՄ-ի 
վե րա միա վոր ման մա սին վա վե րագ րի 
ի հայտ գա լով ( Հայ կա կան ԽՍՀ-ի եւ 
ԼՂԻՄ-ի վե րա միա վոր ման մա սին ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհր դի ու ԼՂԻՄ Ազ գա յին 
խորհր դի 1889թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի հա-
մա տեղ ո րո շու մը): Այդ փաս տա թուղ թը 
կա րե լի է գնա հա տել որ պես Ինք նո րոշ-
ման դա սա կան ակտ, որն ար տա հայտ-
վեց միու թե նա կան Կենտ րո նի եւ 1989թ. 
նո յեմ բե րի 28-ին ԼՂԻՄ-ում ստեղծ ված 
ու Ադր բե ջա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի են-
թա կա յութ յան տակ գտնվող, այս պես 
կոչ ված, Կազ մա կեր պա կան կո մի տեի 
( Կազմ կո մի տե) գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հան դեպ խա ղաղ անհ նա զան դութ յամբ: 
ԽՍՀՄ իշ խա նութ յուն նե րը դի մե ցին ան-
նա խա դեպ քայ լի` մար զում իշ խա նութ-
յան մար մին նե րի լու ծար ման եւ ար տա-

կարգ դրութ յան ռե ժի մի հաս տատ ման: 
Ա վե լի ուշ մենք կվե րա դառ նանք սույն 
թե մա յին` գնա հա տե լով այդ ի րա վի ճա-
կում ԼՂԻՄ բնակ չութ յան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ի մաս տը:

Իսկ այժմ անդ րա դառ նանք հա ջոր-
դած եր կու տա րի նե րին (1990-91թթ.) 
Հա յաս տա նի քա ղա քա կան փո խա կերպ-
ման դի տանկ յա նը: Այս տեղ քա ղա քա-
կան ի րա դար ձութ յուն նե րի տրա մա բա-
նութ յու նը փոխ վում էր ԽՍՀՄ-ի նշմար-
վող ա պա սեր տաճ մա նը հա մա պա տաս-
խան: Հայ կա կան ԽՍՀ-ում իշ խա նութ-
յան ե կած ժո ղովր դա կան շարժ ման 
( Հա յոց հա մազ գա յին շար ժում` ՀՀՇ կու-
սակ ցութ յուն) լի դեր նե րը 1990թ. օ գոս-
տո սին ըն դու նե ցին ան կախ պե տութ յան 
կա ռուց ման մա սին Հռ չա կա գիր, ո րում 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն (ՀՀ) 
պե տութ յան տա րածք էր նշվում այն երկ-
րի տա րած քը, ո րը միա վոր վել էր 1989թ. 
օ գոս տո սի 1-ի ո րոշ մամբ: Մինչ այդ անց-
կաց ված խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րին մաս նակ ցել էր նաեւ ԼՂԻՄ-ը: 
Սա կայն պե տա կա նա կերտ ման ռազ մա-
վա րութ յու նը Հա յաս տա նում ար մա տա-
պես փոխ վեց, երբ 1991թ. սեպ տեմ բե րի 
21-ին ան կա խութ յան հան րաք վեն անց-
կաց վեց միայն նախ կին Հայ կա կան ԽՍՀ 
տա րած քում: ՀՀ նոր իշ խա նութ յուն նե րը 
փաս տո րեն հրա ժար վե ցին 1989 թվա-
կա նի ո րո շու մից: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
դեկ տեմ բե րի 10-ին ա ռան ձին անց կաց-
րեց ան կա խութ յան հան րաք վեն, իսկ 
մինչ այդ` 1991թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին, 
հռչա կել էր Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան-
րա պե տութ յու նը: Այ նու հե տեւ ՀՀ իշ խա-
նութ յուն նե րի նոր մո տե ցումն էլ ա վե լի 
ո րո շա կիա ցավ: 1991թ. դեկ տեմ բե րի 
21-ին, հետ խորհր դա յին տա րած քում 
ձե ւա վոր ված Ան կախ պե տութ յուն նե րի 
միութ յան ի րա վա կան փաս տաթղ թե-
րի շրջա նա կում, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը ճա նա չեց [3] նրա բո լոր 
մաս նա կից նե րի, այդ թվում նո րաս տեղծ 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան ինք-
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նիշ խա նութ յունն ու գո յութ յուն ու նե ցող 
սահ ման նե րը` չճա նա չե լով ԼՂՀ ան կա-
խութ յու նը:

Փաս տո րեն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը հրա ժար վեց ոչ միայն միա-
վոր ված պե տութ յուն կա ռու ցե լու ռազ-
մա վա րութ յու նից, այ լեւ ԼՂՀ ան կա խութ-
յան ճա նա չու մից` ըստ էութ յան ԼՂՀ-ի 
ի րա վա բա նա կան ի րա վուն քը տա լով 
Ադր բե ջա նին: Պե տա կան քա ղա քա կա-
նութ յան ա ռօր յա մտավ մի սկզբունք` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը զերծ 
պա հել բո լոր այն խնդիր նե րի հա մար 
ցան կա ցած ի րա վա քա ղա քա կան պա-
տաս խա նատ վութ յու նից, ո րոնք դուրս 
են նախ կին Հայ կա կան ԽՍՀ սահ ման նե-
րի շրջա նակ նե րից: Սա կայն հատ կան շա-
կանն այն է, որ 1991թ. սեպ տեմ բե րի 21-
ին ան կա խութ յան մա սին հան րաք վեի 
անց կա ցու մից եւ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յունն ան կախ պե տութ յուն հայ-
տա րա րե լուց հե տո ՀՀ-ն չըն դու նեց պե-
տա կան ան կա խութ յան մա սին հա տուկ 
Հռ չա կա գիր` իբ րեւ այդ պի սին, վկա յա կո-
չե լով 1990 թվա կա նի Հռ չա կա գի րը: Այդ 
հան գա ման քը լղո զեց Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ի րա վա քա ղա քա կան մո-
դե լը: Լ ղո զեց նաեւ պե տա կան քա ղա քա-
կա նութ յան տրա մա բա նութ յու նը:

Ա վե լի շուտ` Ինք նո րոշ ման հի ման 
վրա ան կախ պե տութ յան կա ռուց ման 
սկզբուն քից եր կիրն ան ցել է «ան կա-
խութ յուն` հա մա ձայ նութ յամբ» սկզբուն-
քի: Խոս քը Ռու սաս տա նի հետ հա մա-
ձայ նեց ված գոր ծո ղութ յուն նե րին գե-
րա կա յութ յուն տա լու մա սին է, որ տեղ 
մերժ վում են ցան կա ցած այն գոր ծո-
ղութ յուն նե րը, ո րոնց վե րա բեր յալ չկա 
Ռու սաս տա նի հա մա ձայ նութ յու նը: Դ րա-
նով իսկ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ ե րե ւան ե կավ ի րա վունք նե րից ինք-
նա կամ հրա ժար վե լու մի տում` ի նպաստ 
հա մա ձայ նեց ված անվ տան գութ յան: 
Բայց կյանքն իս կույ նե ւեթ ցու ցադ րեց 
այդ պի սի քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ-
յան սնան կութ յու նը. չէ՞ որ ԱՊՀ շրջա-

նակ նե րում ճա նա չե լով Ադր բե ջա նի ինք-
նիշ խա նութ յունն ու գո յութ յուն ու նե ցող 
սահ ման նե րը, Հա յաս տա նը միա ժա մա-
նակ ճա նա չել է ԼՂՀ-ի դեմ օ րի նա կան հի-
մուն քով ուժ կի րա ռե լու` նրա ի րա վունք-
նե րը: Այդ կա րե ւոր հան գա ման քը չէր 
գի տակց վել: Այդ պի սի ուժ Ադր բե ջա նի 
կող մից կի րառ վեց ան հա պաղ, ինչն ար-
յու նա հե ղութ յան հան գեց րեց 1992-94 
թվա կան նե րին: Ռու սաս տա նի հետ հա-
մա ձայ նեց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը զերծ 
չպա հե ցին եր կի րը պա տե րազ մից: Իսկ 
Թուր քիա յի հետ հա րա բե րութ յուն նե-
րը կար գա վո րե լու մա սին այդ շրջա նում 
հայ տա րար ված ռազ մա վա րութ յունն 
այդ պես էլ մնաց թղթի վրա` իբ րեւ հռչա-
կա գիր:

* * *
Վե րը նկա րագր ված ի րա դար ձութ-

յուն նե րից քա ռորդ դար անց հայ կա կան 
պե տա կա նութ յան ի րա վա քա ղա քա կան 
ի րո ղութ յուն նե րը` ի դեմս եր կու պե տա-
կան կազ մա վո րում նե րի` ՀՀ-ի եւ ԼՂՀ-ի, 
ձեռք բե րե ցին բարդ ու հա կա սա կան ձե-
ւեր: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
կաշ կանդ ված մնաց ինչ պես անվ տան-
գութ յան, այն պես էլ ֆի նան սատն տե սա-
կան ո լորտ նե րում Ռու սաս տա նի պար-
տադ րած պայ մա նագ րե րի հա մա կար-
գով: Թուր քիան 1993 թվա կա նից ի վեր 
փակ է պա հում Հա յաս տա նի հետ սահ-
մա նը: Այդ սահ մա նը պաշտ պա նում են 
ռու սաս տան ցի սահ մա նա պահ նե րը, իսկ 
երկ րի տա րած քում օ րի նա կա նաց ված 
է ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի մնա լը: 
Միա ժա մա նակ` ԼՂՀ-ն սե փա կան Սահ-
մա նադ րութ յամբ ամ րագ րեց իր կող մից 
վե րահսկ վող տա րածք նե րը եւ հրա ժար-
վեց ար տա քին զոր քե րի մուտ քը այդ տեղ: 
ԼՂՀ-ի հիմ նախնդ րով ար դեն ա վե լի քան 
քսան հինգ տա րի զբաղ վում է մի ջազ գա-
յին մի կա ռույց` ԵԱՀԿ Մինս կի խում բը: 
Հաշ տութ յան պայ մա նա կար գը պահ-
պան վում է ՀՀ-ի, ԼՂՀ-ի եւ Ադր բե ջա նի 
զին ված ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յան 
հի ման վրա: Բայ ցե ւայն պես` ներ կա յում 



24

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

մենք գործ ու նենք ան լու ծե լի եւ բա վա-
կան վտան գա վոր մի ի րա վի ճա կի հետ` 
կապ ված Ար ցա խում «ստա տուս-քվո»-ի 
բնույ թի հետ: Դ րա էութ յու նը հան գում է 
նրան, որ Ար ցա խի Սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված տա րած քը մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված է Ադր բե ջա նի օգ տին: Սկզբ-
նա պես հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յու-
նում պե տա կան շի նա րա րութ յան ի րա-
վա կան կող մե րի ան տե սու մը չէր կա րող 
չհան գեց նել նման բար դութ յուն նե րի:

Ամ փո փե լով ար ված դա տո ղութ յուն-
նե րը, հարկ է խոս տո վա նել, որ տեղ 
գտած մո տեց ման` հայ կա կան պե տա-
կա նութ յան կազ մա վոր ման ար շա լույ սին 
ըն դուն ված ոչ հա յան պաստ ո րո շում նե-
րի հա մար պետք է որ լուրջ հիմ քեր լի-
նեին: Հա յաս տա նի այ դօ րի նակ քա ղա-
քա կա նութ յունն ինչ-որ բա ցատ րութ յուն 
ստա նում է, ե թե նկա տի ու նե նանք, որ 
1991 թվա կա նից սկսած` որ պես հան-
գու ցա յին ուղ ղութ յուն, ըն դուն վել էր 
Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի հետ հաշ-
տութ յան ռազ մա վա րութ յու նը` «խա ղա
ղութ յուն ա մեն գնով» հա յե ցա կար գի հի-
ման վրա: Ընդ ո րում, պետք է նկա տել, 
որ երկ րի ղե կա վա րութ յու նը ցու ցադ-
րա բար հրա ժար վել էր Ինք նո րոշ ման 
եւ անվ տան գութ յան ա պա հով ման հար-
ցե րում լիա կա տար Ինք նիշ խա նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նից: Ինք նո րո շում 
հաս կա ցութ յան ար ժե քը չէր գի տակց վել: 
Հա մա պա տաս խա նա բար` նոր կազ մա-
վոր ված պե տութ յան անվ տան գութ յան 
եւ զար գաց ման ա պա հով ման հույ սե րը 
այլ հաս կա ցութ յուն նե րի ու գոր ծոն նե-
րի հետ էին կապ վում: Պարզ է, որ այդ 
հաս կա ցութ յուն նե րը պետք է փնտրել 
Ինք նո րոշ ման փի լի սո փա յութ յան շրջա-
նակ նե րից դուրս: Ինչ պես նշվել էր վե րը, 
նշա նա բան էր վերց վել «ան կա խութ յուն` 
հա մա ձայ նութ յամբ» հա յե ցա կար գը: Թե 
որն էր այդ պի սի մո տեց ման ար մա տա-
վոր ման պատ ճա ռը` կփոր ձենք պար զա-
բա նել հե տա գա դա տո ղութ յուն նե րում:

Պատ մութ յան հո գե բա նա կան բե ռան 
թե լադ րան քը 

Վե րը բեր ված դա տո ղութ յուն նե րից 
պետք է պարզ լի նի, որ նոր կազ մա վոր-
ված` «հա մա ձայ նութ յան փի լի սո փա
յութ յան» հայ կա կան պե տա կա նութ յան 
անվ տան գութ յան եւ զար գաց ման ա պա-
հով ման հույ սե րը սկզբնա պես մի ջազ գա-
յին հան րութ յան հետ էին կապ վում: Ընդ 
ո րում, Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը 
յու րա հա տուկ պատ կե րա ցում ու ներ այդ 
հան րութ յան մա սին:

Քա նի որ Հա յաս տա նի նոր քա ղա-
քա կան ընտ րա խա վի պե տա կան ու ղե-
գիծն ի սկզբա նե կա ռուց վել էր Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի Ինք նո րոշ ման գոր ծո նի 
գե րակշ ռութ յան պայ ման նե րում, ար-
տա քին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա-
վա րութ յունն ու ա ռանց քա յին դրույթ-
նե րը [4] բխում էին այդ հան գա ման քից: 
Ընդ հան րաց ված տես քով այդ ռազ մա-
վա րութ յու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել հե-
տեւ յալ կերպ. « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հետ կապ ված ի րա վի ճա կը հա կա սում 
է աշ խար հա կար գին: Հա մա պա տաս-
խա նա բար` պետք է են թարկ վել ՄԱԿ-ի 
եւ ԵԱՀԿ-ի այն պա հանջ նե րին, ո րոնք 
ար տա հայ տում են այդ աշ խար հա կար-
գի կամ քը: Դա է Հա յաս տա նի միակ 
ռազ մա վա րա կան խնդի րը: Մեր կող մից 
նրանց պա հանջ նե րի ըն դու նու մը կլու ծի 
հա կա մար տութ յու նը եւ այն ժամ կա րե-
լի է հաս նել գլխա վոր ռազ մա վա րա կան 
նպա տա կին` Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի 
հետ հաշ տեց մա նը: Հար կա վոր է հա-
տուկ սրտաճմ լիկ վե րա բեր մունք ցու ցա-
բե րել Ռու սաս տա նի հան դեպ»:

Այդ մո տեց ման մեջ մեզ պետք է հե-
տաքրք րի մեկ կա րե ւոր տե սանկ յուն. 
նա խասկզբ նա կան ա ներկ բա հա մոզ վա-
ծութ յուն, որ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րի սուբ յեկտ-երկր նե րը հնա րա վո-
րութ յուն չու նեն ազ դե լու նրանց դիր քո րո-
շում նե րի վրա, ով քեր հան դես են գա լիս 
«աշ խար հա կար գի» ա նու նից` մի ջազ գա-
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յին ատ յան նե րի դիր քո րոշ ման վրա: Այ-
սինքն` երկր նե րի ինք նիշ խան ո րո շում-
ներն ու գոր ծո ղութ յուն նե րը աշ խար հա-
կար գի վրա նե րազ դե լու գոր ծոն չեն հան-
դի սա նում: Բա ցի դրա նից, վստա հութ յուն 
այն բա նում, որ մի ջազ գա յին հան րութ յան 
դիր քո րո շու մը մշակ վում է բա ցա ռա պես 
աշ խար հա կար գի կա նոն նե րի` մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի հի ման վրա:

Բայց որ տե ղի՞ց հայ կա կան ընտ րա խա-
վի քա ղա քա կան աշ խար հըն կալ ման մեջ 
հաս տատ վեց վախ աշ խար հա կար գից` 
ի դեմս «մի ջազ գա յին ատ յան նե րի», իսկ 
ի րա կա նում` ի դեմս ազ դե ցիկ տե րութ-
յուն նե րի: Ինչ պես նաեւ` որ տե ղի՞ց է գա-
լիս ազ դե ցիկ տե րութ յուն նե րի դիր քո րոշ
ման վրա սուբ յեկ տի ազ դե ցութ յան անհ
նա րի նութ յան հա մոզ մուն քը: Ին չո՞ւ ի րա-
վունք նե րից հո ժա րա կամ հրա ժա րումն ի 
նպաստ աշ խար հա կար գի` դի տարկ վում 
է որ պես ող ջամ տութ յան բարձր ար տա-
հայ տութ յուն: Կր կին ընդգ ծենք, որ նշա-
նա կա լի ինչ-որ բան պետք է բա ցա կա յի 
աշ խար հըն կալ ման հա մա կար գում, որ-
պես զի «աշ խար հա կար գի» թե լադ րան քի 
ներ քո գնալ ի րա վունք նե րից հրա ժար վե-
լու ու ղիով` հա նուն փրկութ յան («խա ղա-
ղութ յան ա մեն գնով»:) Այս տեղ խնդիրն 
այն է, որ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րով ու աշ խար հա կար գի խնդիր նե րով 
հե տաքրքր վող ցան կա ցած մարդ գի տի, 
որ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րը 
խարսխ վում են ազ գա յին շա հե րի, ու ժե-
րի հա վա սա րակշ ռութ յան եւ մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի վրա: Հա մա պա տաս խա-
նա բար` այդ ե րեք «կե տաձկ նե րի» վրա 
էլ հիմ նած է աշ խար հա կար գը: Այ սինքն` 
աշ խար հա կար գի ի րա վա կան ֆե տի շա-
ցու մը միշտ կաս կա ծե լի է, ա ռա վել եւս` 
հա մաշ խար հա յին կար գի գլո բալ փո փո-
խութ յուն նե րի շրջա նում: Բա ցի դրա նից, 
ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յան հա մա-
կար գում ինք նիշ խան սուբ յեկ տի դե րի 
չմբռնու մը կա րող է ժո ղովր դին վերջ նա-
կա նա պես խճճել մի ջազ գա յին գոր ծըն-
թաց նե րի ճի րան նե րում:

Այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը շատ 
պարզ են. ո րե ւէ դրա կան դեր չի տրվում 
մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ 
ինք նո րոշ ման մի ջո ցով ինք նիշ խան ռազ-
մա վա րութ յուն ձե ւա վո րե լու բա ցա ռի-
կութ յա նը [5]: Ա վե լին` այդ բա ցա ռի կութ-
յան մեջ դի տարկ վում է միայն պե տութ-
յան անվ տան գութ յան եւ բուն գո յութ յան 
սպառ նա լի քը: Այս պի սին է հայ կա կան 
պե տա կա նութ յան քա ղա քա կան փի-
լի սո փա յութ յու նը: Եվ այդ փի լի սո փա-
յութ յունն ար դեն բե րել է հայ կա կան 
պե տութ յան ինք նիշ խան ի րա վունք նե րի 
ան դառ նա լի կո րուստ ներ եւ ստեղ ծել 
անվ տան գութ յան հա րա ճուն սպառ նա-
լիք ներ: Այ դու` հայ կա կան քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ կի րառ վող մո տե ցում նե րի 
վե րա նայ ման ո րե ւէ փորձ չի ար վում: Դա 
պետք է բա ցատ րութ յուն ու նե նա:

Վախ պատ մութ յու նից 

Ն պա տա կա հար մար է այ սօր վա քա-
ղա քա կան հա մոզ մունք նե րի ձե ւա վոր-
ման ա կունք նե րը փնտրել պատ մութ յան 
մեջ: Ֆի զի կա կան բնաջն ջում վե րապ-
րած (1915-20թթ. Ցե ղաս պա նութ յուն) 
հայ ժո ղովր դի հա մար ֆի զի կա կան գո-
յա տեւ ման խնդի րը վեր ջին հար յու րամ-
յա կում չէր կա րող գե րա կա չլի ներ: Ընդ 
ո րում, ֆի զի կա կան բնաջնջ ման սպառ-
նա լիք նե րի, ինչ պես նաեւ ազ գա յին անվ-
տան գութ յան մա սին ժա մա նա կա կից 
պատ կե րա ցում նե րը չէին կա րող չձե ւա-
վոր վել տեղ գտած ցե ղաս պա նութ յան 
փաս տի ներ գոր ծութ յամբ: Ցե ղաս պա-
նութ յան շրջա նի բուն ի րո ղութ յուն նե-
րը, ինչ պես նաեւ դրա նից հե տո ար ված 
զա նա զան հե տե ւութ յուն նե րը չէին կա-
րող չմշա կել աշ խար հըն կալ ման յու րա-
հա տուկ հա մա կարգ: Այդ յու րա հատ-
կութ յունն ինք նօ րի նակ հո գե բա նա կան 
վի ճա կի արդ յունք է, ո րը ձե ւա վոր վում 
է այն պի սի հաս կա ցութ յան ազ դե ցութ-
յան ներ քո, ինչ պի սին է «ցե ղաս պա նութ-
յան հա մախ տա նի շը»: Այլ բան լի նել չէր 
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էլ կա րող, քա նի որ ազ գա յին այդ պի-
սի մե ծա ծա վալ ա ղե տը չէր կա րող խոր 
հետք չթող նել հա յե րի հա ջորդ սե րունդ-
նե րի հո գե բա նութ յան մեջ: « Վախ պատ-
մութ յու նից» ֆե նո մե նը, ընդ հան րա պես, 
վճռա կան գոր ծոն է ազ գա յին ա ղետ նե րի 
փու լեր վե րապ րած շատ ժո ղո վուրդ նե-
րի գի տակ ցութ յու նում: « Պատ մութ յան 
վա խի հա մախ տա նի շը» հստակ դրսե-
ւոր վում է բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի 
գի տակ ցութ յան մեջ, ինչ պես օ րի նակ` 
թուր քե րի, գեր մա նա ցի նե րի, ճա պո նա-
ցի նե րի եւ այ լոց: Ն ման հա մախ տա նի շի 
թե լադ րան քից ձեր բա զատ վելն այն քան 
էլ դյու րին չէ:

Ան զո րութ յու նից ծնվող ա տե լութ յուն, 
ճա կա տագ րից խռո վա ծութ յուն, «ի րե-
րի ու ե րե ւույթ նե րի աշ խար հի» հան դեպ 
մեղ քի վե րա ցա կան զգա ցում, կա տա րա-
ծի հա մար ան խու սա փե լի հա տուց ման 
մո լուցք, թվաց յալ կամ ի րա կան հա կա-
ռա կոր դի (մաս նա վո րա պես` վախ հա մաշ-
խար հա յին տե րութ յուն նե րից) դի վա կա-
նա ցում, պա տե րազ մի սար սափ եւ ա մեն 
գնով խա ղա ղութ յան հաս նե լու ձգտում… 
բո լոր այս հաս կա ցութ յուն նե րը «պատ-
մութ յան վա խի հա մախ տա նի շի» ար տա-
հայ տութ յուն են, ո րոնք ձե ւա վո րում են 
մարդ կանց շատ սե րունդ նե րի ան հա մար-
ժեք պատ կե րա ցում ներն ու գոր ծո ղութ-
յուն նե րը: Հա ճախ մարդ կանց դա տո ղութ-
յուն նե րը եւ գոր ծո ղութ յուն նե րը ձեռք են 
բե րում ինք նաոչն չաց նող բնույթ: Մար դիկ 
ջա նում են ա զատ վել ցան կա ցած ի րենց 
ձգտում նե րից` դրանց մեջ տես նե լով 
սպառ նա լիք ի րենց ֆի զի կա կան գո յութ-
յա նը: Սե փա կան պատ մութ յան եւ սե փա-
կան ազ գա յին ի րո ղութ յուն նե րի ի մաս-
տա վոր ման ցան կա ցած ջանք վե րած վում 
է սոսկ իր ազ գա յին գժտութ յուն նե րը շա-
րու նա կա կա նո րեն ար դա րաց նե լու փոր-
ձի: Իսկ ի րա կան կյան քի ցան կա ցած 
հա ջո ղութ յուն ներ (ա ռա վել եւս` ի րա կան 
հա կա ռա կոր դի դեմ հաղ թա նակ նե րը) վե-
րած վում են վե րա ցա կան պատ ժի հան-
դեպ վա խի զգա ցու մի:

Դժ վար է ժխտել, որ այդ զգա ցում նե-
րից շա տե րը խոր ար մատ ներ ու նեն հա-
յե րի ներ կա սե րունդ նե րի գի տակ ցութ-
յան մեջ: Թ վում է` հա նուն ար դա րութ յան 
հզոր շար ժու մը եւ 1991-94թթ. ար ցախ-
յան պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա-
կը կա րող էին «ցե ղաս պա նութ յան հա-
մախ տա նի շը» հաղ թա հա րե լու խնդրում 
(որ պես պատ մութ յան վա խի հա մախ-
տա նի շի լո կալ դրսե ւո րում) նշա նա կա լի 
գոր ծոն դառ նալ հայ ժո ղովր դի հա մար: 
Սա կայն, ինչ պես այդ պա տե րազ մի շրջա-
նում ե ղած ար ձա գանք նե րի, այն պես 
էլ « Խա ղա ղութ յուն ա մեն գնով», « Խա-
ղա ղութ յուն ինք նիշ խա նութ յան գնով» 
բա նա ձե ւե րով անվ տան գութ յան մա սին 
ցայ սօր հա րա տե ւող բա նա վե ճի դի տար-
կում նե րը վկա յում են, որ հա սա րա կա-
կան գի տակ ցութ յան մեջ կա յուն կեր պով 
ար մա տա վոր ված են, հա մե նայն դեպս՝ 
«մեղ քի զգա ցու մը», ինչ պես նաեւ «հա-
տուց ման մո լուց քը»: Նույ նիսկ կա րե լի 
է պնդել, որ ար ցախ յան պա տե րազ մում 
տա րած հաղ թա նա կը շատ մարդ կանց 
գի տակ ցութ յան մեջ մի քա նի ան գամ ու-
ժե ղաց րել է այդ զգա ցում նե րը: Այ սինքն` 
այս տեղ մենք գործ ու նենք միան գա մայն 
յու րօ րի նակ աշ խար հըն կալ ման հետ:

Այս տեղ անհ րա ժեշտ է ճշտել, որ 
բա վա կա նա չափ տա րած ված «վրեժ 
թուր քե րից» եւ թուր քե րի հետ խա ղա-
ղութ յու նից հրա ժար վե լու փի լի սո փա-
յութ յու նը (այս պես կոչ ված` Հայ Դա տի 
«հե ղա փո խա կան» փի լի սո փա յութ յու նը) 
ոչ մի կերպ չի վկա յում հա յե րի մեջ այլ 
աշ խար հըն կալ ման առ կա յութ յան փաս-
տի մա սին: Ար դա րութ յու նը վե րա կանգ-
նե լու` աշ խար հին ուղղ ված Պա հան ջի 
քա ղա քա կա նութ յու նը (« Պա հան ջա տի-
րութ յուն»), «հա նուն ա զա տութ յան» գի-
տակց ված մահ վան գնա լու տրա մադր-
վա ծութ յու նը («Ա զա տութ յուն կամ մահ») 
ար տա ցո լում են «ցե ղաս պա նութ յան 
հա մախ տա նի շով» թե լադր ված նույն հո-
գե բա նա կան վի ճա կը, տվյալ դեպ քում` 
ան զո րութ յան զգա ցո ղութ յու նը: Կա րե լի 
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է հա մար ձա կո րեն պնդել, որ ե´ւ  ի րա-
վունք նե րից հա նուն փրկութ յան Հ րա-
ժար վե լու քա ղա քա կա նութ յու նը, ե´ւ  աշ-
խար հին ուղղ ված` Պա հան ջի քա ղա քա-
կա նութ յու նը խարսխ ված են նույն կեղծ 
փի լի սո փա յա կան հիմ նէութ յան վրա, որն 
ար տա հայտ վում է հե տեւ յալ պա րա դիգ-
մա յով.

- «Ուժն է ծնում ի րա վունք. մենք թույլ 
ենք. աշ խար հը մեր դեմ է եւ ա նար դար. 
մենք չենք կա րող պայ քա րել ողջ աշ խար-
հի դեմ. մենք չու նենք հո վա նա վոր ներ»:

Տար բեր են միայն այդ հա մոզ մունք-
նե րից բխող հե տե ւութ յուն նե րը (բնա կա-
նա բար` նույն կերպ կեղծ): Հա մար վում 
է, որ «աշ խարհն ա նար դար է», իսկ մեր 
ար դա րութ յու նը «աշ խար հին նետ ված 
ձեռ նոց է»: Հե տե ւութ յու նը. կամ հաշտ-
վում ենք ի րո ղութ յուն նե րի հետ, կամ հե-
ռա նում ենք ան հա վա սար պայ քա րի այս 
ա նար դար աշ խար հից: Հե տաքր քի րը 
սոսկ այն է, որ միեւ նույն աշ խար հըն կա-
լումն ու նե ցող մարդ կանց կազ մը հար-
յուր տա րուց ա վե լի շա րու նա կում է այդ 
հրա պա րա կա յին բա նա վե ճը` միմ յանց 
մե ղադ րե լով «ազ գի դա վա ճա նութ յան» 
մեջ: Ար մա տա ցած փի լի սո փա յութ յան 
հիմ նէութ յու նը կաս կա ծի տակ չի դրվում: 
Ս տեղծ ված ի րո ղութ յուն նե րում ո րե ւէ 
այլ փի լի սո փա յութ յան օբ յեկ տիվ գո յութ-
յան հնա րա վո րութ յու նը, որն ի զո րու է 
ա պա հո վել ժո ղովր դի ե րաշ խա վոր ված 
կեն սու նա կա յին յու րա հատ կութ յուն նե-
րը, չի դի տարկ վում:

Իր եւ աշ խար հի նկա րագր ված տես-
լա կա նը չէր կա րող կարճ ժա մա նա կում 
ձե ւա վոր վել: Բա վա կան է աչ քի անց-
կաց նել պատ մութ յան փաս տերն ու 
պատ մագ րա կան նյու թե րը` հա մոզ վե լու 
հա մար, որ նման աշ խար հըն կա լու մը եւ 
նշված բա նա վե ճը գո յութ յուն են ու նե-
ցել նաեւ 1915 թվա կա նի Ցե ղաս պա-
նութ յու նից ա ռաջ: Այդ ող բեր գութ յու նը 
դրանք սոսկ հասց րել է հի վան դա գին 
հա մախ տա նի շի: Հաս կա նա լի է դառ նում 
նաեւ, որ այդ պի սի բա նա վե ճի մթնո-

լոր տում ժո ղովր դի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ձե ւա վո րու մը չէր կա րող չհան գեց նել 
պար բե րա կան խա թա րում նե րի, ո րոնք 
ինք նին խթան վում էին այդ բա նա վե ճի 
վրա հիմն ված տար բեր հա սա րա կա կան 
խմբե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում: Արդ յուն-
քում` ո մանք մա հա նում էին դի մադ րութ-
յան ժա մա նակ, մյուս նե րը` ոչն չաց վում 
ա ռանց դի մադ րութ յան: 1915թ. Ցե ղաս-
պա նութ յու նը վե րը նշված աշ խար հա-
յաց քի ու դրա նից սեր ված գոր ծո ղութ-
յուն նե րի աստ վա ծա ցումն էր: Պետք է 
խոս տո վա նել, որ նկա րագր ված աշ խար-
հա յացքն ինք նին ժո ղովր դի գո յութ յու նը 
քա ղա քա կան ցան կա ցած օբ յեկ տիվ փո-
փո խութ յուն նե րի պայ ման նե րում դարձ-
նում է անհ նար: Այդ պի սի փո փո խութ-
յուն նե րին ցան կա ցած ար ձա գանք հան-
գեց նում է մա հա ցու արդ յուն քի, քա նի որ 
ժո ղովր դին դարձ նում են խո չըն դոտ եւ, 
հա մա պա տաս խա նա բար, մի ջազ գա յին 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի թի րախ:

Որ տե՞ղ է ել քը կեղծ հա մոզ մունք նե-
րից: Ան խու սա փե լի՞ էր արդ յոք 1915 
թվա կա նի Ցե ղաս պա նութ յու նը

Իսկ ին չո՞ւմ է կա յա նում կեն սու նա-
կութ յան եւ կեն սա կա յու նութ յան մեկ 
այլ փի լի սո փա յութ յու նը: Պա տաս խա նը 
նույնն է. Ինք նո րոշ ման տեխ նո լո գիա-
յի տի րա պետ ման մեջ: Ու րեմն` ինչ պի սի՞ 
հան գա մանք ներ ու հա րա բե րութ յուն-
ներ կա րող է ստեղ ծել ինք նո րոշ ման այս 
կամ այն ձե ւը` ի րե րի ու ե րե ւույթ նե րի 
օբ յեկ տիվ աշ խար հի հետ փոխ գոր ծո-
ղութ յամբ: Տվ յալ դեպ քում մեզ, ա ռա ջին 
հեր թին, հե տաքրք րում են այն հան գա-
մանք ներն ու հա րա բե րութ յուն նե րը, 
ո րոնք օ ժան դա կում են ինք նո րոշ ված 
հան րութ յա նը, մաս նա վո րա պես ինք նո-
րոշ վող սուբ յեկ տին Ուժ տվող ռազ մա-
վա րա կան նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը: 
Կրկ նենք, որ քա ղա քա կան աշ խար հի 
հենց տվյալ դի տանկ յունն է ա ռա վել 
դժվար ճա նա չե լի, ին չը եւ Ինք նո րոշ ման 
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ֆե նո մե նի նկատ մամբ քա մահ րա կան 
վե րա բեր մուն քի պատ ճառն է: Իսկ այդ-
պի սի քա մահ րան քի արդ յունք նե րը միշտ 
ա ղե տա լի են:

Ա ռա ջադր ված հար ցի պա տաս խա նը 
ո րո նե լու լա վա գույն ու ղին հա մա ռոտ 
անդ րա դարձն է Օս ման յան կայս րութ-
յան անկ ման եւ հա յոց ազ գա յին ա ղե տի 
(1915-20-ա կան թվա կան նե րի Ցե ղաս-
պա նութ յան) ժա մա նա կաշր ջա նին: Մեզ 
ո րո շա կիո րեն հե տաքրք րում է հայ եւ 
թուրք ժո ղո վուրդ նե րի ընտ րութ յան այս 
կամ այն ձե ւը, որն ի զո րու է ստեղ ծել 
ինք նո րոշ ված հան րութ յան նպա տակ նե-
րի ի րա կա նաց մանն օ ժան դա կող հան
գա մանք ներ ու հա րա բե րութ յուն ներ: Այդ 
նպա տա կով բե րենք Օս ման յան կայս-
րութ յան անկ ման պայ ման նե րում հայ 
ժո ղովր դի հա մար ծա գած ի րա վի ճա կի 
եր կու ա ռա վել բա նա կան գնա հա տա-
կան: Ն կա րագր վող շրջանն ու շագ րավ 
է նրա նով, որ այն վեր լու ծե լիս կա րե-
լի է խո սել ժո ղովր դի հա մար բախ տո-
րոշ բնույթ ու նե ցող խնդիր նե րի մա սին: 
Մաս նա վո րա պես`հնա րա վո րութ յուն 
կա գնա հա տե լու ժո ղովր դի վար քագ ծի 
բնույ թը եւ նրա փաս տա ցի արդ յուն քը:

Բե րենք եր կու մտա հա սու գնա հա տա-
կան: Քն նարկ վող թե մա յի գի տակ, ՀՀ 
ա ռա ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս-
յա նը հե տեւ յալ հա մընդ հա նուր բնու թա-
գիրն է տա լիս [6] հայ ժո ղովր դի հա մար 
ծա գած խնդրին ու դրա արդ յուն քի օ րի-
նա չա փութ յա նը:

 « Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը զուտ 
քա ղա քա կան ծրա գիր էր՝ թե լադր ված 
Օս ման յան կայս րութ յան կոնկ րետ պե-
տա կան շա հե րից: Բալ կան յան ժո ղո-
վուրդ նե րի ա զա տագ րու մից հե տո Թուր-
քիա յի հա մար պարզ դար ձավ, որ եւս 
մեկ պա տե րազմ, եւ նա կորց նե լու է նաեւ 
Հա յաս տա նը: Դ րա նից խու սա փե լու 
միակ մի ջո ցը հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան 
բնաջն ջումն էր… Եվ րո պա կան տե րութ-
յուն ներն ի րա վի ճա կի ի րենց ան հա մա-
ձայ նեց ված մի ջամ տութ յամբ ուղ ղա կի 

վտանգ ստեղ ծե ցին հայ ժո ղովր դի ֆի-
զի կա կան գո յութ յան հա մար… Դժ վար 
է չխոս տո վա նել, որ կե նաց մա հու այդ 
պայ քա րում հա յերն ի սկզբա նե դա տա-
պարտ ված էին կոր ծան ման, մա նա վանդ 
որ՝ հա յե րի մոտ, ցա վոք սրտի, ակն հայ-
տո րեն բա ցա կա յում էր այդ ծրագ րի գո-
յութ յան գի տակ ցութ յունն ան գամ»:

Գործ նա կա նում նույն բնու թա գիրն 
է տա լիս [7] հայտ նի հայ գոր ծիչ, նկա-
րագր վող ժա մա նա կաշր ջա նի վկա եւ 
ակ տիվ մաս նա կից Շա հան Նա թա լին.

« Հայ-թուրք կռի ւը ան խու սա փե լի էր: 
... Ի՞նչ էր մեր կռի ւին հիմքն ու սկզբուն քը. 
– Ըլ լալ ա զատ մարդ, տէ րը մեր քրտին-
քին, ապ րիլ մեր պա տի ւով եւ զար գա-
նալ ազ գա յին ար ժէք նե րով: ... Թուր քը 
մեր մի ջոց նե րով չէր, որ պի տի ճանչ նար 
մեր ուխ տը: Մե նէ ա ռաջ շա տեր՝ Յոյ ներ, 
Սեր պեր, Բուլ գար ներ, Ռու մէն ներ, նման 
ուխ տով ի ջեր էին հրա պա րակ եւ հա սեր 
էին ի րենց նպա տա կին՝ ի վնաս թուր-
քին: ... Թուր քը ըմբռ ներ էր գո յու թեան 
այս կռի ւին ի մաս տը, որ իր գո յու թեան 
վրայ անդ րա դար ձեր էր ի րեն հա մար ալ 
գո յու թեան կռի ւի ձե ւով: ... Թուր քը Յոյն, 
Սերպ, Բուլ գար, Ռու մէն ժո ղո վուրդ նե-
րու ապս տամ բու թիւն նե րէն եւ ա զա-
տագ րա կան պայ քար նե րէն ե թէ դուրս 
ե կած էր հսկայ հո ղեր եւ մի լիոն նե րով 
ժո ղո վուրդ կորսնց նե լով, նաեւ սոր ված 
էր շատ բան: Ի՞նչ էր սոր ված Թուր քը այդ 
բո լո րէն: Շատ ա հա ւոր մէկ բան, որ իր 
յաղ թա նա կին գլխա ւոր զէն քը ե ղաւ հայ-
թուրք կռի ւին մէջ: ... Թուր քե րը Թուրք 
ազգ ստեղ ծե լու հա մար բռնե ցին շի-
տակ ճամ բան: ... քա ղա քա կան կեան-
քի մէջ օ րէնքն է ղե կա վա րո ղը: Սուլ թան 
Հա միտ հա րիւր հա զա րով կո տո րե լով, 
շրջան նե րը այ լա սե րե լով ու լե զու նե րը 
փո խե լով, իսկ նոր Թուր քե րը մի լիո նով 
կո տո րե լով եւ յա ջոր դա կան քայ լե րով 
ստեղ ծե ցին Թուրք ազ գը եւ ա պա ցու-
ցին, որ շատ ա ւե լի լաւ գի տեն ազգ կեր-
տե լու գի տու թիւ նը: ... Օ տա րին մեղքն ու 
պա տաս խա նա տո ւու թիւ նը ժխտած չենք 
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ըլ լալ եր բեք, մեր ա ղէտ նե րուն մէջ, ե թէ 
կրկնենք ու ե րեք նենք, որ որ քան շատ 
յոյս դնենք օ տա րին վրայ, ով կ’ու զէ ըլ-
լայ այս օ տա րը, այն քան քիչ կ’ըլ լայ մեր 
ի րա ւուն քը օ տա րի պա տաս խա նա տո-
ւու թեան մա սին խօ սե լու եւ ընդ հա կա-
ռա կը: Ա հա այս շատ էա կան սկզբուն քին 
մէջ է, որ Թուր քե րը շատ ա ւե լի խե լա ցի 
են, քան Հա յե րը: Եւ այս սկզբուն քի կի-
րար կու մը ե ղած է ա նոնց յաղ թա նա կին 
պատ ճառ նե րէն մէ կը, ինչ պէս նաեւ մեր 
պար տու թեան: Ո րով հե տեւ ան, ան կախ 
բո լոր ու րիշ ա ղա ղակ նե րէ, ոչ միայն ար-
տա քին աշ խար հի աչ քին ար ժէք մը դար-
ձու ցեր է Թուր քը, այլ նաեւ կա րող դար-
ձու ցեր է Թուրք ար գան դը Մուս թա ֆա 
Քէ մալ ներ ծնե լու»:

Վե րը բեր ված եր կու գնա հա տա կան-
նե րը հա մընկ նում են այն բա նում, որ 
Օս ման յան կայս րութ յան փլու զումն ան
լու ծե լի խնդիր է ստեղ ծել հայ ժո ղովր դի 
հա մար: Այ սինքն` հաս տատ վում է, որ 
այն ժա մա նակ ստեղծ ված հան գա մանք-
նե րի ու ժեղ ճնշման տակ ժո ղովր դի 
բնաջնջ ման փաս տը կան խո րոշ ված էր: 
Պատ մագ րութ յան մեջ ներ կա յում ե ղած 
գնա հա տա կան նե րը շատ քիչ են տար-
բեր վում վե րո բեր յա լից: Այդ պի սի կար ծի-
քի հե ղի նակ նե րի գլխա վոր փաս տար կը 
ստեղծ ված հան գա մանք ներն ի մաս տա-
վո րե լու եւ, ա ռա վել եւս, ոչ միայն իր 
ֆի զի կա կան պահ պան ման, այ լեւ ո րե ւէ 
դրա կան ազ գա յին ծրագ րի ի րա գործ-
ման նպա տա կով ող ջա միտ ընտ րութ յուն 
կա տա րե լու հա մար հայ ժո ղովր դի մեջ 
բա վա կա նա չափ քա ղա քա կան հատ կա-
նիշ նե րի բա ցա կա յութ յան դրույթն է: 

Մենք կա րող ենք հա մա ձայ նել սոսկ 
այն փաս տի հետ, որ նկա րագր վող 
պատ մութ յան մեջ տե ղի չու նե ցավ հայ 
ժո ղովր դի (ին չու չէ, նաեւ կայս րութ յան 
բազ մա թիվ այլ բնաջնջ ված հան րույթ-
նե րի) հա մընդ հա նուր ինք նո րոշ ման այն 
արդ յու նա վետ ձե ւը (հա մընդ հա նուր 
ռազ մա վա րո րեն ճշտված ընտ րութ յան 
ի մաս տով), ո րը «ի րե րի ու ե րե ւույթ նե րի 

օբ յեկ տիվ աշ խար հի հետ փոխ գոր ծո-
ղութ յամբ կա րող էր ստեղ ծել այն պի սի 
հան գա մանք ներ եւ հա րա բե րութ յուն
ներ, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
տվյալ փոխ գոր ծո ղութ յան արդ յունք-
նե րը»: Արդ յունք ներ, ո րոնք կա րող էին 
կեր տել պատ մութ յան այլ ըն թացք»:

Միա ժա մա նակ` բազ մա թիվ տե ղե-
կութ յուն ներն ու ու սում նա սի րութ յուն-
նե րը խո սում են այն մա սին, որ հայ 
ժո ղովր դի ա ռան ձին հատ ված ներ եւ 
կա ռույց ներ փոր ձում էին մշա կել վար-
քագ ծի զա նա զան դիր քո րո շում ներ ու 
տի պօ րի նակ ներ` ու նակ դի մա կա յել Օս-
ման յան կայս րութ յան փլուզ ման պայ-
ման նե րում ծնված ա պա կա ռու ցո ղա կան 
ե րե ւույթ նե րի եւ գոր ծըն թաց նե րի էքս-
պան սիա յին: Այդ դիր քո րո շում նե րի հետ 
կարճ ծա նո թութ յունն ինք նին ու նակ է 
պար զա բա նել մեզ հե տաքրք րող շատ 
հար ցեր: Այդ դիր քո րո շում նե րը կա րե լի է 
բա ժա նել ըստ հե տեւ յալ գծա պատ կե րի. 

Ա. Հայ կա կան ու ժե րի հա մա խո հութ
յու նը Օս ման յան սահ մա նադ րութ յա նը 
եւ երկ րի ներ քին բա րե նո րոգ չութ յան 
ուղ ղութ յամբ թուր քա կան կու սակ ցութ
յուն նե րի հետ հա մա կարգ ված քա ղա
քա կա նութ յան վա րու մը: Այս տեղ ներգծ-
վում է նաեւ հա կու մը բա րե փո խում նե րի 
օ ժան դակ ման գոր ծում եվ րո պա կան 
տե րութ յուն ներ բո ղո քար կե լու գա ղա-
փա րին: Այն միտ քը, թե անհ րա ժեշտ է լի-
նել օ րի նա կե լի քա ղա քա ցի ներ, յու րո վի 
է հա մո զել բո լո րին` դրա նում դի տարկ-
վում էր ե րաշ խիք թուր քե րի ագ րե սիա-
յից: Այդ պի սի քա ղա քա կա նութ յու նը հայ-
կա կան Դաշ նակ ցութ յուն եւ Հն չակ յան 
կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից տար բեր 
կերպ էր անց կաց վում ընդ հուպ մին-
չեւ 1913 թվա կա նը (ա ջակ ցե լով մերթ 
ե րիտ թուր քե րի հա կա սուլ թա նա կան 
հե ղաշրջ մա նը, մերթ ընդ դի մութ յան հե-
ղաշրջ մա նը ընդ դեմ ե րիտ թուր քե րի): Այդ 
ա մենն ա վարտ վեց, երբ Իթ թի հադ կու-
սակ ցութ յու նը հեր թա կան հե ղաշր ջումն 
ի րա կա նաց րեց երկ րում [8] եւ «օ րեն-
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քից դուրս» դրեց հայ ժո ղովր դին ու նրա 
կու սակ ցութ յու նը: Հա յե րի հա ման ման 
պահ վածք է նկատ վում Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի սկզբնա կան 
շրջա նում, երբ պա հանջ վում էր հա յե րի 
մա սով կողմ նո րոշ վել պա տե րազ մի մաս-
նակ ցութ յան ձե ւա չա փում: Օս ման յան 
հա յե րը մաս նակ ցել են 1914 թվա կա նի 
զո րա հա վա քին եւ հա մալ րել օս ման յան 
բա նա կի շար քե րը: Այդ դիր քո րո շու մը 
նպա տակ էր հե տապն դում պահ պա նել 
հայ-թուր քա կան հա մե րաշ խութ յու նը եւ 
հե ռաց նել կա ռա վա րութ յան կող մից հա-
լա ծանք նե րի սպառ նա լի քը [9]; 

Բ. Հույ սը ռու սաս տան յան քա ղա քա
կա նութ յան եւ պա տե րազ մում Օս ման
յան կայս րութ յան պար տութ յան հետ 
կա պե լը: Այս դիր քո րոշ ման վառ ար տա-
հայ տութ յուն է 1913թ. ե րիտ թուր քա կան 
հե ղաշր ջու մից հե տո Օս ման յան կայս-
րութ յան տա րած քում ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յուն ծա վա լե լու եւ Ռու սաս տա նի 
քա ղա քա կա նութ յան ներ քո տե ղի ու-
նե ցող գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու 
մա սին Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ-
յան ո րո շու մը: Նույն մո տեց ման մեկ այլ 
ար տա հայ տութ յուն է Վա նի 1915թ. 
փետր վար յան ապս տամ բութ յու նը, որ-
տեղ Ռու սաս տա նի ծրագ րե րի հետ էին 
առնչ վում հա ջո ղութ յան հույ սե րը; 

Գ. Հա մա խո հութ յու նը ինք նա պաշտ
պա նութ յան գա ղա փա րին: Տար բեր 
շրջան նե րում այդ պի սի մո տե ցումն ի րեն 
դրսե ւո րել է ան ջատ ձե ւով: Այդ պի սի 
հա մա խո հութ յու նը, ա վե լի շուտ, քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց նե րի առ ջեւ ան զո-
րութ յան արդ յունք էր` ա ռանց քա ղա քա-
կան նպա տա կի ինք նա պաշտ պա նութ-
յան ի մաստն այդ պես էլ ան հաս կա նա լի 
մնաց:

Բո լոր դեպ քե րում հա մընդ հա նուր 
քա ղա քա կան ինք նո րոշ ման գա ղա փա-
րը ո րե ւէ կերպ չդրսե ւո րեց ի րեն: Ան կախ 
պե տութ յուն հայ տա րա րե լու եւ կա ռու-
ցե լու գա ղա փա րի մեջ ոչ ոք ո րե ւի ցե 
փրկա րա րա կան ի մաստ չէր տես նում: 

Ընդ հա կա ռակն` այդ գա ղա փա րը միա-
հա մուռ մերժ վեց նույ նիսկ կու սակ ցութ-
յուն նե րի կող մից, ո րոնք ի սկզբա նե այդ-
պի սի նպա տակ էին հե տապն դում: Ե թե 
նման գա ղա փար կար էլ, ա պա այդ պի սի 
պե տութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ-
յու նը դի տարկ վում էր բա ցա ռա պես հա-
մաշ խար հա յին տե րութ յուն նե րի ա ջակ-
ցութ յան գա ղա փա րի շրջա նակ նե րում: 
Այ սինքն` ոչ թե ինք նո րոշ ման, այլ Օս-
ման յան կայս րութ յան հան դեպ ար տա-
քին հար կադ րան քի մի ջո ցով: Ապս տամ-
բութ յան եւ ինք նա պաշտ պա նութ յան 
գա ղա փար նե րը գո յութ յուն ու նեին եւ 
ի րա կա նաց վում էին տե ղայ նո րեն` քա-
ղա քա կան ինք նո րոշ ման գա ղա փա րի 
հետ կա պից դուրս: Արդ յուն քում ընտ-
րութ յան բո լոր ձե ւե րը եւ դրանց վրա 
հիմն ված վար քագ ծի տի պօ րի նակ նե րը 
ոչ միայն չար դա րաց րին ի րենց, այ լեւ 
ժո ղովր դին ա նօգ նա կան դարձ րին [10] 
1915 թվա կա նին հա յե րին կո տո րե լու` 
թուր քե րի հրե շա վոր ծրագ րե րի առ ջեւ: 
Պե տութ յու նը բռնա զավ թած ե րիտ թուր-
քե րի կող մից «պե տա կան դա վա ճա նութ-
յան» մեջ մե ղադր վեց եւ ոչն չաց վեց օ րի-
նա պաշտ մի ողջ ժո ղո վուրդ:

Ի սկզբա նե ար ծար ծե լով տվյալ հոդ-
վա ծում ինք նո րոշ ման թե ման, մենք 
մաս նա վո րա պես նպա տակ ու նեինք 
ցույց տա լու Օս ման յան կայս րութ յան 
փլուզ ման շրջա նում հայ ժո ղովր դի ազ-
գա յին ա ղե տի էա կան պատ ճա ռը: Այդ-
պի սի ա ղետն ան դառ նա լի էր, քա նի որ 
ազ գա յին գի տակ ցութ յան մեջ բա ցա կա-
յում էր քա ղա քա կան ինք նո րոշ ման գա-
ղա փա րը: Ապս տամ բութ յան մա սին, տե-
րութ յուն նե րի օգ նութ յան, ինք նա պաշտ-
պա նութ յան, կայս րութ յան բռնի փլուզ-
ման արդ յուն քում հա ջո ղութ յան մա սին 
հա յե րի զի նա նո ցում ե ղած վե րա ցա կան 
գա ղա փար նե րը չէին կա րող ձեռք բե րել 
ո րե ւէ դրա կան ի մաստ, ե թե չկար ինք-
նո րոշ ման ճա նա պար հով ինք նիշ խան 
ազ գա յին գոր ծո նի ձե ւա վոր ման գա-
ղա փա րի բախ տո րոշ փրկա րա րա կան 
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ի մաս տի ըմբռ նու մը: Չկար ըմբռնումն
այն իրողության, որ գոյություն ունե-
ցողքաղաքականմիավորիփլուզման
պայմաններում ինքնապահպանման
եւ քաղաքական կայացման միակ ու-
նիվերսալ եղանակը ինքնորոշման
ճանապարհով նոր քաղաքական ինք-
նիշխանմիավորիձեւավորումնէ: Այդ 
«գաղտ նի քը» հաս կա նալ վի ճակ ված 
էր կայս րութ յան միայն մեկ ժո ղովր դի` 
թուր քե րին: Ն րանք էլ կա րո ղա ցան ոչ 
միայն դուրս գալ հա մա տա րած ճգնա-
ժա մից, այ լեւ ստեղ ծել ազգ եւ պե տութ-
յուն: Իսկ հայ կա կան քա ղա քա կան միտ-
քը նույ նիսկ հա ջորդ տաս նամ յակ նե րի 
ըն թաց քում չկա րո ղա ցավ գի տակ ցել 
նշյալ հան գա ման քը: Նույ նիսկ, փոր ձե-
լով հաս կա նալ Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տութ յան (1918-20թթ.) բազ-
մա թիվ ան հա ջո ղութ յուն նե րի պատ ճառ-
նե րը, չէր գի տակց վում, որ հօ գուտ գո յա-
տեւ ման ի րա վունք նե րից հրա ժար վե լու 
սկզբուն քը ցույց է տվել իր իս կա կան 
կոր ծա նա րար էութ յու նը: Ընդ հա կա ռա-
կը` հա մոզ մունք էր ար մա տա վոր վել, թե 
բո լոր կո րուստ նե րը հե տե ւանք են այն 
բա նի, որ հա յերն ու զում էին ա ռա վե լա-
գույ նը:

 Եվ դա պա տա հա կան չէ. չորս հար-
յուր տա րի զրկված լի նե լով քա ղա քա-
կան գոր ծու նեութ յան հա մար պայ ման-
նե րից, օս ման յան հա յե րը չկա րո ղա ցան 
յու րաց նել քա ղա քա կան ու ժին տի րա պե-
տե լու գաղտ նիք նե րը: Հե տա գա դա տո-
ղութ յուն նե րում այդ տե սանկ յա նը մենք 
դեռ կանդ րա դառ նանք:

Թուր քե րի ինք նո րո շու մը

Որ թուր քերն ու նեին այդ պի սի քա-
ղա քա կան աշ խար հըն կա լում, կա րե լի է 
դա տել այն գոր ծո ղութ յուն նե րից, որ ցու-
ցա բե րե ցին Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մում կրած պար տութ յան հե-
տե ւան քով ի րեց պա տու հա սած ազ գա-
յին ա ղե տից հե տո: 1919-21թթ. Քե մալ 

Ա թա թուր քի շարժ ման պատ մութ յու նը 
կա րող է Ինք նո րոշ ման դա սա կան օ րի-
նա կի ու սում նա սիր ման հա մար դառ նալ 
նմու շա յին թե մա` ցու ցադ րե լով, թե ինչ-
պես կա րե լի է ստեղ ծել հան գա մանք ներ 
եւ հա րա բե րութ յուն ներ, ո րոնք կա րող 
են, ի հե ճուկս ողջ աշ խար հի, ծնել այլ ըն-
թացք:

Օգտ վե լով բա ցա ռա պես քրես տո մա-
տիա կան տվյալ նե րից [11], հա կիրճ ներ-
կա յաց նենք այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը` ու-
շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նե լով գլխա-
վոր հար ցի վրա. որ տե ղի՞ց է ի հայտ գա-
լիս ու ժի պա շա րը (ինչ պես է ծնվում ու-
ժը) ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ժա մա նակ:

Ան տան տի զոր քե րի կող մից Կոս-
տանդ նու պո լի զավ թու մից (1918թ. նո-
յեմ բեր) եւ լիա կա տար կա պի տուլ յա ցիա-
յի ստո րագ րու մից հե տո հաղ թա նա կած 
տե րութ յուն նե րը ստի պե ցին սուլ թա նին 
ձեռ նա մուխ լի նել պլա նա չափ զի նա-
թափ մանն ու օս ման յան բա նա կի կազ-
մա լուծ մա նը:1918թ. դեկ տեմ բե րին սուլ-
թա նը լու ծա րեց պատ գա մա վոր նե րի 
պա լա տը, այ նու հե տեւ իշ խա նութ յուն նե-
րը փա կե ցին քա ղա քա կան եւ հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, միութ-
յուն ներն ու ա կումբ նե րը, ինչ պես նաեւ 
ո րոշ գի տա լու սա վոր չա կան ըն կե րութ-
յուն ներ, ար գե լե ցին ցան կա ցած հան րա-
հա վաք նե րի ու ժո ղով նե րի անց կա ցու մը, 
խստիվ գրաքն նութ յուն մտցրին մա մու-
լում: Սեւ ծով յան նե ղուց նե րը եւ սուլ թա-
նի խա մա ճի կա յին կա ռա վա րութ յու նը 
հայտն վե ցին հաղ թող նե րի լիա կա տար 
վե րահս կո ղութ յան տակ: Ս տամ բու լի 
ոս տի կա նութ յու նը եւ ժան դար մե րիան 
ան ցան բրի տա նա ցի գե նե րա լի են թա-
կա յութ յա նը, որն օս ման յան մայ րա քա-
ղա քում միու թե նա կան կա յա զո րի հրա-
մա նա տարն էր:

Հե տա գա յում կայս րութ յան տա րած-
քում տե ղա կայ վե ցին այլ պե տութ յուն-
նե րի զոր քեր: Բալ կան նե րից այս տեղ 
հար յուր հա զա րա վոր փախս տա կան նե-
րի հոս քե րի, ինչ պես նաեւ լու ծար ված 
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բա նա կի զին վոր նե րից ա ռա ջա ցած զին-
ված ա վա զա կախմ բե րի պատ ճա ռով 
եր կի րը քաո սի մեջ էր: Տե րութ յուն նե րը 
կայս րութ յան լիա կա տար մաս նատ ման 
ծրագ րեր էին մտմտում: Ս տեղծ վել էր 
մի ի րա վի ճակ, ո րի դեպ քում թուր քե րը 
կա րող էին ա սել. «աշ խար հը մեր դեմ է»: 
Սա կայն, ինչ պես ցույց տվեց ժա մա նա կը, 
թուր քե րին դա քիչ էր հու զում: 1919թ. 
մա յի սի 19-ին ազ դե ցիկ գե նե րալ Մուս-
տա ֆա Քե մա լը` հրա ժար վե լով բա նա-
կի կազ մա լուծ ման ծրագ րե րից, որ պես 
9-րդ բա նա կի հրա հան գիչ, ժա մա նել էր 
Սամ սուն: 1919թ. հու նի սի 22-ին Ա մա-
սիա յում Քե մա լը հրա պա րա կեց մի շրջա-
բե րա կան, որ տեղ աս վում էր, որ երկ րի 
ան կա խութ յու նը վտան գի մեջ է, ինչ պես 
նաեւ պատ գա մա վոր նե րի գու մա րում 
հայ տա րա րեց Ս վա զի կոնգ րե սին:

1919թ. հու լի սի 8-ին Քե մա լը ա զատ 
ար ձակ վեց օս ման յան բա նա կից: 1919թ. 
հու լի սի 23-ից մին չեւ օ գոս տո սի 7-ը Էրզ-
րու մում տե ղի ու նե ցավ կայս րութ յան 
ա րե ւել յան վեց վի լա յեթ նե րի հա մա գու-
մա րը (Erzurum Kongresi), ո րին հա ջոր-
դեց սեպ տեմ բե րի 4-11-ը անց կաց ված 
Ս վա զի կոնգ րե սը: Մուս տա ֆա Քե մա-
լը` ա պա հո վե լով այդ հա մա ժո ղով նե րի 
հրա վի րումն ու աշ խա տան քը, այդ պի սով 
սահ մա նեց «հայ րե նի քի փրկութ յան» ու-
ղի նե րը: Սուլ թա նա կան կա ռա վա րութ-
յու նը փոր ձեց հա կա դար ձել դրան, եւ 
1919թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին հրա մա նա-
գիր ար ձակ վեց Մուս տա ֆա Քե մա լին 
ձեր բա կա լե լու մա սին: Սա կայն վեր ջինս 
ար դեն բա վա կա նա չափ կողմ նա կից ներ 
ու ներ հա կազ դե լու հա մար այդ հրա-
մա նագ րի կա տար մա նը: 1919թ. դեկ-
տեմ բե րի 27-ին Մուս տա ֆա Քե մա լին 
ցնծութ յամբ դի մա վո րե ցին Ան գո րա յի 
բնա կիչ նե րը:

1920 թվա կա նի հուն վա րի 12-ին 
Ս տամ բու լում տե ղի ու նե ցավ պատ-
գա մա վոր նե րի նո րըն տիր պա լա տի 
նստաշր ջա նի բա ցու մը, ո րի տե ղե րի մե-
ծա մաս նութ յու նը Քե մա լի կողմ նա կից-

ներն էին ստա ցել: Փետր վա րի 23-ին 
մայ րա քա ղա քի ստու գայ ցում ե րե ւաց 
բրի տա նա կան նա վա տոր մի կը, մար տի 
2-ին հրա ժա րա կան տվեց կա ռա վա-
րութ յու նը, իսկ մար տի 10-ին բրի տա նա-
կան զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
ձեր բա կա լութ յուն ներ սկսե ցին ա ռա վել 
ակ տիվ պատ գա մա վոր-ազ գայ նա կան-
նե րի շրջա նում: 1920թ. մար տի 15-ի 
լույս 16-ի գի շե րը բրի տա նա կան ծո վա-
յին հե տե ւա կի ջո կատ նե րը գրա վե ցին 
բո լոր կա ռա վա րա կան շեն քե րը:

Օս ման յան խորհր դա րա նի լու ծա-
րու մից հե տո (1920թ. մար տի 16-ին) 
Քե մա լը Ան գո րա յում հրա վի րեց սե փա-
կան խորհր դա րա նը` Թուր քիա յի ազ գա-
յին մեծ ժո ղո վը (ԹԱՄԺ), ո րի ա ռա ջին 
նստաշր ջա նը բաց վեց 1920թ. ապ րի լի 
29-ին: Քե մալն ին քը ընտր վեց խորհր դա-
րա նի նա խա գահ եւ Ազ գա յին մեծ ժո ղո-
վի կա ռա վա րութ յան ղե կա վար, որն այն 
ժա մա նակ չճա նա չեց տե րութ յուն նե րից 
եւ ոչ մե կը: Ապ րի լի 29-ին ԹԱՄԺ-ն  ըն-
դու նեց օ րենք, ո րով մահ վան կդա տա-
պարտ վի ցան կա ցած ոք, ով կաս կա ծեր 
նրա օ րի նա վո րութ յու նը: Դ րան ի պա-
տաս խան` Ս տամ բու լի սուլ թա նա կան 
կա ռա վա րութ յու նը մա յի սի 1-ին հրա-
պա րա կեց Մուս տա ֆա Քե մա լին եւ նրա 
կողմ նա կից նե րին մահ վան դա տա պար-
տող հրա մա նա գիր:

Քե մա լա կան նե րի հիմ նա կան ան մի ջա-
կան խնդի րը պայ քարն էր հա յե րի դեմ` 
ա րե ւել քում, հույ նե րի դեմ` ա րեւ մուտ-
քում, ինչ պես նաեւ ընդ դեմ Ան տան տա յի 
կող մից կայս րութ յան տա րած քի բռնա-
զավթ ման եւ դե-ֆակ տո պահ պան վող 
կա պի տուլ յա ցիա յի պայ մա նա կար գի: 

1920 թվա կա նի հու նի սի 7-ին Ան-
գո րա յի կա ռա վա րութ յունն ան վա վեր 
հայ տա րա րեց Օս ման յան կայս րութ յան 
բո լոր նախ կին պայ մա նագ րե րը: Բա ցի 
դրա նից, ԹԱՄԺ-ի կա ռա վա րութ յու նը 
հեր քեց եւ վերջ նարդ յուն քում, ռազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ճա նա պար հով, 
տա պա լեց սուլ թա նա կան կա ռա վա-
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րութ յան եւ Ան տան տի երկր նե րի մի ջեւ 
1920թ. օ գոս տո սի 10-ին ստո րագր ված 
Սեւ րի պայ մա նագ րի վա վե րա ցու մը, 
ո րը նրանք հա մա րում էին ա նար դար 
կայս րութ յան թուրք ազ գաբ նակ չութ յան 
նկատ մամբ: Օգտ վե լով այն ի րա վի ճա-
կից, որ պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
մի ջազ գա յին դա տա կան մե խա նիզմ չէր 
ստեղծ ված, քե մա լա կան նե րը բրի տա-
նա ցի զին ծա ռա յող նե րի թվից պա տանդ-
ներ էին վերց նում եւ նրանց փո խա նա-
կում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան 
ան դամ նե րի ու այլ ան ձանց հետ, ո րոնք 
հա յե րին կան խամ տած ված ոչն չաց նե լու 
մե ղադ րան քով ներ կալ ված էին Մալ թա-
յում:

Այս պի սով` ան մի ջա կա նո րեն բռնա-
զավ թու մից ա զատ տա րած քում ստեղծ-
վեց նոր ան կախ իշ խա նութ յան կենտ րոն, 
ո րը հիմ նադ րեց իր օ րեն քը եւ օ րեն քից 
դուրս դրեց սուլ թա նի կա պի տուլ յա ցիոն 
պայ մա նա կար գը: Այդ պայ մա նա կար գին 
եւ զավ թո ղա կան ու ժե րին հայ տա րար վեց 
պա տե րազմ: Ա թա թուրքն ան ձամբ վերջ-
նա գիր նշա նա կեց Բ րի տա նիա յի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին` նրանց ա ռա ջար կե լով հե-
ռա նալ կայս րութ յան տա րած քից:

Հաս կա նա լի է, որ ա ռա ջին պա հե րին 
Ա թա թուր քի գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող 
էին սոսկ քմծի ծաղ ա ռա ջաց նել բո լոր 
կող մե րից: Բայց քմծի ծա ղել կա րող էին 
միայն նրանք, ով քեր չէին հաս կա նում 
ինք նո րոշ ման ու ժը եւ ու ժի աղբ յու րը, 
ո րին տի րա պե տում է ինք նո րոշ վող սուբ-
յեկ տը: Իսկ այդ պի սի ու ժի աղբ յուր դառ-
նում է դիր քո րո շում նե րի եւ շա հե րի նոր 
դա սա վո րութ յու նը նոր ինք նիշ խան սուբ-
յեկ տի շուրջ: Հ նուց աս վում է, որ «Ինքն 
ի րեն ստեղ ծող ո գին դրվում է աշ խար հը 
կա ռա վա րող ու ժե րի ա լի քի վրա»: Այ-
սինքն` ինք նիշ խան սուբ յեկ տը փո խում 
է ար տա քին վե րա բեր մունքն իր նկատ-
մամբ եւ ստա նում է ներ գիա` ի պաշտ-
պա նութ յուն ի րեն: Ինք նիշ խա նութ յու նը 
ծնում է ան կա խութ յան եւ զար գաց ման 
ե րաշ խիք ներ: Ա թա թուր քի շարժ ման 

ա ռի թով ար ժե հա կիրճ խո սել այդ մա-
սին, քա նի որ հատ կա պես դի տարկ վող 
օ րի նա կով ա մե նից ակ նա ռուն է ե րե ւում 
«Ինք նո րոշ ման ա ռեղծ վա ծա յին ու ժը»:

Ա թա թուրքն ան հա պաղ ձեռ նա մուխ 
ե ղավ ար տա քին ու ժե րի հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րի կազ մա վոր ման խնդրին: 
Ար տա քին քա ղա քա կան հա յե ցա կար գը 
բխում էր նախ կին կայս րութ յան ա վե-
րակ նե րի վրա ազ գա յին ան կախ պե-
տութ յուն ստեղ ծե լու եւ քա ղա քա կիրթ 
աշ խար հից մարդ կա յին վե րա բեր մունք 
պա հան ջե լու` նրա ձգտում նե րից: Ա նա-
տո լիա ժա մա նե լու ա ռա ջին իսկ օ րե րից 
նա պա հանջ դրեց Թուր քիան ա զա տել 
իմ պե րիա լիս տա կան վե րահս կո ղութ-
յու նից: Ս վա զի կոնգ րե սում Ա թա թուր-
քը հան դես ե կավ ընդ դեմ ա մե րիկ յան 
ման դա տի` Թուր քիա յի եւ Օտ տո մա կան 
կայս րութ յան մնաց յալ տա րածք նե րի 
նկատ մամբ: 

Բայց սոսկ պա հան ջը քա ղա քա կա-
նութ յու նում քիչ բան է նշա նա կում: 
Ա թա թուր քը վար պե տո րեն հաս կա ցավ 
շա հե րի հա վա սա րակշ ռութ յուն հաս կա-
ցութ յան եւ այդ շա հերն իր օգ տին փո-
խե լու տեխ նո լո գիա յի ի մաս տը: Եվ դա 
աշ խա տեց ա րագ ու արդ յու նա վետ: Տե-
րութ յուն նե րը սկսե ցին ան ջատ հան դի-
պում նե րի ու գոր ծարք նե րի գնալ` ձեռք 
բե րե լով ի րենց հա մար շա հա վետ պայ-
ման ներ` զեն քի եւ փո ղի փո խա նակ-
մամբ: Ա ռա ջի նը «ծակ վեց» Ի տա լիան, եւ 
այդ պես շա րու նակ:

1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 24-ին 
Ա թա թուր քը ստո րագ րեց [12] Խորհր դա-
յին Ռու սաս տա նի հետ « Բա րե կա մութ-
յան մա սին նախ նա կան պայ մա նա գիր», 
ո րում Ան տան տի ներ խուժ ման դեմ պայ-
քա րի պայ ման նե րով Ռու սաս տա նից 
զենք եւ փող ստա նա լու հա վաս տիա-
ցում կոր զեց: Բա ցի դրա նից, Ռու սաս-
տա նը պար տա վո րութ յուն ստանձ նեց 
չճա նա չել ոչ մի պայ մա նա գիր, ո րը չի ար-
ժա նա ցել Թուր քիա յի ազ գա յին մեծ ժո-
ղո վի հա վա նութ յա նը:
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Այդ շրջա նում կի րառ վող դի վա նա գի-
տա կան մե թոդ ներն ուղղ ված էին գլխա-
վո րա պես ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի 
մի ջեւ հա կա սութ յուն նե րի օգ տա գործ-
մա նը եւ, ա ռա ջին հեր թին, Անգ լիա յի 
հա մար դժվա րութ յուն ներ ստեղ ծե լուն: 
Ա թա թուրքն օգ տա գոր ծում էր Սեւ րի 
պայ մա նագ րից Ֆ րան սիա յի դժգո հութ-
յու նը եւ Թուր քիա յի ամ բող ջա կա նութ յու-
նը պահ պա նե լու գոր ծում ֆրան սիա ցի 
կա պի տա լիստ նե րի շա հագրգռ վա ծութ-
յու նը: Արդ յուն քում լուծ վեց գլխա վոր 
խնդի րը` տե րութ յուն նե րը հրա ժար վե-
ցին Ա նա տո լիան մաս նա տե լու ծրագ րե-
րից: 1922թ. հոկ տեմ բե րի 11-ին օտ տո-
ման յան Մու դա նիա նա վա հանգս տա յին 
քա ղա քում ստո րագր վեց հաշ տութ յուն 
քե մա լա կան նե րի եւ Ան տան տա յի մի ջեւ: 
Եվ այդ պես շա րու նակ … Թշ նա մի ներն 
ա ռան ձին վերց րած վե րած վում էին «հա-
մա խոհ նե րի» ու դաշ նա կից նե րի, իսկ 
նոր կա ռա վա րութ յան ամ բողջ ե ռանդն 
ուղղ ված էր, ինչ պես ծրագ րել էին, երկ-
րի հե տա գա մաքր մա նը «ոչ թուր քե րից»` 
հա յե րից, հույ նե րից եւ այլ ժո ղո վուրդ նե-
րից: Ա թա թուր քին հա ջող վեց նույ նիսկ 
հաս նել բնակ չութ յան փո խա նա կութ յան` 
իր երկ րի եւ Հու նաս տա նի մի ջեւ:

Ով ին չում հմո՞ւտ է

Սույն հոդ վա ծի նպա տակ նե րի հա մար 
Թուր քիա յում նոր պե տա կա նութ յան կա-
յաց ման գոր ծըն թա ցի հե տա գա նկա րագ-
րութ յունն ար դեն հրա տապ չէ: «Հ րե շը», 
ո րը նկա տի ու ներ Շա հան Նա թա լին, կա-
յա ցավ բարձր նո տա յի վրա: Ամ բողջ մնա-
ցա ծը ժա մա նա կի գործ էր: Այս հոդ վա ծի 
նպա տակ նե րի հա մար հե տաքրք րութ յուն 
է ներ կա յաց նում մեկ այլ հան գա մանք. 
հա յե րի աչ քե րի առ ջեւ տե ղի ու նե ցած` 
նոր Թուր քիա յի ինք նո րոշ ման գոր ծըն թա-
ցը բո լո րո վին չգի տակց վեց հայ քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից: Հայ կա կան 
քա ղա քա կան միտ քը մնա ցել էր ա վան-
դա կան պատ կե րա ցում նե րի շրջա նակ նե-

րում: Դարձ յալ բո լոր դա տո ղութ յուն ներն 
ամ բողջ տա րի ներ հան գում էին նրան, 
թե ում հետ գործ ու նե նալ` Ռու սաս տա-
նի՞, Անգ լիա յի՞, թե՞ Ա թա թուր քի: Այ սինքն` 
ո՞ւմ նա խագ ծե րում է նպա տա կա հար-
մար ներգր վել: Միտ քը, թե ինք նո րոշ ման 
մի ջո ցով ինք նիշ խան ազ գա յին ռազ մա-
վա րութ յամբ զին վե լը կա րող է լրջո րեն 
ազ դել ցան կա ցած տե րութ յուն նե րի դիր-
քո րո շում նե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վրա` ձե ւա վո րե լով ինք նիշ խան սուբ յեկ-
տի շուրջ ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յուն, 
այդ պես էլ չար մա տա վոր վեց նույ նիսկ 
«բախ տի կա մոք» ա ռա ջա ցած Հայ կա կան 
ա ռա ջին հան րա պե տութ յան քա ղա քա-
կան ընտ րա խա վի գի տակ ցութ յան մեջ: 
Չ կար նույ նիսկ այն ըմբռ նու մը, որ 1918թ. 
Անդր կով կաս յան սեյ մի փլու զու մից հե տո 
ա ռա ջին գոր ծը պետք է լի նի Հա յաս տա-
նի ան կա խութ յան մա սին հռչա կագ րի 
ըն դու նու մը` նրա ռազ մա վա րա կան նպա-
տակ նե րի, տա րած քի եւ այլ նի հստակ 
սահ մա նում նե րով [13]: Իսկ ար դեն այն 
բա նի ըմբռ նու մը, թե ինչ պես է ինք նիշ խա-
նութ յու նը ստեղ ծում ու ժի եւ ան կա խութ-
յան պա շար, առ հա սա րակ չկար: Ու ժը եւ 
պաշտ պան վա ծութ յու նը տես նում էին ար-
տա քին հո վա նա վո րութ յան մեջ:

Հատ կան շա կան է, որ ի րա վուն քի եւ 
ու ժի պարզ փի լի սո փա յութ յունն ան հա-
սա նե լի էր մնում նույ նիսկ վե րը հի շա-
տակ ված Շա հան Նա թա լիի հա մար: Դ րա 
հաս տա տումն են վեր ջի նիս խոս քե րը 
[14], թե` « Քա ղա քա կան ա ռու մով ազ գը 
եւ հայ րե նի քը նշա նա կում է բնակ չութ յան 
միա սեռ մե ծա մաս նութ յուն ո րո շա կի տա-
րած քում: Ամ բողջ մնա ցա ծը էութ յու նը չի 
փո խում: … Մեր սխալն այն էր, որ մենք 
դա չենք տե սել, մենք թուր քի հետ չենք 
կռվել նրա մե թո դով ու նրա զեն քով, եւ 
դա մեր մեղ սակ ցութ յունն է մեր ժո ղովր-
դի բուն ֆի զի կա կան գո յութ յան նկատ-
մամբ: Հենց դրա հա մար, մեր կար ծի քով, 
Հա յաս տա նի հա յա ցումն ա վե լի մեծ նշա-
նա կութ յուն ու նի, քան հայ կա կան պե տա-
կա նութ յան հռչա կու մը»:



35

Ինքնորոշման ուժը: Կանխորոշվա՞ծ էր արդյոք Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում

Ըմբռ նու մը, որ այն ա մե նի հիմ քում, 
ին չը նա նկա տի ու նի, ըն կած է հենց ինք-
նիշ խա նութ յու նը, այլ ոչ թե թուր քա կան 
մե թո դի պատ ճե նու մը, ի հայտ չե կավ 
ան գամ տա րի ներ անց: Պարզ ճշմար-
տութ յունն այն է, որ ազ գա յին մե ծա մաս-
նութ յու նը չի կա րող հայտն վել ինք նիշ-
խան ռազ մա վա րութ յուն չու նե ցող տա-
րած քում: Թշ նա մա բար տրա մադր ված 
իշ խա նութ յան կենտ րո նի դեմ կա րող է 
պայ քա րել միայն ինք նո րոշ մամբ կազ-
մա վոր ված իշ խա նութ յան նոր կենտ րո-
նը: Իսկ ամ բողջ մնա ցածն ա ռա ջա նում 
է ան խու սա փե լի կա նո նա վոր պա տե-
րազ մի եւ ի րենց ազ գա յին իշ խա նութ յան 
ռազ մա քա ղա քա կան վե րահս կո ղութ յան 
տակ ան ցած ժո ղո վուրդ նե րի զու գըն թա-
ցա կան զտման արդ յուն քում: Ա թա թուր-
քը բո լո րին ցույց տվեց, թե ինչ պես է դա 
ար վում: Շատ տաս նամ յակ ներ անց նույ-
նը մենք տե սանք Ադր բե ջա նի եւ Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի մի ջեւ:

Վե րա դառ նանք այն հար ցին, թե ին չու 
Օս ման յան կայս րութ յան այլ ժո ղո վուրդ-
ներ չկա րո ղա ցան գալ այդ պի սի քա ղա-
քա կան պրակ տի կա յի: Չէ որ ստու գա պես 
հայտ նի է, որ 1839թ. Թան զի մա թը (ի րա-
վա կան բա րե փո խում ներ) պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յուն հայ տա րա րե լու 
պա հից սկսած` կայս րութ յան քրիս տոն-
յա ժո ղո վուրդ նե րը կարճ ժա մա նա կաըն-
թաց քում մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի հա սան 
մշա կու թա յին եւ սո ցիալ-տնտե սա կան 
կյան քում: Կա րե լի է նույ նիսկ պնդել, որ 
օս մա նահ պա տակ նե րի ընդ հա նուր մի-
ջա վայ րում թուր քերն աս տի ճա նա բար 
լու սանցք էին մղվում: Կայս րութ յան բո-
լոր ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք նե րի հա-
վա սա րե ցու մը խթա նում էր հատ կա պես 
ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի զար գա ցու մը: 
Մինչ այդ, բո լոր ի րա վունք նե րը, ա ռա-
ջին հեր թին, զենք կրե լու եւ ձի թամ բե լու 
ի րա վուն քը միայն օս ման-մահ մե դա կան-
ներն ու նեին: Իսկ 1876 թվա կա նի Սահ-
մա նադ րութ յան ըն դու նու մը քրիս տոն յա 
ժո ղո վուրդ նե րին թույլ տվեց ու ժեղ դիր-

քեր զբա ղեց նել կայս րութ յան քա ղա-
քա կան կյան քում (պա տա հա կան չէ, որ 
սուլ թանն ա րագ չե ղար կեց Սահ մա նադ-
րութ յու նը):

Բայ ցե ւայն պես` Օս ման յան կայս րութ-
յու նում քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե րի գրե-
թե 400-ամ յա ի րա վա զուրկ բնա կութ յու-
նը չէր կա րող քա ղա քա կան մտա ծո ղութ-
յան հմտութ յուն նե րից չզրկել ամ բողջ սե-
րունդ նե րի: Հիմն ված լի նե լով ի րա վունք-
նե րի ան հա վա սա րութ յան սկզբուն քի 
վրա, կայ սե րա կան կյան քը օս ման-քրիս-
տոն յա նե րի բազ մա թիվ սե րունդ նե րի 
դուրս է դրել քա ղա քա կան գա ղա փար-
նե րի եւ պրակ տի կա յի ո լոր տից: Կայս-
րութ յան փլուզ ման շրջա նում տվյալ 
հան գա ման քը ճա կա տագ րա կան դեր էր 
խա ղա ցել այդ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար: 
Ն րանց տրված չէր հաս կա նալ, որ ի րենց 
սպա ռած քա ղա քա կան հա մա կար գե րի 
փլուզ ման ժա մա նա կաշր ջան նե րում կա 
կեն սա պա հով ման միայն մեկ ե ղա նակ` 
ինք նո րոշ ման մի ջո ցով ինք նիշ խան սուբ-
յեկ տի կազ մա վո րու մը: Դա տրված էր 
հաս կա նալ Ա նա տո լիա յի միայն մեկ ժո-
ղովր դի` թուր քե րին: Ն րանք էլ ստա ցան 
պե տութ յուն` հե տա գա ու ժեղ դաշ նա կից-
նե րով հան դերձ: Հա յե րը նույն պես կա-
րող էին ստա նալ, ե թե 1913 թվա կա նին 
ե րիտ թուր քե րի կող մից իշ խա նութ յու նը 
բռնա զավ թե լուց հե տո ինք նո րոշ վեին եւ 
հայ տա րա րեին Ա րեւմտ յան Հա յաս տա-
նում սե փա կան պե տութ յու նը ստեղ ծե լու 
մա սին: Բռ նա զավ թիչ նե րի իշ խա նութ-
յան դեմ գոր ծել կա րող է իշ խա նութ յան 
միայն նոր կենտ րո նը: Բո լոր տե րութ-
յուն նե րը կդառ նա յին ինք նո րոշ ված այդ 
սուբ յեկ տի դաշ նա կից նե րը` նրանց հա-
մար Օս ման յան կայս րութ յան փլուզ ման 
ծրագ րե րի ա ռու մով ա վե լի լավ գոր ծոն 
այն ժա մա նակ չկար: Ա թա թուր քի շարժ-
ման հա ջորդ փոր ձը դար ձավ իշ խա-
նութ յան Նոր կենտ րոն հաս կա ցութ յան 
բախ տո րոշ ի մաս տի վառ ա պա ցույ ցը: 
Չ գի տակ ցե լով այդ ա մե նը, հայ կա կան 
Դաշ նակ ցութ յուն եւ Հն չակ յան կու սակ-



36

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ցութ յուն նե րը տե ղայ նաց րել էին ի րենց 
գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մաօս մա նա կան 
հիմ նախն դիր նե րի շրջա նակ նե րում` ան-
զո րութ յուն դրսե ւո րե լով ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի դեմ հան դի ման:

Դ րա հա մար կա յին օբ յեկ տիվ պատ-
ճառ ներ: Հո գե բա նա կան ի մաս տով հա-
յե րը շա րու նա կում էին մնալ օս մա նահ-
պա տակ ներ, ո րոնց ժա մա նակն ու դե րը 
ար դեն ան ցել էր: Չ նա յած կայս րութ յու-
նում ա պա կա ռու ցո ղա կան ե րե ւույթ նե րի 
խո րաց ման փաս տին, 1890-ա կան նե րի 
կե սից սկսած` թուր քե րի ու հա յե րի մի-
ջեւ քա ղա քա կան եւ քա ղա քակր թա կան 
սահ մա նա զա տում տե ղի չէր ու նե ցել: 
Մինչ թուր քե րը նպա տա կա միտ ված կեր-
պով ի րա գոր ծում էին պե տութ յան բռնա-
զավթ ման ու ղե գիծ, հայ քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րը երկ րում սահ մա նադ րա կան 
կար գի հաս տատ ման գա ղա փար ներ էին 
մտմտում:

Չ նա յած օս ման յան հա յե րի ճա կա-
տագ րում նշա նա կա լի դեր էին խա ղում 
Ռու սաս տա նի գա վա ռա կան գոր ծիչ-
ներ, հայ կա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 
սկզբնա վոր ման շրջա նում դրանց քա-
ղա քա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն նե-
րի ու քա ղա քա կան պրակ տի կա յի ձե-
ւա վոր ման հա մար գա ղա փա րա կան 
պա շա րա մի ջո ցը օս մա նահ պա տա կութ-
յան աշ խար հա յացքն էր: Հա մա ձայ նո-
ղա կա նութ յու նը` որ պես կեն սա պա հով-
ման տեխ նո լո գիա, կա րող էր ծնունդ 
տալ կղե րա բուր ժո ւա կան շրջա նակ նե րի 
քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ յա նը, այն 
դեպ քում, երբ որ պես հե ղա փո խա կան 
շեր տե րի հիմք, կա րող էր դառ նալ սոսկ 
ապս տամ բա կան տրա մադ րութ յուն նե-
րի քա ղա քա կա նա ցում: Ա նի մաստ է են-
թադ րել, թե քա ղա քա կան մտա ծո ղութ-
յան այդ եր կու տե սակ նե րը կա րող էին 
ող ջա միտ քա ղա քա կան աշ խար հըն կա-
լում ստեղ ծել: Կա րե լի էր սոսկ ակն կա-
լել ան վեր ջա նա լի մի բա նա վեճ, որ տեղ 
այդ եր կու ճամ բար նե րի գա ղա փա րա-
կիր ներն ազ գա յին դա վա ճա նութ յան մեջ 

մե ղադ րում էին միմ յանց: Այլ բան չէր էլ 
կա րող լի նել այն պի սի պայ ման նե րում, 
երբ քա ղա քա կան մտա ծո ղութ յան մեջ 
բա ցա կա յում էր ինք նո րոշ ման փի լի-
սո փա յութ յու նը` ցան կա ցած ող ջա միտ 
քա ղա քա կան աշ խար հըն կալ ման գա-
ղա փա րա կան հեն քը: Ո´չ  օս ման յան, ո´չ 
ռու սա կան գա վառ նե րում հա յե րը նման 
կա տե գո րիա նե րով չէին մտա ծում:

Ինչ ու նենք մենք այ սօր

Այժմ պարզ է դառ նում, թե ինչ պես է 
20-րդ դա րասկզ բի պատ մութ յու նը դե-
տեր մի նաց րել հա ջորդ սե րունդ նե րի 
հա յե րի քա ղա քա կան աշ խար հա յաց քը: 
Հայ կա կան սփյուռ քին դուրս թող նենք 
մեր դա տո ղութ յուն նե րի հա մա տեքս-
տից: Ա վե լի կա րե ւորն այն է, որ 1991թ. 
Խորհր դա յին միութ յան փլուզ ման եւ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ի հայտ 
գա լու պա հից երկ րում միան գա մից հա-
րութ յուն ա ռավ պատ մութ յան խնդիր-
նե րի շուրջ դա րա վոր բա նա վե ճը: Նո-
րա հայտ Հա յոց հա մազ գա յին շար ժում 
(ՀՀՇ) կա ռա վա րող կու սակ ցութ յու նը 
ձե ւա կեր պեց մի դիս կուրս, որ տեղ ՀՅԴ 
կու սակ ցութ յան կող մից երկ րում ծա-
վալ ված բա նա վե ճը խլաց րեց քա ղա-
քա կա նութ յան մա սին բո լոր մնաց յալ 
խո սակ ցութ յուն նե րը: ԽՍՀՄ-ի փլուզ-
ման ի րո ղութ յուն նե րը պրո յեկց վե ցին 
20-րդ դա րասկզ բին Օս ման յան եւ Ռու-
սա կան կայս րութ յուն նե րի փլուզ ման 
ի րո ղութ յուն նե րի վրա: Այդ դիս կուր սում 
քա ղա քա կան աշ խար հը Հա յաս տա նի 
նոր քա ղա քա կան ընտ րա խա վի հա մար 
տե ղայ նաց վեց հայ-թուր քա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի հիմ նախնդ րի շրջա նակ-
նե րում: Պատ մա կան խնդիր նե րի բեռն 
ի րեն զգալ տվեց ոչ միայն քա ղա քա կան 
բարդ ի րո ղութ յուն նե րում (հայ ժո ղովր դի 
ան ջատ վա ծութ յուն, Ար ցա խի հիմ նախն-
դիր), այ լեւ ներ կա սերն դի հա յե րի աշ-
խար հըն կալ ման հա մա կար գում: Եվ դա 
չէր կա րող չանդ րա դառ նալ նոր Հա յաս-
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տա նի Հան րա պե տութ յան ձե ւա վոր վող 
քա ղա քա կա նութ յան բնույ թի վրա: 

 Ըստ էութ յան, ՀՀՇ-ն  եւ ՀՅԴ-ն բա-
նա վի ճե լու բան չու նեին ոչ պատ մութ յան 
թե մա յով, ոչ` ար դիա կա նութ յան. եր կուսն 
էլ միեւ նույն աշ խար հըն կալ ման եւ միեւ-
նույն հա մախ տա նի շի կրող ներն էին: 
Ինք նո րոշ ման բախ տո րոշ ի մաս տի հաս-
կա ցութ յուն չու ներ նրան ցից եւ ոչ մե կը, 
թե պետ եր կու ու ժերն էլ սկզբնա պես 
ներգ րավ ված էին Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի ինք նո րոշ ման կա պակ ցութ յամբ ռազ-
մա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում: 
Այ սինքն` ապ րում էին մի կյան քով, ո րի 
էութ յու նը չէին գի տակ ցում: Ձե ւա վոր-
վող պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ 
«Ինք նիշ խա նութ յուն` ինք նո րոշ մամբ» 
հաս կա ցութ յու նը փո խա րին վել էր «Ան-
կա խութ յուն ար տա քին աշ խար հի հետ 
հա մա ձայ նութ յամբ» դրույ թով: Գոր ծում 
էին` քննա խույզ նա յե լով տե րութ յուն նե-
րին: Արդ յուն քում, ինչ պես նշվեց վե րը, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յան ի րա վա քա-
ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րը ստա ցան 
վտան գա վոր խե ղաթ յու րում ներ` բա զում 
ո րո շում նե րի պատ ճա ռով, ո րոնք ըն-
դուն վել էին ի նպաստ ի րա վունք նե րից 
հրա ժար վե լու սկզբուն քի: 

Բայ ցե ւայն պես` հայ ժո ղովր դի 1990-
ա կան թվա կան նե րի պատ մութ յունն 
ա կա մա դուրս ե կավ «պատ մա կան 
ստա տուս-քվո»-ի շրջա նա կից: Հա յե րի 
քա ղա քա կան կյան քում ի րեն դրսե ւո-
րեց ինք նո րոշ ման ֆե նո մե նը, ո րի մա սին 
ար ժե ա ռան ձին խո սել: Դա տե ղի ու նե-
ցավ մի ի րա վի ճա կում, երբ Խորհր դա յին 
միութ յու նը դուրս էր ե կել քա ղա քա կան 
մրրկայ նութ յան գո տի:

Ար ցա խի հա յե րի ինք նո րո շու մը եւ 
հա մազ գա յին ար ձա գան քը

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում (Ար ցա խում) 
ինք նո րոշ ման ալ գո րիթ մը եւ այդ ռազ-
մա վա րութ յան մեջ Հա յաս տա նի ներգ-

րավ վե լը հե տեւ յալ տեսքն ու նի. 1985 
թվա կա նին Խորհր դա յին միութ յու նում 
նոր պե տա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն 
հայ տա րար վեց Վե րա կա ռու ցու մը: Հա-
սա րա կա կան կյան քում հռչակ վեց հրա-
պա րա կայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն` 
զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում 
գրաքն նութ յան մեղ մա ցում եւ ար գելք նե-
րի վե րա ցում այն պի սի թե մա ներ քննար-
կե լիս, ո րոնք նախ կի նում լռութ յան էին 
մատն վում, ա ռա ջին հեր թին` ստա լին յան 
բռնաճն շում նե րը:

1987 թվա կա նին Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի ինք նա վար մար զի (ԼՂԻՄ) բնակ չութ-
յու նը հան րագ րի ներ քո ստո րագ րա հա-
վաք էր սկսել, ո րով ԽՍՀՄ կենտ րո նա-
կան իշ խա նութ յուն նե րից պա հան ջում 
էր մար զը վե րա միա վո րել Հա յաս տա-
նի հետ: 1988-ի փետր վա րի 11-12-ին 
սկիզբ ա ռան ԼՂԻՄ-ում Ադր բե ջա նի 
իշ խա նութ յուն նե րի բռնաճն շում նե րը, 
ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը տե ղա կան 
եւ մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րի կող-
մից մար զի բնակ չութ յան պա հանջ նե-
րը դա տա պար տող հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թե րի ստո րագ րումն էր: Մար-
զում բո ղո քի հուժ կու ա լիք բարձ րա ցավ` 
զանգ վա ծա յին հան րա հա վաք նե րի տես-
քով:

1988 թվա կա նի փետր վա րի 20-ին 
ԼՂԻՄ մար զա յին խոր հուր դը պաշտ պա-
նեց ժո ղովր դի պա հան ջը եւ ըն դու նեց 
ԼՂԻՄ-ը Հա յաս տա նի հետ վե րա միա վո-
րե լու խնդրան քով ԽՍՀՄ իշ խա նութ յուն-
նե րին ուղղ ված դի մում:

1988 թվա կա նի փետր վա րի 21-ին 
ԽՄԿԿ Կենտ կոմն ըն դու նեց ո րո շում, 
ո րում ԼՂԻՄ բնա կիչ նե րի պա հան ջը 
գնա հա տեց որ պես Հա յաս տա նի եւ Ադր-
բե ջա նի եղ բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի 
շա հե րին հա կա սող: Ե րե ւա նում եւ Ս տե-
փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցող հան րա-
հա վաք նե րը ձեռք էին բե րում ան նա խա-
դեպ ծա վալ ներ: Ժո ղո վուրդն ան ցել էր 
անհ նա զան դութ յան մար տա վա րութ յան: 
Սկս վել էր հա մա կար գող կա ռույց նե րի 
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ձե ւա վո րու մը: 1988-ի մար տին Հա յաս-
տա նում գու մար վեց « Ղա րա բաղ» կո-
մի տեի հիմ նա դիր հա մա գու մա րը: Նույն 
օ րը Ս տե փա նա կեր տում ձե ւա վոր վեց 
«Կ ռունկ» կո մի տեն, ո րին ան դա մագր վե-
ցին մի քա նի տասն յակ ակ տի վիստ ներ` 
այդ թվում կո մու նիս տա կան նո մենկ լա-
տու րա յի թվից:

Ադր բե ջա նը սկսեց բռնաճն շում ներ 
գոր ծադ րել հայ բնակ չութ յան դեմ: Սում-
գա յիթ քա ղա քում տե ղի ու նե ցավ հա յե-
րի կո տո րած նե րի ու ջար դե րի ա ռա ջին 
գոր ծո ղութ յու նը: 1988 թվա կա նի մար-
տի 26-ին ԽՍՀՄ ներ քին զոր քե րը մտան 
Ս տե փա նա կերտ եւ Ե րե ւան: Հայ տա-
րար վեց պա րե տա յին ժամ: «Կ ռունկ» եւ 
« Ղա րա բաղ» կո մի տե նե րի գոր ծու նեութ-
յունն ար գել վեց: 

Բայ ցե ւայն պես` խա ղաղ անհ նա զան-
դութ յան շար ժումն ուժ էր հա վա քում: 
1988 թվա կա նի հու նի սի 15-ին Հայ կա-
կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նստաշր-
ջա նը ո րո շում կա յաց րեց ԼՂԻՄ-ը Հա յաս-
տա նի կազմ ըն դու նե լու հա մա ձայ նութ-
յան մա սին եւ այդ հար ցը քննար կե լու 
խնդրան քով դի մեց ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհր դին:

1988 թվա կա նի հու լի սի 12-ին ժո-
ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ԼՂԻՄ 
մար զա յին խորհր դի նստաշր ջանն ըն-
դու նեց ո րո շում ԼՂԻՄ-ը Ադր բե ջա նի 
կազ մից միա կող մա նի դուրս բե րե լու 
մա սին: Սա կայն 1988-ի հու լի սի 18-ին 
ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա-
հութ յու նը քննար կեց Ղա րա բա ղի հիմ-
նախն դի րը եւ անն պա տա կա հար մար 
հա մա րեց Հա յաս տա նի հետ ԼՂԻՄ-ի վե-
րա միա վոր ման մա սին պա հան ջը: Նո րից 
Ե րե ւան մտան ԽՍՀՄ Ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րութ յան զոր քե րը: Բայ ցե ւայն-
պես` ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը ԼՂԻՄ-ը դուրս բե րե ցին Ադր-
բե ջա նի են թա կա յութ յու նից` մարզն առ-
նե լով ան մի ջա պես իր են թա կա յութ յան 
տակ: 1989 թվա կա նի հուն վա րի 12-ին 
ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի (ԳԽ) նա-

խա գա հութ յան հրա մա նագ րով ԼՂԻՄ-
ում մտցվեց կա ռա վար ման հա տուկ ձեւ 
եւ կազ մա վոր վեց հա տուկ կա ռա վար-
ման կո մի տե (ՀԿԿ): Հ րա մա նագ րով դա-
դա րեց վեց ժո ղովր դա կան պատ գա մա-
վոր նե րի ԼՂԻՄ մար զա յին խորհր դի եւ 
ԽՄԿԿ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մարզ կո մի 
գոր ծու նեութ յու նը:

1989 թվա կա նի օ գոս տո սի 16-ին 
ԼՂԻՄ բո լոր աս տի ճան նե րի պատ գա-
մա վոր նե րի հա մա գու մա րը կազ մա վոր-
վեց Ազ գա յին խոր հուրդ` օժ տե լով նրան 
Սահ մա նադ րութ յան եւ ԽՍՀՄ գոր ծող 
օ րենք նե րի հի ման վրա մար զը ղե կա վա-
րե լու լիա զո րութ յուն նե րով:

1989 թվա կա նի նո յեմ բե րի 28-ին Հա-
տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն լու ծար-
վեց: Ն րա փո խա րեն ստեղծ վեց Ադր բե-
ջա նի կոմ կու սի Կենտ կո մին են թա կա 
Կազ մա կեր պա կան կո մի տե ( Կազմ կո մի-
տե): Կազմ կո մի տեին ա ռըն թեր ստեղծ-
վեց Ար տա կարգ դրութ յան շրջա նի 
պա րե տութ յուն: Հայ տա րար վեց ար տա-
կարգ դրութ յան ռե ժիմ: Մար զում հաս-
տատ վեց բռնաճն շիչ օ կու պա ցիոն պայ-
մա նա կարգ:

Խա ղաղ անհ նա զան դութ յան ռազ մա-
վա րութ յու նը նոր ծա վալ ստա ցավ: 1989 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ին Հայ կա կան 
ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի եւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Ազ գա յին խորհր դի հա մա-
տեղ նստաշր ջա նում ըն դուն վեց ո րո շում 
Հայ կա կան ԽՍՀ-ի եւ Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի վե րա միա վոր ման մա սին: Ու ղենշ-
վեց միա վոր ված հայ կա կան պե տութ յուն 
ստեղ ծե լու գիծ: Այ սինքն` ինք նո րոշ ման 
գոր ծըն թացն ա վե լի լայն թափ ստա ցավ` 
տե ղա փոխ վե լով Հա յաս տան:

1990 թվա կա նի մա յի սի 20-ին Հա-
յաս տա նում տե ղի ու նե ցան Գե րա գույն 
խորհր դի ընտ րութ յուն նե րը: ԼՂԻՄ տա-
րած քում ընտ րութ յուն նե րը տե ղի ու նե-
ցան 12 օկ րուգ նե րից 10-ում` ար տա-
կարգ դրութ յան ռե ժի մի պայ ման նե րում: 
Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ-
ցութ յու նը հե ռաց վեց իշ խա նութ յու-
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նից`հաղ թեց ժո ղովր դա կան շար ժու մը` 
ի դեմս նո րաս տեղծ Հա յոց հա մազ գա յին 
շար ժում կու սակ ցութ յան: 1990 թվա կա-
նի օ գոս տո սի 23-ին, հիմն վե լով « Հայ-
կա կան ԽՍՀ-ի եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
վե րա միա վոր ման մա սին» Հայ կա կան 
ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի եւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Ազ գա յին խորհր դի 1989թ. 
դեկ տեմ բե րի 1-ի հա մա տեղ ո րոշ ման 
վրա, Հա յաս տա նի նոր խորհր դա րանն 
ըն դու նեց Հռ չա կա գիր [15] ան կախ պե-
տա կա նութ յան հաս տատ ման գոր ծըն-
թա ցի սկիզ բը հռչա կե լու մա սին: Եր կի րը 
վե րան վան վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յուն:

1989թ. վեր ջից մին չեւ 1991թ. կե սերն 
ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում օ կու պա-
ցիոն պայ մա նա կար գը ԼՂԻՄ-ում ա պօ-
րի նի կեր պով ամ բող ջո վին լու ծա րեց 
պե տա կան եւ հա սա րա կա կան կա ռույց-
նե րը`այդ պի սով վա րե լով մար զի բնակ-
չութ յան մե կու սաց ման ու ճնշում նե րի 
բա ցա հայտ ու ղե գիծ [16]: Այդ քա ղա-
քա կա նութ յան գա գաթ նա կե տը դար-
ձավ հայ կա կան գյու ղե րի գաղ թե ցու մը 
ինչ պես ԼՂԻՄ սահ ման նե րում, այն պես 
էլ հա րա կից տա րածք նե րում: 1991թ. 
ապ րի լի 30-ից մին չեւ մա յի սի 16-ն  ըն-
կած ժա մա նա կաշր ջա նում խորհր դա յին 
բա նա կի ստո րա բա ժա նում նե րի եւ ադր-
բե ջա նա կան ոս տի կա նութ յան ու ժե րով 
գաղ թեց վեց 24 գյուղ:

Ար ցա խում զին ված դի մադ րութ յուն 
սկսվեց: Այս տեղ ձե ւա վոր ված ջո կատ նե-
րին միա ցան Հա յաս տա նից ե կած կա մա-
վո րա կան ներ: Սա կայն տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նը բնու թագր վում էր իբ րեւ Ե րե-
ւա նի եւ Ս տե փա նա կեր տի իշ խա նութ-
յուն նե րի քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե-
րի սահ մա նա զատ ման սկիզբ: Սկ սե ցին 
ի հայտ գալ Ար ցա խում կազ մա վոր վող 
ռազ մա կան դի մադ րութ յու նից պաշ տո-
նա կան Ե րե ւա նի բա ցեի բաց սահ մա-
նա զատ ման մի տում ներ [17]: Ար ցա-
խում զին ված դի մադ րութ յան ու ղեգ ծին 
ա ջակ ցում էր Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ-

ցութ յու նը, որն այդ ժա մա նակ ար դեն 
հիմ նա վոր վել եւ իր գոր ծու նեութ յունն 
էր ծա վա լել Ե րե ւա նում: Իսկ ին քը` պաշ-
տո նա կան Ե րե ւա նը, ա վե լի հակ ված էր 
զերծ պա հել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը Ար ցա խի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հա մար բա ցա հայտ ի րա վա քա ղա քա-
կան (ա ռա ջին հեր թին` ի րա վա բա նա-
կան) պա տաս խա նատ վութ յու նից: Ժա-
մա նա կի ըն թաց քում նման դիր քո րո շու-
մը վե րած վեց կա յուն քա ղա քա կան գծի: 
Բա ցի դրա նից, քա ղա քա կան ա ռօր յա 
մտավ Ադր բե ջա նի հետ բա նակ ցութ յուն-
նե րի անհ րա ժեշ տութ յան գա ղա փա րը:

Թ վում էր` Հա յաս տա նի իշ խա նութ-
յուն նե րի դիր քո րո շումն ինչ-որ պա հի 
սկսել էր ձե ւա վո րել ինք նու րույն քա-
ղա քա կան օ րա կարգ: 1991թ. հու լի սի 
20-ին տե ղի ու նե ցավ ԼՂԻՄ պատ վի րա-
կութ յան մեկ նու մը Բա քու եւ հան դի պու-
մը Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ա. Մու թա-
լի բո վի հետ: Ար դեն 1991թ. օ գոս տո սի 
8-ին Ս տե փա նա կեր տում, շրջան նե րի ու 
քա ղա քի ղե կա վար նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ մարզ գործ կո մում տե ղի ու նե ցած 
խորհր դակ ցութ յու նում, հնա րա վոր էր 
հա մար վում Ադր բե ջա նի նա խա գա հի 
սեպ տեմ բե րի 8-ի ընտ րութ յուն նե րին 
մար զի բնակ չութ յան մաս նակ ցութ յու-
նը, ե թե բա վա րար վեն ո րոշ պայ ման ներ, 
ա ռա ջին հեր թին, վե րա կանգն վեն ԼՂԻՄ 
իշ խա նա կան կա ռույց նե րը:

Սա կայն այդ ու ղե գի ծը ոչ ո քի կող մից, 
բա ցի խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից-
նե րից, չըն դուն վեց: Ար ցա խում զին ված 
պայ քար սկսվեց տե ղա հան ված գյու ղե-
րի ա զա տագր ման հա մար: Այդ պայ քա-
րը հա մըն կավ Խորհր դա յին միութ յան 
փլուզ ման ժա մա նա կաշր ջա նի հետ: Ար-
ցա խում օ կու պա ցիոն ռե ժի մի դեմ զին-
ված դի մադ րութ յու նը ընդ լայն վեց եւ 
ա վե լի ու ա վե լի ուղղ վեց խորհր դա յին 
զոր քե րի դեմ: Օ գոս տո սի 14-ին Մար-
տա կեր տի շրջա նի Հա թերք գյու ղում տե-
ղի ու նե ցավ հայ կա կան զին ված ջո կատ-
նե րի կող մից ԽՍՀՄ ՆԳՆ զոր քե րի զի-
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նա թա փու մը: Սկս վեց ադր բե ջա նա կան 
ոս տի կա նա կան ջո կատ նե րի դուրսմ ղու-
մը ԼՂՀ տա րած քից: 

Բայ ցե ւայն պես` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան եւ ԼՂԻՄ-ի ի րա վա քա ղա քա-
կան սահ մա նա զատ ման ու ղե գի ծը գնա-
լով խո րա նում էր: Այն բա նից հե տո, երբ 
Ադր բե ջա նը 1991 թվա կա նի օ գոս տո սի 
30-ին ըն դու նեց Ադր բե ջա նի Հան րա պե-
տութ յան պե տա կան ան կա խութ յու նը վե-
րա կանգ նե լու մա սին Հռ չա կա գիր (https://
ria.ru/spravka/20110830/426282637.
html), Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
ա ռա ջար կով 1991թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին 
Ս տե փա նա կեր տում, ԼՂԻՄ ժո ղովր դա-
կան պատ գա մա վոր նե րի մարզ խորհր դի 
եւ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի 
Շա հում յա նի շրջա նա յին խորհր դի հա-
մա տեղ նստաշր ջա նում, հռչակ վեց Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յու նը 
(ԼՂՀ) [18]: Սեպ տեմ բե րի 21-ին տե ղի 
ու նե ցավ Հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հան րաք վեն, ո րին ԼՂՀ բնակ չութ յու նը 
չմաս նակ ցեց: Այ դու հան դերձ` Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ-
յու նը հայ տա րա րե լիս նոր հռչա կա գիր 
չըն դուն վեց` 1991թ. սեպ տեմ բե րի 23-
ին Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը 
հղում կա տա րեց 1990թ. օ գոս տո սի 23-ի 
Հռ չա կագ րին, որ տեղ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նը հայ տա րար ված է ԼՂԻՄ 
տա րած քի հետ միա սին:

 Ա մեն դեպ քում Ար ցա խի ի րա վա քա-
ղա քա կան ինք նա կազ մա կերպ ման հե-
տա գա գոր ծըն թացն ա ռաջ գնաց ա ռան-
ձին ճա նա պար հով: 1991թ. նո յեմ բե րին 
ԼՂՀ ինք նա պաշտ պա նութ յան ջո կատ-
նե րի շտա բը վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց 
ԽՍՀՄ ՆԳՆ զոր քե րին` պա հան ջե լով 
դուրս գալ ԼՂՀ տա րած քից: Նո յեմ բե րի 
6-ին Ս տե փա նա կեր տում ար տա կարգ 
դրութ յան շրջա նի պա րե տութ յան սպա-
յա կան ժո ղովն ըն դու նեց ո րո շում ԼՂՀ 
տա րած քում ԽՍՀՄ ներ քին զոր քե րի հե-
տա գա գտնվե լու անն պա տա կա հար մա-
րութ յան մա սին: Մին չեւ ամս վա վեր ջը 

զոր քե րը դուրս բեր վե ցին: Ն րանց հետ 
միա սին ԼՂՀ տա րած քը լքեց նաեւ Կազմ-
կո մի տեն:

Նո յեմ բե րի 23-ին Ադր բե ջա նի Գե րա-
գույն խորհր դի նստաշր ջա նը լու ծա րեց 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա վա րութ յան 
կար գա վի ճա կը: Նո յեմ բե րի 28-ին ԼՂԻՄ 
ինք նա վա րութ յան կար գա վի ճա կը լու ծա-
րե լու մա սին Ադր բե ջա նի ԳԽ ո րոշ ման 
կա պակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցավ ԼՂՀ ժո-
ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի խորհր-
դի նստաշր ջա նը: Ըն դուն վե ցին ԼՂՀ-ում 
հան րաք վե անց կաց նե լու մա սին ո րո շում, 
ինչ պես նաեւ ընտ րութ յուն նե րի մա սին 
ժա մա նա կա վոր կա նո նադ րութ յուն:

ԼՂՀ ան կա խութ յան հան րաք վեն անց-
կաց վեց 1991թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին` 
Ռու սաս տա նի, Ուկ րաի նա յի եւ Բե լա-
ռու սի նա խա գահ նե րի ե ռա կողմ ո րոշ-
մամբ Խորհր դա յին միութ յան լու ծա րու-
մից եր կու օր անց: Սա կայն հան րաք վեի 
հան դեպ Ար ցա խում սկզբնա կան մո տե-
ցումն ինք նին պե տութ յան կազ մա վոր-
ման հար ցե րում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի զգա լի 
ա նո րո շութ յան վառ վկա յութ յունն է: Ար-
ցա խին ա ռա ջարկ վել էր քվեար կութ յան 
դնել այս պի սի տեքստ. « Դուք ցան կա-
նո՞ւմ եք արդ յոք, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղը լի նի նո րաց ված Խորհր դա յին միութ-
յան կազ մում»: Այդ ա ռա ջար կութ յու նը 
կա րող է վկա յել միայն ԽՍՀՄ ա պա մոն-
տաժ ման շրջա նում Հա յաս տա նի իշ խա-
նութ յուն նե րի լիա կա տար շփոթ վա ծութ-
յան մա սին: Այ դօ րի նակ ա ռա ջար կութ յու-
նը չէր կա րող անվս տա հութ յուն եւ բո ղոք 
չա ռա ջաց նել Ար ցա խում: Արդ յուն քում 
ա մե նա վեր ջին օ րը հար ցի ձե ւա կեր պու-
մը փոխ վեց (նույ նիսկ քվեար կութ յան 
հա մար շտապ տպագր վե ցին նոր քվեա-
թեր թիկ ներ), եւ հան րաք վեն ան ցավ ԼՂՀ 
ան կա խութ յան հար ցի վե րա բեր մամբ: 
Պայ ման ներ ստեղծ վե ցին ԼՂՀ Գե րա-
գույն խորհր դի ընտ րութ յուն նե րի [19] 
անց կաց ման հա մար` ան կախ պե տա կա-
նա կերտ ման սկիզ բը դրված էր:
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ԼՂՀ ան կա խութ յան մա սին Հռ չա կա-
գիրն [20] ըն դուն վեց ԼՂՀ Գե րա գույն 
խորհր դի 1992թ. հուն վա րի 6-ի ա ռա ջին 
նստաշր ջա նում: Հատ կան շա կան է, որ 
դեկ տեմ բե րի 21-ին Ալ մա թի քա ղա քում 
ստո րագ րե լով Ան կախ պե տութ յուն նե րի 
միութ յուն (ԱՊՀ) կազ մա վո րե լու մա սին 
հռչա կա գիր, որ տեղ ճա նաչ վում էր բո լոր 
մաս նա կից պե տութ յուն նե րի ինք նիշ խա-
նութ յունն ու տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յու նը, Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ-
յու նը հե տա գա յում ձեռն պահ մնաց ԼՂՀ 
ան կա խութ յու նը ճա նա չե լուց: ԼՂՀ-ի ճա-
կա տա գի րը թողն վեց մի ջազ գա յին հան-
րութ յան դա տին: Իսկ Հա յաս տա նում եւ 
ԼՂՀ-ում պե տա կան շի նա րա րութ յան հե-
տա գա գոր ծըն թա ցը գնաց միան գա մայն 
այլ փի լի սո փա յութ յան հիմ քի վրա: Դա 
գլխա վո րա պես վե րա բե րում էր ար տա-
քին գոր ծո նի, մաս նա վո րա պես Ռու սաս-
տա նի հան դեպ հա րա բե րութ յուն նե րին:

ԽՍՀՄ փլուզ ման շրջա նում Ար ցա-
խում միու թե նա կան Կենտ րո նի գոր ծո-
ղութ յուն նե րը չէին կա րող կաս կած ներ 
չա ռա ջաց նել նրա ի րա վա հա ջոր դի` Ռու-
սաս տա նի նկատ մամբ: ԼՂՀ Գե րա գույն 
խորհր դի նո րըն տիր ա ռա ջին նա խա գահ 
Ար թուր Մկրտչ յա նը հրա ժար վում էր 
Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յա նը «ներ-
կա յա նա լու» սե ւե ռուն ա ռա ջարկ նե րից: 
Ինք նիշ խան քա ղա քա կա նութ յան ար-
ժեքն ի սկզբա նե գի տակց վում էր օ կու-
պա ցիա յի եւ բռնաճն շում նե րի տե ւա կան 
մի շրջան վե րապ րած հան րա պե տութ-
յու նում: Նույ նիսկ կտրուկ բար դա ցել էին 
Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան եւ Դաշ-
նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան հետ ԼՂՀ 
նոր ղե կա վա րութ յան հա րա բե րութ յուն-
նե րը: Պարզ վեց, որ ԼՂՀ ինք նիշ խան քա-
ղա քա կա նութ յու նը շա տե րի մեջ ուժ գին 
ջղաձ գութ յուն էր ա ռաջ բե րում: Բայց այդ 
քա ղա քա կա նութ յան դրա կան պտուղ նե-
րը ե րե ւան ե կան ան հա պաղ` ԼՂՀ մայ րա-
քա ղա քում սկսե ցին ժո ղով վել բարձ րաս-
տի ճան ան ձինք ողջ աշ խար հից: Ե րեք 
ամս վա ըն թաց քում Ս տե փա նա կերտ Ար-

թուր Մկրտչ յա նի հետ հան դիպ ման էին 
ե կել Ի րա նի, Ռու սաս տա նի ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար նե րը, Ֆ րան սիա յի 
ԱԳ փոխ նա խա րա րը, ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
քար տու ղա րի անձ նա կան ներ կա յա ցու-
ցի չը, ԵԱՀԿ պատ վի րա կութ յու նը Իր ժի 
Դինս բի րի գլխա վո րութ յամբ, « Կար միր 
խա չի» մի ջազ գա յին կո մի տեի խում բը:

Ինք նիշ խան ու ղե գի ծը շա րու նակ-
վեց նաեւ Ա.Մկրտչ յա նի ող բեր գա կան 
մահ վա նից հե տո: 1992 թվա կա նի ապ-
րի լի 22-ին ԼՂՀ ԳԽ նա խա գա հութ յու նը 
հայ տա րա րեց ապ րի լի 24-ին Մին վո դի 
քա ղա քում հա կա մար տութ յան կող մե-
րի հան դի պում անց կաց նե լու ժա մա նա-
կավ րե պութ յան մա սին: Այն ի րա նա կա-
նի օգ տին Ռու սաս տա նի ԱԳ նա խա րա-
րութ յան միջ նոր դա կան ա ռա ջար կութ-
յան փաս տա ցի մեր ժում էր:

ԼՂՀ գոր ծո նի ու ժե ղա ցումն ու ազ դե-
ցութ յու նը շեշ տա կիո րեն ա ճում էին պա-
տե րազ մի մե ծա ցող ծա վալ նե րին զու-
գըն թաց: Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րը դուրս էին ե կել ԼՂՀ-ի հայ տա րար ված 
տա րած քի շրջա նակ նե րից: 1992 թվա-
կա նի մա յի սին ճեղք վեց շրջա փա կու մը, 
իսկ հե տո ԼՂՀ-ն  են թարկ վեց ջախ ջա-
խիչ հար վա ծի` կորց նե լով Շա հում յա նի 
շրջա նը եւ Մար տա կեր տի շրջա նի մի 
մա սը [21]: Այ դու հան դերձ` 1993 թվա-
կա նին սկսված` ԼՂՀ պաշտ պա նութ յան 
ու ժե րի հար ձա կում նե րից հե տո ադր բե-
ջա նա կան պե տութ յու նը քանդ վեց: Քար-
վա ճա ռի շրջա նը կորց նե լուց հե տո [22] 
կոր ծան վե ցին բա նակն ու այդ երկ րի 
քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յու նը: Բայց 
ա մե նա զար մա նա լին ադր բե ջա նա կան 
հա սա րա կութ յան կոր ծան ման փաստն 
էր: Ադր բե ջա նա կան բնակ չութ յու նը կա-
մա վոր լքեց ԼՂՀ գրե թե բո լոր հա րա-
կից տա րածք նե րը` ոչ ոք ցան կութ յուն 
չդրսե ւո րեց պաշտ պա նել նույ նիսկ մար-
տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից հե ռու քա-
ղաք ներն ու շրջան նե րը: Այս տեղ ակն-
հայ տո րեն աշ խա տեց ադր բե ջա նա կան 
ժո ղովր դին հա տուկ «պատ մութ յան վա-
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խի» հա մախ տա նի շը` պատ ժի սպառ-
նա լի քի ձե ւով: Յո թա նա սուն տար վա 
ըն թաց քում Ար ցա խի նկատ մամբ Ադր-
բե ջա նի ղե կա վա րութ յան վա րած ժո-
ղովր դագ րա կան էքս պան սիա յի եւ հա-
լա ծանք նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը չէր 
կա րող ադր բե ջա նա կան բնակ չութ յան 
գի տակ ցութ յան մեջ չծնել հա տուց ման 
վախ հա յե րի կող մից:

1994 թվա կա նին ԼՂՀ-ի եւ նրան հա-
րող տա րածք նե րում ստեղծ վել էր ռազ-
մա քա ղա քա կան մի գո յա վի ճակ կամ 
միա վոր, ո րը մի ջազ գա յին հան րութ յան 
կող մից մինչ այժմ ո րակ վում է իբ րեւ Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղում ստեղծ ված «ստա-
տուս-քվո»: 1994 թվա կա նի մա յի սի 12-
ին Ադր բե ջա նը ստիպ ված էր ստո րագ-
րել զի նա դա դա րի պայ մա նա գիր, որ տեղ 
ԼՂՀ-ն ճա նաչ վում է հա կա մար տութ յան 
ա ռան ձին կողմ: Դի մա կա յութ յան ողջ 
ըն թաց քում տե ղի ու նե ցավ ազ գաբ նակ-
չութ յան խտրա րա րութ յուն` ըստ էթ նիկ 
սկզբուն քի` հայ եւ ադր բե ջան ցի բնա-
կիչ ներն ան ցան ի րենց զին ված ու ժե րի 
ու ազ գա յին վար չա կազ մե րի վե րահս կո-
ղութ յան տակ գտնվող տա րածք ներ:

Ինք նիշ խա նութ յան հաղ թար շա վի 
վեր ջին գոր ծո ղութ յու նը հա կա մար տութ-
յան գո տում Ռու սաս տա նի խա ղա ղա-
րար ու ժե րի տե ղադ րու մից ԼՂՀ ղե կա վա-
րութ յան հրա ժար վելն էր: Այդ ո րոշ մա նը 
նույն պես վի ճակ ված էր կյան քի ու ղի 
հար թել իր հա մար, քա նի որ Հա յաս տա-
նը կողմ նա կից էր տա րա ծաշր ջան ար-
տա քին զոր քեր մտցնե լու գա ղա փա րին: 
Այ դու հան դերձ` ար ցախ յան կող մին հա-
ջող վեց 1994 թվա կա նի օ գոս տոս-նո յեմ-
բե րին Ռու սաս տա նի ԱԳ նա խա րա րութ-
յան կազ մա կեր պած հետ պա տե րազ մա-
կան ե ռա կողմ բա նակ ցութ յուն նե րում 
հաս նել նման մտադ րութ յուն նե րի տա-
պալ մա նը: Այդ գոր ծի հա ջո ղութ յութ յան 
մեջ գլխա վոր դեր խա ղա ցին գաղտ նի 
բա նակ ցութ յուն նե րը ԼՂՀ-ի, ԵԱՀԿ-ի եւ 
Ադր բե ջա նի մի ջեւ, ո րոնք դեմ էին ռու-
սա կան զոր քեր մտցնե լուն, թե պետ Ռու-

սաս տանն ար դեն նա խա պես ման դատ 
էր ստա ցել ԵԱՀԿ-ից: Ռու սաս տանն ու 
Հա յաս տա նը այդ բա նակ ցութ յուն նե րին 
չէին մաս նակ ցում:

Այդ ո րո շում նե րի վրա հիմն ված ԼՂՀ 
գոր ծո ղութ յուն ներն ա պա հո վե ցին վեր-
ջի նիս փաս տա ցի մի ջազ գա յին ճա նա չու-
մը` որ պես հա կա մար տութ յան ա ռան ձին 
կողմ, թույլ տվե ցին ապ րել ար տա քին ու-
ժե րից ա զատ, ինք նիշ խան տա րած քում, 
ինչ պես նաեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան մի ջո ցով ստա նալ ժա մա նա կա-
կից սպա ռա զի նութ յուն սե փա կան բա-
նա կը կազ մա վո րե լու հա մար: ԼՂՀ շուրջ 
ու ժե րի մի ջազ գա յին հա վա սա րակշ ռութ-
յունն ա պա հո վում է այդ տա րած քի ան-
կա խութ յան բա վա րար մա կար դա կը եւ 
նրա պաշտ պա նութ յու նը ար տա քին թե-
լադ րան քից: Ա վե լին` մի ջազ գա յին հան-
րութ յու նը 1994թ. մա յի սի 12-ի զի նա դա-
դա րի մա սին ե ռա կողմ պայ մա նա գի րը 
ճա նա չել է իբ րեւ հան գու ցա յին ի րա վա-
քա ղա քա կան փաս տա թուղթ, ո րը կար-
գա վո րում է հա կա մար տա յին ի րա վի-
ճա կի պա րա մետ րե րը: Հա կա մար տութ-
յան կար գա վոր ման ա ռա ջարկ նե րում 
(այս պես կոչ ված`ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի 
Մադ րիդ յան սկզբունք նե րը[23]) 2007 
թվա կա նին ճա նաչ վել էր նաեւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը` 
ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի հան-
րաք վե անց կաց նե լու մի ջո ցով: Ինք նո-
րոշ ման ա պո թեո զը դար ձավ ԼՂՀ Սահ-
մա նադ րութ յան [24] ըն դուն ման փաս տը 
2006 թվա կա նին:

Ամ փո փում. ոչ այն քան
մխի թա րա կան եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով` ամ փո փենք հոդ վա ծում 
քննարկ ված գլխա վոր գա ղա փար նե-
րը: Վեր ջին 25 տա րի նե րի կյան քի ի րո-
ղութ յուն ներն ու հայ նոր քա ղա քա կան 
ընտ րա նու աշ խար հըն կա լու մը գտնվել 
եւ շա րու նա կում են գտնվել մշտա կան 
բախ ման մեջ: Այդ բախ ման է պի կենտ րո-
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նում հե տեւ յալ եր կընտ րանքն է. ան կա-
խութ յան հաս նել ինք նո րոշ ման մի ջո ցով 
(ի րա վունք նե րի ձեռք բե րում), կամ ան-
կա խութ յան հաս նել մի ջազ գա յին հա մա-
ձայ նութ յան մի ջո ցով («դրսից» տրվող 
ի րա վունք նե րին հնա զանդ): Ամ բողջ այդ 
շրջա նում հայ կա կան պե տա կա նութ յան 
անվ տան գութ յու նը կապ վում էր ցան կա-
ցած այն ի րա վունք նե րից հրա ժար վե լու 
սկզբուն քի հետ, ո րոնց վե րա բեր յալ չկա 
ար տա քին աշ խար հի հա մա ձայ նութ յու-
նը [25]: Հա յաս տա նի կող մից ԼՂՀ ան-
կա խութ յան ճա նա չու մը մինչ օրս դի-
տարկ վում է որ պես հայ ժո ղովր դի անվ-
տան գութ յան սպառ նա լիք (ոտնձ գութ-
յուն աշ խար հա կար գի դեմ): Թե որ քան 
խորն է այդ հա մոզ մունքն ար մատ ներ 
ձգել գի տակ ցութ յան մեջ` վկա յում է այն 
փաս տը, որ նույ նիսկ Ադր բե ջա նի պար-
տութ յան խո րա պատ կե րին Հա յաս տա նը 
ժա մա նա կին ճիշտ չհա մա րեց ճա նա չել 
ԼՂՀ ան կա խութ յու նը: Ա վե լին` ջախ ջախ-
ված Ադր բե ջա նը 1993 թվա կա նին ԱՊՀ 
ըն դուն վեց ա ռանց Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի խնդրի վե րա բեր յալ ո րե ւէ վե րա պա-
հում նե րի եւ պար տա վո րութ յուն նե րի: 
Իսկ ԼՂՀ տա րածք ռու սա կան զոր քե րի 
մուտ քը չթույ լատ րե լու փաս տի հեն քին 
1995-ին Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ-
մա հանգր վա նի կար գա վի ճա կի օ րի նա-
կա նա ցումն ընդ հան րա պես դժվար բա-
ցատ րե լի է: Հա յաս տանն ա վե լի ու ա վե լի 
խորն է ընկղմ վում ռու սաս տան յան քա-
ղա քա կա նութ յան բա վիղ նե րում: Ադր-
բե ջա նի հետ Ռու սաս տա նի ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան վրա Հա յաս տա նը 
ոչ մի ազ դե ցութ յուն չու նի:

Բայց ա մեն ինչ հեշտ է բա ցատ րել, 
ե թե հա մա ձայն վենք այս հոդ վա ծի հիմ-
նա կան գա ղա փա րի հետ, այն է` հա յե րի 
քա ղա քա կան գի տակ ցութ յու նը հակ ված 
է մնում «պատ մութ յան վա խի» թե լադ-
րան քին, ո րը ձե ւա վո րում է աշ խար-
հի աղ ճատ ված պատ կե րը: Պատ կեր, 
որ տեղ ի րա վունք նե րից հրա ժար վե լը 
նկատ վում է որ պես փրկութ յան ու ղի: 

Ընդ ո րում` վեր ջին քսան հինգ տա րի նե-
րի պատ մութ յու նը ոչ մի կերպ Ինք նո րոշ-
ման եւ Ինք նիշ խա նութ յան քա ղա քա կան 
ու ժի գա ղա փա րը չդարձ րեց հա մազ-
գա յին հա մոզ մունք: Դ րա վկա յութ յունն 
ար դեն այն է, որ երկ րի քա ղա քա կան 
ընտ րա նու մի ջա վայ րում շա րու նակ վում 
է բա նա վե ճի ա ռար կա մնալ ԼՂՀ ինք նիշ-
խան տա րած քը մի ջազ գա յին հա նութ-
յան վե րահս կո ղութ յա նը փո խան ցե լու 
հնա րա վո րութ յան հար ցը` ցայ տուն մի 
օ րի նակ, թե ինչ պես է ինք նիշ խա նութ-
յու նից հրա ժար վե լը դի տարկ վում իբ րեւ 
անվ տան գութ յան ու ժե ղաց ման ու ղի: 
Դ րա արդ յուն քում 25 տար վա ըն թաց-
քում ձե ւա վոր վեց հայ ժո ղովր դի վե-
րահս կո ղութ յա նը են թա կա մի տա րածք, 
ո րի ի րա վուն քը զգա լի չա փով պատ կա-
նում է այլ երկր նե րի: ԼՂՀ-ի բո լոր ի րա-
վա բա նա կան ի րա վունք նե րը ճա նաչ վում 
են Ադր բե ջա նի օգ տին, իսկ Հա յաս տա նի 
անվ տան գութ յան հա մա կար գը ինք նիշ-
խա նութ յուն չու նի ո րո շում ներ կա յաց-
նե լու հար ցում: Ա մե նե ւին պա տա հա կան 
չէ, որ Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նութ-
յան ա ռանց քա յին ուղ ղութ յու նը ցայ սօր 
մնում է « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ օ րի-
նա կան կար գով ուժ կի րա ռե լու մա սին» 
դրույ թը (ՄԱԿ-ի Կա նո նադ րութ յան 51-
րդ հոդ վա ծի հղմամբ): Նույն քան էլ պա-
տա հա կան չէր 2016 թվա կա նի ապ րիլ-
յան պա տե րազ մը. Ադր բե ջա նը ցու ցադ-
րեց իր մտադ րութ յուն նե րի լրջութ յու նը: 
Աշ խար հում տե ղի ու նե ցող սրըն թաց 
փո փո խութ յուն նե րի պայ ման նե րում 
գոր ծե րի այս պի սի վի ճա կի վտան գա վո-
րութ յու նը դժվար է գե րագ նա հա տել:



44

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

[1] Ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը ճա նաչ ված է 
մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից: Հատ-
կան շա կանն այն է, որ այդ ֆե նո մենն 
ինք նին ինչ-որ մե կի ճա նաչ ման կա րի քը 
չու նի` այն բո լո րին ստի պում է հաշ վի 
նստել իր հետ: Բայ ցե ւայն պես` մի ջազ-
գա յին հան րութ յան կող մից ինք նո րոշ-
ման ի րա վուն քի դրա կան ի մաս տի գի-
տակ ցու մը չա փա զանց կա րե ւոր է: Ինք-
նո րոշ ման ի րա վուն քի ճա նաչ ման տե-
սութ յու նը մեր հոդ վա ծի հա մար հար մար 
դի տանկ յու նից տես` Տիգ րան Թո րոս յան, 
Կար ծեց յալ հա կա սութ յուն. տա րած քա-
յին ամ բող ջա կա նութ յո՞ւն, թե՞ ինք նո րոշ-
ման ի րա վունք: http://www.globalaffairs.
ru/number/n_9224

[2] Ինք նո րոշ ման ֆե նո մե նի տվյալ բնո-
րո շումն ա վե լի հա ջող է թվում մեր 
հոդ վա ծի նպա տակ նե րի հա մար: Այդ 
բնո րո շու մը կար միր թե լի պես անց նե-
լու է ամ բողջ հոդ վա ծի մի ջով` տվյալ 
հաս կա ցութ յան էութ յու նը կոնկ րետ 
օ րի նակ նե րով բա ցա հայ տե լու նպա-
տա կով: Տես` Ժո ղովր դի ինք նո րո շու մը 
որ պես քա ղա քա կա նութ յան եւ ի րա-
վուն քի ֆե նո մեն, http://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/29290/1/2001_1_
JILIR_yevmenova_r.pdf

[3] « Խորհր դա րա նի նա խա գահ պրն 
Ա րարքց յա նի հետ 1992թ. փետր վա րի 
18-ին հան դիպ ման ժա մա նակ պատ վի-
րա կութ յու նը (ԼՂԻՄ-հեղ.) տե ղե կաց վեց 
առ այն, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը Հա-
յաս տա նին միաց նե լու մա սին 1989թ. 
ո րո շու մը կար ճա տեւ կյանք էր ու նե ցել 
եւ հե տա գա օ րի նա կան կի րա ռում չէր 
ստա ցել: Պրն Ա րարքց յա նը նշեց նաեւ, 
որ Հա յաս տա նը լիա զո րութ յուն չու-
նի սահ մա նե լու Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
կար գա վի ճա կը, եւ նա մտա դիր է են-
թարկ վել մի ջազ գա յին ի րա վուն քին»: 
Ն կա րագր վող ժա մա նա կաշր ջա նի ո րո-
շում նե րի մա սին հան գա մա նա լից կա-
րե լի է կար դալ. Կ. Կա լենչ յան: Ար ցա-
խի «ստա տուս-քվո»-ի կազ մա վոր ման 
ա կունք նե րը եւ նրա փո փո խութ յան հնա-
րա վո րութ յուն նե րը http://acnis.am/index.
php/activity/articles/476-230317

[4] Հա վա նա բար` Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում 
2016 թվա կա նի ապ րիլ յան պա տե րազ-
մը նոր ա ռիթ էր այդ պատ կե րա ցում նե-
րի ար դիա կա նաց ման հա մար: Մեծ քա-

ղա քա կա նութ յուն վե րա դար ձած ա ռա-
ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յանն 
ա ռա ջար կեց ըն դու նել Մինս կի խմբի 
հա մա նա խա գահ նե րի նա խա ձեռ նութ յու-
նը եւ ձե ւա փո խել ԼՂՀ տա րած քի նկատ-
մամբ ռազ մա քա ղա քա կան վե րահս կո-
ղութ յու նը:

 Բ նու թագ րե լով Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 
խնդի րը, Տեր- Պետ րոս յա նը 2017 թվա-
կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն-
նե րի շրջա նի իր մի քա նի ե լույթ նե րում 
ձե ւա կեր պել է հե տեւ յալ հա յե ցա կար գը.

 « Մենք Ադր բե ջա նի հետ խնդիր չու-
նենք, մենք եր կու վի ճա բա նող կող մեր 
ենք, ո րոնք ներ կա յա ցել են մի ջազ գա յին 
ատ յան ներ` մեր խնդրի հա մար լու ծում 
գտնե լու: Հի մա ինչ լու ծում տվեց այդ 
ատ յա նը` ե՛ւ Հա յաս տա նը, ե´ւ Ադր բե ջա նը 
պար տա վոր են են թարկ վել: … Այս ծրա-
գի րը կա՝ մեզ նից ան կախ: Խն դի րը մեր 
եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ չէ: Խն դի րը մեր եւ 
աշ խար հա կար գի մի ջեւ է»:

 Խո սե լով ադր բե ջա նա կան կող մի տա-
րած քա յին զի ջում նե րից, ո րոնց մա սին 
աս ված է սե ղա նին դրված բա նակ ցա-
յին փաս տաթղ թե րում, Տեր- Պետ րոս յա-
նը նկա տել է. « Մենք այդ տա րածք նե րը 
հանձ նում ենք մի ջազ գա յին հան րութ-
յա նը, Ադր բե ջանն ինչ քան ու զում է պա-
հան ջի` դա մեզ հա մար ոչ մի նշա նա-
կութ յուն չու նի: Մենք պար տա վոր ենք 
են թարկ վել ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի պա հան-
ջին: … Ադր բե ջա նը չի սահ մա նե լու Ղա-
րա բա ղի կար գա վի ճա կը, Ղա րա բա ղի 
կար գա վի ճա կը սահ մա նե լու է Մինս կի 
խմբի հա մա նա խա գա հութ յու նը: … Ե թե 
Հա յաս տա նը հենց այ սօր վճռա կա նո րեն 
հայ տա րա րի, որ պատ րաստ է ստո րագ-
րել այդ փաս տա թուղ թը, ա պա մի ջազ-
գա յին հան րութ յան ողջ ճնշումն ուղղ-
վե լու է Ադր բե ջա նի դեմ»: Հե տա գա յում, 
նրա խոս քով, Ղա րա բա ղի տա րած քի 
եւ Լա չի նի մի ջանց քի նկատ մամբ ոտնձ-
գութ յուն նե րի դեպ քում Հա յաս տանն ար-
դեն օ րի նա կան կեր պով կա րող է մի ջամ-
տել եւ կան խար գե լել դրանք»։

 Խա ղա ղութ յուն, հաշ տութ յուն, բա-
րիդ րա ցիութ յուն, http://ru.aravot.
am/2016/12/18/229597/, https://
r u . a r m e n i a s p u t n i k . a m / a r m e -
nia/20170322/6767161/ter-petrosyan-
prishlo-vremya-pogasit-karabahskij-
pozhar.html
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[5] Այդ ի մաս տով ու շագ րավ է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ար տա քին քա ղա-
քա կա նութ յան հիմ նա դիր նե րից մե կի, 
նա խա գա հի նախ կին գլխա վոր խորհր-
դա տու Ժի րայր Լի պա րիտ յա նի տե սա-
կե տը: Բ նու թագ րե լով Իս րա յել պե տութ-
յան հա ջող ազ գա յին ռազ մա վա րութ յան 
փաս տը, նա նշում է. «Իս րա յե լի պա րա-
գա յում այդ հաս կա ցութ յան (ազգ-բա նակ 
հա յե ցա կար գի-հեղ.) գործ նա կա նա ցումն 
ու նի հա ջո ղութ յան տար բեր պատ ճառ-
ներ: Դ րան ցից ա մե նա կա րե ւորն այն էր, 
որ Իս րա յե լը կա րո ղա ցավ ա պա հո վել մի 
մեծ եւ ու ժեղ պե տութ յան՝ ԱՄՆ-ի ամ բող-
ջա կան, գրե թե՝ ան սա կարկ ռազ մա կան, 
քա ղա քա կան, ֆի նան սա կան եւ դի վա-
նա գի տա կան օ ժան դա կութ յու նը: Մենք 
չու նենք նման պե տութ յուն մեր կող քին»:

 Այ սինքն` Լի պա րիտ յա նը ար մա տա պես 
մեր ժում է ինք նիշ խան քա ղա քա կա նութ-
յան ի մաս տը` չպա տաս խա նե լով հար ցին, 
թե «իսկ ինչ պե՞ս Իս րա յե լը կա րո ղա ցավ 
այդ պի սի վե րա բեր մունք ա պա հո վել իր 
հան դեպ»: Այս տեղ դրսե ւոր վում է այն 
վստա հութ յու նը, որ հա ջո ղութ յան տա-
նող ու ղին միայն տե րութ յուն նե րի հո վա-
նա վո րութ յունն է (ի րենց ցան կութ յամբ), 
ինչ պես նաեւ տե րութ յուն նե րի կամ քին 
հլու-հնա զանդ են թարկ վե լը:

 Ժի րայր Լի պա րիտ յան. Յու րա քանչ յուր 
պե տա կան գործ չի հա մար կգա պա տաս-
խա նատ վութ յուն վերց նե լու պա հը, http://
www.aravot.am/2016/12/30/842291/

[6] Ե լույթ` 1995 թվա կա նի ապ րի լի 21-ին 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 80-ամ յա կին 
նվիր ված մի ջազ գա յին մի ջազ գա յին գի-
տա ժո ղո վում http://www.ilur.am/news/
view/28464.html

[7] Շա հան Նա թա լի, Թուր քե րը եւ մենք (վե-
րաի մաս տա վո րում) http://nzhdeh.narod.
ru/Shahan_natali.htm

[8] Տա րի ներ անց ի րենք` Դաշ նակ ցութ-
յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ, զար մա նում 
էին այն փաս տի առն չութ յամբ, թե ին չու 
ի րենց կու սակ ցութ յան օ րի նա կե լի վար-
քը ոչ մի կերպ չազ դեց հայ ժո ղովր դին 
բնաջն ջե լու` ե րիտ թուր քե րի ծրագ րե րի 
վրա: Օ րի նակ կա րող են լի նել Ռու բեն 
Տեր- Մի նաս յա նի հե տեւ յալ խոս քե րը. 
«Օս մա նա կա նութ յան ա նու նով հան դես 
ե կած թուր քիզ մի քա ղա քա կա նութ յու-
նը ծայ րաս տի ճան գրգռում ու զայ րաց-
նում էր պե տութ յան բո լոր բա ղադ րա-
տար րե րին, բա ցի հա յե րից եւ, հատ կա-

պես, ՀՅԴ-ից: Ե´վ հայ ժո ղո վուր դը, ե´ւ 
ն րա ա ռա վել ու ժեղ` Դաշ նակ ցութ յուն 
կու սակ ցութ յու նը անգ նա հա տե լի ծա-
ռա յութ յուն են մա տու ցել ե րիտ թուր քե-
րին թե´ հե ղա փո խա կան շար ժում նե րի 
օ րե րին, թե´ Սահ մա նադ րութ յան հրա-
պա րակ ման ու կի րարկ ման ժա մա նակ: 
Սա կայն դրա փո խա րեն հաս կա ցան, 
որ ի րենց դա վա ճա նո րեն մատ նել են: 
Այդ մեծ ծա ռա յութ յանն ի պա տաս խան` 
տեղ գտավ Ա դա նա յի հայ կա կան ջար դը: 
… Եվ, չնա յած դրան, ՀՅԴ-ն  ո րո շել էր 
հան գիստ մնալ եւ, նույ նիսկ, իր ու ժե րի 
նե րա ծին չափ ամ րապն դել Սահ մա նադ-
րութ յու նը …» (« Հայ-թուր քա կան կնճի-
ռը», Կա հի րե-1924, էջ 130

[9] Օս ման յան կայս րութ յու նում հայ կա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
մա սին հան գա մա նո րեն կա րե լի է ծա նո-
թա նալ. Մե րի Քո չար, Հայ-թուր քա կան 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը եւ Հայ կա կան հար ցը XIX 
դա րի վերջ – XX դա րի սկիզբ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում, 1988, գլուխ IV, http://az-
ar.narod.ru/me-ko_0.html

[10] Վեր լու ծե լով ցե ղաս պա նութ յան հետ 
կապ ված հար ցե րը, Դաշ նակ ցութ յուն 
կու սակ ցութ յան հայտ նի գոր ծիչ Կ. Սա-
սու նին հե տա գա յում գրեց. « Կոս տանդ-
նու պոլ սից մին չեւ Վան Դաշ նակ ցութ յուն 
կու սակ ցութ յան ան դամ ներն ան դա դար 
կրկնում եւ հրա հան գում էին, որ մենք 
գտնվում ենք վտան գի դեմ հան դի ման, 
որ անհ րա ժեշտ է աշ խա տանք տա նել 
ինք նա պաշտ պա նութ յան նա խա պատ-
րաստ վե լու ուղ ղութ յամբ, անհ րա ժեշտ է 
խո հե մութ յուն ցու ցա բե րել` դժբախ տութ-
յու նը ժո ղովր դից հե ռաց նե լու հա մար: 
Զո հա բե րեք ինք զինքն, ե թե պետք է, 
միայն թույլ մի տվեք ո րե ւի ցե սադ րանք: 
Այն պայ ման նե րում մեր հնա զան դութ յու-
նը ոչ այլ ինչ էր, քան թշնա մուն ձեռն տու 
ինք նա բա ցա սում, ո րը նրան հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս դյու րին ի րա կա նաց նել 
հղա ցա ծը, իսկ պա սիվ ինք նա պաշտ պա-
նութ յու նը ինք նա խա բեութ յուն է, կեն դա-
նի մնա լու ա պարդ յուն ճի գեր: Այդ շրջա-
նում Թուր քիա յում ինք նա պաշտ պա-
նութ յան կազ մա կեր պու մը նշա նա կում էր 
ապս տամ բութ յան կազ մա կեր պում հե րո-
սա կան Վա նից մին չեւ Կի լի կիա … Չ կար 
ապս տամ բութ յան հո գե բա նութ յուն, 
չկար եւ այդ դեպ քի հա մար նա խա պես 
մշակ ված ծրա գիր: Հա յե րը եւ Դաշ նակ-
ցութ յուն կու սակ ցութ յու նը պատ րաստ 
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չէին այդ պի սի մի ջո ցառ ման: Դա էր 
պատ ճա ռը, որ ե րիտ թուր քե րը կա րո ղա-
ցան ի րենց տրա մադ րութ յան տակ ե ղած 
ու ժե րով ի րա կա նաց նել հա յե րի ցե ղաս-
պա նութ յու նը»: Սա սու նի Կ., Ապ րիլ յան 
կո տո րա ծը քննա դա տա կան ակ նո ցի մի-
ջով, Բեյ րութ, 1931, էջ 43

[11] Վի քի պե դիա, Ա թա թուրք, Մուս տա-
ֆա Քե մալ, https://ru.wikipedia.org/
w ik i /Ататюрк ,_Мустафа_Кемаль , 
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_
османского_Стамбула

[12] Քե մա լը ռուս նե րի օգ նութ յամբ ա վար-
տին էր հասց նում հա յե րի կո տո րած նե-
րը. Փաս տաթղ թեր http://www.lragir.am/
index/arm/0/society/view/152174

[13] «Հռ չա կագ րում, ել նե լով քա ղա քա կան 
եւ հո գե բա նա կան ո րո շա կի գոր ծոն նե-
րից, կոնկ րետ չէր խոս վում ան կա խութ-
յան մա սին, սա կայն դի վա նա գի տա կան 
մի ջոց նե րով ձե ւա կերպ ված միտ քը, թե 
Հայ կա կան ազ գա յին խոր հուրդն ի րեն 
հայ տա րա րեց հայ կա կան գա վառ նե-
րի վրա միակ իշ խա նութ յուն, ինք նա-
բե րա բար նշա նա կում էր Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան հռչա կում»: Հա յաս տա-
նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ան-
կա խութ յան Հռ չա կա գիր, http://www.
historyofarmenia.am/ru/Encyclopedia_of_
armenian_history_HH_kazmavorumy_ev_
ankaxutyan_hrchakumy 

[14] Շա հան Նա թա լի, նույն տե ղում, http://
nzhdeh.narod.ru/Shahan_natali.htm 

[15] Ամ բող ջա կան տեքս տը տես` http://
w w w . p a r l i a m e n t . a m / l e g i s l a t i o n .
php?ID=2602&lang=rus&sel=show 

[16] Ման րա մասն այդ շրջա նի ի րա դար ձութ-
յուն նե րի մա սին տես` Nagorno Karabagh: 
War and Politics (1990-1993). War in 
Nagorno Karabagh and Domestic Conflict 
in the Armenian Society, Manvel Sargsian, 
June, in Russian http://acnis.am/oldsite/
old/publ icat ions/2010/Nagorno%20
Karabagh%20-%20War%20and%20
Politics%20(1990-1993).pdf

[17] Պաշ տո նա կան Ե րե ւա նի նոր մո տե ցում-
նե րը բարդ ներ քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի շղթա ստեղ ծե ցին ինչ պես 
Ար ցա խում, այն պես էլ բուն Ե րե ւա նում: 
1991 թվա կա նի մա յի սի 6-ին Ս տե փա-
նա կեր տում ԼՂԻՄ լիա զոր ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ժո ղո վը հայ տա րա րութ յուն էր 
ա րել բա նակ ցութ յուն նե րին եւ սահ մա-

նադ րա կան կար գին հակ վա ծութ յան 
պատ րաս տա կա մութ յան մա սին (տեքս-
տը` « Ռես պուբ լի կա Ար մե նիա» թեր թում, 
№131 (173) от 18.07.91):

 Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը շի կաց րել էր 
Հա յաս տա նում ներ քա ղա քա կան դրութ-
յու նը: Հու լի սի 11-ին « Ռես պուբ լի կա Ար-
մե նիա» թեր թում հրա պա րակ վեց « Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղում հայ ժո ղովր դի պայ-
քա րը ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շար-
ժում ճա նա չե լու մա սին Հա յաս տա նի ԳԽ 
ո րոշ ման» նա խա գի ծը: (« Ռես պուբ լի կա 
Ար մե նիա», №126 (168), 11.07.91): Այդ 
նա խա գիծն ա ռաջ էր քա շել Դաշ նակ-
ցութ յուն կու սակ ցութ յու նը: ՀՀՇ կու սակ-
ցութ յունն ա ռա ջար կել էր «ԼՂԻՄ լիա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա ղա քա կան նա-
խա ձեռ նութ յանն ա ջակ ցե լու մա սին» իր 
նա խա ձեռ նութ յու նը:

 Հու լի սի 15-ին Հա յաս տա նի Գե րա գույն 
խորհր դի նստաշր ջա նում քննարկ վեց 
եր կու փաս տա թուղթ. « Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի հայ բնակ չութ յան պայ քա րը ազ-
գա յին-ա զա տագ րա կան շար ժում ճա նա-
չե լու մա սին» եւ 1991 թվա կա նի մա յի սի 
16-ի` «ԼՂԻՄ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի քա ղա քա կան նա խա ձեռ նութ յու նը»: 
136 ձայ նով ըն դուն վեց ԼՂԻՄ լիա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա ղա քա կան նա-
խա ձեռ նութ յանն ա ջակ ցե լու մա սին ո րո-
շու մը (տեքս տը` « Ռես պուբ լի կա Ար մե-
նիա» թեր թում, №130 (172), 17.07.91): 
Սա կայն նմա նօ րի նակ ո րո շու մը դժգո-
հութ յան ա լիք ա ռաջ բե րեց ո րոշ պատ-
գա մա վոր նե րի եւ հա սա րա կութ յան մի 
մա սի շրջա նում: Հա վա նա բար` դա է 
պատ ճա ռը, որ հու լի սի 16-ին ԼՂԻՄ լիա-
զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա ղա քա կան 
նա խա ձեռ նութ յանն ա ջակ ցե լու մա սին 
Հա յաս տա նի ԳԽ ո րո շու մը վե րա նայ վեց 
հայ տա րա րութ յան տես քով (ամ բող ջա-
կան տեքս տը` « Ռես պուբ լի կա Ար մե նիա» 
թեր թում, №131 (173), 18.07.91):

[18] ԼՂՀ-ի հռչակ ման մա սին Հռ չա կա գիր, 
http://www.nkr.am/ru/constitution/9/

[19] Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն է ներ-
կա յաց նում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ադր-
բե ջան ցի բնակ չութ յան դիր քո րո շու մը: 
Չ նա յած ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լիս 
ադր բե ջան ցի նե րի հա մար քվո տա ներ 
էին հատ կաց վում, նրանք հրա ժար վում 
էին ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լուց` 
գե րա դա սե լով ի րենց բնա կութ յան տա-
րածք նե րում տե ղա կա յել ադր բե ջա նա-
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կան ոս տի կա նութ յան ջո կատ ներ: Այդ 
մա սին տես` Գ նա՞լ, թե՞ չգնալ Հ ռոմ, http://
theanalyticon.com/?p=9080#more-9080 

 Ա վե լի վաղ, 1990 թվա կա նի մա յի սի 20-
ին, ԼՂԻՄ-ում անց կաց վել էին Հա յաս-
տա նի Գե րա գույն խորհր դի ընտ րութ-
յուն նե րը: ԼՂԻՄ-ում դրանք կա յա ցան 12 
օկ րուգ նե րից 10-ում` ար տա կարգ դրութ-
յան ռե ժի մի պայ ման նե րում: Եվ այդ ժա-
մա նակ եր կու օկ րու գում ադր բե ջան ցի-
նե րը հրա ժար վել էին ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցե լուց:

[20] ԼՂՀ-ի ան կա խութ յան մա սին Հռ չա կա-
գիր, http://www.president.nkr.am/ru/nkr/
nkr2

[21] Տվ յալ ժա մա նա կաշր ջա նը եւս ի ցույց 
դրեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նախնդ-
րի նկատ մամբ մո տե ցում նե րի լուրջ հա-
կա սութ յան փաս տը: 1992 թվա կա նի 
հու նի սի 13-ին Հա յաս տա նի նա խա գա-
հը հայ տա րա րեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ վճռա-
կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու մտադ րութ-
յուն նե րի մա սին: Բայց օ րա կար գում 
հայտն վեց ար դեն մեկ այլ կար գա խոս` 
ԼՂՀ-ն ճա նա չե լու պա հանջ: Ե րե ւա նում 
Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յու նը կազ-
մա կեր պեց հան րա հա վաք Շա հում յա նի 
անկ ման կա պակ ցութ յամբ, իսկ հու նի սի 
21-ին` զանգ վա ծա յին հան րա հա վաք` 
ԼՂՀ-ի ճա նաչ ման եւ կա ռա վա րութ յան 
հրա ժա րա կա նի պա հանջ նե րով:

 Հու նի սի 29-ին հայ կա կան հե ռուս տա տե-
սութ յամբ ու նե ցած ե լույ թում նա խա գահ 
Լ. Տեր- Պետ րոս յա նը ՀՅԴ ղե կա վա րութ-
յա նը մե ղադ րեց Հա յաս տա նում ի րադ-
րութ յունն ա պա կա յու նաց նե լու փոր ձե րի 
եւ նրան պա տե րազ մի մեջ ներ քա շե լու 
մտադ րութ յուն նե րի հա մար: Սա կայն 
կրքե րը չհան դարտ վե ցին: Հու նի սի 30-
ին Ե րե ւա նում տե ղի ու նե ցավ ընդ դի մա-
դիր «Ազ գա յին դա շինք» կու սակ ցութ յան 
ա ռա ջին հան րա հա վա քը: Ա ռա ջադր ված 
էր Հա յաս տա նի կող մից ԼՂՀ-ի ճա նաչ-
ման կար գա խո սը: Հու նի սի 30-հու լի սի 
1-ը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի 
նստաշր ջա նը քննար կեց հար ցը, բայց 
ո րո շում չըն դու նեց: 

 1992 թվա կա նի հու լի սի 8-ին սկսվեց 
ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի նստաշր ջա նը, 
որ տեղ ԼՂՀ-ն ճա նա չե լու մա սին հարցն 
օ րա կար գում նե րա ռե լը անհ նա րին հա-
մա րե լու կա պակ ցութ յամբ ԳԽ նա խա-
գահ Բ.Ա րարքց յա նը հրա ժա րա կան 

տվեց: Հ րա ժա րա կա նը չըն դուն վեց: ՀՀ 
Գե րա գույն խոր հուրդն ըն դու նեց մի 
փաս տա թուղթ, ո րում ամ րագր վեց հե-
տեւ յալ ձե ւա կեր պու մը. « Հա մա րել ՀՀ-ի 
հա մար ա նըն դու նե լի ցան կա ցած մի ջազ-
գա յին եւ միջ պե տա կան փաս տա թուղթ, 
ո րում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը նշված կլի-
նի Ադր բե ջա նի կազ մում»: Տես`Nagorno 
Karabagh: War and Politics (1990-
1993). War in Nagorno Karabagh and 
Domestic Conflict in the Armenian Society, 
Manvel Sargsian, June, in Russian http://
acnis.am/oldsite/old/publications/2010/
Nagorno%20Karabagh%20-%20War%20
and%20Politics%20(1990-1993).pdf 

[22] Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան քա ղա-
քա կան աշ խար հըն կալ ման լավ ցու ցադ-
րութ յուն է Քար վա ճա ռից հայ կա կան զոր-
քե րի դուրս բեր ման անհ րա ժեշ տութ յան 
փաս տար կու մը նա խա գահ Լ. Տեր- Պետ-
րոս յա նի կող մից` 1993թ. հու նի սի 14-ին 
Ս տե փա նա կեր տում ԼՂՀ ղե կա վա րութ-
յան հետ կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա-
նակ: «…ցայ	սօր	Ղա	րա	բաղն	ու	Հա	յաս-
տա	նը	 (չեմ	 ան	ջա	տում	 ի	րա	րից)	 ե	թե	
պա	տե	րազ	մում	 էին	Ադր	բե	ջա	նի	 դեմ	և	
հա	ջող,	մերժ	ման	դեպ	քում	պի	տի	պատ-
րաստ	 լի	նել	 կռվե	լու	ամ	բողջ	աշ	խար	հի	
դեմ:	 Չի	 կա	րե	լի	 ծաղ	րել	 մի	ջազ	գա	յին	
հան	րութ	յա	նը,	ո	րը	պա	տաս	խան	է	պա-
հան	ջում:	 Այ	սօր	 դուք	 պի	տի	 ա	պա	ցու-
ցեք,	 որ	 իշ	խա	նութ	յուն	 եք:	 Մենք	 ձեռք	
ենք	 բե	րում	 կոնկ	րետ	 թշնա	մի`	 Թուր-
քիան	չէ	դա,	Ադր	բե	ջա	նը	 չէ,	Ի	րա	նը	 չէ:	
Ռու	սաս	տանն	 է:	 300	 տար	վա	 հայ-ռու-
սա	կան	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 ըն	թաց-
քում	այս	քան	ան	կեղծ	ու	դաշ	նակ	ցա	յին	
չեն	ե	ղել	մեր	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը,	որ-
քան	վեր	ջին	մե	կու	կես	տա	րում`	Ել	ցի	նի	
և	Տեր-	Պետ	րոս	յա	նի	շնոր	հիվ:	Ե	թե	Ղա-
րա	բաղն	այ	սօր	 կա	 ու	 գո	յութ	յուն	 ու	նի`	
միայն	Ռու	սաս	տա	նի	շնոր	հիվ:	Ռու	սաս-
տանն	այ	սօր	խա	ղա	քար	տի	վրա	է	դրել	
իր	 հե	ղի	նա	կութ	յու	նը:	 Խա	ղա	քար	տի	
վրա	 է	 նաև	 Ել	ցի	նի	 հե	ղի	նա	կութ	յու	նը:	
Աստ	ված	 չա	նի,	 որ	 ձեռք	 բե	րենք	 Ել	ցի-
նի	պես	հի	շա	չար	մար	դու	ան	բար	յա	ցա-
կա	մութ	յու	նը:	40	օր	հե	տո	փամ	փուշ	տը	
վեր	ջա	նա	լու	է:	7	օր	հե	տո	վեր	ջա	նա	լու	է	
մթեր	քը:	Բա	թու	մից	Ել	ցի	նի	խոս	տա	ցած	
նա	վը	հետ	է	դար	ձել:	Ե	թե	Հա	յաս	տա	նը	
ե	րեք	օր	սո	ված	մնաց,	կա	րող	եք	պատ-
կե	րաց	նել,	թե	ինչ	կլի	նի»£

 http://analyticon.do.am/ARCHIVE/N2-
arch.pdf:
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 Փաս տո րեն`իր երկ րի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման գոր ծում սե փա կան գոր-
ծո նի դե րը բա ցա ռա պես ար տա քին ու-
ժե րի (տե րութ յուն նե րի) հետ է կապ վում: 
Ն րանց հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
ո րե ւէ այլ ձեւ, բա ցի նրանց կամ քը կա-
տա րե լուց (այն էլ այդ դե րի` իր սուբ յեկ-
տիվ ըն կալ մամբ), չի գտնվում: Այն ժա մա-
նակ վա նից ան ցած 25 տա րի նե րը ցույց 
տվե ցին, որ ար ցախ յան հիմ նախնդ րի 
շուրջ քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի ի րա կան պատ կե րը բո լո րո վին այլ է` 
ա մեն ինչ վեր ջա ցավ ՄԱԿ-ի Անվ տան-
գութ յան խորհր դի մեկ բա նա ձե ւի ըն-
դուն մամբ, Քար վա ճա ռում ի րա վի ճա կի 
պա տաս խա նա տու ներն ան վան վե ցին 
«տե ղա կան հայ կա կան ու ժեր»: Ա ռանձ-
նա հա տուկ պա հանջ ներ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ ոչ ոք 
չներ կա յաց րեց: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/247/73/
IMG/N9324773.pdf?OpenElement 

[23] Մադ րիդ յան սկզբունք ներ, ամ բող ջա կան 
տեքս տը տես`http://fmgnews.info/47286-
madridskie-principy-polnyy-tekst.html 

[24] http://www.nkr.am/ru/constitution/9/ 
[25] Խորհր դան շա կան ե րե ւույթ դար ձավ Հա-

յաս տա նի նա խա գա հի եւ նրա ամ բողջ 
քա ղա քա կան թի մի հրա ժա րա կա նը 
1998 թվա կա նին: Ան կախ այդ հրա ժա-
րա կա նի պատ ճառ նե րից, այն ժա մա նա-
կաշր ջա նի ներ քա ղա քա կան փո փո խութ-
յուն նե րում ի րեն դրսե ւո րում էր աշ խար-
հա յաց քա յին ճգնա ժա մը: Նա խա գահ 
Լ. Տեր- Պետ րոս յանն ին քը հրա ժա րա կա-
նը բնու թագ րեց որ պես «խա ղա ղութ յան 
կու սակ ցութ յան պար տութ յուն»` նշե լով, 
որ գոր ծը հայ կա կան պե տա կա նութ յան 
կազ մա վոր ման ա մե նա խոր քա յին փի-
լի սո փա յութ յանն է վե րա բե րում (տես` 
http://ru.a1plus.am/1282980.html):

 Սա կայն, ի րա կա նում, գործ ու նեինք օբ-
յեկ տի վո րեն ձե ւա վոր վող ռազ մա քա ղա-
քա կան ի րո ղութ յուն նե րի թե լադ րան քի 
ներ քո պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
«փլուզ ման» փաս տի հետ: Ինչ պես ցույց 
տվեց ժա մա նա կը, Հա յաս տա նի պե տա-
կան քա ղա քա կա նութ յու նը ո րա կա կան 
ոչ մի փո փո խութ յուն չկրեց: Իշ խա նութ-
յան ե կած նրա հա կա ռա կորդ նե րը (այս-
պես կոչ ված` «պա տե րազ մի կու սակ-
ցութ յու նը») բո լո րո վին հրա ժար վե ցին 
ինք նիշ խան քա ղա քա կա նութ յու նից` 
կտրուկ սահ մա նա փա կե լով ինք նու րույն 

ո րո շում ներ կա յաց նե լու հար ցում երկ րի 
հնա րա վո րութ յու նը: Իսկ ԼՂՀ-ն  են թարկ-
վեց Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
քա ղա քա կան ան նա խա դեպ թե լադ րան-
քին` զրկվե լով նույ նիսկ հա կա մար տութ-
յան կար գա վոր ման բա նակ ցութ յուն նե-
րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից: Ն ման 
թե լադ րան քը ինք նիշ խան տա րած քի 
ակ տի վութ յան զսպման միակ լծա կը 
դար ձավ ինչ պես ներ քա ղա քա կան ա ռու-
մով, այն պես էլ մի ջազ գա յին ո լոր տում:
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Манвел Саркисян

Сила самоопределения: Был ли
предопределен геноцид армян в
Османскойимперии?

В статье делается попытка обосно-
вания универсальной причины успеш-
ности и безуспешности народов и го-
сударств в деле обеспечения своей 
жизнестойкости в периоды радикаль-
ных изменений мировых порядков. Как 
показывает история, многим не удается 
найти себя в таких условиях, что при-
водит к потерям и национальным ката-
строфам. А происходит это тогда, когда 
в национальном сознании полностью 
отсутствуют понятия, способные обе-
спечить жизнеспособные свойства на-
рода. На примере глобальных событий 
периода первой мировой войны и пери-
ода распада СССР автор аргументирует 
утверждение о том, что данные понятия 
сводятся к сфере Самоопределения и 
Суверенитета. Делается вывод, что Су-
веренитет, сформированный Самоопре-
делением, порождает источник и доста-
точный ресурс Силы нации, способный 
обеспечить ее жизнеспособность и 
жизнестойкость. В случае недопонима-
ния народом глубинной сути этих поня-
тий, любые его действия, направленные 
на поиск спасительной силы ведут его 
только по пути потерь. Этим же объ-
ясняются причины национальной ката-
строфы армян в период распада Осман-
ской и Российской империй.

Manvel Sargsyan

The Power of Self-Determination: 
Was the Genocide of Armenians in the 
Ottoman Empire Predetermined?

The author makes an attempt to 
substantiate the universal reason for 
being successful or unsuccessful by 
the peoples and states in ensuring their 
viability in the periods of radical changes 
in the world order. As history proves, 
many of them cannot find themselves in 
such conditions, which leads to losses and 
national catastrophes. And this happens 
when concepts that can provide viable 
properties of the peoples are completely 
absent from the national consciousness. 
With the examples of global events in the 
periods of the First World War and the 
collapse of the USSR, the author argues 
that these concepts refer to the issues of 
Self-Determination and Sovereignty. And 
a conclusion is made that Sovereignty, 
formed by Self-Determination, generates 
a source and sufficient resources for the 
Nation’s Power, capable to ensure its 
vitality and sustainability. In the case of 
a misunderstanding by the Nation of the 
deep sense of these concepts, any of its 
actions aimed at finding a saving power 
lead the Nation along the path of losses. 
This also explains the causes of the 
national catastrophe of Armenians during 
the collapse of the Ottoman and Russian 
empires.
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ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Տնտեսական անվտանգության եւ տնտեսության զարգացման 
խնդրի շուրջ

ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի ռու սաս

տան յան ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս, պրո
ֆե սոր, լրագ րող նե րի մի ջազ գա յին միութ յան 
ան դամ

Տն տե սա կան ուղղ վա ծութ յան ի րա-
վա խախ տում ներն ու հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րը ցան կա ցած պե տութ յան տնտե-
սա կան անվ տան գութ յան ե լա կե տա յին 
հիմքն են: ԱՊՀ երկր նե րում՝ այդ թվում 
Հա յաս տա նում, «ստվե րա յին» տնտե-
սութ յան զար գա ցումն ու ղեկց վում է 
ձեռ նար կա տի րութ յան զանգ վա ծա յին 
քրեա կա նաց մամբ, տնտե սա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ճը պատ նե շե լու 
հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան ակ-
տե րի ու շա ցում նե րով: Մո տա վոր հաշ-
վարկ նե րով՝ տնտե սութ յան շուրջ կե սը 
այ սօր մեզ մոտ ստվե րում է:

Մեր եր կի րը ճգնա ժա մից դուրս բե-
րե լու եւ կա յուն ա ռա ջըն թաց ա պա հո-
վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է գո նե եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով միա ժա մա նակ յա եւ 
արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն: Մի կող-
մից՝ մի ջո ցա ռում ներ պի տի ի րա կա նաց-
վեն խո չըն դոտ ներ հա րու ցե լու երկ րից 
ան լե գալ ար տա հան ման դեմ, այ սինքն՝ 

ար տա քին տնտե սա կան գոր ծու նեութ-
յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան ու 
կար գա վոր ման ուղ ղութ յամբ, եւ մյուս 
կող մից՝ պայ ման ներ ստեղծ վեն բա-
րեն պաստ ներդ րու մա յին մի ջա վայ րի` 
հայ րե նա կան ու ար տա սահ ման յան կա-
պի տա լի ներ հոս քի ու շրջա նա ռութ յան 
հա մար, որն էլ են թադ րում է հան րա կար-
գա յին վե րա փո խում նե րի անց կա ցում:

Ան կախ փոր ձա գետ նե րի հաշ վարկ-
նե րով, օ րի նակ, դրսից ԱՊՀ երկր ներ՝ 
այդ թվում Հա յաս տան ե կող ար ժու թա-
յին մի ջոց նե րի մի զգա լի մասն ան լե գալ 
պա շար ներ են: Այս տե ղից էլ՝ անդր սահ-
մա նա յին հու սա լի պատ նե շի ստեղծ ման 
ա ռաջ նա հեր թութ յու նը, ի րա վա պահ կա-
ռույց նե րի ո րո շիչ դե րը:

Տն տե սա կան անվ տան գութ յան կա րե-
ւո րա գույն խնդիրն, ան շուշտ, մեր երկ րի 
տնտե սա կան շրջա նա ռութ յան դո լա րա-
ցումն է, ո րի հա մար պա հանջ վում են 
հստակ վեր լու ծութ յուն ներ՝ մեր ար ժույ-
թի նկատ մամբ դո լա րի գե րա կա յութ յուն-
նե րի պատ ճա ռը խո րա պես հաս կա նա-
լու հա մար: Այդ պատ ճառ ներն են`

ա) Բա ռի լայն ի մաս տով՝ ստվե րա յին 
շրջա նա ռութ յան սպա սար կում առ կա 
դո լար նե րի շրջա նա ռութ յու նը չի ֆիք-
սում՝ ի տար բե րութ յուն ան կան խիկ 
դրամ նե րի եւ ինչ-որ չա փով նույ նիսկ 
կան խիկ դրամ նե րի, քա նի որ դրանք, 
վեր ջին հաշ վով, հարկ է լի նում ստա նալ 
բան կե րի մի ջո ցով:

−	 տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան 
մի մա սի թաքց նե լը հար կու մից,

−	 է կո նո մի կա յի լե գալ մա սի ֆի-
նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի նվա զե ցում, 
երբ ծախ սե րը ֆիքս վում են հաշ վետ-
վութ յուն նե րում, իսկ ե կա մուտ նե րի մի 
մա սը ստաց վում է չվե րահսկ վող դո լա-
րա յին ձե ւով՝ տար բեր տե սակ նե րի, այդ 
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թվում աշ խա տա վար ձի մաս-մաս վճա-
րում,

−	 ձեռ նար կութ յուն նե րի կա ռա վա-
րիչ նե րի կող մից շա հույ թի մի մա սի յու-
րա ցում՝ ի հա շիվ բաժ նե տե րե րից ձեռ-
նար կութ յան ստա ցած ե կա մուտ նե րի 
թաքց ման,

−	 կա պի տալ նե րի ան լե գալ ար տա-
հա նում (ո րի հա մար ՀՀ դրա մը պի տա նի 
չէ, քա նի որ այն փո խար կե լի ար ժույթ չէ):

բ) Ե կամ տա բե րութ յան եւ ռիս կի մի ջեւ 
լա վա գույն հա րա բե րակ ցութ յան ձգտում 
ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի հա մար 
(ոչ միայն խո շոր ֆի նան սա կան ըն կե-
րութ յուն նե րի, այլ նաեւ քա ղա քա ցի նե րի 
անձ նա կան մանր խնա յո ղութ յուն նե րի 
վե րա բեր մամբ):

−	 դո լա րի դրա մա յին փո խար ժե-
քի աճ, ո րը դո լա րով ներդ րում նե րի շա-
հա վե տութ յան վառ դրսե ւո րում է: Մեր 
երկ րի բան կե րում դո լա րա յին ա վանդ նե-
րը տո կո սա յին ե կա մուտ են բե րում, իսկ 
դրա մա կան ներդ րում նե րը ֆոն դա յին 
բոր սա նե րի մի ջո ցով ա վե լի քիչ, նույ նիսկ 
բա ցա սա կան շա հա վե տութ յուն ու նեն եւ 
խե լա միտ այ լընտ րանք չեն դո լար նե րին,

−	 դո լարն այժմ էլ դիտ վում է որ-
պես ա ռա վել կա յուն ար ժույթ, քան, 
ա սենք. դրա մը եւ ռուբ լին, իսկ դո լա րա-
յին ակ տիվ ներն ա վե լի քիչ ռիս կա յին են, 
ո րը հենց նրա ա ռա վե լութ յուն նե րից է, 
քա նի որ նրա քա նա կա կան հա մա պա-
տաս խան ցու ցա նիշ նե րը կա նո նա վոր 
չեն հրա պա րակ վում, իսկ դրա ա նա չառ 
տե ղե կատ վութ յան բա ցա կա յութ յու նը 
հօ գուտ դո լա րի է, որն էլ սուբ յեկ տի վո-
րեն բարձ րաց նում է նրա հու սա լիութ յան 
գնա հա տա կա նը: Հայ կա կան տնտե սութ-
յան դո լա րաց ման հիմ քում ըն կած դո-
լա րի նշված օբ յեկ տիվ ա ռա վե լութ յուն-
ներն ա վե լաց նում են մեր երկ րի ֆի նան-
սա կան հա մա կար գի կազ մա կերպ ման 
ա րատ նե րը: Այս պի սով՝

−	 դո լա րը ֆի նան սա կան շու կա յի 
ա ռան ձին հատ ված նե րում լիար ժեք հաշ-
վար կա յին մի ջոց է (այն կա րե լի է դնել 

բան կում եւ տո կոս ներ ստա նալ, հաշ վից 
հաշ վին փո խան ցել, վերց նել կամ տրա-
մադ րել դո լա րա յին վարկ եւ այլն),

−	 ար տա քին տնտե սա կան հաշ-
վարկ նե րի ո լոր տում դո լա րը գործ նա-
կա նո րեն մե նաշ նոր հա յին դիր քեր ու նի, 
քա նի որ ինչ պես Հա յաս տա նի, այն պես 
էլ ԱՊՀ մյուս երկր նե րի ար տա հա նում-
նե րը հիմ նա կա նում վճար վում են դո լար-
նե րով: Սա հենց կա պի տա լի ար տա հոս-
քի հիմ նա կան կազ մա կերպ չա կան նա-
խադր յալ նե րից է, մեր եւ մյուս երկր նե րի 
ար ժույթ նե րի թու լաց ման նա խադր յա լը, 
քա նի որ դրա կան վճա րա յին հաշ վեկ շի-
ռը դրանց նկատ մամբ պա հան ջարկ չի 
ծնում: Ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րը 
վկա յում են, որ այս տա րի կտրուկ ա վե-
լա ցել է նաեւ Հա յաս տա նից կա պի տա լի 
ար տա հոս քը: Միայն 2017թ. հուն վար-
մա յիս ա միս նե րին, Հա յաս տա նից 356 
մլն 683 հա զար դո լա րի կա պի տա լի ար-
տա հոսք է ե ղել, ին չը նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ 
ա վել է 42.6 մլն դո լա րով: Դո լա րի զգա լի 
մա սը՝ 144 մի լիո նը, գնա ցել է ՌԴ, իսկ 
64.4 մլն -ը՝ ԱՄՆ: Սա օ րի նա կան ճա նա-
պար հով երկ րից դուրս բեր ված գու մար-
ներն են, էլ չենք խո սում ա պօ րի նի ե ղա-
նա կով Հա յաս տա նից դուրս բեր ված գու-
մար նե րի մա սին, ո րոնք շրջա նառ վում 
են օֆ շո րա յին գո տի նե րում:

Ան շուշտ, նշված ձեռ նարկ նե րը՝ ուղղ-
ված ա պա դո լա րաց մա նը, պի տի վե րաց-
նեն ինչ պես մեր եւ մյուս երկր նե րի տնտե-
սութ յան մեջ դո լա րի լայ նո րեն օգ տա-
գոր ծու մը, այն պես էլ դրան նպաս տող 
ֆի նան սա կան հա մա կար գի թե րութ յուն-
նե րը: Ա հա թե ին չու պի տի փոխ վեն մեր 
օ րենսդ րութ յան շատ դրույթ ներ՝ նկա տի 
ու նե նա լով տնտե սութ յան ստվե րա յին 
մա սի ոչ փոքր ծա վալ նե րը: Դ րանք պի-
տի վե րա բե րեն թե՛ հար կա յին բա րե փո-
խում նե րին, թե՛ վե րահս կո ղա կան մե խա-
նիզմ նե րի ու ժե ղաց մա նը՝ հատ կա պես 
հար կե րից խու սա փող նե րի նկատ մամբ 
պատ ժա մի ջոց նե րի ու ժե ղաց մա նը, եւ թե՛ 
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տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան ո րո շա կի 
տե սակ նե րի վար ման փաս տե րին:

Տն տե սա կան անվ տան գութ յու նը ազ-
գա յին անվ տան գութ յան կոնկ րետ տե-
սակ է եւ նրա հիմ նա կան հա յե ցա կար-
գա յին դրույթ նե րը պի տի ո րո շիչ դառ-
նան նաեւ տնտե սա կան անվ տան գութ-
յան ա պա հով ման հա մար: Ցա վոք, այս 
ի մաս տով ա մեն ինչ դե ռեւս բա նա վե ճե-
րի եւ փնտրտուք նե րի փու լում է:

Հա սու նա ցել է անվ տան գութ յան եւ 
մաս նա վո րա պես տնտե սա կան անվ-
տան գութ յան մա սին նոր օ րեն քի ըն-
դուն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ո րը թույլ 
կտա միաս նա կան ի րա վա կան մո տե-
ցում որ դեգ րել ինչ պես ազ գա յին անվ-
տան գութ յան, այն պես էլ նրա ա ռան ձին 
տե սակ նե րի նկատ մամբ:

Ի րա վա կան ո լոր տում, ըստ իս, կա-
րե ւոր թե րութ յուն պի տի հա մա րել նաեւ 
մանր բիզ նե սում եւ մանր ու մի ջին ձեռ-
նար կութ յուն նե րում տի րող ի րա վի ճա կը: 
Չ նա յած ըն դուն ված օ րեն քին, դա հա-
մար յա ո չինչ չփո խեց ձեռ նար կա տե րե րի 
այս խա վի դրութ յան մեջ, քա նի որ վեր-
ջին ներս փաս տա ցի պաշտ պան ված չեն 
ո՛չ պե տա կան «ռե կե տից» (կա շառք, շոր-
թում, կո ռուպ ցիա) եւ ո՛չ էլ կազ մա կերպ-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քրեա-
կան կա ռույց նե րի կող մից գոր ծադր վող 
բռնութ յուն նե րից:

Ներ կա պայ ման նե րում կա րե ւոր է 
նաեւ քա ղա քա ցի նե րի ե կա մուտ նե-
րի արդ յու նա վետ վե րահս կո ղութ յու նը, 
ե կա մուտ նե րի վե րա բեր յալ հայ տա րա-
րագ րու մը, ո րը հա մա պա տաս խան մար-
մին ներ պի տի ներ կա յաց նեն չա փա հաս 
բո լոր քա ղա քա ցի նե րը: Դա, ան շուշտ, 
կա րող է նպաս տել հա սա րա կութ յան սո-
ցիա լա կան կա յու նաց մա նը:

Ոչ պա կաս կա րե ւոր է եւ այն, որ ինչ-
քան մեզ է հայտ նի, լիար ժեք չի գոր ծում 
«փո ղե րի լվաց ման դեպ քում քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նե լու 
մա սին օ րեն քը»: Մինչ դեռ ա րեւմ տաեվ-
րո պա կան տար բեր երկր նե րում նման 

օ րենք ներ գոր ծում են դեռ 90-ա կան թվա-
կան նե րից: Այդ երկր նե րի մի ջեւ կնքված 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն, օ րի նակ, 
մյուս երկ րի ներ կա յաց մամբ բռնագ րավ-
վում են հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք 
բեր ված մի ջոց նե րը, կա լանք է դրվում 
դրանց վրա, իսկ հարկ ե ղած դեպ քում 
փո խում են ա վանդ նե րի գաղտ նի քը: 
Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում էլ պայ մա-
նագ րի կողմ երկր նե րին տրա մադր վում 
է անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն: Այլ 
կերպ ա սած՝ հրա մա յա կան է դար ձել 
հիմ նա րար այն պի սի օ րենք նե րի ըն դու-
նու մը, ինչ պի սիք են «պե տա կան գաղտ-
նի քի մա սին», «Ա ռեւտ րա կան գաղտ նի-
քի մա սին» եւ այլն:

Ու րեմն, տնտե սութ յան բո լոր հատ-
ված նե րի եւ սե փա կա նութ յան բո լոր 
ձե ւե րի ձեռ նար կութ յուն նե րի հա մար 
ար դիա կան է դար ձել մի կող մից պե տա-
կան գաղտ նիք նե րի պաշտ պա նութ յու նը 
դրանք տնօ րի նել ցան կա ցող նե րից, իսկ 
մյուս կող մից՝ պե տա կան եւ ա ռեւտ րա-
կան գաղտ նիք նե րի մի ջեւ ճիշտ հա րա-
բե րակ ցութ յու նը, դրանք թան կար ժեք ու 
շա հա վետ ապ րան քի վե րա ծե լու ցան-
կութ յու նը: Ի դեպ, սխալ ված չենք լի նի, 
ե թե ա սենք, որ ա ռան ձին օ տա րերկր-
յա ֆիր մա ներ, ինչ պես նաեւ հա մա տեղ 
ձեռ նար կութ յուն ներ հենց ստեղծ վում 
են օ տա րերկր յա հե տա խու զութ յուն նե րի 
կող մից արդ յու նա բե րա կան լրտե սութ-
յան խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով:

Տն տե սա կան ա ճի հե ռան կար ներն 
ընդ հա նուր առ մամբ թու լա ցել են ամ-
բողջ աշ խար հում: Զար գա ցող եւ ան ցու-
մա յին տնտե սութ յուն ներ ու նե ցող երկր-
նե րի տնտե սութ յուն նե րը բախ վել են 
այն պի սի խո չըն դոտ նե րի, ինչ պի սիք են՝ 
զար գա ցած երկր նե րի ցածր տնտե սա-
կան ա ճը, հիմ նա կան ապ րան քա տե սակ-
նե րի գնե րի ցածր մա կար դա կը, ինչ պես 
նաեւ հա մաշ խար հա յին ա ռեւտ րի դան-
դաղ վե րա կանգ նումն ու թույլ կա պի տալ 
հոս քե րը: Հում քա յին ապ րան քա տե սակ-
ներ ար տա հա նող եւ ներ մու ծող երկր-
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նե րի տնտե սա կան բնու թագ րիչ նե րը 
զգա լիո րեն տար բեր վել են: Տն տե սա կան 
պայ ման նե րը շա րու նա կում են խնդրա-
հա րույց մնալ հում քա յին ապ րանք ներ 
եւ/կամ նավթ ար տա հա նող երկր նե րում, 
որ տեղ մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա նաց-
վում տնտե սութ յան ի րա վի ճա կը ցածր 
գնե րի մի ջա վայ րին հա մա պա տաս խա-
նեց նե լու ուղ ղութ յամբ: Թեեւ հում քա յին 
ապ րանք ներ եւ նավթ ներկ րող երկր նե-
րը ա ռա վել բա րեն պաստ դիր քում են, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, գնե րի նվազ ման բա-
ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը ապ րանք ներ 
եւ նավթ ար տա հա նող երկր նե րի տնտե-
սա կան զար գա ցում նե րի վրա ա վե լի մեծ 
եւ շո շա փե լի են, քան դրա դրա կան ազ-
դե ցութ յու նը ներ մու ծող երկր նե րում:

Չ նա յած հա մաշ խար հա յին տնտե-
սա կան ա ճի ո րո շա կի ա րա գաց մա նը, 
ա ռա ջի կա տա րի նե րին, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, նվազ ման ուղ ղութ յամբ ռիս կե րը 
կպահ պան վեն: Դ րանց թվում ընդգծ ված 
են զար գա ցած երկր նե րից սպաս վա ծից 
դան դաղ տնտե սա կան վե րա կանգն ման, 
զար գա ցող երկր նե րից կա պի տա լի ար-
տա հոս քի եւ դրա նից բխող ֆի նան սա-
կան շու կա նե րի, տա տա նո ղա կա նութ-
յան, Չի նաս տա նի տնտե սութ յան կա-
ռուց ված քա յին վե րա փոխ ման գոր ծըն-
թա ցից ա ծանց վող հա մաշ խար հա յին 
պա հան ջար կի հա վա նա կան նվազ ման, 
զար գա ցող երկր նե րում եւ Ռու սաս տա-
նում տնտե սա կան հիմ նախն դիր նե րի ու 
դան դաղ ա ճի շա րու նակ ման եւ ամ բողջ 
աշ խար հում աշ խար հա քա ղա քա կան 
ա նո րո շութ յուն նե րից բխող ռիս կե րը1:

2016թ. «Բ րենթ» տե սա կի նավ-
թի մի ջին կի սամ յա կա յին գի նը կազ-
մել է 40.3 ԱՄՆ դո լար/բա րել (նա խորդ 
տա րի գրանց ված նվազ ման մի տու մը 
պահ պան վել է): Նա խորդ տար վա նույն 

1 Միջ ազգայի ն զար գացումների  եւ  
կանխա տե սումների համար հ իմ ք է  ծառ այե լ 
IMF , Wor ld ban k, Econ om is t In tel li gen ce unit, 
Fi na ncial ti mes, Bloon berg,  RBC, The institute 
of international finance եւ այլ աղբյուրների 
տեղեկատվությունը:

ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ այն 
նվա զել է 30.6%-ով: Թեեւ տա րեսկզ բից 
ար ձա նագր վել է նավ թի գնե րի ո րո շա-
կի աճ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք դե ռեւս 
գտնվում են ցածր մա կար դա կի վրա, ին-
չին նպաս տող գլխա վոր գոր ծո նը նավ թի 
հա մաշ խար հա յին ա ռա ջար կի ծա վալ նե-
րի ու պա շար նե րի զգա լի ա վե լա ցումն է:

2016թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում շա-
րու նակ վել է պղնձի եւ մո լիբ դե նի գնե րի 
նվազ ման մի տու մը. պղնձի մի ջին կի սամ-
յա կա յին գի նը, նա խորդ տար վա նույն ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ, նվա զել է 
20.7%-ով՝ մեկ տոն նա յի դի մաց կազ մե լով 
4698.8 ԱՄՆ դո լար: Մո լիբ դե նի մի ջին կի-
սամ յա կա յին գի նը նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ նվա զել 
է 24.4%-ով՝ մեկ տոն նա յի դի մաց կազ մե-
լով 15.3 հա զար ԱՄՆ դո լար:

Կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում, այլ 
հա վա սար պայ ման նե րում, գու նա վոր 
մե տաղ նե րի մի ջազ գա յին գնե րը կշա-
րու նա կեն պայ մա նա վոր վել զար գա ցող 
երկր նե րի տնտե սութ յան զար գաց ման 
մի տում նե րով, եւ գնե րի էա կան աճ չի 
ար ձա նագր վի:

Կի սամ յա կի ըն թաց քում հա ցա հա-
տի կի մի ջազ գա յին գի նը նվազ ման մի-
տում է ու նե ցել: 2016թ. հա ցա հա տի կի 
մի ջին կի սամ յա կա յին գի նը կազ մել է 
5.3 ԱՄՆ դո լար/բու շել՝ նա խորդ տար-
վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե-
մատ նվա զե լով 10.7%-ով: Կար ճա ժամ-
կետ հե ռան կա րում ցո րե նի մի ջազ գա յին 
շու կա յում ակն կալ վում է գնի նվա զում՝ 
պայ մա նա վոր ված ա վել ցու կա յին ա ռա-
ջար կով, սա կայն միջ նա ժամ կետ հատ-
վա ծում ակն կալ վում է գնի կա յու նաց-
ման մի տում:

2016թ. ոս կու կի սամ յա կա յին մի ջին 
գի նը կազ մել է 1220.5 ԱՄՆ դո լար՝ մեկ 
տրո յա կան ուն ցիա յի դի մաց (նա խորդ 
տար վա հա մե մատ ար ձա նագր վել է 
փոքր-ինչ աճ՝ 1.2%): Կար ճա ժամ կետ 
հե ռան կա րում հա մաշ խար հա յին տնտե-
սութ յան վե րա կանգն ման կան խա տես-
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վող տեմ պե րի պայ ման նե րում ոս կու 
գնե րի կտրուկ տա տա նում ներ չեն ակն-
կալ վում:

Անց նենք մեր ի րա կա նութ յանն առնչ-
վող խնդիր նե րին: Խնդ րա հա րույ ցը, ըստ 
իս, մեր պե տա կան պարտ քի հարցն է, 
քա նի որ այն ար դեն գե րա զան ցում է 6 
մլրդ դո լա րը, իսկ հա մա խառն ներ քին 
արդ յուն քը գնա հատ վում է 10 մլրդ դո-
լա րից քիչ ա վե լի: Ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
էլ մենք ա վե լի մեծ գու մար ներ ենք հատ-
կաց նե լու պարտ քի սպա սարկ ման վրա:

Վե րը բեր ված գծա պատ կե րում մուգ 
սյու նե րով ներ կա յաց ված է մեր ՀՆԱ-ն 
2009-2016թթ.: Ինչ պես տես նում ենք, 
ան ցած 8 տա րի նե րին մեր ՀՆԱ-ն դո լա-
րով հաշ վարկ ված՝ 8.7 մի լիար դից ա ճել, 
դար ձել է 10.3 մի լիարդ դո լար: Ա ճը կազ-
մել է 18 տո կո սից քիչ ա վե լի: Նույն գծա-
պատ կե րում բաց գույ նով ներ կա յաց ված 
է մեր պե տա կան պարտ քը, ո րը կա յուն 
ա ճել է եւ 2009թ. գրանց ված 3.1 մի-
լիարդ դո լա րից 2016թ. հա սել է 5.9 մի-
լիար դի: Այ սինքն՝ գրե թե կրկնա պատկ-
վել է:

Այլ կերպ ա սած՝ մեր պե տա կան 
պարտ քի ա ճի տեմ պը ա վե լի քան 5 ան-

գամ գե րա զան ցում է ՀՆԱ-ի ա ճի տեմ-
պին: Գ ծան կա րից ե րե ւում է նաեւ, որ 
2013 թվա կա նից սկսած՝ մեր ՀՆԱ-ն 
ն վա զում է, այ սինքն՝ մենք տնտե սա կան 
ան կում ենք ու նե նում, իսկ պե տա կան 
պարտ քի ա ճի տեմպն ա վե լի է ա րա գա-
նում:

Այ սինքն՝ պարտ քի մե ծա ցու մը չի բե-
րում տնտե սա կան զար գաց ման: Մենք 
պար զա պես նո րա նոր պարտ քեր ենք 
ներգ րա վում: Ու շագ րավ են նաեւ Հա-
յաս տան ու ղարկ վող մաս նա վոր տրանս-

ֆերտ նե րի ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը:

Խն դիրն այն է, որ մաս նա վոր տրանս-
ֆերտ նե րի մե ծա գույն մա սը՝ ա վե լի քան 
80 տո կո սը, Հա յաս տան է գա լիս ՌԴ-ից: 
Եվ այդ հոս քե րը հիմ նա կա նում կախ-
ված են ՌԴ-ում տի րող ֆի նան սատն տե-
սա կան վի ճա կից: Երբ տնտե սութ յու նը 
Ռու սաս տա նում աշ խույժ է, փող շատ 
կա, տրանս ֆերտ ներն էլ ա ճում են: 2014 
թվա կա նից սկսած՝ ՌԴ տնտե սութ յան 
վի ճա կը ծանր է: Եվ դա ուղ ղա կիո րեն 
ար տա ցոլ վում էր այդ երկ րից Հա յաս-
տան ու ղարկ վող տրանս ֆերտ նե րի ծա-
վալ նե րի վրա. դրանք ան կում էին ապ-
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րում: Սա կայն ան ցած տար վա դեկ տեմ-
բե րին, նա խորդ տար վա նույն ամս վա 
հա մե մատ, ար ձա նագր վեց ան նա խա-
դեպ աճ:

Այդ ա ճը ո րոշ տա տա նում նե րով պահ-
պան վեց մին չեւ այս տար վա մարտ (տես 
գծա պատ կե րը): Սա կայն ապ րի լին ար-
ձա նագր վեց նույն մի տու մը, ինչ ար ձա-
նագր վում էր 2014 թվա կա նից սկսած՝ 
տրանս ֆերտ նե րի ծա վա լը կրկին 
կտրուկ ան կում ապ րեց:

Ըստ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի հրա-
պա րա կած տե ղե կան քի, այս տար վա 
մա յի սին մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի 
տես քով Հա յաս տան է մուտք գոր ծել 68 
մի լիոն դո լար (զուտ ներ հոս քը): Ան ցած 
տար վա մա յի սին մաս նա վոր տրանս-
ֆերտ նե րի զուտ ներ հոս քը ըն դա մե նը 
42 մի լիո նէր: Այ սինքն՝ կրկին կտրուկ աճ 
է տե ղի ու նե ցել:

Հի շար ժան է ԵՏՄ-ին Հա յաս տա նի 
ան դա մակ ցութ յան հար ցը: Հա յաս տանն 
այդ պես էլ ԵՄ-ի հետ չկնքեց ա սո ցաց-
ման, ինչ պես նաեւ խո րը եւ հա մա պար-
փակ ա զատ ա ռեւտ րի հա մա ձայ նա գի րը:

Հա յաս տա նը բա վա կան ին տեն սիվ 
բա նակ ցութ յուն ներ էր վա րում ԵՄ-ի 
հետ ա սո ցաց ման, ինչ պես նաեւ խո րը եւ 

հա մա պար փակ ա զատ ա ռեւտ րի հա մա-
ձայ նագ րե րի վե րա բեր յալ:

Ըստ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րար 
Վար դանԱ րամ յա նի, ԵՏՄ-ին չան դա-
մակ ցե լու դեպ քոսմ շատ ա վե լի ցածր 
տնտե սա կան աճ կու նե նա յինք: «Երբ 
կա յու նա ցավ Ռու սաս տա նի տնտե սութ-
յու նը, մեր տնտես վա րող նե րը հար մար-
վե ցին նոր խա ղի կա նոն նե րին, ան մի-
ջա պես այն տեղ աճ գրանց վեց, եւ այս 
տե սանկ յու նից ես կար ծում եմ, որ մենք 
ու նենք դրա կան է ֆեկտ ներ ԵՏՄ-ին ան-
դա մակ ցութ յու նից»,–  ա սել է նա:

Կա ռա վա րութ յու նը խոս տա նում է 
5% տնտե սա կան աճ ա պա հո վել, ա ռա-
ջի կա 5 տա րի նե րին 25%-ով բարձ րաց-
նել նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը, գոր-
ծազր կութ յու նը նվա զեց նել մին չեւ 12%, 
լուրջ ու շադ րութ յուն դարձ նել հա կա կո-
ռուպ ցիոն բա րե փո խում նե րին: Մի բան 
ակն հայտ է, որ այս փաս տաթղ թի վրա 
բա վա կա նին աշ խա տանք է տար ված, 
եւ այն կոնկ րետ ո լորտ նե րում կոնկ րետ 
ա նե լիք ներ է մատ նան շում:

Դժ վար է պատ կե րաց նել, թե ինչ պես 
է ա պա հով վե լու ծրագ րի ի րա կա նա-
ցու մը, ե թե Հա յաս տա նում չեն փոխ վել 
ար դեն 20 տա րի շա րու նակ գո յութ յուն 
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ու նե ցող խա ղի կա նոն նե րը, եւ կա ռա-
վա րութ յունն ինչ պես է ա պա հո վե լու իր 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, ե թե չեն վե-
րա ցել տնտե սութ յան զար գաց մա նը խո-
չըն դո տող քա ղա քա կան պատ ճառ նե րը՝ 
մե նաշ նորհ նե րը, կո ռուպ ցիան, ար դա-
րա դա տութ յան բա ցա կա յութ յու նը, երբ 
չկան ան կախ դա տա րան ներ, Ար ցախ-
յան հիմ նախն դի րը, որն ա մեն րո պե 
սպառ նում է վե րած վել պա տե րազ մի, եւ 
այս պես շա րու նակ:

Իսկ զբաղ վա ծութ յան խնդրի վե րա-
բեր յալ ո րոշ տվյալ ներ է ներ կա յաց րել ՀՀ 
ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ-
յու նը:

Մաս նա վո րա պես՝ ան ցած ողջ տար-
վա եւ այս տար վա ա ռա ջին ե ռամս-
յա կում, մին չեւ ան ցած տար վա 3-րդ  
ե ռամս յակ զբաղ վա ծութ յան մա կար դա-
կը ո րո շա կի աճ է ու նե ցել: Սա կայն ար-
դեն չոր րորդ ե ռամս յա կում եւ այս տար-
վա ա ռա ջին ե ռամս յա կում այն ան կում է 
գրան ցել: Ե թե ան ցած տար վա ա ռա ջին 
ե ռամս յա կում զբաղ վա ծութ յան մա կար-
դա կը կազ մել է 48.4 տո կոս, ա պա այս 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 
47.7 տո կոս: Այ սինքն՝ նվա զել է 0.7 տո-
կո սով:

Գոր ծազր կութ յան մա կար դակն այս 
տար վա ա ռա ջին ե ռամս յա կում ա ճել է 
եւ, ըստ ԱՎԾ-ի, կազ մել է 19 տո կոս, իսկ 
ան ցած տար վա նույն ժա մա նա կա հատ-
վա ծում՝ 18.3 տո կոս:

Բայց ակն հայտ է, որ գոր ծազր կութ-
յան ա ճը եւ զբաղ վա ծութ յան նվա զու մը 
չեն տե ղա վոր վում ներ կա յաց ված մակ-
րոտն տե սա կան ցա ցա նիշ նե րի շրջա-
նակ նե րում: Ընդ ո րում, զբաղ վա ծութ յան 
մա կար դա կի նվա զում ար ձա նագր վում 
է այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ ՀՀ 
պե տե կա մուտ նե րի կո մի տեի խստաց-
ված վար չա րա րութ յան արդ յուն քում 
ստվե րա յին աշ խա տող նե րի թվի զգա լի 
կրճա տում է ար ձա նագր վում:

Բայց ԱՎԾ-ի ներ կա յաց րած ցու ցա նի-
շը ցույց է տա լիս, որ ե թե նույ նիսկ նոր 

աշ խա տա տե ղեր ի րոք ստեղծ վել են, 
ա պա ա վե լի մեծ թվով «հին» աշ խա տա-
տե ղեր են փակ վել:

Հ րա պա րակ ված տվյալ նե րի հա մա-
ձայն, օ րի նակ, այս տար վա ապ րի լին 
մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա-
տա վար ձը ան ցած տար վա ապ րի լի հա-
մե մատ ա ճել է ըն դա մե նը 1 տո կո սով, 
ին չը չնչին աճ է, եւ էլ ա վե լի քիչ, քան 
Հա յաս տա նում ար ձա նագր ված գնա ճը: 
Իսկ այդ տար վա մար տի հա մե մատ մի-
ջին ան վա նա կան աշ խա տա վար ձը նվա-
զել է 1.4 տո կո սով: Մա յի սին մի ջին աշ-
խա տա վար ձը, ան ցած տար վա մա յի սի 
հա մե մատ, ա ճել է 2.7 տո կո սով, սա կայն 
ա ռա ջին հինգ ա միս նե րին գրանց ված 
աճն ըն դա մե նը 1.9 տո կոս է:

Ու րեմն, մի կող մից Հա յաս տա նում 
աշ խա տա տե ղե րը կրճատ վում են, գոր-
ծազր կութ յունն ա ճում է, աշ խա տա վար-
ձե րի չնչին աճ է ար ձա նագր վում, իսկ 
մյուս կող մից, խնդրեմ, արդ յու նա բե-
րութ յան 14 տո կոս աճ, ա ռեւտ րի շրջա-
նա ռութ յան՝ 12.8 տո կոս եւ ար տա հան-
ման շուրջ 21 տո կոս ա ճեր:

Այս պի սով՝ տնտե սա կան անվ տան-
գութ յու նը են թադ րում է տնտե սա կան 
հա մա կար գի ան խա փան գոր ծու նեութ-
յուն, պե տութ յան դե րի եւ նշա նա կութ-
յան հստա կե ցում, ազ գա յին մշա կույ թում 
տնտե սա կան դի նա միզ մի գե րա կա յութ-
յուն:

Իսկ գլո բա լաց ման ներ կա փու լում 
Հա յաս տա նի հիմ նա կան ազ գա յին շա հե-
րին են վե րա բե րում.

−	 մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հա վա սա րա չափ զար գա ցում եւ 
ձե ւա վոր ված հա մաշ խար հա յին տնտե-
սութ յան մեջ ար ժա նի տե ղի ո րո շում.

−	 սահ մա նադ րա կան կար գի եւ 
մեր պե տութ յան տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նութ յան պահ պա նում՝ մի ջազ գա-
յին ա հա բեկ չութ յան ա ճող սպառ նա լի քի 
պայ ման նե րում.

−	 երկ րի տնտե սա կան, քա ղա-
քա կան ու սո ցիա լա կան կա յու նութ յան 
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պահ պա նում, ճգնա ժա մից դուրս գա լու 
արդ յու նա վետ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա-
նա ցում.

−	 սահ մա նադ րա կան ի րա վունք-
նե րի եւ ա զա տութ յուն նե րի, անձ նա կան 
անվ տան գութ յան, կյան քի մա կար դա կի 
ու ո րա կի ա պա հո վում երկ րի տա րած-
քում.

Ս րան հա վե լենք, որ ներ կա յում մեր 
երկ րի հզո րութ յունն ու բա րե կե ցութ յու-
նը, ու րեմն եւ ազ գա յին անվ տան գութ յու-
նը ո րոշ վում են նա խե ւա ռաջ տնտե սութ-
յան վի ճա կով: Տն տե սա կան անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման խնդիրն անհ րա-
ժեշ տա բար մղվում է ա ռա ջին պլան:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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գութ յուն հաս կա ցութ յու նը, էութ յու նը, 
ձե ւա վո րու մը, ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րը, Ե րե ւան 2003, 70 էջ

2. Գա գիկ Գագ յան, Տն տե սա կան զար գաց-
ման հիմ նադ րույթ նե րը Ազ գա յին անվ-
տան գութ յան հա մա տեքս տում, Ե րե ւան 
2003, 68 էջ

3. Права человека и интересы националь-
ной безопасности, М. 1999

4. Писарев В. Д., Глобальная стратегия 
устойчивого развития: опасные тенден-
ции и превентивные меры России, М. 
1999

5. Е. Хрусталев, В. Цымбал, Военная без-
опасность России: замысли и реалии // 
мировая экономика и международные 
отношения, 2001, №1, с. 34/41

6. ՀՀ պե տա կան բան կի ըն թա ցիկ հաշ վետ-
վութ յուն նե րը

7. ՀՀ ԱՎԾ-ի հրա պա րա կած նյու թե րը:

Гамлет Закарян

Об экономической безопасности и 
развитии экономики

Автор анализирует вопросы, связанные с 
экономической безопасностью, некоторые 
неотложные аспекты экономического 
развития нашей страны, в частности, 
сокращение теневой экономики и 
долларизации экономического оборота и 
четкого понимания приоритетов доллара. 

Автор делает акцент на недопустимости 
незаконно выведенных денег из страны, 
а также принятие нового закона 
об экономической безопасности и 
необходимости дальнейших законодательных 
реформ.

В разделе о чистой экономике основное 
внимание уделяется вопросам увеличения 
государственного долга страны, публикации 
информации об объемах частных 
трансфертов и ликвидации политических 
причин и монополий, которые препятствуют 
экономическому развитию, решению 
проблем занятости и неотложному созданию 
новых рабочих мест.

Автор также привлекает внимание  на 
новую программу правительства РА.

Hamlet Zaqarian

On economic security and economy’s 
development

The author analyzes the issues related to 
economic security and several urgent aspects 
of our country’s economic development, in par-
ticular the reduction of the shadow economy 
and the dollarization of economic turnover and 
the clear understanding of the dollar’s priori-
ties.

The author puts emphasis on the impermis-
sibility of illegally withdrawn money from the 
country, as well as the adoption of a new law 
on economic security and the need for further 
legislative reforms. 

The section on net economy focuses on 
the issues of increasing the public debt of the 
country, publicizing the information on volumes 
of private transfers, eliminating political causes 
and monopolies that hinder the economic de-
velopment, solving of employment problem and 
the creation of new jobs as soon as possible. 

RA government’s new program is also being 
discussed.
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ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Երեւանի պետական համալսարանի 

դասախոս

Հեղինակի խնդրանքով հոդվածի
լեզվաոճական եւ մատուցման ձեւի
առանձնահատկություններընույնութ-
յամբպահպանվածեն

(Ս կիզ բը՝ նա խորդ հա մա րում)

13.3 ՍՊԱՐՏԱԿԱՆ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԸ

Ազգ-բա նա կի ա ռա ջին ցայ տուն օ րի-
նա կը Ս պար տան ա, հու նա կան հին 
պե տութ յուն նե րից մե կը, մ.թ.ա. VI-I 
դա րե րում, Հու նաս տա նի Պե լո պո նե սի 
հա րա վա յին մա սում:

Չ նա յած իր գո յութ յան վեր ջում 
Ս պար տան դար ձավ օ լի գար խա կան, 
այ սինքն՝ հո ղե րի մեծ մա սը օ լի գարխ-
նե րինն էր, բայց իր հա մար յա ողջ ըն-
թաց քում Ս պար տա յի հո ղը պե տութ-
յան սե փա կա նութ յունն էր, բա ժան-
ված մոտ մի հեկ տա րա նոց մա սե րի, ու 

տրված մե նակ լիի րավ քա ղա քա ցի նե-
րին` սպար տա ցի նե րին:

 Ս պար տա ցի նե րը ո րե ւէ տնտե սա-
կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու 
ի րա վուն քը չու նեին, ու սրանց հո ղե րը 
մշա կում էին կախ յալ հե լոտ նե րը, ով-
քեր հա մար յա ստրկա կան վի ճա կում 
էին: Կախ յալ վի ճա կում էին, համ էլ 
ա զատ, բայց քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րից զուրկ պե րիոյկ նե րը: 

Ս րանք Ս պար տա յի տե ղաբ նիկ ներն 
էին: Ի րանք` սպար տա ցի նե րը, էկ վոր 
էին, ոնց որ էկ վոր էին ողջ հույ նե րը 
ու թա փա ռա կան հնդեվ րո պա ցի նե րը 
(վաղն ջա կան ժո ղո վուրդ նե րը բո լո´րն  
էին քոչ վոր): 

Հույ նե րի ի րեք ա լիք ա է կե Հին Հու-
նաս տան: Վեր ջին ա լի քը դո րիա ցի ներն 
էին, ով քեր համ էլ սպար տա ցի նե րի 
նախ նի ներն էին:

Բուն Ս պար տան Լա կո նի կան էր, ին-
չը, ոնց որ աս վեց, Պե լո պո նե սի հա րա-
վում էր:

Ս պար տա յի քա ղա քա կան գե րա-
գույն օր գա նը ա պե լան էր, այ սինքն, 
ժո ղովր դա կան ժո ղո վը, ին չը մշտա կան 
ռե ֆե րեն դու մի ու համ էլ դա տա րա նի 
պես մի բան էր: Հի շենք, որ Ս պար տա-
յի քա ղա քա ցի նե րի թի վը (Ս պար տա յի 
ա մե նա լավ վախ տե րը) մի ի րեք-չորս 
տասն յակ հա զար էր: 

Ս պար տա յին էր կու թա գա վոր (բա
սի լեւս) էր ղե կա վա րում, մե կը` Ա գիս-
յան նե րի, մյու սը Եվ րի պոնտ յան նե րի 
տոհ մից: Բա սի լեւս նե րը հիմ նա կա նում 
գլխա վո րում էին բա նա կը, ու համ էլ 
մի քա նի պաշ տա մուն քա յին ծի սա կան 
ֆունկ ցիա ու նեին: Երբ սպար տա կան 
բա նակն ար շա վան քի էր հել նում, բա-
սի լեւս նե րից մե կը մնում էր Ս պար տա-
յում: 

 Միա բա նութ յունն ի՞նչ ենք ա նե լու (շարունակություն)
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Բա սի լեւս նե րի իշ խա նութ յու նը բա-
վա կան սահ մա նա փակ էր, ու կա րե ւոր 
վճիռ նե րը հա նում էին գե րու սիա յի (ծե-
րա կույ տի) ան դամ նե րը, ով քեր ընտր վում 
էին նշա նա վոր տա րեց սպար տա ցի նե րից: 
Ժո ղովր դա կան ժո ղովն ընտ րում էր 5 հո-
գա նոց է փոր նե րի կո լե գիան, ին չը բարձ-
րա գույն հսկիչ օր գանն էր:

Ս պար տա յում, դա սա կան շրջա նում, 
ներ քին գոր ծա ծութ յան փող չկար, ե թե 
չհաշ վենք փո ղի տե ղը գոր ծած վող էր կա-
թի հաստ ու եր կար ձո ղե րը, ո րոն ցից շատ 
կու տա կե լը հնա րա վոր չէր: 

Ոս կին ու թան կար ժեք մե տաղ ներն ու 
քա րե րը պե տա կան մա կար դա կով ար հա-
մարհ ված էին: 

Ի հար կե` պե տութ յու նը փող ու ներ, բայց 
էտ փո ղը գոր ծա ծում էր մե նակ ար տա քին 
ա ռեւտ րի հա մար ու մեկ էլ` տա լիս էր ար-
շա վան քի հե լած զո րա վար նե րին կամ դես-
պան նե րին: Երբ սրանք հետ էին դառ նում 
հայ րե նիք, պտի ի րանց մո տի ոս կե փողն 
ու թան կար ժեք ա ռար կա նե րը հանձ նեին 
պե տութ յա նը:

Սն վե լու ու հագն վե լու հար ցե րում 
սպար տա ցի ներն ա հա վոր ժուժ կալ էին:

Ս պար տա ցի նե րի է րե խե քը մաս նա-
վոր չէին, հան րա յին էին: 

Տ ղա նե րին 7 տա րե կա նից վե կա լում էին 
ծնող նե րից ու մին չեւ 20 տա րե կա նը պա-
հում էին ռազ մա կան հա տուկ ջո կատ նե-
րում, որ տեղ սրանց ռազ մա կան գործ էին 
սո վո րեց նում, ու դաս տի րա կում էին խի-
զա խութ յան ու հայ րե նա սի րութ յան ո գով: 

Տ ղա նե րը զույգ-զույգ ըն կեր էին դառ-
նում, ով քեր շատ հա ճախ կապ ված էին 
նույ նա սեռ սի րով, ին չը խրա խուս վում էր 
պե տա կան մա կար դա կով ու հեչ էլ ան պա-
տիվ բան չէր հա մար վում: 

Աղ ջիկ նե րին ֆի զի կա կան լավ կրթութ-
յուն էին տա լի, որ ա ռողջ ու ամ րա կազմ 
է րե խա ծնեն:

Ս պար տա ցի նե րի բա րո յաի րա վա կան 
հա մար յա ողջ կա նոն նե րը բխում էին 
ան հա տա կան սե փա կա նութ յան բա ցա-
կա յութ յու նից: 

Օ րի նակ` մա նուկ նե րի ու պա տա նի-
նե րի գո ղութ յու նը ա մո թա լի չէր հա մար-
վում ու նույ նիսկ խրա խուս վում էր, բայց 
գո ղութ յան հա մար ԲՌՆՎԵԼԸ հա մար-
վում էր ան պատ վու թյուն, ու բռնվա ծին 
ֆի զի կա կան խիստ պա տիժ էին տա լի` 
ճի պո տով ձաղ կում էին: 

Չ նա յած էս պա տի ժը չա փա զանց ցա-
վա գին էր, ու մա նուկ նե րից ո մանք մա-
հա նում էին, բայց նույ նիսկ էս մա նուկ-
նե րը ձգտում էին` ձեն չհա նեն ու ա մեն 
կերպ դի մա նում էին ցա վին, ին չը հա-
մար վում էր տղա մարդ կութ յան նշան:

Հայտ նի ա մի դեպք, երբ սպար տա ցի 
մա նու կը շո րի տակ փո րի վրա թաքց րած 
ա ըլ նում ի րա սի րե լի կեն դա նուն` աղ վե-
սի ձա գին, ու մե ծա հա սակ նե րի ներ կա-
յութ յամբ ծպտուն ան գամ չի հա նում, 
չնա յած աղ վե սի ձա գը ա տամ նե րով 
քրքրում ա ե րե խու փո րը, ու մա նուկն էս 
վեր քից մեռ նում ա:

ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ ԿԻՍԱՔԱՂՑ ԷԻՆ 
ՊԱՀՈՒՄ, ՈՐ ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԵՆ ՈՒ 
ՃԱՐՊԿԱՆԱՆ: 

Երբ մա նուկ ներն ու պա տա նի նե րը 
գո ղա նում էին հե լոտ նե րի կամ պե րիոյկ-
նե րի ու նեց ված քը, պա տա հում էր, որ 
սպա նում էին սրանց, մա նա վանդ հե լոտ-
նե րին, ում մարդ չէին հա մա րում:

 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ պա տա նի-
նե րը խումբ էին կազ մում ու գի շեր նե րը 
է թում էին ար շա վի, որ հենց հե լոտ սպա-
նեն: Հե լոտ սպա նե լու հա մար էլ ա ռան-
ձին մի պա տիժ չկար, թե որ սպար տա ցի 
պա տա նին չէր բռնվում: Բռն վե լիս էլ` 
պա տի ժը ձաղ կելն էր: 

Ս պար տա ցին, ճիշտն ա սած, 7 տա րե-
կա նից մին չեւ կյան քի վեր ջը զին վոր էր 
ու ապ րում էր մեն-մե նակ՝ հա նուն պե-
տութ յան, այ սինքն, հա նուն էտ ան բա-
րո յա կար գի:

Ս պար տա յում գրա կա նութ յու նը, գի-
տութ յու նը, փի լի սո փա յութ յունն ու ար-
վեստ նե րը ար հա մար ված էին:

Ե րաժշ տութ յու նից կար մե նակ ֆլեյ-
տա յի նվա գը, ու է սի էլ է´ն բա նի հա մար, 
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ո րով հե տեւ մար տի ժա մա նակ սպար-
տա ցի նե րի զո րա շա րը քայ լում էր ֆլեյ-
տա նե րի նվա գի հետ:

Ու րիշ տե սակ ե րաժշ տութ յուն (ե րե ւի 
բա ցի «կի թա ռից»` քնա րի պարզ տե սա-
կը) հար գի չէր, թե չհաշ վենք տղա մարդ-
կանց ռազ մա կան խմբեր գերն ու պա րե-
րը: Հար գի չէին նույ նիսկ «Ի լիա կանն» 
ու «Ո դի սա կա նը», որ էն օ րե րին հռչակ-
ված էին հու նա կան բո լոր պո լիս նե րում, 
ու հա մար յա չկար հույն քա ղա քա ցի, ով 
սրան ցից գո նե մի հատ ված ան գիր չի-
մա նար: Ա թե նա ցի ներն ար հա մար հան-
քով ա սում էին, թե սպար տա ցի նե րից ոչ 
մեկն էս պոեմ նե րից ոչ մի հատ ված ան-
գիր չգի դի, ու կա րող ա` չի էլ կար դա ցե 
կամ լսե:

Ս պար տա ցի կա նայք չէին ող բում պա-
տե րազ մում զոհ ված ի րենց որ դի նե րին: 

Երբ սպար տա ցի կի նը առ նում էր 
մար տում որ դու զոհ վե լու լու րը, տո նա-
կան շո րեր էր հագ նում ու հպարտ զար-
դար ված դուս էր գա լի քա ղա քի հրա պա-
րա կը, ու մյուս զոհ ված նե րի նույն ձե ւով 
զար դար ված մայ րե րի հետ տո նում էր 
ի րա զա վա կի մա հը, ար հա մար հան քով 
վե րա բեր վե լով է´ն կա նանց, ում որ դին 
չէր զոհ վե:

Ա´յ թե մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը 
վե րաց նելն ի´նչ  ան բա րո այ լան դա կութ-
յան ա հասց նում:

Ս պար տա ցի նե րը սպա նում էին ի րենց 
նո րա ծին նե րին, ե թե սրանք ֆի զի կա կան 
թե րութ յուն ու նեին: Էս նո րա ծին նե րին 
շպրտում էին ան դուն դը:

ՍՊԱՐՏԱՑԻ ՏՂԱՄԱՐԴՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
ՉՈՒՆԵՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԷԹԱԼՈՒ, ԹԵ ՈՐ 
ՀԼԸ ԶԱՎԱԿ ՉՈՒՆԵՐ: 

Սա ար վում էր, յա նի ցե ղի շա րու նա-
կութ յան հա մար: 

Ինչ որ ա, սպար տա կան միա բան 
ազգ-բա նա կը կա մաց-կա մաց քչա ցավ 
ու մ.թ.ա. 3-4-րդ դա րե րում Ս պար տա յի 
քա ղա քա ցի նե րի թի վը մոտ 1000 էր, իսկ 
վեր ջում` 800 հո գի էր, ու սրան ցից 100-ը 
օ լի գարխ էր: 

Ու հենց էդ վախտ էլ էս կա տար-
յալ միա բան ազգ-բա նակ Ս պար տան 
պարտ վեց ու վե րա ցավ:

Կա տար յալ «միա բան» ազգ-բա նա-
կի համ ար տադ րութ յո´ւնն  ա կրճատ-
վում, համ բնակ չութ յան թի´վը, ո րով-
հե տեւ էս միա բա նութ յունն անհ նար 
ա ա ռանց ան հա տա կան ու նեց ված քը 
սահ մա նա փա կե լու:

(Է սի բազ միցս ա հաս տատ վե, հաս-
տատ վել ա համ էլ ԼՏՊ-ի Հա յաս տա նը 
«միա բա նե լու» օ րե րից, իսկ է սօր Հա յաս-
տա նում էլ ա ակն հայտ: Ծ նե լութ յունն 
ա հա վոր ա կրճատ վե, քա ղա քա ցի ներն 
էլ հրա ժար վում են ի րանց հայ րե նի քից 
ու հե ռա նում են երկ րից: Ի հար կե, էս 
պրոբ լեմն էս քան պարզ չի, ու ծնե լութ-
յու նը լի քը ու րիշ բա նից է´լ  ա կախ ված):

(Ս րա հա մար ա, որ դա սա կան հան-
ճա րեղ տնտե սա գետ նե րը նոր զար գա-
ցող երկր նե րին խոր հուրդ են տա լի, որ 
սրանք ա մեն կերպ շա տաց նեն ի րանց 
բնակ չութ յու նը, որ նոր մալ գոր ծող 
ա զատ շու կա ու նե նան, ու հզոր տնտե-
սութ յուն ստեղ ծեն):

Մի զար մա նա լի բան կա: Թ վում ա, 
թե սպար տա ցի նե րի էս «պե տա կա նա մե-
տութ յու նը» կամ «ազ գայ նա մե տութ յու-
նը» ու «միա բան ազգ-բա նա կութ յու նը» 
պի տի սպար տա ցի նե րին դաս տի րա կեր 
թունդ հայ րե նա սի րութ յան ո գով: 

Բայց ա մե նա տա րօ րի նակն ու ար տա-
ռոցն է´ն հան գա մանքն ա, որ Հին Հու-
նա կան աշ խար հում ա մե նա հեշտ կա-
շառ վողն ու նույ նիսկ ի րա հայ րե նի քը 
դա վա ճա նո ղը հենց սպար տա ցի ներն 
էին, է´ն ս պար տա ցի նե րը, ով քեր «տա-
նը» փող չէին գոր ծա ծում ու յա նի ար-
հա մար հում էին հարս տութ յու նը, շքե-
ղութ յունն ու պեր ճան քը: 

Ա´յ, ը սենց էին սպար տա ցի ի րոք որ 
զո րա վոր ու ան սա սան ռազ միկ նե րը: 
Էս քա նը պատ մե ցի, որ քիչ հե տո տե-
նանք, թե մեր օ րե րի սո ցիա լիստ ներն ու 
նա ցիստ նե րը, որ ազգ-բա նակ էին` ըստ 
ի րանց էութ յան, ինչ քա´ն -ինչ քա´ն բան 
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են վե կա լե կո րած-գնա ցած սպար տա ցի-
նե րից, ի հար կե, Պ լա տո նի ու Հե գե լի ու 
սրանց հե տե ւորդ նե րի միջ նոր դու թյամբ 
ու խորհր դով: 

(Պ լա տո նը իր «Ի դեա լա կան Քա ղա քի» 
տե սութ յու նը շա րադ րե լուց նկա տի ա ու-
նե ցե հենց Ս պար տան: Պ լա տո նի ի դեա-
լը Լի կուր գո սի օ րենք նե րով ապ րող ար-
խա յիկ Ս պար տան էր):

13.4 ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍ-
ՏԱԿԱՆ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԸ

1917 թվին Ռու սաս տա նի ի րա վի-
ճակն ստի պեց, որ ցա րը հրա ժար վի իշ-
խա նութ յու նից, ու էս երկ րում «բուր ժո-
ւա կան», այ սինքն` դե մոկ րա տա կան հե-
ղա փո խութ յուն է ղավ: Իշ խա նութ յունն 
ան ցավ Դու մա յին (պառ լա մեն տին) ու 
սրա կազ մած ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րութ յա նը: Ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րութ յու նը թուլ էր, Ռու սաս տանն էլ 
կռվում էր Գեր մա նիա յի ու սրան դաշ-
նա կից երկր նե րի դեմ:

Երկ րում սկսվեց ա նիշ խա նութ յու-
նը, ին չը քիչ-քիչ խո րա ցավ ու դա ռավ 
կա տար յալ քաոս: 1917-ի հոկ տեմ բե րի 
25-ին (նոր տո մա րով` նո յեմ բե րի 7-ին) 
սո ցիա լիստ նե րը, Լեւ Տ րոց կու գլխա վո-
րութ յամբ, օգտ վե լով էս քաո սից, տա-
պա լին ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ-
յու նը ու կազ մին նոր` սո ցիա լիս տա-
կան կա ռա վա րութ յուն, ո րի ղե կա վա րը 
դա ռավ Վ լա դի միր Իլ յիչ Լե նի նը, ի րա 
գլխա վո րած բոլ շե ւիկ յան կու սակ ցութ-
յու նով:

Բոլ շե ւիկ նե րը սո ցիալ-դե մոկ րա տա-
կան կու սակ ցութ յան ա մե նա ծայ րա հեղ 
թեւն էին, ով քեր սո ցիալ-դե մոկ րատ-
նե րից ան ջատ վել էին 1902 թվին: Էն 
օ րե րին է´լ, է սօր է´լ  ա մեն գույն ու ե րան-
գի սո ցիա լիստ ներն ու կո մու նիստ նե րը 
ի րանց հա մա րում էին (ու է լի հա մա րում 
են) մարք սիստ, այ սին քը՝ մարք սիս տա-
կան «տե սութ յան» հե տե ւորդն ու կրողն 
էին ու ե´ն: 

Երբ բոլ շե ւիկ նե րը Ռու սաս տա նում 
իշ խա նութ յու նը խլին, ու զին` Մարք սի 
ա սած ներն ի րա կա նաց նեն: 

Բայց պարզ վեց, որ Մարք սի աշ խա-
տութ յուն նե րի մեջ սո ցիա լիզմ կա ռու-
ցե լու ոչ մի կոնկ րետ ծրա գիր, ոչ մի 
կոնկ րետ քայլ չկա:

Ու բոլ շե ւիկ նե րը հի շե ցին Պ լա տո նին 
ու սրա «Ի դեա լա կան քա ղա քի» «տե-
սութ յու նը»: Պ լա տոնն էլ, էս «տե սութ-
յու նը» շա րադ րե լուց, նկա տի ու ներ 
հենց Ս պար տան: Ու րեմն, բոլ շե ւիկ ներն 
ու հե տա գա ողջ սո ցիա լիստ նե րը (հե տո, 
համ էլ նա ցիստ նե րը` Գեր մա նիա յում 
ու ա մեն տեղ) Պ լա տո նի´ ծրա գիրն էին 
ի րա կա նաց նում, փոր ձում էին` սպար-
տա կան կար գե րի պես հա մա կարգ 
ստեղ ծեն, այ սինքն՝ ստեղ ծեն ազգ-բա-
նակ: Ու ի րանց ա ռա ջին մի քա նի ան հե-
թեթ քայ լով Ռու սաս տա նի ա ռանց էտ էլ 
քաո սա յին վի ճա կը դարձ րին ուղ ղա կի 
դժոխք:

Բոլ շե ւիկ նե րը, ա մեն գույն ու ե րան գի 
սո ցիա լիստ նե րի պես, մաս նա վոր սե-
փա կա նութ յան թշնա մի ներն էին: Բայց 
մաս նա վոր սե փա կա նութ յան լրիվ բա-
ցա կա յութ յունն անհ նար ա դարձ նում 
մարդ կա յին հա մա կե ցութ յու նը: Ու րեմն 
սո ցիա լիստ նե րը դեմ էին (ու de facto 
դեմ են) մարդ կայ նութ յա նը, ինչ քան էլ 
որ հա կա ռա կը պնդեին ու պնդեն:

Բոլ շե ւիկ նե րը սկզբում հայ տա րա-
րին (դեկ րե տով), թե երկ րի սահ ման նե-
րը վե րաց նում են: Հե տո, նո րից դեկ րե-
տով, վե րաց րին փո ղը, ին չը միան գա մից 
քան դեց երկ րի ողջ տնտե սութ յու նը, ու 
բոլ շե ւիկ նե րը, ստիպ ված, փո ղը նո րից 
վե րա կանգ նին: 

Բոլ շե ւիկ նե րը համ էլ հայ տա րա րին, 
թե սո ցիա լա կան ար դա րութ յուն հաս-
տա տե լու հա մար` ցա րից ու կալ վա ծա-
տե րե րից հո ղը խլե լու են, որ հա վա սար 
բա ժա նեն գյու ղա ցի նե րին, իսկ գոր ծա-
րան ներն էլ` «կա պի տա լիստ նե րից» են 
խլե լու, որ նո րից` հա վա սար չա փե րով 
տան բան վոր նե րին: 
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(Ոնց որ որ Ս պար տա կան ազգ-բա-
նա կի կարգն էր: Ճիշտ ա, Ս պար տա յում 
գոր ծա րան չկար, ու զի նա գոր ծա կան 
ար հես տա նոց ներն էլ ե րե ւի պե տա կան 
էին):

Հե տո հայ տա րար վեց, որ ռազ մա կան 
կո մու նիզմ ա հաս տատ վում, ին չը նշա-
նա կում էր, որ պե տութ յունն ի րա վունք 
ու նի ան հա տից խլե լու սրա հա մար յա 
ողջ ու նեց վածքն ու ար տադ րան քը՝ էտ 
ան հա տին թող նե լով մե նակ էն քան, որ 
է տի սո վից չմեռ նի:

Երբ սրա ու սրա պես ու րիշ 
ԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ (Հ յու մի ա սած նե րի 
ի մաս տով) քայ լե րի պատ ճա ռով երկ րի 
ողջ տնտե սութ յու նը քայ քայ վեց (օ րի-
նակ` մաս նա վոր ա ռու տուրն ար գել ված 
էր), Լե նի նը, ստիպ ված, 1921 թվին հռչա-
կեց ի րա «տնտե սա կան նոր քա ղա քա-
կա նութ յան» ծրա գի րը` ՆԷՊ-ը (НЭП-ը, 
Новая экономическая политика-ն), ին չը 
թե թե ւա կի վե րա կանգ նում էր ան հա տա-
կան ու նեց ված քը:

ՆԷՊ-ի շնոր հիվ երկ րի տնտե սութ յու նը 
մի չոր սը տա րում հա մար յա վե րա կանգն-
վեց, ու մար դիկ թե թե ւա ցած շունչ քա շին 
(չնա յած Հ յու մի ի մաս տով ան բա րո յա կա-
նութ յու նը հլը հա մա տա րած էր): Բայց 
մի քիչ հե տո, 1928-29 թվե րին, Ս տա-
լի նը երկ րով մեկ կո լեկ տի վաց րեց (հա-
մայ նաց րեց, պե տա կա նաց րեց, այ սինքն, 
վե րաց րեց) ան հա տա կան հա մար յա ողջ 
ու նեց ված քը:

Ս տա լի նը գյու ղա ցուց խլեց է´ն հո ղը, 
ին չով որ գյու ղա ցի նե րի մի մա սին խա բե 
ու ի րա կողմն էր քա շե Լե նի նը, ու ստեղ-
ծեց «կո լեկ տիվ տնտե սութ յուն ներ` կոլ-
խոզ ներ» (Ս տա լի նի մա հից հե տո համ էլ՝ 
«սով խոզ ներ` սո վե տա կան տնտե սութ-
յուն ներ»: Ս րանց տար բե րութ յուն նե րը 
չնչին էին):

Գոր ծա րան ներն ար դեն պե տա կան 
էին, ու գյու ղա ցի նե´րն  էլ, բան վոր նե րի 
պես, դա ռան օ րա վար ձով աշ խա տող: 
Ա´յ  էս ձեւ, վե րաց նե լով ան հա տա կան 
ու նեց ված քը, բոլ շե ւիկ նե րը վե րաց րին` 

թե´ օ րեն քը, թե´ ար դա րութ յունն ու ա զա-
տութ յու նը, թե´ ա զատ մրցութ յու նը, ու-
րե մը, համ էլ նոր ու ո րա կով ու է ժան 
ար տադ րանք տա լու ա մե նայն ցան կութ-
յու նը: 

Հե տաքր քիր ա, որ բոլ շե ւիկ նե րը հաս-
կա նում էին, որ ա զատ մրցութ յու նը կա-
րե ւոր ա (բայց համ էլ վա խում էին սրա-
նից), ու բոլ շե ւիկ նե րը հայ տա րա րե ցին, 
թե ա զատ մրցութ յան փո խա րեն հմի 
ըլ նե լու ա սո ցիա լիս տա կան մրցութ յուն 
(սոցմր ցութ յուն): Այ սին քը, յա նի գյու-
ղա ցի ներն ու բան վոր նե րը պտի ի րար 
հետ մրցեին «սո ցիա լիս տա կան ձե ւով», 
ա ռանց ո րե ւէ նյու թա կան շա հի սպա սե-
լի քի, մե նակ հա նուն սո ցիա լիս տա կան 
գա ղա փա րի, հա նուն «նոր, սո վե տա-
կան մար դու» պատ վախնդ րութ յան: 

Մր ցութ յան էս ձե ւը, ի հար կե, ոչ մի ան-
գամ էլ ոչ մի արդ յունք չտվեց, ո րով հե տեւ 
ան հե թեթ էր, ո րով հե տեւ շահ չու նե ցո ղը 
չի մրցի մե նակ հա նուն մի ան տե սա նե լի 
«պե տա կան շա հի»:

Բա´, սո ցիա լիստ նե րը ո րո շել էին` 
«Աստ ծուն» (բնութ յա նը) գե րա զան ցեն, 
ու ստեղ ծեն «նոր` սո վե տա կան, սո ցիա-
լիս տա կան մարդ», ո´չ  ա վել, ո´չ պա կաս: 
Էս նոր` սո վե տա կան մար դը պի տի ըլ ներ 
նոր` սո ցիա լիս տա կան ազգ-բա նա կի հա-
վա տա րիմ զին վո րը: 

Բայց դրանց ստեղ ծած էս նոր սո վե-
տա կան մար դը է ղավ` հնա զանդ, ճոր-
տա միտ, վախ կոտ, ա մեն ին չին հար-
մար վող, կա շա ռա կեր ու կա շա ռա տու, 
քա ղա քա ցիա կան ա րիութ յու նից զուրկ 
ու հա մար յա ա մեն ին չով ան բա րո մի 
ա րա րած: 

Ու հենց է´ս մար դու ժա ռանգ նե´րն  
են, որ է սօր ի րանք հենց ի րանց ձե-
ռը կրակն են ըն գե ու չգի դեն, թե հենց 
ի րանց կյան քը ո´նց կազ մա կեր պեն, որ 
մար դա վա րի ապ րեն, ո րով հե տեւ զգում 
են, որ է սօր վա կյանքն ան մարդ կա յին 
ա, բայց չգի տեն, թե խի´ ա ան մարդ-
կա յին, չգի տեն էս ան մարդ կայ նութ յան 
պատ ճա ռը:
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Մեր է սօր վա հետ սո վե տա կան հա սա-
րա կութ յուն նե րի մի զգա լի մա սը կազմ-
ված ա հենց էն «սո վե տա կան նոր մարդ-
կան ցից» (սրան ցից մեկն էլ հենց ե´ս  եմ, 
գո նե` մի քիչ), ու է սի´ ա մեր գլխա վոր 
ու հիմ նա կան դժբախ տութ յունն ու ող-
բեր գութ յու նը, ու ոչ էն քան մեր է սօր վա 
«չա րա միտ ու այ լան դակ ղե կա վար նե-
րը» (ով քեր, ան կաս կած, չա րիք են, բայց 
ախր մե´նք  ենք սրանց վար ձում, ընդ 
ո րում` «ընտ րե լով»):

Բայց դառ նանք մեր պատ մութ յա նը:
Մար դիկ բնութ յու նից ի րար հա վա-

սար չեն: Մե կը տա ղան դա վոր ա, մե կը` 
չէ: Մե կը ե ռան դուն ա, մե կը` չէ: Մեկն 
ի մաս տուն ա, մե կը` չէ եւն: Բայց բոլ շե-
ւիկ նե րը հաս տատ ո րո շել էին, որ պտի 
հա վա սա րութ յուն ու ար դա րութ յուն 
հաս տա տեն ի րանց էս ազգ-բա նա կա յին 
պե տութ յան մեջ:

Ու բոլ շե ւիկ նե րը «սո ցիա լա կան ար-
դա րութ յուն ու հա վա սա րութ յուն» ստեղ-
ծե լու հա մար մե նակ մի ելք ու նեին` պտի 
«ա նար դար նե րին ու հա վա սա րութ յու-
նը խախ տող նե րին» կո տո րեին ու ար-
տաք սեին, ճիշտ ու ճիշտ` ի րա գոր ծե լով 
Պ լա տո նի ծրա գի րը, որ ստեղ ծեն էս 
նոր` սո ցիա լիս տա կան ազգ-բա նա կը: 

Ս րա հա մար հա մա կենտ րո նաց ման 
ճամ բար ներ էին պետք: Մե նակ Տ րոց կու 
ու Լե նի նի ստեղ ծած ճամ բար նե րի թի վը 
91 ա, ու սրանց մե ջը մի լիոն նե րով կա լա-
նա վոր կար:

Ռու սաս տա նի բնակ չութ յու նը 1913 
թվին ըն դա մե նը 160 մի լիոն էր: Բոլ-
շե ւիկ նե րը, ի րոք էլ, ա ռան ձին հե տա-
զո տող նե րի ա սե լով, հենց 100 մի լիոն 
մարդ էլ կո տո րին, ու է սի` չհաշ ված Երկ-
րորդ Աշ խար հա մար տում զոհ ված նե րը, 
ում «պաշ տո նա կան» թի վը 20-27 մի լիոն 
մարդ ա մե նակ: 

1960-ա կան թվա կան նե րին Սո վե տա-
կան Կայս րութ յան բնակ չութ յու նը ըն-
դա մե նը մոտ 300 մի լիոն էր, այ սինքն, 
բնակ չութ յան աճ հա մար յա չկար: Այ նինչ, 
20-րդ դա րի ա ռա ջին էր կու տաս նամ յա-

կի Ռու սա կան կայս րութ յու նը հո ղա գոր-
ծա կան եր կիր էր, հղիութ յունն էլ ար հես-
տա կան ձե ւով չէին ընդ հա տում, ու մի 
տա սը ե րե խան գյու ղա ցու ըն տա նի քում 
սո վո րա կան բան էր:

Հա մե մա տութ յան հա մար հի շենք, 
որ Հնդ կաս տա նի բնակ չութ յու նը 1913 
թվին ըն դա մե նը 200 մի լիոն էր, իսկ 
է սօր մի լիար դից անց ա: Ու րե մը, բոլ շե-
ւիկ ներն էտ ինչ քա´ն  են կո տո րե, որ աճ 
չի ե ղել: 

(Է սօր Ռու սաս տա նի բնակ չութ յու նը 
նո րից 142 մի լիոն ա: ( Չի նաս տա նի օ րի-
նա կը սրան չի հա կա սում, ո րով հե տեւ 
շատ մեծ թվե րի հա մար էս ա սածս կա-
րող ա ճիշտ չի, ու համ էլ` էտ վախտն ի՞նչ 
ի մա նաս, թե ի´նչ կըլ նի):

Աքս յու ցի չի պատ մե լով, երբ մի մի լիոն 
կա զակ գե րի ըն գավ, Լե նի նը հրա մա յեց, 
որ բո լո րին կո տո րեն, նույ նիսկ է´ն  է րե-
խե քին, որ տղա մար դու գոտ կա տե ղից 
բո յով էին: « Կո տո րե´ք», ա սում էր Լե նի-
նը, «անխ նա´ կո տո րեք, քա նի հլը փո-
ղոց նե րը լի քը դիակ ա, ու քա նի հլը ժո-
ղո վուրդն ուշ քի չի է կե», ո րով հե տեւ ին քը 
լավ գի դեր, որ ժո ղո վուրդն ուշ քի է կավ, 
ի րա պես ճի վաղ նե րին չի հան դուր ժի, ու 
չի ու զե նա, որ ողջ եր կի րը դառ նա ազգ-
բա նակ:

Ազգ-բա նակ ստեղ ծե լու ըն թաց քում 
բոլ շե ւիկ ներն ու՞մ էին կո տո րում, ար-
տաք սում ու աք սո րում: Ի՞նչ չա փա նիշ-
նե րով էին բոլ շե ւիկ ներն ի րանց զո հե րին 
ընտ րում, որ «հա վա սա րութ յուն ու սո-
ցիա լա կան ար դա րութ յուն» հա սա տա-
տեն:

Բոլ շե ւիկ սո ցիա լիստ նե րը սպա-
նում, աք սո րում ու ար տաք սում էին 
«ան հա վա սար նե րին», այ սինքն` է´ն 
մարդ կանց, է´ն  ան հատ նե րին, ով քեր 
չա փա զանց ազ նիվ էին, տա ղան դա վոր 
էին, խիստ ե ռան դուն էին, չա փա զանց 
աշ խա տա սեր ու նպա տա կաս լաց էին, 
ու ի րանց էս հատ կութ յուն նե րով հա-
սա րա կութ յան մեջ ա ռա ջա վոր դիրք 
ու նեին` կա´մ  ի րանց հարս տութ յամբ, 
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կա´մ  ի րանց գի տե լիք նե րով ու ան-
բա սիր վարք ու բար քով, կամ ի րանց 
քա ղա ցիա կան ա րիութ յամբ, ու հենց 
սրա նով էլ խախ տում էին «ընդ հա նուր 
հա վա սա րութ յու նը», ու ազգ-բա նա կի 
«ներ դաշ նութ յու նը»:

Մե նակ 1928-33 թվե րի կո լեկ տի-
վաց նե լու ժա մա նակ կո մու նիստ նե րը 5 
մի լիոն գյու ղա ցիա կան ըն տա նիք աք սո-
րին Սի բիր ու ու րիշ հե ռա վոր երկ րա մա-
սեր (այ սինքն` աք սո րին մոտ 50 մի լիոն 
մարդ, հա մար յա ե րե քից մե կին): Աք սոր-
նե րի ու կո տո րած նե րի ա լիք ներ ե ղան 
1936-39 թվե րին, 1946-49 թվե րին եւն, 
ու էտ ա լիք նե րը դա դա րե ցին մե նակ 
Ս տա լի նի մեռ նե լուց հե տո:

1931-33 թվե րին, Ս տա լի նի հրա մա-
նով, Ուկ րաի նա յի (ու մի քիչ էլ` Բե լո-
ռու սի) գյու ղա ցի նե րից խլին սրանց 
ողջ հա ցա հա տիկն ու նույ նիսկ բան-
ջա րե ղե նի սեր մա ցուն, ու սրանց դա-
տա պար տե ցին սո վա մա հութ յան, ար-
գե լե լով նույ նիսկ, որ սրանք հե ռա նան 
ի րանց գյու ղե րից ու է թան Ռու սաս տա-
նի մյուս մա սերն ու ո ղոր մութ յուն հա-
վա քեն ու սո վից չմեռ նեն, որ Սո վե տա-
կան հսկա միութ յան քա ղա քա ցի նե րը 
չի մա նան, որ Ուկ րաի նա յում ա հա վոր 
սով ա: 

( Հա ցա հա տի կը ծա խում էին ար տա-
սահ մա նին, որ ցույց տան, թե Սո վե-
տա կան եր կիրն ինչ քա´ն բար գա վաճ 
ա, ու սո ցիա լիս տա կան կարգն ինչ քա´ն  
ա ռա վել ա մյուս նե րից): 

Հու սա հատ ու գա զա նա ցած գյու-
ղա ցի նե րը մոր թում էին ի րանց զա-
վակ նե րին, է փում ու ու տում էին: Սկզ-
բում մոր թում էին ա մե նա փոք րե րին, ու 
ա վագ ե րե խա նե րը լավ է´լ գի դեին, որ 
ի րանց հերթն էլ ա գա լու, որ շու տով 
ի րանց էլ են մոր թե լու ու ու տե լու:

Բա ճիշտ չի՞ Ջոն Լո կը, ով ա սում է. 
«Եթե չկա մաս նա վոր սե փա կա նութ-
յուն, չկա ար դա րութ յուն», ճիշտ չի՞ 
Հ յու մը, ով իր նշած նոր մե րը կո չում ա 
բա րո յա կան, ճիշտ չե՞մ ես, երբ ա սում 

եմ` չկա մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն՝ 
չկա բա րո յա կա նութ յուն: 

Բա րո յա կա՞ն էին Ս տա լինն ու կո մու-
նիս տա կան կու սակ ցութ յու նը, երբ մի 
ողջ ժո ղովր դի դարձ րել էին մար դա կեր 
(էս սո վը Հա յաս տա նում էլ կար ու ա հա-
վոր էր, չնա յած մար դա կե րութ յան դեպ-
քե րի մա սին տվյալ չկա):

Ի՞նչ ա սես էն մարդ կանց, ով քեր «հար-
գում» ու նույ նիսկ «սի րում են» Լե նի նին, 
Ս տա լի նին, Մաո յին, Պոլ Պո տին ու կո-
մու նիստ նե րին կամ սո ցիա լիստ նե րին: 
Չի նաս տա նի գլխա վոր կո մու նիստ, չի-
նա կան ազգ-բա նա կի ա ռաջ նորդ Մաո 
Ց զե Դու նը, մե նակ կուլ տու րա կան հե-
ղա փո խութ յան օ րե րին, 50 մի լիոն չի նա-
ցի կո տո րեց:

Պոլ Պո տը` Կամ բո ջա յի կո մու նիստ նե-
րի ստեղ ծած ազգ-բա նա կի ա ռաջ նոր դը, 
«սո ցիա լիս տա կան հա վա սա րութ յուն ու 
ար դա րութ յուն ստեղ ծե լու հա մար» կո-
տո րեց ի րա երկ րի բարձ րա գույն կրթութ-
յուն ու նե ցող բո լոր մարդ կանց, հա տիկ-
հա տիկ, թո ղա լով մե նակ մի ին ժե ներ 
ու էր կու բժիշկ (թե՞ հա կա ռա կը, լավ չեմ 
հի շում), սրանց էլ` մե նակ ի´ր  անձ նա կան 
կա րիք նե րի հա մար:

Սո ցիա լիս տա կան ազգ-բա նա կի է սօր-
վա դա սա կան օ րի նակ ա Հ յու սի սա յին 
Կո րեան, ո րի բնա կիչ նե րը, ծե րից ծեր 
վախ կոտ, հնա զանդ, ճորտ ու ստրուկ, 
մե ծա գույն մա սով` կի սա քաղց «զին-
վորն» են էդ նույն ազգ-բա նա կի, այ նինչ 
Հա րա վա յին Կո րեան, ին չը հեչ էլ ազգ-
բա նակ չի, աշ խար հի ա ռա ջա վոր երկր-
նե րից ա: 

Ի րա գոր ծե լով Պ լա տո նի ծրա գի րը` 
բոլ շե ւիկ նե րը չէին խղճում նույ նիսկ մա-
նուկ նե րին, աք սո րե լով համ էլ սրա´նց, 
հա ճախ էլ սպա նե լով սրանց: Էն օ րե-
րին բոլ շե ւիկ նե րի սի րած լո զունգն էր. 
«Պ տու ղը ծա ռից հե ռու չի ընգ նում», ու 
երբ հա լա ծում էին մեկ նու մե կին, (այ սին-
քը՝ աք սո րում, գնդա կա հա րում էին եւն) 
հա լա ծում էին համ էլ սրա է րե խե քին ու 
ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րին ու բա րե-
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կամ նե րին ու նույ նիսկ` ըն գեր նե րին (համ 
էլ` որ «խրատ ըլ նի սրանց ազ գա կան նե-
րին ու մնա ցած նե րին, ու սրանք հան-
գարծ «չթպրտան»): 

Ու էս կո տո րած նե րը, աք սորն ու հա-
լա ծանք նե րը ի րա վա կան տե սանկ յու նից 
ար դա րաց նե լու հա մար կո մու նիստ նե րը 
փո խին Հ յու մի նոր մե րից երկ րոր դի մի 
հիմ նա կան թե զը, հռո մեա կան ի րա վուն-
քի անկ յու նա քա րը, ան մե ղութ յան (կան-
խա)վար կա ծը:

Ան մե ղութ յան վար կա ծը հլը Հին 
Հու նա կան դա տա րա նում վի ճող կող-
մե րի հա մար ազ նիվ մրցութ յուն ա պա-
հո վող հիմ նա կան նորմն էր: 

Է սի են թադ րում ա, որ ե թե մե ղադր-
յա լի մեղ քը փաս տա կան ա պա ցույց նե-
րով (անժխ տե լի հան ցան շան նե րով ու 
ա նա չառ վկա նե րի ցուց մունք նե րով) 
հաս տատ ված չի, ու րե մը մե ղադր յալն 
ան մեղ ա ու պի տի ա զատ վի, նույ նիսկ 
թե որ ին քը խոս տո վա նում ա իր մեղ-
քը, ո րով հե տեւ հնա րա վոր ա, որ մե-
ղադր յալն ինքն ի րա վրա շառ ա ա նում 
(բան սար կում ա ի րան):

Ս տա լի նի հանձ նա րա րութ յամբ սո վե-
տա կան ի րա վա բան (հե տա գա յում` Սո-
վե տի գլխա վոր դա տա խազ) Վի շինս կին 
սո վե տա կան օ րենսգր քից հա նեց ան մե-
ղութ յան վար կա ծը, ու սրա փո խա րեն 
մտցրեց օ րենք, ինչն ա սում էր, որ մե-
ղադր յա լի մեղ քը հաս տատ ված ա, թե 
որ մե ղադր յալն ին քը խոս տո վա նում ա 
ի րա մեղ քը:

Ու ստեղ ծե ցին տխրահռ չակ եռ յակ նե-
րը, ով քեր ե րեք հո գով (մեծ մա սամբ` ոչ 
ի րա վա բան), մե նակ մե ղադր յա լի խոս-
տո վա նութ յան հի ման վրա, շատ ան-
գամ էլ` ա ռանց էս խոս տո վա նութ յան, 
ա ռանց դա տա կան ար դար մրցութ յան, 
վճռում էին (մեծ մա սով` տան ջե լով), թե 
մե ղադր յա լը մե ղա վոր ա, թե չէ, ու հենց 
ի րանք էլ պա տիժ էին սահ մա նում, մեծ 
մա սամբ` հինգ տա րի, տա սը տա րի, 
ան ժամ կետ աք սոր կամ գնդա կա հա-
րութ յուն:

ՈՒ էս սո ցիա լիս տա կան ազգ-բա-
նա կի ան դամ ան հա տը չու ներ ոչ մի 
ի րա վունք` ո´չ խղ ճի, ո´չ հա վա տի, ո´չ 
կար ծիք հայտ նե լու, ո´չ տե ղե կութ յուն 
ստա նա լու, ո´չ  ա զատ ստեղ ծա գոր ծե-
լու, ո´չ կեն ցա ղը կազ մա կեր պե լու, ո´չ  
ա զատ տե ղա շարժ վե լու եւն, եւն:

Եր կիրն ան ջատ ված մե կու սա ցած էր 
ողջ աշ խար հից, ոնց որ ա սում են` «էր-
կա թի վա րա գույ րով», ու հա մե մա տա-
կան ա զա տութ յուն ու նեին մե նակ ու մե-
նակ գլխա վոր կո մու նիստ նե րը: 

Ու մե նակ ազգ-բա նա կի կոմ կուսն 
էր ո րո շում (կո մու նիս տա կան կու սակ-
ցութ յու նը), թե ով ի´նչ  ա սի, ի´նչ խո սի, 
ի´նչ մ տա ծի, ի´նչ  ա նի, ի´նչ գ րի, ի´նչ  
եր գի, ի´նչ պա րի, ի´նչ հագ նի, ի´նչ սի-
րի, ի´նչ ն կա րի, ո´ւմ գո վա, ո´ւմ հայ հո-
յի ու փնո վի, ո´ւմ պաշտ պա նի ու խրա-
խու սի:

Ու կոմ կու սը խրա խու սում ու քա ջա-
լե րում էր` սու տը, խա բե բա յութ յունն ու 
խար դա խութ յու նը, մատ նութ յունն ու 
դա վա ճա նութ յունն ու ա մե նայն ա նար-
դա րութ յունն ու ստո րութ յու նը, թե որ 
սրանք ձեռն տու էին կու սակ ցութ յա նը, 
ճիշտ ու ճիշտ, հե տե ւե լով Պ լա տո նի 
խորհր դին: 

Երբ էս բա նե րը պատ մում ես է սօր վա 
ջա հել նե րին, չեն հա վա տում, ո րով հե տեւ 
սրանք ի րոք որ ան հա վա տա լի բա ներ 
են: Բայց սրանք ի րա կա նութ յուն են:

Թե որ էս տե սակ ազգ-բա նա կը չի 
հա մա տա րած ան բա րո յա կա նութ յու նը, 
բա էլ ո՞րն ա:

Այ, թե ին չի են հաս նում մար դիկ, երբ 
ժո ղովր դին դարձ նում են ազգ-բա նակ: 

  
13.5 ՆԱՑԻՈՆԱԼ ՍՈՑԻԱԼԻՍ-

ՏԱԿԱՆ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԸ

Մի եր կու խոսք նա ցիս տա կան Գեր-
մա նիա յի ազգ-բա նա կի մա սին (1933-
1945):

Երբ 1933 թվին գեր մա նա կան նա ցիո-
նալ-սո ցիա լիստ նե րը, Ա դոլֆ Հիտ լե րի 
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գլխա վո րութ յամբ, ան ցան Գեր մա նիա յի 
իշ խա նութ յան գլու խը, երկ րի ան հա տա-
կան հա մար յա ողջ նյու թա կան սե փա կա-
նու թյունն ար դեն կենտ րո նաց րած էր մի 
քա նի խո շոր մո նո պո լիա յի ձե ռը: 

Այ սինքն, ար դեն լի քը պայ ման կար, որ 
ազ գիստ նե րը Գեր մա նիան «միա բա նեն» 
ու դարձ նեն իս կա կան ազգ-բա նակ: Բայց 
հո գե ւոր էն կար գի ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆԵՐԸ, 
ոնց որ՝ խոս քի, խղճի, կար ծի քի ա զա-
տութ յու նը, համ էլ` կյան քի ի րա վուն-
քը, ան հա տա կան կեն ցա ղը կազ մա-
կեր պե լու ա զա տութ յան ու բա զում 
ու րիշ ի րա վունք նե րը, քիչ` թե շատ, հլը 
կենտ րո նաց րած չէին: 

Ու րեմն, Գեր մա նիան հլը միա բան 
ազգ-բա նակ չէր, ու Հիտ լե րի խնդի րը եր-
կի րը միա բա նելն ու ազգ-բա նակ դարձ-
նելն էր:

Էս խնդիրն ի րա գոր ծե լու հա մար 
Հիտ լերն ու նա ցիստ նե րը, ա ռա ջին հեր-
թին, խլե ցին ան հա տա կան հենց է´ս 
ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆԵՐԸ, այ սինքն` խլե ցին 
հո գե ւոր ու նեց ված քը` խոս քի, խղճի, 
հա վա տի ու ու րիշ ը սենց ա զա տութ-
յուն-ու նեց վածք նե րը: 

Ս րա հա մար Գեր մա նիա յում ար դեն 
լրիվ հիմք կար: Կար Հե գե լի փի լի սո-
փա յութ յու նը, այ սին քը` Հե գե լի «դիա-
լեկ տի կա կան մե թո դը», ին չը շի տա կը 
ծռե լու ու սխալ դարձ նե լու ու ա մե նայն 
անտ րա մա բա նա կանն ու ան հե թե թը 
տրա մա բա նա կա նի տեղն անց կաց նե-
լու ու «միակ բարձ րա գույն տրա մա բա-
նա կան ճշմար տութ յուն» ներ կա յաց նե-
լու մի գեր խար դախ մե թոդ էր, հեն ված 
Հե րակ լի տո սի մռայլ փի լի սո փա յութ յանն 
ու Պ լա տո նի Ի դեա լա կան Պե տութ-
յան «տե սութ յա նը»: [ Տես` Պո պեր Կ. 
Ռ., «Բաց հասարակությունը եւ դրա
թշնամիները», 1-ին ու 2-րդ հա տոր նե-
րը, Հա յաս տան, 2001]:

Ե թե Մարք սը Հե գե լի «բա ցար ձակ 
ո գի» կո չա ծը փո խա րի նեց «հա մաշ խար-
հա յին ան խու սա փե լի կո մու նիզմ» կո չա-
ծով, Հիտ լերն ու ի րան նա խոր դած (ու 

համ էլ հա ջոր դած) ազ գիստ նե րը «բա-
ցար ձակ ո գին» փո խա րի նին «ազ գա յին 
ո գով», ու ի հար կե` «գեր մա նա կան ազ-
գա յին ո գով»:

Գեր մա նա կան նա ցիստ նե րը հայ տա-
րա րին, թե գեր մա նա ցի ներն էս Գն դի 
ա մե նա կա տար յալ ազգն են, ու ծա գում 
են ա րիա ցի նե րից ու հենց ա մե նա լավ 
ա րիա ցի ներն են որ կան, ու որ թե´ Գեր-
մա նիա յում, թե´ ողջ աշ խար հում ա մեն 
ին չը պտի են թարկ վի ու ծա ռա յի ա րիա-
ցի նե րի էս ընտր յալ ցե ղին: 

Մ նա ցած ողջ ցե ղերն ու ազ գե րը (բա-
ցա ռութ յամբ` մի քա նի սի) հայ տա րար վե-
ցին ա վե լի ստոր ու նույ նիսկ` ա նաս նա-
կան:

Ու ե թե սո ցիա լիստ նե րի գերխն դի րը 
ողջ աշ խար հը միա բա նելն ու սո ցիա-
լիս տա կան ազգ-բա նակ դարձ նելն էր, 
գեր մա նա կան նա ցիստ նե րի գերխն-
դիրն էլ` ողջ աշ խար հը գեր մա նա կան 
միա բան ազգ-բա նակ դարձ նելն էր: 
Այ սին քը` գեր մա նա կան «ա րիա ցի նե´րը» 
պտի ըլ նեին իշ խող, իսկ մնա ցած ազ-
գե րը` ա նաս նա կան վի ճա կի հասց րած 
ստրուկ, հե լոտ ու պե րիոյկ:

Ու գեր մա նա ցի ներն ա մե´ն -ա մե´ն  ինչ 
ա րին, որ ի րանց էս նպա տակն ի րա գոր-
ծեն, ու ռու սա կան (համ էլ` չի նա կան, 
հյու սիս-կո րեա կան, կամ բո ջա կան ու ու-
րիշ) սո ցիա լիստ նե րի պես, մա զա չափ 
ան գամ չխոր շեն ոչ մի նող կա լի ու ան-
մարդ կա յին գա զա նութ յու նից ու ոճ րա-
գոր ծութ յու նից:

Մի եր կու խոսք «ա րիա ցի» տեր մի նի 
մա սին: 

Հին ի րան ցի ներն ի րանց եր կիրն ան-
վա նում էին Արիա (Արյա,Արան,Էրան,
Իրան: Ով քեր չեն հա վա տում, թո նա յեն 
Հր. Ա ճառ յա նի ԱրմատականԲառարա-
նը): Ի րանց էլ ան վա նում էին` արիացի,
էրանցի,իրանցի:

Ու րեմն` ա րիա ցի-ն  ըն դա մե նը նշա-
նա կում ա ի րան ցի: 

Հին աշ խար հում, Ե գիպ տո սի, Բա բե-
լո նի ու Ա սո րես տա նի փա ռա վոր օ րե րից 
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հե տո, Պարս կա կան կայս րութ յու նը շատ 
մեծ հե ղի նա կութ յուն ու ներ, ու նույ նիսկ 
հին հույ նե րից ու հռո մեա ցի նե րից շա-
տերն էին հիա նում պարս կա կան քա-
ղա քակր թութ յամբ ու պար սիկ նե րին 
հա մա րում էին օ րի նա կե լի (ա վա գա նուն, 
ի հար կե):

Երբ գեր մա նա կան նա ցիստ ներն 
ա սում էին, թե ի րանք ծա գում են ա րիա-
ցի նե րից ու ա րիա ցի են, հենց աշ խար-
հա կա լութ յուն ստեղ ծող ի րան ցի նե րի´ն 
(համ էլ հռո մեա ցի նե րին) նկա տի ու նեին, 
ո րով հե տեւ ի րանք է´լ  էին ու զում` աշ-
խար հա կա լութ յուն ստեղ ծեն:

Բայց շատ ա րագ «արիացի» բա ռի 
էս ի մաս տը մո ռաց վեց, ու է սօր ի րանց 
ա րիա ցի են հա մա րում ա մե´ն գույն ու 
ե րան գի նա ցիստ նե րը` ռու սա կան, ճա-
պո նա կան, չի նա կան, ի տա լա կան, հու-
նա կան, անգ լո սաք սո նա կան, հայ կա-
կան, քրդա կան ու նույ նիսկ` նեգ րա կան:

( Սա ի րա կա նութ յուն ա: Ով չի հա վա-
տում, թո կար դա, օ րի նակ, Էռ նեստ Գել-
նե րի «Ազգերնուազգայնականությու-
նը» գիր քը (2003, Հա յաս տան հր.)):

Մեր օ րե րի աֆ րիկ յան նո րա գույն 
պե տութ յուն նե րում նեգ րա կան տար-
բեր ցե ղե րը ի րա րից մի լիոն նե րով մարդ 
են կո տո րում, էն մա հա նա յով, թե մե կը 
մյու սից «ա վե լի ըն տիր ա, ա վե լի ա րիա-
ցի ա»:

Կարճ ա սած` է սօր «ի րան հար գող 
ազ գը» պտի ան պայ ման հայ տա րա րի, 
թե ինքն ա րիա ցի ա, ոնց որ թե ա րիա-
ցի նե րը հա տուկ տե սա կի ըն տիր կա-
պիկ նե րից ծա գած մի ցեղ ըլ նեն, ում 
սե րունդ նե րը կա տար յալ են ու ար ժա նի` 
աշ խար հին տի րե լու` հենց մե նակ է´ն 
պատ ճա ռով, որ էս ըն տիր կա պիկ նե-
րի հետ նորդ ներն են, իսկ մյուս ազ գեր` 
«հեչ, ե սիմ ինչ բա ռա դի-մա ռա դի կռիս-
մռի սից են ա ռա ջա ցե» ու ար ժա նի են 
ա մե նայն ար հա մա րան քի, ու համ էլ՝ ար-
ժա նի են՝ ոչն չա նա լու ու ոչն չաց նե լու, թե 
որ էս «ըն տիր կա պիկ նե րի հետ նորդ նե-
րի» ու ժը պա տի:

Ու մեր հայ կա կան «ա րիա ցի ներն» էլ, 
երբ ի րանց հպարտ-հպարտ ա րիա ցի են 
հռչա կում, թո նախ հի շեն, որ ըն դա մե-
նը ա սում են, թե ի րենք կա´մ  ի րան ցի 
են, կամ էլ` «ըն տիր կա պիկ նե րի հետ-
նորդ», ո րով հե տեւ էս էր կու հնա րա վո-
րութ յու նից բա ցի, եր րոր դը չկա, ուղ ղա-
կի չկա:

Ու առ հա սա րակ, ի՞նչ կա րե ւոր ա, թե 
ո´վ, ե´րբ  ու ու մի´ց  ա ա ռա ջա ցել: Ան-
ցածն ան ցած ա, ու է սօր կա րե ւո րը ներ-
կա´ն  ա: 

Ա վե լի լավ ա` մտա ծենք, թե մենք 
է սօր ո´վ  ու ի´նչ  ենք, ու թե որ տե նանք, 
որ է սօր մենք էն քան էլ մի բան չենք, 
գու ցե փոխ վե՞նք ու մի քիչ լա վա նա՞նք: 
Հը՞:

Ո րով հե տեւ, թե որ մենք հենց է´ն գլ-
խից մեզ հա մա րենք «հա մաշ խար հա-
յին փայ լուն ազգ», ու րեմն` էլ կա րիք 
չու նենք փոխ վե լու ու կա տա րե լա գործ-
վե լու, մնում ա, որ ձեռ ներս ծա լենք ու 
նստենք ու վա յե լենք, ե թե ի հար կե` «էդ 
կեղ տոտ նե րը թույլ տան»: 

Իսկ էդ «կեղ տոտ նե րը»՝ թե´ դրսին-
նե րը, թե´ ներ սին նե րը, թույլ չեն տա լի, 
ու մենք, հես ա, կո րե լու ենք է թանք, էլ 
հա մար յա բան չմնաց, թե որ, ի հար կե, 
«չմիա բան վենք ու ազգ-բա նակ չդառ-
նանք»:

Գեր մա նա կան ազ գիստ ներն ի րանց 
ժո ղովր դի հո գե ւոր ողջ ու նեց ված քը 
խլե լուց հե տո հայ տա րա րին, թե հրեա-
նե րը ստո րին ռա սա են (հե լոտ կամ պե-
րիոյկ են), ու երկ րի բո լոր հրեա նե րի նյու-
թա կան ողջ ու նեց ված քը խլին, ու հրեա-
նե րին էլ հա վա քին կոնց լա գեր նե րում 
(հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում), 
ու սկսին սրանց ծրագ րա յին կո տո րա ծը:

Հ րեա նե րին գնդա կա հա րում էին, 
կամ հա տուկ խցե րում ոչն չաց նում էին 
թու նա վոր գա զե րով, դարձ նում էին 
բժշկա կան ու կեն սա բա նա կան փոր ձե-
րի կեն դա նի, ստե րի լաց նում էին, այ-
սինքն` վի րա հա տե լով` զրկում էին սե-
րունդ ու նե նա լու կա րո ղութ յու նից, ու 
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սրա պես ու րիշ հա զար ու մի գար շե լի 
ու նող կա լի բան էին ա նում: 

Հե տա գա յում նա ցիստ ներն էս բա ներն 
ա նում էին համ էլ սլա վոն նե րին ու է´ն  
ազ գե րին, ում հայ տա րա րում էին «ստո-
րին ռա սա»:

Բ նու թագ րա կան ա, որ Հիտ լե րը, 
խրա խու սե լով ու քա ջա լե րե լով ի րա զի-
նա կից նե րին, որ սրանք չվա խե նան հնա-
րա վոր ա պա գա պա տաս խան տա լուց 
ու դա տաս տա նից, շեշ տում էր, թե «հմի 
(այ սին քը` նա ցիստ նե րի օ րոք) ոչ մեկն էլ 
ար դեն չի հի շում ե րիտ թուր քե րի կազ-
մա կեր պած հա յե րի ջար դը (գե նո ցի դը, 
ցե ղաս պա նութ յու նը), ու րե մը, տա րի ներ 
անց` ոչ մե կը չի հի շե լու համ էլ հրեա նե րի 
գե նո ցի դը» (հո լո քոս տը): 

Ի րոք էլ` չնա յած Երկ րորդ աշ խար հա-
մար տից հե տո Գեր մա նիա յի նա ցիս տա-
կան ա ռաջ նորդ նե րին դա տին ու պատ-
ժին, է սօր աշ խար հում քչերն են հի շում` 
թե´ հա յե րի գե նո ցի դը, թե´ հրեա նե րի 
հո լո քոս տը (նկա տի ու նեմ լայն հա սա-
րա կութ յու նը, մա նա վանդ` ջա հել նե րին):

Ու սար սա փե լի ա, որ ա նընդ հատ 
նոր գե նո ցիդ ա ըլ նում, ընդ ո րում, «դե-
մոկ րա տա կան կարգ տա րա ծե լու» ցու-
ցա փեղ կի տակ (օ րի նակ` Կո սո վո յի նը 
կամ նեգ րա կան գե նո ցիդ ներն Աֆ րի-
կա յում):

( Շատ հե տաքր քիր ա, որ հրեա նե րի 
է սօր վա Իս րա յե լի «ազգ-բա նա կը» չի 
ճա նա չում հա յե րի հրե շա վոր գե նո ցի դը, 
չնա յած ա սում ա, թե հրեա նե րի հո լո քոս-
տը հրե շա վոր էր):

Էս գար շե լի ու սոս կա լի բա ներն ա նե-
լուց` նա ցիստ ներն է´լ, թուր քերն է´լ, կո-
մու նիստ ներն է´լ, կղե րա կան ֆուն դա-
մեն տա լիստ ներն է´լ, ի րա գոր ծում էին 
Պ լա տո նի «պե տութ յու նը մաք րե լու» 
ծրա գի րը, ինչն ար դա րաց նում էին Հե-
գե լի փի լի սո փա յութ յան վրա հիմն ված 
«գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րով»:

Ս րան ցից` նա ցիս տա կա նի ստեղ ծող-
ներն էին` Ֆիխ տեն, Հեր դե րը, Շ պենգ լե-
րը, Նից շեն, Հիտ լերն ու ու րիշ նե րը: 

( Մեր Նժ դե հի «գա ղա փա րա խո սութ-
յուն» կոչ վածն է`լ  ա սրանց գրվածք նե-
րից թխված: Ինչ քա՞ն են ի րա վա ցի էն 
մար դիկ, ով քեր Նժ դե հին հա մա րում 
են «հան ճա րեղ»: Նժ դե հի պայ քա րը 
թուր քե րի դեմ ան կաս կած ա ար ժան 
ա մե նայն հար գան քի, բայց սա չի նշա-
նա կում, թե Նժ դե հի նա ցիս տա կան 
հա յացք նե րը պտի հա մա րենք սուրբ 
ճշմար տութ յուն: Ո րով հե տեւ Նժ դե-
հի նա ցիս տա կան հա յացք նե րը հան-
ճա րեղ հա մա րո ղը, ստիպ ված, պի տի 
Հիտ լե րի ու Հիտ լե րի պես ար յու նար-
բու հրեշ նե րի հա յացք ներն էլ հա մա րի 
հան ճա րեղ): 

Հիտ լե րը (հե տե ւե լով Պ լա տո նի 
խորհր դին) վե րաց րել էր, օ րի նակ, համ 
էլ գեր մա նա ցի կա նանց ա մուս նա կան 
կեն ցա ղի ան հա տա կան ու նեց ված քը, 
օ րեն քով պար տադ րե լով, որ կա նայք 
չմեր ժեն ռազ մա ճա կա տից ար ձա կուրդ 
է կած զին վոր նե րին:

Բայց գեր մա նա կան նա ցիստ նե րը 
«զար գաց րել էին» Պ լա տո նի խոր հուրդ-
նե րը: Օ րի նակ, երբ նա ցիստ նե րը մի-
լիոն նե րով մարդ էին կո տո րում (ի րանց 
ա սե լով` ստո րին ռա սա նե րից), ձգտում 
էին` ա ռա վել օ գուտ քա ղեն ի րանց էս 
«պլա նա վոր աշ խա տան քից», ու սպա-
նած մարդ կանց կաշ վից կա նա ցի ձեռ-
նոց ու պա յու սակ էին ար տադ րում, 
ճար պից սա պոն էին ար տադ րում, մա-
զե րով դո շակ էին խցում եւն:

Այ´, սա´ էր նա ցիս տա կան միա բան 
ազգ-բա նա կի բա րո յա կա նութ յու նը, ին-
չին է սօր վա ազ գիստ նե րը, «ա մոթ խած», 
ա սում են «ազ գայ նա կան բա րո յա կա-
նութ յուն», ու ազ գիստ նե րը (թե´ գեր-
մա նա կան, թե´ թուր քա կան, թե´ ու րիշ) 
ի րանց էս «բա րո յա կա նութ յունն» ու սրա 
վրա հիմն ված «գա ղա փա րա խո սութ յու-
նը» հա մա րում են գե րա գույն ու աստ վա-
ծա տուր, պնդե լով, թե հենց սրա´նք  են 
միա բա նե լու ու փրկե լու ազգն ու հենց 
սրա´նք  են ազ գի «եր ջա նիկ ու լու սա վոր 
ա պա գան» ա պա հո վե լու:
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Ազ գիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ-
յունն ա հա վոր վա րա կիչ ա:

Ազ գիզ մը, կամ ու րիշ ա նու նով ա սած` 
ցե ղա պաշ տութ յու նը (ցե ղակ րո նութ յու-
նը, ազ գայ նա մո լու թյու նը եւն) շատ հին 
բան ա ու հա տուկ էր հնա գույն ողջ ցե-
ղե րին: Բայց հնա գույն ցե ղե րից մե նակ 
հին հրեա ներն էին, ով քեր նա ցիզ մը 
գրել էին ի րանց « Հին Կ տա կա րա նում» 
ու դարձ րել էին քա ղա քա կա նութ յան 
մի ջոց, քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո-
սու թյուն:

« Հին Կ տա կա րա նը» լիքն ա Աստ-
ծո «ընտր յալ ժո ղովր դի, ընտր յալ ազ-
գի» հի շա տա կութ յամբ, ում որ Ե հո վան 
պի տի «շա տաց նի ու դարձ նի ծո վա փի 
ա վա զի հա տիկ նե րից կամ աստ ղե-
րից էլ շատ, իսկ մնա ցա ծը ազ գե րին էլ 
(gentile-նե րին) պի տի դարձ նի հրեա նե-
րի ստրու կը»:

Ու էս նպա տա կի հա մար Ե հո վան չի 
խոր շում ոչ մի ան բա րո ու ար յու նար-
բու հան ցա գոր ծութ յու նից, կո տո րե լով 
հրեա նե րին «նե ղաց րած» ժո ղո վուրդ-
նե րի թե´ մե ծա հա սակ նե րին, թե´ մա-
նուկ նե րին, ու նույ նիսկ` դրանց ա նա-
սուն նե րին, շնե րին ու կա տու նե րին: 

Հի սու սի ստեղ ծած գա ղա փա րա խո-
սութ յու նը` « Նոր Կ տա կա րա նը», վե րաց-
րեց ազ գա յին խտրութ յունն ու ան հան-
դուր ժո ղութ յու նը, ի րա հո վա նա վո րութ-
յու նը խոս տա նա լով ող ջին, մե նակ մի 
պայ մա նով, որ հա վա տան ու չու րա նան 
ի րան (Ե հո վա յի պայ մանն էլ´ էր է սի, 
բայց Ե հո վան է սի պա հան ջում էր մե-
նակ հրեա նե րից): Հին քրիս տո նեութ յու-
նը հենց սրա հա մար էր (հու դաիզ մի հետ 
միա սին) ա ռա ջին կրո նը, ին չը բա ցար-
ձակ չէր հան դուր ժում ու րիշ ոչ մի կրոն: 

Ու Հի սուսն է´լ մարդ կանց միա բա-
նում էր քրիս տո նեա կան կրո նի շուր ջը, 
ըստ էութ յան, ստեղ ծե լով մի նոր` հա-
մաշ խար հա յին «քրիս տո նեա կան ազգ-
բա նակ» (հի շենք, օ րի նակ, խա չակ րաց 
ար շա վանք նե րը կամ Հ ռո մեա կան պա-
պա կան կայս րութ յու նը):

Նա ցիստ նե րի գլխա վոր պայ մա նը` 
նա ցիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յա-
նը ու մա նա վանդ` ազ գայ նա կան ա ռաջ-
նորդ նե րին (ֆյու րեր նե րին), այ սինքն՝ 
«ազ գի հե րոս նե րին» ու սրան ցից կազմ-
ված «քաղբ յու րո նե րին» անտր տունջ ու 
ան շեղ հնա զանդ վելն ա, իսկ գլխա վոր 
լո զունգն էլ հե տեւ յալն ա. «մեկ ազգ, 
մեկ լե զու, մեկ մշա կույթ, մեկ հայ րե-
նիք», այ սինքն, միա բան ազգ-բա նակ:

Բայց էս լո զունգն ինք նին` գոր ծո-
ղութ յան ծրա գիր ա, ընդ ո րում, սար-
սա փե լի ու ինք նա կոր ծան ծրա գիր ա, 
ո րով հե տեւ էս լո զուն գը, ավ տո մատ, 
տվյալ ազ գին հա կադ րում ա մնա ցած 
բո լո´ր  ազ գե րին ու ժո ղո վուրդ նե րին, 
այ սինքն` պա տե րազմ ա հայ տա րա-
րում ողջ աշ խար հին:

Ու էս լո զունգն ի հար կե` հա կա դիր ա 
օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րութ-
յան սկզբուն քին, ո րով հե տեւ ըստ էս 
սկզբուն քի` այ լազ գի ներն ու էս լո զուն-
գին չհե տե ւող նե րը երկ րորդ սոր տի ու 
ան պայ ման վնա սա կար մարդ են հա-
մար վում:

Ու րեմն` ազ գիզ մի գլխա վոր սկզբուն-
քը լրի´վ  ա հա կա դիր Հ յու մի ա սած բա-
րո յա կա նութ յան հիմ նա կան նոր մե րին, 
կնշա նա կի` համ էլ բա րո յա կա նութ յանն 
ու բա րո յա կար գին` դե մոկ րա տիա յին: 
Ու էս լո զուն գը նշա նա կում ա, որ տվյալ 
երկ րի այ լազ գի նե րը, «ազ գի ներ քին 
թշնա մի ներն են, ու պի տի երկ րից ար-
տաքս վեն կամ կո տոր վեն», կամ էլ` պտի 
ճոր տի ու ստրու կի վի ճա կում ըլ նեն:

Մ նա ցած ազ գերն էլ` երկ րի «ար տա-
քին թշնա մի ներն են», ով քեր միշտ կան: 
( Ճիշտն ա սած, ազ գայ նա կան նե րի կար-
ծի քով, թե որ սրանց էլ կո տո րե լու հնար 
ըլ ներ, շատ լավ կըլ ներ, բայց «ան տե րը 
չի ստաց վում, ո րով հե տեւ էտ սրի կա նե րը, 
օ րի նակ թուր քերն ու չի նա ցի նե րը, ա հա-
վոր շատ են ու մեզ նից էլ շատ հզոր են»): 
Հենց սրա հա մար ա, որ նա ցիս տա կան 
պե տութ յուն նե րի գլխա վոր լո զունգ նե րից 
մեկն էլ` միա բա նութ յան լո զունգն ա:
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« Միա բան վե´նք, միա բան վե´նք  ու դառ-
նանք ազգ-բա նակ», ա նընդ հատ գո ռում 
են նա ցիզ մի կողմ նա կից նե րը: Բայց. 

Միա բա նութ յու նը լավ ա ու պետք ա 
մե նակ պա տե րազ մի վախ տը, ու մե-
նակ ճոր տութ յու նից ու ստրկու թյու նից 
ա զատ վե լու պայ քա րի վախ տը, երբ ու-
զում ես, որ հենց քու հայ րե նի քը նո րից 
նվա ճես էդ հայ րե նի քը զավ թած ան-
բա րո գող ու թա լան չուց: 

Ու ի հար կե, միա բա նութ յու նը պետք 
ա բա րո յա կան հար ցե րի ա ռու մով, 
ո րով հե տեւ բո լորս էլ պտի միա բան ըն-
դու նենք Հ յու մի նշած նոր մերն ու սրան-
ցից բխող վար քի ողջ կա նոն նե րը:

Խա ղաղ վախ տը էս ա սած նե րիցս 
բա ցի ու րիշ բա նի հա մար միա բա նութ-
յուն պա հան ջե լը հա´մ  ան հե թեթ ա, 
հա´մ վ նա սա կար, ո րով հե տեւ հա կա-
ռակ ա ա զատ մրցութ յան սկզբուն քին, 
այ սին քը` հա կա ռակ ա ան հա տա կան 
ա զա տութ յանն ու Հ յու մի ա սած բա րո-
յա կան նոր մե րին, ու խի´ստ կր ճա տում 
ա նյու թա կան ու հո գե ւոր բա րիք նե րի 
ար տադ րութ յու նը, ու ի վեր ջո, հասց-
նում ա ընդ հա նուր աղ քա տութ յան ու 
թշվա ռութ յան:

Ա սել եմ ար դեն, որ տար բեր ազ գե րի 
է սօր վա նա ցիստ նե րը հա ա սում են, թե 
ի րանք «ազ գի լու սա վոր ա պա գան կա-
ռու ցե լու ծրա գիր ու նեն», բայց էս ծրագ-
րե րը հա էլ էն քան եր կա րա ժամ կետ են 
ու էն քա´ն  են ա նո րոշ, որ սրանք ստու-
գելն անհ նար ա, ու էտ քան տա րի հե տո 
կամ ծրագ րի հե ղի նակ նե´րն  են մե ռած-
գնա ցած ըլ նում, կամ ժո ղո վո´ւրդն  ա մո-
ռա ցած ըլ նում էդ ծրագ րի մա սին:

Կամ էլ` էդ ծրա գիրն էն քան վիթ խա-
րի դժվա րութ յուն ներ ու նի, որ տվյալ 
պա հին հաղ թա հա րե լի չեն, ո րով հե տեւ 
«ի րադ րութ յու նը նպաս տա վոր չի», ու 
պտի մե նակ ու մե նակ հե ռա վոր ա պա-
գա յում հաղ թա հար վեն: 

Ս րա հա մար էլ` «ժո ղո վուրդն 
ա ռայժմ պի տի համ բե րի ու ա մեն տե-
սակ զրկանք քա շի ու, որ ա մե նա կա-

րե ւորն ա, պի տի հնա զանդ լսի ի րա 
ա ռաջ նորդ նե րին, «մին չեւ ի րադ րութ-
յու նը դառ նա նպաս տա վոր», ու ի րանց 
էլ փող տա, որ էդ լու սա վոր ա պա գա յի 
ծրագ րերն ա վե լի լա վաց նեն»:

Ու միա բան ազգ-բա նա կա յին պե-
տութ յունն ա նընդ հատ մի ջամ տում ա 
ան հատ նե րի տնտե սա կան ու հո գե ւոր 
գոր ծե րին ու, ի վեր ջո, ուղ ղոր դում ու ղե-
կա վա րում ա նույ նիսկ ա մե նա հա րուստ-
նե րին, թե լադ րե լով սրանց, թե ինչ ու ոնց 
ար տադ րեն, ու ինչ ու ոնց մտա ծեն:

Ը սենց է ղավ նա ցիս տա կան Գեր մա-
նիա յում, ուր Ա դոլֆ Հիտ լե րին իշ խա-
նութ յան գլուխ հասց րին հենց խո շոր 
մո նո պո լիստ նե րը: Բայց երբ Հիտ լե րը 
երկ րի ողջ իշ խա նութ յու նը կենտ րո նաց-
րեց ի րա ձե ռը, խո շոր մո նո պո լիստ նե րը, 
ու զած-չու զած, հնա զանդ են թարկ վան 
Հիտ լե րին ու սրա մեր ձա վոր նե րին:

Է սօր վա նա ցիստ նե րը, այ սին քը` սո-
ցիա լիզ մի զենք ու զրահ հա գած ծպտյալ 
ազ գայ նա մոլ նե րը, կո մու նիստ նե րի պես, 
քա ղա քակր թութ յան ան հաշտ թշնա մի-
ներն են (նա ցիո նա լիստ նե րը, հա մար յա 
միշտ, զին վում են մարք սիզ մի ո րե ւէ մի 
(շատ ան գամ քո ղարկ ված ու ա ռա ջի 
հա յաց քից անն կա տե լի) տե սա կով, ու 
սրա տի պիկ օ րի նակն է սօր վա քրդերն 
են, բայց սրանք համ էլ (հա մար յա միշտ 
ու բո լոր սո ցիա լիստ նե րի պես) հայ տա-
րա րում են, թե ի րանք դե մոկ րատ են):

Ու թե որ սրանք ողջ աշ խար հը չեն 
կոր ծա նում, հենց ի րա´նց  եր կիրն են 
կոր ծա նում, ո րով հե տեւ, ի վեր ջո, տնտե-
սութ յու նը քան դու քա րափ են ա նում, ու 
թե´ ժո ղովր դի մե ծա գույն մա սին, թե´ բո-
լոր երկր նե րին հա նում են ի րանց դե մը:

13.6 ՄԱՀՄԵԴԻ ՀԻՄՆԱԾ ԱԶԳ-
ԲԱՆԱԿՆԵՐԸ

Մահ մե դի ուս մուն քի հիմ քը հե տեւ-
յալն ա: 

Մարդ չպի տի ընկ նի սե փա կան շա հի 
ու բա րե կե ցութ յան հե տե ւից: Ճիշտ կըլ նի, 
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ե թե մարդ իր ու նեց ված քը կի սի ու րիշ նե-
րի հետ, ու այն պի սի հա սա րա կարգ ստեղ-
ծի, ուր թույ լե րին ու ան պաշտ պան նե րին 
հար գան քով վե րա բեր վեն: Ու ե թե իր 
ցեղն էս հա սա րա կար գը չստեղ ծի, ա սում 
էր Մահ մե դը, կկոր ծան վի, ո րով հե տեւ 
կխախ տի կե ցութ յան ա մե նա կա րե ւոր 
օ րենք նե րը:

Բայց կաս կած չկա, որ ու նեց վածքն ու-
րիշ նե րի հետ կի սե լու պատ վի րա նը հա-
կա ռակ ա ան հա տա կան ան ձեռնմ խե լի 
ու նեց ված քը սե փա կա նա տի րոջ ու զած 
ձե ւով տնօ րի նե լու Հ յու մի նշած նոր մին, 
չնա յած խիստ հրա պու րիչ ա, ու խիստ 
մարդ կա յին ու բնա կան ա թվում, ո րով-
հե տեւ կան մար դիկ, ով քեր հա մա րում են, 
թե «բո լոր մար դիկ եղ բայր են, ու ո րե ւէ 
երկ րի ողջ ժո ղո վուր դը, ու նույ նիսկ ողջ 
մարդ կութ յու նը, մի է´ն տե սակ ըն տա նիք 
ա, ոնց որ ո րե ւէ ա ռան ձին ըն տա նիքն ա»:

Բայց ինչ էլ ա սեն էս մար դիկ կամ ազ-
գիս տա կան, կրո նա կան ու սո ցիա լիս տա-
կան խո շոր ու մանր քա րո զիչ նե րը, սե-
փա կան ու նեց վածքն ու րիշ նե րի հետ 
կի սե լու պատ վի րանն ան մարդ կա յին ա 
ու ան բա րո, ո րով հե տեւ հա կա ռակ ա 
Հ յու մի նշած բա րո յա կան նոր մե րին, ու 
ըն դու նակ ա կոր ծա նե լու ողջ քա ղա-
քակր թութ յու նը՝ կրճա տե լուվ ու քան-
դու քա րափ ա նե լով ա զատ մրցութ յունն 
ու ողջ տնտե սութ յու նը, ու թշվա ռաց նե-
լով մարդ կութ յան մեծ մա սին:

 Ու ինչ էլ ա սեն պոետ ներն ու վի պա-
սան ներն ու քաղ գոր ծիչ ներն ու ու տո-
պիստ նե րը, մարդն ու նակ չի սի րե լու 
ան ծա նոթ նե րին ու նրանց հետ եր բե ւէ 
էն պես չի վար վի, ոնց որ ի րա հա րա-
զատ նե րի հետ ա վար վում: 

Ան ծա նոթ նե րին եղ բայր հա մա րե լու 
պա հան ջը (սրան ա սում եմ` եղ բայ րութ-
յան իմ պե րա տիվ, հրա ման, պա հանջ) 
հա կա ռակ ա, օ րի նակ, ան հա տա կան 
ու նեց ված քը սրա տի րոջ ու զած ձե ւով 
տնօ րի նե լու նոր մին, ո րով հե տեւ մար դու 
զգաց մունք ներն է´լ  են ան հա տա կան ու-
նեց վածք:

Ըստ էութ յան` եղ բայ րութ յան իմ պե-
րա տի վը հենց քրիս տոն յա նե րի ու մահ-
մե դա կան նե րի ու բո լոր գույն ու ե րան գի 
ազ գիստ նե րի, սո ցիա լիստ նե րի ու կո մու-
նիստ նե րի բո լոր մարդ կանց հա վա սա-
րութ յան պա հանջն ա: Էս պա հան ջը, ի 
վեր ջո, հասց նում ա նյու թա կան բա րիք-
նե րը բո լո րին հա վա սար բա ժա նե լու 
«սո ցիա լա կան ար դա րութ յան» կոր ծա-
նա րար պա հան ջին: 

Ու էս պա հանջն ա նի րա գոր ծե լի ա, 
ուղ ղա կի էն պատ ճա ռով, որ մար դիկ 
ի րար հա վա սար չեն: 

Մեկն ա վե լի տա ղան դա վոր ա, քան 
մյու սը, մեկն ա վե լի ճար պիկ ա, քան մյու-
սը, մե կը գե ղե ցիկ ա, մյու սը՝ տգեղ, մե կը 
ե ռան դուն ու նպա տա կաս լաց ա, մյու սը՝ 
ծույլ ու թափթփ ված, եւն, եւն:

Եղ բայ րութ յան ու բո լո րի հա վա սա-
րութ յան իմ պե րա տիվն ու տո պիս տա-
կան պատ վի րան ու պա հանջ ա: 

Էս պա հանջն ի րա գոր ծե լու բո լոր փոր-
ձե րը, որ ար վե ու ար վում են հին ու նոր 
միա բան ազգ-բա նա կա յին երկր նե րում, 
հա է´լ խիստ կրճա տել են էս երկր նե րի 
նյու թա կան ու հո գե ւոր բա րիք նե րի ար-
տադ րութ յու նը, շատ ան գամ ու ղեկց վե-
լով ար յան հե ղեղ նե րով ու ան մարդ կա յին 
«բա րո յա կա նութ յամբ», ու էս երկր նե րի 
ժո ղո վուրդ նե րին հասց րե ու հասց նում 
են ծայ րա հեղ թշվա ռութ յան: 

Էս երկր նե րի ար յու նա լի փոր ձը ցույց 
տվեց, որ անհ նար ա, որ բո լոր մարդ-
կանց եղ բայ րութ յան իմ պե րա տիվն ու 
բո լո րի հա վա սա րութ յան պա հան ջը 
դառ նա էն քան մի բա րո յա կան նորմ, 
ին չին չհա կա սող ի րա վա կան նոր մե րի 
հի ման վրա մար դա վա րի ու բա րո յա-
կան հա սա րա կարգ կա ռուց վի: 

Սա հասց նում ա հե տեւ յալ ան խու սա-
փե լի ու ա նա ռար կե լի եզ րա կա ցութ յա նը.

 Բո լոր մարդ կանց եղ բայ րութ յան ու 
բո լո րի հա վա սա րութ յան պա հան ջը, 
ա ռան ձին-ա ռան ձին` թե միա սին, ան-
բա րո յա կան պա հանջ ա, ո րով հե տեւ 
վե րաց նում ա բա րո յա կան ա վան դա-
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կան նոր մե րը (ազն վութ յու նը, ճշմար-
տա խո սութ յան ա զա տութ յու նը, քա ղա-
քա ցիա կան պարտ քը եւն), ու մարդ-
կանց մեծ մա սին հասց նում ա թշվա-
ռութ յան, զրկում ա ա զա տութ յու նից ու 
շատ հա ճախ էլ` զրկում ա կյան քից:

Լ րիվ ու րիշ ու լրիվ ար դա րա ցի պա-
հանջ ա` օ րեն քի ա ռաջ բո լոր-բո լո րի 
հա վա սա րութ յան պա հան ջը, ին չը բխում 
ա Հ յու մի նշած ա ռա ջին ու եր րորդ նոր-
մե րից: Էս պա հանջն ար դեն լրիվ բա րո-
յա կան պա հանջ ա, ո րով հե տեւ ա զատ 
մրցութ յուն ա հաս տա տում, իսկ ա զատ 
մրցութ յան մի ջո ցով էլ` նյու թա կան ու հո-
գե ւոր բա րիք ներն ար դա´ր  ա բաշ խում: 

Երբ էս բա րիք ներն ա զատ մրցութ-
յամբ չեն բաշխ վում, այ սինքն` երբ սրանց 
բաշ խո ղը մա´րդն  ա կամ մարդ կանց 
խո´ւմբը, ոնց որ քիչ թե շատ սո ցիա լիս-
տա կան երկր նե րում ա ար վում, բաշ-
խումն ար դեն ան պայ ման ա նար դար ա 
ու կախ ված ա բաշ խո ղի քմա հա ճույ-
քից: Էս ա նար դա րութ յունն էլ, ի վեր ջո, 
հասց նում ա քա ղա քա ցիա կան ան հա-
մա ձայ նութ յան:

Նո րից դառ նանք իս լա մին: Իս լամ 
բա ռը նշա նա կում է` են թարկ վե լը, 
հնա զան դութ յու նը, իսկ հե տա գա յում 
էլ՝ մեկ նա բան վեց որ պես Ալ լա հի կամ-
քը: Մու սուլ մա նը կամ մահ մե դա կա նը 
է´ն  անձն ա, ով իր ողջ էութ յամբ ու կե-
ցութ յամբ հանձն վել ա Ալ լա հի կամ քին 
ու հնա զանդ ա Ալ լա հի է´ն պա հա ջին, 
թե մահ մե դա կան մարդ-ա րա րա ծը պի-
տի ու րիշ մահ մե դա կան մարդ կանց հետ 
վե րա բեր վի ար դա րութ յամբ, հա վա սա-
րութ յամբ ու կա րեկ ցան քով: Բայց մահ-
մե դա կա նը համ էլ Ալ լա հի միա բան ազգ-
բա նա կի հա վա տա րիմ զին վորն ա: 

Ի հար կե` էս ար դա րութ յու նը, ին չին 
կա սեի « Մահ մե դա կան սո ցիա լա կան 
ար դա րութ յուն», հաս տա տում ա Ալ լա հը, 
այ սինքն` Ղո րա նը կամ հո գե ւո րա կան նե-
րը, իսկ թե ին չի ա հասց նում հա վա սա-
րութ յան պա հան ջը, ար դեն աս վեց: Ինչ 
վե րա բե րում ա բո լոր-բո լո րին կա րեկ ցե-

լուն, պի տի աս վի, որ սա մաք սի մա լիս-
տա կան պա հանջ ա: 

Ա վե լի ճիշտ ու ռեա լիս տա կան ա մի-
նի մա լիս տա կան պա հան ջը` բո լոր-բո լո-
րին կա րեկ ցե լու փո խա րեն` մարդ ա րա-
րա ծը պի տի ոչ մե կին վնաս չտա, այ-
սինքն` ոչ մե կի նյու թա կան ու հո գե ւոր 
ու նեց ված քը չխլի կամ չվնա սի: 

Էս ա ռու մով՝ լրիվ ճիշտ ա Լ յուդ վիգ 
ֆոն Մի զե սը, երբ ա սում ա. «Ե թե մար-
դը պահ պա նում ա հա սա րա կա կան 
հա մա կե ցութ յան կա նոն նե րը, էդ ժամ 
էս մար դը, հենց միայն էս պատ ճա-
ռով, լրիվ բա րո յա կան մարդ ա»: Ըստ 
էութ յան՝ սա Ոս կե կա նո նի կամ Կան տի 
նշա նա վոր իմ պե րա տի վի ձե ւա կեր պում-
նե րից մեկն ա. « Մի ա րա ու րիշ նե րին էն 
բա նե րը, ին չը չես ու զում, որ քե´զ  ա նեն»: 
Ես կար ծում եմ, որ ե թե մեկ նու մե կը հան-
կարծ սրտանց կա րեկ ցի բո լոր-բո լո րին, 
սիր տը կպայ թի:

Բա ցի սա, իս լամն ան հա տից խլում 
ա թե´ սրա ա զա տութ յու նը, թե´ կամ քը, 
թե´ հո գե ւոր ան հա տա կան ու նեց ված-
քի բո լոր-բո լոր տե սակ նե րը, ո րով հե-
տեւ մահ մե դա կա նը պի տի են թարկ վի 
մե նակ ու մե նակ Ալ լա հի´ կամ քին ու 
գոր ծի մե նակ ու մե նակ Ալ լա հի´ ու զած 
ձե ւով:

Ալ լա հի´ ու զած ձեւն էլ մե նակ «Ալ լա հի 
հո գե ւոր ծա ռա նե րը», այ սինքն, իս լա մի 
կղե րա կան նե րը գի տեն, ու րեմն, մահ մե-
դա կա նը պի տի անտր տունջ են թարկ վի 
սրանց, որ միա բա նութ յուն ըլ նի:

Մահ մե դը ազգ-բա նա կա յին «ցեղ», 
ազգ-բա նա կա յին տո տա լի տար հան-
րութ յուն էր ստեղ ծում, ու իր հան րութ-
յան ան դամ նե րին հնա զան դութ յա նը 
վար ժեց նե լու հա մար էլ` ստի պեց, որ 
ան դամ նե րը օ րը ե րեք ան գամ գետ նա-
տա րած ա ղոթք ա նեն (հե տա գա յում` օ րը 
հինգ ան գամ): 

Սա շատ կա րե ւոր ա, ո րով հե տեւ սա, 
ըստ էութ յան, Պ լա տո նի ծրա գիրն ա, ին-
չը Մահ մե դը կրկնում ա Պ լա տո նից մոտ 
1100 տա րի հե տո, ու Մահ մե դից մոտ 
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1100 տա րի հե տո էլ` Հե գելն ա Գեր մա-
նիա յում կրկնե լու: Սա նշա նա կում ա, որ 
իս լա մա կան ազգ-բա նա կա յին հան րութ-
յու նը մի տո տա լի տար հա սա րա կարգ ա: 

Սա նշա նա կում ա, որ իս լա մա կան 
ազգ-բա նա կի ա ռան ձին ան դա մը` ան-
հա տը, ո չինչ ա, ու որ էս ան դա մի կյան-
քի միակ ու գե րա գույն նպա տա կը ողջ 
հան րութ յան բա րե կե ցութ յունն ա: Իսկ 
կրո նա կան պե տութ յան մեջ սա նշա-
նա կում ա, որ ողջ հան րութ յու նը մի 
վիթ խա րի ե կե ղե ցի ա (հի շենք, որ «ե կե-
ղե ցի»-ն հու նա րեն բա ռը նշա նա կում ա` 
ժո ղով): 

Ի տար բե րութ յուն քրիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցու, ին չը Նա պո լեոն Բո նա պար-
տի ռե ֆոր մից հե տո ար դեն ա ռան ձին ա 
աշ խար հիկ հար ցե րից ու, մա նա վանդ, 
ի րա վունք չու նի խառն վե լու կրթութ-
յան հար ցե րին (խոս քը ՀՀ-ի մա սին չի), 
ու նվիր ված ա մե նակ պաշ տա մուն քին, 
իս լա մա կան մզկի թը զբաղ վում ա մահ-
մե դա կան նե րի կյան քի բո լոր-բո լոր հար-
ցե րով: 

Ըստ Ղո րա նի՝ սրբա զանն ու աշ խար-
հիկն է´լ բա ժան-բա ժան չեն, կրո նա կանն 
ու քա ղա քա կանն է´լ  ան ջատ չեն, սե ռա-
կանն ու պաշ տա մուն քա յինն է´լ  ա ռան-
ձին չեն: Ամ բողջ կյա´նքն  ա սուրբ, ու-
րեմն՝ պի տի ընդգրկ վի աստ վա ծա յին ու 
միա բան ազգ-բա նա կի ո լոր տը: 

Ու ըստ Ղո րա նի՝ իս լա մի նպա տա-
կը միա բա նութ յունն ա, այ սինքն՝ ողջ 
կյանքն իր բո լոր կող մե րով հան դերձ 
մի հան րութ յան մեջ միա վո րելն ա, մի 
ազգ-բա նակ ստեղ ծելն ա, ու մահ մե-
դա կան նե րը հենց սրա նով են միա վոր-
վում Աստ ծո հետ:

Եվ րո պա կան քրիս տո նեա կան տո տա-
լի տար երկր նե րի ե կե ղե ցի-պե տութ յուն-
նե րի հա մար հան րութ յան էս միա բա-
նութ յունն ու ան հա տի էս ոչն չա կա նութ-
յունն էն քան ճա կա տագ րա կան չէ ղավ, 
ո րով հե տեւ սրանց բնա կիչ նե րը, քիչ թե 
շատ, վարժ վել էին Հին Հու նա կան ու 
Հ ռո մեա կան դե մոկ րա տա կան նոր մե րին: 

Այ սինքն, ոնց որ աս վեց, Եվ րո պա յում, 
քիչ թե շատ, կեն ցա ղը հա մա րում էին ան-
հա տա կան ու նեց վածք, ու էս վար ժան քը 
բու ֆե րի դեր խա ղաց ու, ի վեր ջո, ստի-
պեց, որ ե կե ղե ցուն հե ռաց նեն պե տա-
կան գոր ծե րին խառն վե լու ու կրթութ յան 
աս պա րեզ նե րից ու, նո րից` քիչ թե շատ, 
դե մոկ րա տա կան կարգ հաս տա տեն: 

Բայց ոնց որ Լ յուդ վիգ ֆոն Մի զեսն ա 
ա սում, «Ա րե ւել քը (մա նա վանդ Մահ-
մե դա կան Ա րե ւել քը) եր բեք չի մշա կել 
ու էդ պես էլ չմշա կեց հա սա րա կութ յան 
մեջ ան հա տի ա զա տութ յան սկզբուն-
քը, ու Ա րե ւելքն Ա րեւ մուտ քից հենց 
սրա նո´վ  ա տար բեր վում»: 

Սա է սօր վա իս լա մա կան երկր նե րի 
խո շո րա գույն ու ճա կա տագ րա կան ող-
բեր գութ յունն ա:

Է սօր վա իս լա մա կան հա մար յա ա մեն 
մի եր կիրն էլ մի վիթ խա րի ազգ-բա նակ 
ա, ու էս երկր նե րի ան հատ ներն էլ, ու-
զած-չու զած, էս ազգ-բա նա կի զին վորն 
ու հլու հնա զանդ հպա տակն են:

13.7 ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ-
ՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱ ԿԱ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իս լա մի ուս մուն քը ոչ իս լա մա կան-
նե րի, այ սինքն՝ գյա վուր նե րի (ան հա-
վատ նե րի) նկատ մամբ ե րե ւի նույն քան 
ան հան դուր ժող ա, ինչ քան Հին Կ տա-
կա րա նի նը (մա սամբ էլ՝ Նո րի նը), ու Նոր 
Կ տա կա րա նի պես՝ Ղո րա նում է´լ  ոնց որ 
թե ազ գա յին խտրութ յուն չկա: Բայց ազ-
գա յին էս խտրութ յու նը չկա մե նակ իս լա-
մա կան հան րութ յան ներ սում, այ սինքն՝ 
բուն իս լա մա կան երկ րում: 

Ըստ Ղո րա նի՝ կա էր կու «ազգ», մահ-
մե դա կան նե րի «ազ գը», այ սինքն՝ տվյալ 
երկ րում իս լամն ըն դու նած նե րի հան-
րութ յու նը, ու ան հա վատ գյա վուր նե րի 
«ազ գը»: Ու Ղո րա նը, ճիշտ ու ճիշտ ազ-
գիստ նե րի հիմ նա կան լո զուն գի պես, (այ-
սինքն, «մի ազգ, մի եր կիր, մի մշա կույթ» 
լո զուն գի պես, իսկ լեզ վի ընդ հան րութ-
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յունն էս տեղ, հաս կա նա լի պատ ճա ռով, 
չի պա հանջ վում), ողջ աշ խար հը բա ժա-
նում ա էր կու մա սի, էր կու «տան»: 

Ա ռա ջին «տու նը» – «Իս լա մի» կամ 
« Խա ղա ղութ յան տունն» ա, այ սինքն՝ 
տվյալ իս լա մա կան եր կի րը, իր ազգ-բա-
նա կով (սկզբնա կան շրջա նում՝ մահ մե-
դա կան նե րի զավ թած երկր նե րը): Երկ-
րորդ տու նը՝ « Պա տե րազ մի տունն» ա, 
այ սինքն՝ ոչ մահ մե դա կան գյա վուր նե րի 
երկր նե րը, որ հլը պի տի նվաճ վեն:

Ոչ իս լա մա կան բո լոր-բո լոր երկր նե-
րի հետ հա վեր ժա կան պա տե րազ մի էս 
սկզբուն քը լար ված կծկված զսպա նա-
կի կամ դան դաղ գոր ծո ղութ յան ռում բի 
պես դրված ա իս լա մի ուս մուն քի հենց 
հիմ քում: 

(Էս սկզբուն քը շատ-շատ էր հա րա-
զատ ա րա բա կան քոչ վոր ցե ղե րին, 
ո րով հե տեւ էս ցե ղե րի հիմ նա կան ար-
հեստ նե րից մե կը՝ ա վա զա կութ յունն ու 
թա լանն էր, քար վան կտրե լը, էս դարձ-
ված քի բուն ի մաս տով, կամ, ա րա բե րեն 
ա սած՝ «ղա զու»-ն: 

(Ե թե ա րաբ ցե ղե րից մեկ նու մե կը 
է թում էր, որ ու րիշ մի ա րա բա կան ցե-
ղի թա լա նի, հոգ էր տա նում, որ մարդ 
չսպա նի, վա խե նա լով վեն դե տա յից, 
այ սինքն՝ ար յան վրե ժից: Հենց ին քը՝ 
Մահ մե դը, ա ռանց խղճի ո րե ւէ խայ թի, 
զբաղ վում էր թա լա նով, քան զի թա լա նը 
«հայ րե րի սրբա գործ ված» ա վան դույթն 
էր ու բո լո րո վին էլ դա տա պար տե լի բան 
չէր հա մար վում: Բ նու թագ րա կան ա, որ 
հե տա գա յում թա լան չի զին վորն ար դեն 
հա մար վում էր՝ հա նուն իս լա մի սրբա-
զան պա տե րազ մի զին վոր):

Ու րեմն՝ իս լա մը ծա գել ա քրիս տո-
նեութ յու նից, ու մահ մե դա կան նե րը շատ 
բան են փոխ ա ռել քրիս տոն յա աշ խար-
հից; ( Հե տաքր քիր ա, որ ա րաբ նե րը նույ-
նիսկ չադ րա յի´ գոր ծա ծութ յունն են փոխ 
ա ռել Բ յու զան դիա յի քրիս տոն յա նե րից):

Սկզ բում, Ա րա բա կան խա լի ֆա թի 
կազմ վե լու ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րին, 
իս լա մը շատ ա վե լի հան դուր ժող էր, քան 

չոր րորդ դա րի քրիս տո նեութ յու նը: Պե-
տա կան իշ խա նութ յու նը նվա ճած քրիս-
տոն յա նե րը ոչն չաց նո´ւմ  էին «հե թա նո-
սա կան», այ սինքն՝ ոչ քրիս տո նեա կան 
ար վեստն ու գի տութ յու նը, իսկ ա ռա ջին 
մահ մե դա կան նե րը սո վո րո´ւմ  էին ի րենց 
նվա ճած երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րից, յու-
րաց նում էին սրանց մշա կույ թը: 

(Ս րա հիմ նա կան պատ ճա ռը ե րե ւի 
մահ մե դա կան նե րի փոք րաթ վութ յունն ու 
խիստ հե տամ նա ցութ յունն էր, ու ի րանք 
սա շատ լավ էին գի տակ ցում):

Հենց մահ մե դա կան նե´րն սկ սե ցին 
եվ րո պա կան Վե րած նունդն ու Լու սա-
վոր չութ յու նը: Հենց ա րաբ նե´րն  էին, որ 
նվա ճե լով Հնդ կաս տա նը, հնդիկ նե րից 
փոխ ա ռան թվան շան նե րը գրե լու հա-
մա կարգն ու սա տա րա ծե ցին Եվ րո պա-
յում, որ տե ղից էլ սա տա րած վեց ողջ աշ-
խար հում: Հենց մահ մե դա կա´ն գիտ նա-
կան ներն են հո րի նել «քի միա, ալ գեբ րա» 
կամ «ալ ջեբ րա» բա ռերն ու իս լա մա կան 
գիտ նա կան նե րը զգա լի զար գաց րել էին 
էս գի տութ յուն նե րը: Ու հենց մահ մե դա-
կան նե´րը հայտ նա գոր ծին Հին Հու նա-
կան ոչ կա նո նա կան հա մար վող գի տութ-
յու նը ու սա փո խան ցե ցին միջ նա դար յան 
Եվ րո պա յին: 

Բայց իս լա մը վե րաց րել էր ան հա տա-
կան հո գե ւոր ու նեց ված քը, ա վե լի ճիշտ, 
հո գե ւոր ու նեց ված քը հան րայ նաց րել էր 
ու միա բան ազգ-բա նակ էր ստեղ ծե, ու 
էս հան գա ման քը, վաղ թե ուշ, պի տի իր 
ազ դե ցութ յունն ու նե նար ու ու նե ցավ է´լ: 

Իս լա մա կան երկր նե րը քիչ-քիչ «փակ-
վե ցին» ու դար ձան լրիվ տո տա լի տար, 
տեղ-տեղ հաս նե լով ծայ րա հե ղութ յուն-
նե րի: Մահ մե դա կան երկր նե րի ա ռա ջըն-
թա ցը խիստ դա դա րեց, ու Իս լա մա կան 
Աշ խար հը է սօր դե մոկ րա տա կան հա մար-
վող երկր նե րից չա փա զանց հետ ըն կավ:

 Հետ ըն կավ հա մար յա ա մեն ա ռու մով, 
թե´ ար տադ րա կան կա րո ղութ յուն նե րի, 
թե´ գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի, 
թե´ ար վես տի, ե րաժշ տութ յան ու գրա-
կա նութ յան աս պա րեզ նե րում:
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Ու ա մե նա սար սա փե լին այն հան գա-
մանքն ա, որ է սօր վա իս լա մա կան ազգ-
բա նակ նե րի մի մա սը ոչ մահ մե դա կան 
աշ խար հը հա մա րում ա « Պա տե րազ մի 
Տուն», այ սինքն՝ իր ար դեն մա հա ցու 
թշնա մին, (մա նա վանդ Իս րա յե լը հիմ-
նե լուց ու ԱՄՆ-ի (ու համ էլ ու րիշ նե րի) 
60-ամ յա ար տա քին ան բա րո քա ղա քա-
կա նութ յու նից հե տո) ու րեմն՝ համ էլ ոչն-
չաց նե լու ար ժա նի: 

Ու քա նի որ իս լա մա կան ազգ-բա նակ-
նե րից ար դեն ա տո մա յին ռումբ ու նե ցող 
էլ կա ու շու տով ե րե ւի է լի´ կըլ նի, էս Գն-
դի ա ռանց էն էլ սար սա փե լի վի ճակն 
շատ ա վե լի սար սա փե լի ա: 

Միակ ել քը, ա վե լի ճիշտ, մեր միակ 
հույ սը պի տի լի նի ինչ-որ բա րո յա կան` մի 
ինչ-որ ըն դու նե լի ձե ւով մահ մե դա կան նե-
րին հա մո զե լը, որ սրանք ի րենց ե կե ղե-
ցուն չթող նեն, որ խառն վի պե տութ յան 
ու կրթութ յան հար ցե րին:

14. Ո՞Վ Ա ՄԵՂԱՎՈՐԸ

ՃՈՐՏԸ.– Գի դե՞ք, ինչ քան բան կա նեի, 
թե որ ըն ձի հրա մա յեին:

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

Մեր էս «հա յե ցի մտա ծո ղութ յան» 
ի րա կան էութ յու նը հե տեւ յալն ա: 

Մենք մեր էս ի րոք որ թշվառ ու ո ղոր-
մե լի վի ճա կի մե ղա վոր նե րին ման ենք 
գա լիս մե նակ ու մե նակ դրսում, մե նակ 
ու մե նակ մեզ նից (ու շատ ան գամն էլ` 
մեր երկ րից) դուրս: 

Մենք մե ղա վոր ենք հա մա րում՝ ա ռաջ-
վա (մեկ-մեկ էլ՝ է սօր վա) պար սիկ նե րին, 
ա ռաջ վա հույ նե րին ու հռո մեա ցի նե րին 
ու հե տո էլ՝ ա րաբ նե րին: 

Մենք մեր էս ա ղե տա լի վի ճա կի մե-
ղա վորն ենք հա մա րում թուր քե րին, ու 
էն էլ՝ 800 տա րի, հրեա նե րին ու մա սոն-
նե րին (տար բե րակ` ջհու դա մա սոն նե րին) 
ու ռուս նե րին ու ա մե րի կա ցի նե րին ու 
անգ լիա ցի նե րին ու գեր մա նա ցի նե րին ու 
ֆրան սիա ցի նե րին: 

Մենք մե ղա վոր ենք հա մա րում Լե նի-
նին, Ս տա լի նին, Ա թա թուր քին, Ֆ րուն-
զեին, Պետ րոս Մե ծին ու Ե կա տե րի նա 
2-րդին, Պու տի նին են, եւն, եւն: 

Ում ա սես, որ մենք մե ղա վոր չենք 
հա մա րում (բա ցի ե րե ւի նե նեց ներն ու 
չուկ չի ներն ու Ավստ րիա լիա յի ու մեկ էլ` 
Ջամ բո- Մամ բո ցե ղի բնիկ նե րը): Ա մեն 
տեղ ու ա մեն ին չի մեջ ման ենք գա լիս 
մեր է սօր վա վի ճա կի ու ա պա գա ա հա-
վոր վտանգ նե րի մե ղա վոր նե րին: 

Ու բնու թագ րա կան ա, որ շատ ան-
գամ, նույ նիսկ երբ հաս կա նում ենք, 
որ մեր թշվա ռութ յուն նե րի հիմ նա կան 
պատ ճա ռը մեր է սօր վա իշ խա նա վոր-
նե րի ստեղ ծած պե տութ յունն ա (պե-
տե րի խմբի միա բան «ազգ-բա նա կը», 
ինչն ի րո´ք մի թա լան չի ազգ-բա նա կի 
պես ա գոր ծում), սրանց ա սում ենք 
«թուրք» կամ «թրքի գոր ծա կալ» կամ 
էլ «ջհու դա մա սո նա կան գոր ծա կալ»:

Ու եր բեք ոչ մե կիս մտքով չի անց-
նում, որ կա րող ա մե ղա վոր ըլ նենք 
հենց մե´նք, որ մեր սե փա կան ճոր-
տութ յան ու թշվա ռութ յան պատ ճա ռը 
մեր իսկ ան կեղծ մո լո րութ յուն ներն 
ու նա խա պա շար մունք ներն ու ան-
տեղ յա կութ յունն են, որ մեր հա մար 
ան սահ ման թանկ թվա ցող ու տո պիա-
կան, ա նի րա կա նա լի ե րազ նե րի հե-
տե ւից ընկ նե լը ե րե ւի կոր ծա նա րար 
ա: 

Մենք մեզ թույլ էլ չենք տա լիս կաս-
կա ծե լու, որ շատ հնա րա վոր ա, որ էս 
կոր ծա նա րար «միա բա նող գա ղա փա-
րա խո սութ յան» հիմ նա դիր նե րը, օ րի-
նակ՝ համ էլ մեր «հան ճա րեղ» հա մար-
վող հայ գրող նե րից մի քա նիսն են: 

Մենք, շատ-շատ ա գամ, մե ծա մոլ 
ու մե ծա միտ ենք, սնա հա վատ ու նա-
խա պա շար ված ու, հա զար ափ սոս, 
եր բեմն էլ խա վա րա մոլ ու ստրկա միտ 
ու, հա զար ափ սոս, շատ ան գամն էլ 
ա հա վոր վախ կոտ ենք: 

Մենք, շատ շատ հա ճախ, ման կա-
միտ ենք:
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ՄԵՐՈՒԺԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ս րա նից քիչ ա ռաջ շատ կլսեիր. « Մենք 
փայ լուն ազգ ենք, մենք հա մաշ խար հա-
յին ազգ ենք»: Վեր ջերս ար դեն ու րիշ 
բան ես լսում. «Որ պես ազգ՝ բա նի պետք 
չենք» (այ սինքն՝ «միա բա նող ազ գա յին 
գա ղա փա րա խո սութ յուն» չու նենք): 

Բայց եր բե ւէ լսե՞լ եք, որ մեկ նու մեկն 
ա սի. «Ես փայ լուն մարդ եմ, ես հա մաշ-
խար հա յին մարդ եմ, ես ան պետք մարդ 
եմ» (տես Կա րել Չա պե կի` Բա ռե րին գե-
րի վեր նա գի րը): 

« Միա բա նող գա ղա փա րա խո սութ-
յուն նե րը» մեզ ձեռ են տա լի հենց է´ն բա-
նի հա մար, որ ԱԶԱՏՈՒՄ ԵՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: 

Իլֆն ու Պետ րովն ա սում են, որ խեղդ-
վող նե րի փրկութ յան գոր ծը ա մեն մի 
խեղդ վո ղի անձ նա կան գործն ա: Մ տա-
ծե լու բան չի՞: Մ տա ծե լու ժա մա նա կը չի՞: 

Ժա մա նա կը չի՞, որ ըն դու նենք, որ մենք 
ա նիվ հայտ նա գոր ծող չենք, մա նա վանդ, 
որ այդ ա նի վը վա ղուց հայտ նա գոր ծել 
են:

Նո րից ու նո րից եմ ա սում.
Է լի´ եմ հարց նում: Ա սենք թե` միա բան-

վանք: Միա բան վանք ու շարք կանգ նե-
ցինք ու մի հատ էլ գե րազ նիվ ու գեր խե-
լոք ֆյու րեր ճա րե ցինք (էս ապ րան քից 
ոչ միայն Հա յաս տա նը չու նի, այ լեւ ողջ 
աշ խար հը, բայց մի րո պե հա մա րենք, թե 
ճա րել ենք): Հե տո էլ է սօր վա իշ խա նա-
վոր նե րին քշինք ու դատ ցինք ու ի րանց 
ու նեց վածքն էլ խլինք: 

ԱՍԵՔ, ԽՆԴՐԵՄ, ՀԵՏՈ Ի՞ՆՉ ԵՆՔ 
ԱՆԵԼՈՒ: 

Շարք-շարք հար ձակ վե լու ենք Թուր-
քիա յի՞ ու Չի նաս տա նի՞ վրա ու ջնջե լո՞ւ 
ենք դրանց, որ Ծո վից-ծո վը սար քե՞նք:

Ֆ. Ա. ՀԱՅԵԿԻ ՈՒ Լ. Հ. Է. ՄԻԶԵՍԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՐՔԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

« Գի տա կան տե սութ յու նը ոչ թե էն 
պատ ճա ռով ա հաղ թում, որ դրա հա կա-
ռա կորդ նե րը հա մոզ վում են, որ էդ տե-
սութ յունն ա ճիշտ ու լու սա վոր վում են, 

այլ որ էդ հա կա ռա կորդ նե րը քիչ-քիչ մեռ-
նում վե րա նում են, իսկ նոր սե րունդն էդ 
տե սութ յու նը (բա ռա ցի) մոր կա թի հետ ա 
յու րաց նում»:

ՄԱՔՍ ՊԼԱՆԿ

HAYEK. F. A. (FRIEDRIECH AUGUST 
VON HAYEK)

(ԷՆ ԵՐԵՔ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ԳԻՐ ՔԸ, 
ՈՐ ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ ՍՏԵՂ ԾԵ ԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՊԻՏԻ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱՍԻՐՎԵՆ)

1. Law,LegislationandLiberty:aNew
StatementoftheLiberalPrinciples
of Justice and Political Economy, 
London, Routledge And Chicago, 
Chicago University Press.

 (i) Vol. I, RulesandOrder, 1973;
 (ii) Vol. II, The Mirage of Social
Justice, 1976;

 (iii) Vol. III, ThePoliticalOrderofa
FreePeople, 1978. 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ, ԲԱՅՑ ՈՉ ԵՐԿՐՈՐ-
ԴԱ ԿԱՆՆԵՐԸ

2. The Road to Serfdom, London, 
Routledge, 1944 And Chicago, 
Chicago University Press, 1944.

3. TheConstitutionofLiberty, London, 
Routledge, 1960 And Chicago, 
Chicago University Press, 1960

4. DenationalizationofMoney, London: 
Institute of Economic Affairs. 

5. The Fatal Conceit: The Errors of
Socialism, London, Routledge, 1988 
And Chicago, Chicago University 
Press, 1989.

ФРИДРИХ АВГУСТ ФОН ХАЙЕК

(ԷՆ ԵՐԵՔ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ԳԻՐ ՔԸ, 
ՈՐ ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ ՍՏԵՂ ԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՊԻՏԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՈՒՍՈՒՄ ՆԱՍԻՐՎԵՆ)
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Միաբանություննի՞նչենքանելու

Право, законодательство и свобода
(1) Правила и порядок; 
(2) Мираж социальной справед-

ливости; 
(3) Общество свободных (Полити-

ческий порядок свободного народа)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ

Дорога к рабству 
Пагубная самонадеянность
Конституция свободы
Частные деньги

MISES L. (LUDWIG HEINRICH 
EDLER VON MISES)

«Մտածելու ունակություն ունեցող 
մարդու ու էս ունակությունից զուրկ 
մարդու արանքը անանցանելի անդունդ 
կա»:

ԼՅՈՒԴՎԻԳ ՖՈՆ ՄԻԶԵՍ

1. Socialism:AnEconomicandSocio-
logicalAnalysis (1922, 1932, 1951) 

2. Liberalismus (1927, 1962) 
3. Bureaucracy (1944, 1962) 
4. HumanAction:ATreatiseonEco-
nomics (1949, 1963, 1966, 1996) 

5. The Anti-Capitalistic Mentality 
(1956) 

ЛЮДВИГ ФОН МИЗЕС

1. Социализм
2. Либерализм 
3. Бюрократия как запланирован-

ный хаос
4. Человеческая деятельность
5. Свобода и собственность

Меру жан А рутюнян

Ч то буд ем делать с объединением?

Эт а стат ья, “Что будем делать с объе-
ди нением?” относи тс я к лозунгу: “М ы 
все  д ол жны обязатель но объе диниться и 
стать нацией- армией,  п оэтом у на м н ужна 
национал ьная идеология, об ъединяющая 
на с для того, чтобы против остоять вековым 
угрозам, ок ружающ их нас. ” Показано, что 
иде я наци ональ ной  объединяющей и део лог-
ии ошибочна, антид емократич на и па губ на, 
ес ли только  она не  пр изыв ае т объ ед ин иться 
вокруг  те х осно вных мо ральных и правов-
ых нормах, на  к оторых основано открыт-
ое гражданск ое демократическое обще-
ство. Приведены несколько истор ически е 
и с овременн ые п ри меры, по казывающи е, 
что пос тро ение нации-арм ии все гда было 
паг убно для да нной наци и. В к онце стат ьи 
п риведен а крат кая  п ер ечень  великих либер-
тарианцев – Люд вига фон а Ми зеса и Фри-
дриха Ав густа фон а Хайека на анг ли йском 
и русском, ч тобы ар мянский ч итатель имел 
возможность познакомит ьс я с основными 
либертарианс кими иде ями. 

Meruzhan  H arutyu nyan 

What  Are W e to  Do with U nity? 

The paper, What Ar e We to  Do wi th U nity ? 
deals wi th the slo gan, “ we  must  unite an d be-
come a na tion-army, and  he nce we nee d a  
n ational ideolo gy u niting us, to oppose al l t he 
perenni al  dangers besieging us.” It i s shown 
that the idea  of nat io nal  unit y is e ntire ly false, 
antidemo cratic an d disastrous unless it calls to 
unite for t he  basic moral  and l aw rules upon  
whic h a ci vi l or open an d democra ti c society is  
founded.  A f ew hi storica l and  modern examples  
are p resented  t o s how t he fatal conseq uences 
o f going  astra y fro m the l ibe rtarian pri nci ples 
and  buildi ng an army-nation wh ich h as alw ays  
been dest roying the giv en nat ion. At the en d of 
the paper a brief lis t of a few work s by the  great 
libertarians, Lud wig v on Mis es and Fr ie dri ech 
A ug ust von H aye k,  is  p resent ed—in En glish  
an d Russian— for t he Armenian general re ad-
er to get acquai nted with the main  libertarian  
ideas .
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Հայաստան-2017, հուլիս-սեպտեմբեր. փաստեր, իրադարձություններ

Հայաստան-2017, հուլիս-սեպտեմբեր.
փաստեր, իրադարձություններ

1 հու լի սի
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա-

կան վե հա ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րը 
հրա պա րա կել են միջ նոր դութ յուն՝ վե հա-
ժո ղո վի նա խա գահ Պեդ րո Ագ րա մուն-
տի լիա զո րութ յուն նե րը դա դա րեց նե լու 
մա սին: Սա այդ կա ռույ ցի պատ մութ յան 
ըն թաց քում ղե կա վա րի հան դեպ ին պիչ-
մեն տի գոր ծըն թաց սկսե լու ա ռա ջին 
դեպքն է: Ք վեար կութ յու նը տե ղի կու նե-
նա ԵԽԽՎ-ի՝ հոկ տեմ բե րին կա յա նա լիք 
հա ջորդ նստաշր ջա նում: ԵԽԽՎ նա խա-
գա հին պաշ տո նանկ ա նե լու նա խա ձեռ-
նութ յամբ պատ գա մա վոր նե րը հան դես 
են ե կել այն բա նից հե տո, երբ Ագ րա-
մուն տի գլխա վո րութ յամբ մի պատ վի րա-
կութ յուն, ո րի կազ մում ե ղել են նաեւ ՌԴ 
Պետ դու մա յի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, մեկ նել 
է Սի րիա: Ն րա պաշ տո նան կութ յու նը պա-
հան ջել է նաեւ ԵԽԽՎ-ում Հա յաս տա նի 
պատ վի րա կութ յու նը, ո րի ան դամ նե րը 
Ագ րա մուն տին բազ միցս մե ղադ րել են 
Ադր բե ջա նի հետ գոր ծարք նե րի գնա լու 
եւ Բաք վից նվեր ներ ստա նա լու հա մար:

3 հու լի սի
Ե րե ւա նի Ա վան եւ Նոր- Նորք վար-

չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սութ յան դա տա րա նում մեկ նար կեց 
« Սաս նա ծռեր»-ի գոր ծով 18 մե ղադր-
յա լի մա սով ա ռա ջին դա տա կան նիս տը։ 
Սա ա ռան ձին վա րույ թով քննվող գործ 
է, եւ կքննվի ար տագ նա։

Մ յուս 14 ան դամ նե րի գոր ծե րը ես 
քննվում են ար տագ նա՝ նույն դա տա րա-
նում:

4 հու լի սի
Ա ռա վոտ յան մեկ նար կած Ազ գա յին 

ժո ղովն այ սօր ար տա հերթ նստաշր-
ջա նում քննար կեց Սե ւա նից հա վել յալ 

100 մի լիոն խո րա նարդ մետր ջուր բաց 
թող նե լու նա խա գի ծը, ո րով ա ռա ջարկ-
վում է ներ կա յիս տա րե կան 170 մի լիոն 
խո րա նարդ մետ րի փո խա րեն լճից բաց 
թող նել 270 խո րա նարդ մետր ջուր: 
Լ րա ցու ցիչ ջրա ռի անհ րա ժեշ տութ յու-
նը կա ռա վա րութ յու նը հիմ նա վո րում է 
է ներ գե տիկ եւ ո ռոգ ման կա րիք նե րով: 
Մինչ դեռ բնա պահ պան նե րը պնդում են, 
որ լրա ցու ցիչ ջուր բաց թող նե լու նա խա-
ձեռ նութ յան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից 
են ռու սա կան կա պի տա լով աշ խա տող 
ՀԷԿ-ե րի հա մար հա վել յալ շա հույթ ներ 
ա պա հո վե լը, ձկնա բու ծա րան նե րը ջրով 
ա պա հո վե լը, լճա փի մաս նա վոր կա-
ռույց նե րը, այդ թվում՝ ա ռանձ նատ նե-
րը ջրից պաշտ պա նե լու ցան կութ յու նը: 
ԱԺ նիս տին զու գա հեռ՝ ա վե լի քան յոթ 
տասն յակ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող-
մից ստեղծ ված «S.O.S. Սե ւան» նա խա-
ձեռ նութ յու նը բո ղո քի ակ ցիա անց կաց-
րեց խորհր դա րա նի շեն քի մոտ:

5 հու լի սի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պաշտ պա-

նութ յան նա խա րա րութ յան հա ղորդ-
մամբ` հա կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ 
ակ տի վութ յու նը ճնշե լու հա մար ՊԲ 
ա ռա ջա պահ զո րա մա սե րը ժա մը 20:31-
20:40-ի սահ ման նե րում ստիպ ված են 
ե ղել ձեռ նար կել պա տաս խան գոր ծո-
ղութ յուն ներ, ին չի արդ յուն քում վնաս է 
հասց վել Ալ խան լու գյու ղում տե ղա կայ-
ված կրա կա կե տին: ՊԲ հա մա պա տաս-
խան ծա ռա յութ յուն նե րի տվյալ նե րով` 
հա կա ռա կորդն ու նի կո րուստ ներ: Հայ-
կա կան կող մը կո րուստ ներ չի ու նե ցել:

11 հու լի սի
Բր յու սե լում՝ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա-

մա նա խա գահ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 



79

Հայաստան-2017, հուլիս-սեպտեմբեր. փաստեր, իրադարձություններ

եւ ներ կա յութ յամբ, հան դի պե ցին Հա յաս-
տա նի ու Ադր բե ջա նի արտ գործ նա խա-
րար ներ Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը եւ Էլ մար 
Մա մեդ յա րո վը: Պաշ տո նա կան հա ղոր-
դագ րութ յան հա մա ձայն` Հա յաս տա նի 
ԱԳ նա խա րա րը հան դիպ ման ժա մա նակ 
ընդգ ծել է շփման գծում ի րա վի ճա կի 
կա յու նաց ման անհ րա ժեշ տութ յունն ու 
այդ նպա տա կով շեշ տել Վիեն նա յի եւ 
Սանկտ Պե տեր բուր գի գա գա թա ժո ղով-
նե րին ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րի ի րա գոր ծու մը:

15 հու լի սի
ԿԸՀ-ն  իր ար տա հերթ նիս տում մեր-

ժեց «Օ հան յան- Րաֆ ֆի-Օս կան յան» 
դա շին քի դի մու մը, ո րով պա հանջ վում 
էր մեկ ընդ հա նուր բա զա յում միա վո րել 
ապ րի լի 2-ի ընտ րութ յուն նե րի ժա մա-
նակ տե ղա մա սե րում հա տուկ սար քե րով 
ստաց ված մատ նա հետ քե րը, իսկ այ նու-
հե տեւ՝ ԵԱՀԿ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ-
յան եւ ի րենց մաս նա գետ նե րի ան մի ջա-
կան մաս նակ ցութ յամբ ստու գել՝ արդ յո՞ք 
կան մատ նա հետ քե րի հա մընկ նում ներ: 
Դի մու մը մեր ժե լուց հե տո դա շին քի լիա-
զոր ներ կա յա ցու ցիչն «Ա զա տութ յան» 
հետ զրույ ցում նշեց, որ դեռ հստակ ո րո-
շում չու նեն՝ կապ ված վար չա կան դա-
տա րան դի մե լու հետ, նաեւ հա վե լեց, որ 
ի րենց մաս նա գետ ներն այժմ աշ խա տում 
են ցու ցակ նե րի հետ` փոր ձե լով բա ցա-
հայ տել կրկնաք վե րա կութ յան դեպ քե րը։

17 հու լի սի
Ե րե ւա նում տե ղի ու նե ցավ հա վաք եւ 

երթ՝ ի ա ջակ ցութ յուն « Սաս նա ծռե րի» 
ան դամ նե րի: Մեկ տա րի ա ռաջ այս օ րը 
զին ված խմբի ան դամ նե րը վաղ ա ռա-
վոտ յան գրա վե ցին Է րե բու նու ոս տի կա-
նա կան գնդի տա րած քը եւ այն ի րենց 
վե րահս կո ղութ յան տակ պա հե ցին եր կու 
շա բաթ: « Սաս նա ծռե րի» ան դամ նե րը 
հու լի սի 31-ին հանձն վե ցին ի րա վա պահ-
նե րին: Եր թին մաս նակ ցում էին նաեւ 
ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ:

18 հու լի սի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ար տա քին 

գոր ծե րի նա խա րար Կա րեն Միր զո յա-
նը եւ պաշտ պա նութ յան նա խա րար Լե-
ւոն Մ նա ցա կան յանն ըն դու նե ցին ԵԱՀԿ 
գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ դես պան Ան ջեյ Կասպ շի-
կին: Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը 
քննար կե ցին ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի 
անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի գրա սեն յա կի 
կող մից ԼՂ Պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
եւ Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի շփման 
գծում ի րա կա նաց վող դի տար կում նե րին 
վե րա բե րող մի շարք հար ցեր։ Անդ րա-
դարձ կա տար վեց նաեւ վեր ջին շրջա-
նում Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի կող մից 
հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի ին տեն-
սիվ խախ տում նե րին։ Վեր ջին շրջա նում, 
հատ կա պես հու լի սի սկզբին շփման 
գծում լար վա ծութ յան սաստ կա ցու մից 
հե տո, միջ նորդ նե րը փոր ձում են ա ռա վել 
աշ խու ժաց նել առն վազն Հա յաս տա նի եւ 
Ադր բե ջա նի արտ գործ նա խա րար նե րի 
մա կար դա կով հան դի պում նե րը:

19 հու լի սի
Բա կո Սա հակ յա նը վե րընտր վեց Լեռ-

նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ: Ընտ-
րութ յու նը կա յա ցավ Ղա րա բա ղի Ազ-
գա յին ժո ղո վի հա տուկ նիս տում: Բա-
կո Սա հակ յա նի օգ տին քվեար կեց 28, 
նրա միակ մրցա կից, Ս տե փա նա կեր տի 
նախ կին քա ղա քա պետ, պատ գա մա վոր 
Է դո ւարդ Ա ղա բեկ յա նի օգ տին՝ 4 պատ-
գա մա վոր: Բա կո Սա հակ յա նը Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղը ղե կա վա րում է ար դեն 
տա սը տա րի եւ կշա րու նա կի ղե կա վա-
րել նաեւ ան ցու մա յին ե ռամ յա փու լում՝ 
մին չեւ փո փոխ ված Սահ մա նադ րութ յան 
ամ բող ջա պես կյան քի կոչ վե լը:

20 հու լի սի
Կա ռա վա րութ յունն այ սօր վա նիս-

տում հա վա նութ յուն տվեց հայ-ռու սա-
կան միաց յալ զո րա խումբ ստեղ ծե լու 
հա մա ձայ նա գի րը վա վե րաց նե լու մա սին 
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օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յա նը եւ 
այն սահ ման ված կար գով կներ կա յաց նի 
Ազ գա յին ժո ղով՝ հաս տատ ման։ Փաս-
տաթղ թի բա ցատ րութ յու նում նշված է, 
որ միաց յալ զո րա խում բը նա խա տես-
ված է Կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում 
ռազ մա կան անվ տան գութ յուն ա պա հո-
վե լու հա մար: Այն կոչ ված է կան խե լու եւ 
հետ մղե լու Ռու սաս տա նի ու Հա յաս տա-
նի դեմ հնա րա վոր զին ված հար ձա կու մը 
տա րա ծաշր ջա նի սահ ման նե րում: 

23 հու լի սի
Նշ վեց Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 

հինգ տա ղա վար տո նե րից մե կը՝ Ք րիս-
տո սի Պայ ծա ռա կեր պութ յան տո նը: 
Qahana.am կայ քի տե ղե կաց մամբ` Հայ 
Ա ռա քե լա կան Սուրբ ե կե ղե ցին Պայ ծա-
ռա կեր պութ յան տո նը նշում է նաեւ Վար-
դա վառ ան վա նու մով, ո րի ժա մա նակ ժո-
ղովր դա կան սո վո րույթ նե րից է միմ յանց 
վրա ջուր ցո ղե լը։

3 օ գոս տո սի
Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նեց «Թ վա-

յին Հա յաս տան» հիմ նադ րամ ստեղ ծե լու 
եւ դրա կա նո նադ րութ յու նը հաս տա տե-
լու մա սին ո րո շում՝ նպա տակ ու նե նա լով 
բարձ րաց նել կա ռա վար ման արդ յու նա-
վե տութ յու նը, ա պա հո վել թա փան ցի-
կութ յուն եւ բա րեն պաստ բիզ նես մի ջա-
վայր ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ: Հիմ-
նադ րա մի ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր ված 
է ՀՀ թվա յին օ րա կար գի ի րա գործ ման 
անհ րա ժեշ տութ յամբ:

5 օ գոս տո սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Թեհ րան ժա-

մա նած Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը ներ կա գտնվեց Ի րա նի վե-
րընտր ված նա խա գահ Հա սան Ռո հա նիի 
երդ ման պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ յա-
նը: ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի հա-
սա րա կայ նութ յան եւ տե ղե կատ վութ յան 
մի ջոց նե րի հետ կա պե րի վար չութ յան 

հա ղորդ մամբ` երդ ման ա րա րո ղութ յու-
նից հե տո Սերժ Սարգս յա նը հան դի պում 
ու նե ցավ Հա սան Ռո հա նիի հետ, ո րի ըն-
թաց քում անդ րա դարձ ե ղավ է ներ գե տի-
կա յի, մաս նա վո րա պես` գա զի եւ է լեկտ-
րաէ ներ գե տի կա յի, ինչ պես նաեւ տրանս-
պոր տի ու հա ղոր դակ ցութ յան բնա գա-
վառ նե րում, այդ թվում` Հա յաս տա նի եւ 
Ի րա նի տա րածք նե րով Պար սից ծո ցը 
Սեւ ծո վի հետ կա պող մի ջազ գա յին 
տրանս պոր տա յին ու տա րան ցիկ ու ղի-
նե րի օգ տա գործ ման կա րե ւո րութ յա նը:

8 օ գոս տո սի
Այս տա րի օ գոս տո սի 8-ի դրութ յամբ 

Հա յաս տա նից ար տա հան վել է շուրջ 27.8 
հա զար տոն նա ծի րան` նա խորդ տար վա 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 19.3 հա զար 
տոն նա յի դի մաց: Այդ մա սին հա ղոր դում է 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
տե ղե կատ վութ յան եւ հա սա րա կայ նութ-
յան հետ կա պե րի բա ժի նը:

10 օ գոս տո սի
Շուրջ 20 օր հա ցա դու լի մեջ գտնվող 

« Սաս նա ծռեր» խմբի ան դամ ներ Վար-
դան Գե րա վետ յանն ու Տիգ րան Մա նուկ-
յա նը դա դա րեց րե ցին հա ցա դու լը։ Վեր-
ջին ներս հա ցա դուլ էին հայ տա րա րել՝ 
ներ կա յաց նե լով մի շարք պա հանջ ներ․ 
այդ թվում՝ « Սաս նա ծռեր» խմբի ան-
դամ նե րին, նաեւ Անդ րիաս Ղու կաս յա-
նին, Գե ւորգ Սա ֆար յա նին, Շանթ Հա-
րութ յուն յա նին եւ Սա րի թա ղի բա խում-
նե րի գոր ծով կա լա նա վոր ված բնա կիչ-
նե րին ճա նա չել քաղ բան տարկ յալ ներ: 
Բա ցի դրա նից` « Նու բա րա շեն» ՔԿՀ-ում 
պահ վող « Սաս նա ծռե րին» ընդ հա նուր 
բան տախ ցե րից տե ղա փո խել ա ռանձ-
նաց ված խցեր։

12 օ գոս տո սի
Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա-

յութ յան տվյալ նե րով նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նի պաշ տո նա վար ման ըն թաց-
քում՝ 2008-2017 թվա կան նե րին Հա յաս-



81

Հայաստան-2017, հուլիս-սեպտեմբեր. փաստեր, իրադարձություններ

տա նի մշտա կան բնակ չութ յու նը պա կա-
սել է ա վե լի քան 250 հա զար մար դով: 
2008-ի հուն վա րի 1-ին երկ րի մշտա կան 
բնակ չութ յան թվա քա նա կը 3 մի լիոն 230 
հա զար է ե ղել, այս տար վա հու լի սի 1-ի 
դրութ յամբ՝ 2 մի լիոն 979 հա զար: Ե թե 
նշված 250 հա զա րը բա ժա նենք նա խա-
գահ Սարգս յա նի պաշ տո նա վար ման ի նը 
տա րի նե րին, ա պա ստաց վում է, որ յու-
րա քանչ յուր տա րի Հա յաս տա նի բնակ-
չութ յու նը պա կա սել է շուրջ 28 հա զա րով:

14 օ գոս տո սի
Քնն չա կան կո մի տեի հա ղորդ մամբ` 

Ա րա րա տի մար զա յին քննչա կան վար-
չութ յան Վե դիի քննչա կան բաժ նում հա-
րուց վել է քրեա կան գործ՝ « Խոս րո վի ան-
տառ» պե տա կան ար գե լո ցի տա րած քում 
բռնկված հրդե հի դեպ քով։ Նախ նա կան 
տվյալ նե րով՝ 200-250 հա տա րած քում 
այր վում է բու սա ծածկ եւ ան տա ռա ծածկ 
տա րածք:

16 օ գոս տո սի
Հա յաս տա նի վար չա պետ Կա րեն Կա-

րա պետ յա նը ոչ պաշ տո նա կան այ ցով 
մեկ նեց Լեռ նա յին Ղա րա բաղ։ Ըստ Ղա-
րա բա ղի կա ռա վա րութ յան պաշ տո նա-
կան կայ քէ ջի, Կա րեն Կա րա պետ յա նին 
Շա հում յա նի շրջա նում դի մա վո րել է 
ԼՂՀ վար չա պետ Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա-
նը։ Վար չա պետ նե րը նախ ծա նո թա ցել 
էին Վար դե նիս- Մար տա կերտ մայ րու-
ղու շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րին՝ 
կա րե ւո րե լով այդ ճա նա պար հի նշա նա-
կութ յու նը թե՛ ռազ մա վա րա կան, թե՛ հա-
րա կից շրջան նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան 
զար գաց ման տե սանկ յուն նե րից, ա պա 
մաս նակ ցել են Քար վա ճառ քա ղա քի 
մեր ձա կայ քում հիմն վող ջրի գոր ծա րա-
նի հիմ նար կե քին:

18 օ գոս տո սի
ԱՄՆ Սենթ- Լո ւիս քա ղա քում կա յա-

ցած Grand Chess Tour ա րագ շախ մա տի 
գերմր ցա շա րում հայ գրոս մայս տեր Լե ւոն 

Ա րոն յա նը դար ձավ մրցա շա րի միանձն-
յա հաղ թո ղը։ Մո լո րա կի ու ժե ղա գույն 
շախ մա տիստ նե րից մե կը հա մար վող Լե-
ւոն Ա րոն յանն ան ցած ապ րի լին դար ձել 
էր նաեւ Նոր վե գիա յի Ս տա վան գեր քա-
ղա քում կա յա ցած Norwey Chess շախ-
մա տա յին գերմր ցա շա րի միանձն յա հաղ-
թո ղը, ո րի ըն թաց քում ա ռա վե լութ յան էր 
հա սել, մաս նա վո րա պես, աշ խար հի չեմ-
պիոն Մագ նուս Կարլ սե նի, նախ կին չեմ-
պիոն Վ լա դի միր Կ րամ նի կի եւ հա վակ-
նորդ Սեր գեյ Կար յա կի նի նկատ մամբ:

21 օ գոս տո սի
Հու նահ ռո մեա կան ո ճի ըմբ շա մար տիկ 

Ար թուր Ա լեք սան յա նը հաղ թեց աշ խար-
հի չեմ պիո նի տիտ ղո սի հա մար ըն թա ցող 
մե նա մար տում: Ըմբ շա մար տի աշ խար հի 
ա ռաջ նութ յան 98 կգ քա շա յին կար գի 
եզ րա փա կի չում Ա լեք սան յա նի մրցա կիցն 
էր Ռու սաս տա նը ներ կա յաց նող Մու սա 
Եվ լոե ւը: Այս պի սով` Ա լեք սան յա նը դար-
ձավ աշ խար հի ե ռա կի չեմ պիոն: Նա Եվ-
րո պա յի ե ռա կի չեմ պիոն է, ինչ պես նաեւ 
2012 թվա կա նի Օ լիմ պիա կան խա ղե րի 
բրոն զե եւ 2016 թվա կա նի Օ լիմ պիա-
կան խա ղե րի ոս կե մե դա լա կիր:

21 օ գոս տո սի
Կ յան քից հե ռա ցել է ա կա նա վոր ար-

ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, հրա պա րա կա-
խոս եւ թարգ մա նիչ Պերճ Զեյ թունց յա նը։ 
Այդ մա սին տե ղե կաց նում «Ար մենպ րե-
սը»: Զեյ թունց յա նը ե ղել է « Հայ ֆիլմ» 
կի նոս տու դիա յի խմբա գիր, այ նու հե տեւ 
հե ռուս տա ֆիլ մե րի «Ե րե ւան» ստու-
դիա յի գլխա վոր խմբա գիր, 1975-1986 
թվա կան նե րին՝ Հա յաս տա նի գրող նե-
րի միութ յան քար տու ղար, 1991-1992 
թվա կան նե րին` Հա յաս տա նի մշա կույ թի 
ա ռա ջին նա խա րա րը: Հե ղի նակ էր 12 
պիես նե րի, ո րոնք բե մադր վել են Ե րե ւա-
նի թատ րոն նե րում։ Գր քե րը թարգ ման-
վել են 11 լե զու նե րով, այդ թվում՝ ռու սե-
րեն, անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, ա րա բե րեն։
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23 օ գոս տո սի
« Հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն-

ներն ամ րապնդ վել են ա մե նա լուրջ ձե-
ւով»: Այ սօր Սո չիում Հա յաս տա նի նա-
խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հետ հան-
դիպ մա նը նման հայ տա րա րութ յուն է 
ա րել Ռու սաս տա նի նա խա գահ Վ լա դի-
միր Պու տի նը: Նա նշել է նաեւ, որ Հա-
յաս տա նը ՌԴ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցում 
է անվ տան գութ յա նը եւ տնտե սութ յանն 
առնչ վող հար ցե րով:

24 օ գոս տո սի
Վե ցե րորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո-

ղովն ա վար տեց նա խօ րեին մեկ նար-
կած ար տա հերթ նիս տի աշ խա տանք-
նե րը: Խորհր դա րա նը երկ րորդ ըն թերց-
մամբ եւ ամ բող ջութ յամբ ըն դու նեց 
ար տա հերթ նիս տը նա խա ձեռ նո ղի՝ կա-
ռա վա րութ յան ներ կա յաց րած` Հա յաս-
տա նի կա ռա վա րութ յան կա ռուց ված քի 
մա սին, Քնն չա կան կո մի տեի մա սին, 
Պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
ան ձանց վար ձատ րութ յան մա սին, Հե-
ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի մա սին, 
Պե տա կան տուր քի մա սին օ րենք նե րում 
փո փո խութ յուն ներ ու լրա ցում ներ կա-
տա րե լու մա սին օ րի նագ ծե րը:

28 օ գոս տո սի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նեց Հա վա-

քա կան անվ տան գութ յան պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պութ յան (ՀԱՊԿ) գլխա վոր 
քար տու ղար Յու րի Խա չա տու րո վին, ով 
պաշ տո նը ստանձ նե լուց հե տո ա ռա ջին 
ան գամ էր այ ցե լել Հա յաս տան: Նա խա-
գա հի կայ քէ ջի փո խանց մամբ՝ նա խա-
գա հը եւ ՀԱՊԿ գլխա վոր քար տու ղա-
րը քննար կել են «ընդ հա նուր առ մամբ 
ՀԱՊԿ պա տաս խա նատ վութ յան գո-
տում եւ, մաս նա վո րա պես, Հա րա վա յին 
Կով կա սում խա ղա ղութ յան, կա յու նութ-
յան եւ անվ տան գութ յան ամ րապնդ-
մանն առնչ վող հար ցեր»:

1 սեպ տեմ բե րի
Պաշ տո նա պես բաց վեց Վար դե նիս- 

Մար տա կերտ ճա նա պար հը: Հան դի սա-
վոր մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել են նաեւ 
Հա յաս տա նի ու Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
նա խա գահ նե րը: Ծ րագ րի ընդ հա նուր 
ար ժե քը, ըստ « Հա յաս տան» Հիմ նադ-
րա մի, կազ մել է մոտ 17 մլրդ դ րամ, 
ո րից 7,5 մի լիարդ դրա մը հատ կաց րել 
է Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը, մոտ 
եր կու մի լիարդ էլ՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի կա ռա վա րութ յու նը:

Ճա նա պար հը, ո րը Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի իշ խա նութ յուն նե րի բնո րոշ մամբ` 
«ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն» 
ու նի, հիմ նադ րա մի 25 տար վա գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում ի րա կա նաց րած 
ա մե նա խո շոր ծրա գիրն է: Նոր մայ-
րու ղին սկիզբ է առ նում Գե ղար քու նի-
քի մար զից եւ Ար ցա խի Շա հում յա նի 
շրջա նով ձգվում մին չեւ Մար տա կեր տի 
շրջան։ 114․6 կմ  եր կա րութ յամբ ճա նա-
պարհն ու նի 10 եւ ա վե լի մետր լայ նութ-
յուն:

4 սեպ տեմ բե րի
ՉԺՀ պաշ տո նա կան այ ցի շրջա նակ-

նե րում ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րար Վի գեն Սարգս յանն այ սօր հան դի-
պել է Չի նաս տա նի պաշտ պա նութ յան 
նա խա րար Չան Վանց յո ւա նին։ Հայ-չի-
նա կան բա նակ ցութ յուն նե րում կող մե-
րը քննար կել են փոխ գոր ծակ ցութ յու նը 
եր կու երկր նե րի հա մար զին վո րա կան 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման եւ հու-
մա նի տար ո լոր տում։ Հա մա ձայ նութ յուն 
է ձեռք բեր վել պաշտ պա նա կան եւ անվ-
տան գութ յան հար ցե րում հայ-չի նա կան 
փոխ գոր ծակ ցութ յու նը խո րաց նե լու, 
փո խա դարձ շփում ներն ին տեն սի վաց-
նե լու ուղ ղութ յամբ։ Վի գեն Սարգս յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել չի նա կան 
կող մին՝ տա րի ներ շա րու նակ Հա յաս-
տա նի պաշտ պա նա կան ո լոր տին ան-
հա տույց օգ նութ յուն տրա մադ րե լու հա-
մար։



83

Հայաստան-2017, հուլիս-սեպտեմբեր. փաստեր, իրադարձություններ

5 սեպ տեմ բե րի
Ե րե ւա նի ա վա գա նու Կր թութ յան, 

մշա կույ թի եւ սո ցիա լա կան հար ցե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը ձայ նե րի մե-
ծա մաս նութ յամբ բա ցա սա կան եզ րա-
կա ցութ յուն տվեց «Ելք» խմբակ ցութ-
յան ան դամ նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված 
փո ղոց նե րի ան վա նա կո չութ յան վեց նա-
խագ ծե րին:

7 սեպ տեմ բե րի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ազ գա յին ժո-

ղո վի հա տուկ նիս տում տե ղի ու նե ցավ 
Ղա րա բա ղի նա խա գահ Բա կո Սա հակ-
յա նի երդ ման հան դի սա վոր ա րա րո-
ղութ յու նը: Ըստ ԼՂՀ նա խա գա հի պաշ-
տո նա կան կայ քէ ջի, Բա կո Սա հակ յա նը 
եր դում է տվել Սահ մա նադ րութ յամբ 
սահ ման ված կար գով եւ ստանձ նել երկ-
րի ղե կա վա րի պաշ տո նը:

9 սեպ տեմ բե րի
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Գա րե-

գին երկ րոր դի, Մոսկ վա յի եւ Հա մայն 
Ռու սիո Կի րիլ Պատ րիար քի ու Կով կա-
սի մահ մե դա կան նե րի վար չութ յան նա-
խա գահ շեյխ-ուլ-իս լամ Ալ լահ շուք յուր 
Փա շա Զա դեի՝ նա խօ րեին Մոսկ վա յի Ս. 
Դա նիե լի պատ րիար քա նիստ վան քում 
տե ղի ու նե ցած ե ռա կողմ հան դի պու մից 
հե տո տա րա ծաշր ջա նի հո գե ւոր ա ռաջ-
նորդ նե րը հան դես են ե կել հա մա տեղ 
հայ տա րա րութ յամբ. « Հայ եւ ադր բե-
ջան ցի ժո ղո վուրդ նե րը մշտա պես ապ-
րե լու են կողք կող քի, այդ իսկ պատ-
ճա ռով չկա այ լընտ րանք, քան խա ղա-
ղութ յունն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը։ 
Ա ղո թում ենք խա ղա ղութ յան պահ պան-
ման եւ հա կա մար տութ յան հետ առնչ-
ված բո լոր հու մա նի տար խնդիր նե րի 
շու տա փույթ լուծ ման հա մար եւ առ այդ 
հոր դո րում մեր ժո ղո վուրդ նե րի քա ղա-
քա կան եւ հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե-
րին»,- մաս նա վո րա պես աս ված է հայ-
տա րա րութ յու նում։

10 հու նի սի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նել է ԵԱՀԿ 

Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ ներ 
Ի գոր Պո պո վին ( Ռու սաս տան), Ռի չարդ 
Հոգ լան դին (ԱՄՆ), Ս տե ֆան Վիս կոն-
տիին (Ֆ րան սիա) եւ ԵԱՀԿ գոր ծող նա-
խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
Ան ջեյ Կասպ շի կին: Զ րու ցա կից նե րը 
քննար կել են ղա րա բաղ յան հիմ նախնդ-
րի խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա-
ցին վե րա բե րող հար ցեր: Անդ րա դարձ 
է ե ղել ղա րա բա ղա-ադր բե ջա նա կան ու-
ժե րի շփման գծում եւ Հա յաս տան-Ադր-
բե ջան պե տա կան սահ մա նին տի րող 
ի րա վի ճա կին, այդ թվում՝ ա ռաջ նագ-
ծում վեր ջին շրջա նում տե ղի ու նե ցած 
մի ջա դե պե րին: Հան դիպ ման մաս նա-
կից նե րը կա րե ւո րել են բա նակ ցա յին 
գոր ծըն թա ցում հա կա մար տութ յան խա-
ղաղ կար գա վոր մանն ուղղ ված հանձ-
նա ռութ յուն նե րին կող մե րի հա վա տար-
մութ յու նը, ինչ պես նաեւ բարձր մա կար-
դա կով ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն նե րի կա տա րու մը: Ա վե լի 
վաղ հա մա նա խա գահ նե րը Ե րե ւա նում 
հան դի պում ներ են ու նե ցել նաեւ ՀՀ ԱԳ 
նա խա րար Էդ վարդ Նալ բանդ յա նի եւ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րար Վի գեն 
Սարգս յա նի հետ: Տա րա ծաշր ջա նա-
յին այ ցի շրջա նակ նե րում միջ նորդ ներն 
ա ռա ջի կա յում կլի նեն նաեւ Ս տե փա նա-
կեր տում եւ Բաք վում:




