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ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ չէր»

«Փոփոխվող աշխարհ: Հայացք Երեւանից» 

պարբերականի հարցերին պատասխանում է 

ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանը

2013թ. փետր վա րի 13-ին տե ղի ու նե ցած նա-

խա գա հա կան մրցա վազ քը, ինչ պես հայտ նի է, 

նա խորդ նե րի նման նշա նա վոր վեց հե տընտ րա-

կան բուռն զար գա ցում նե րով: Պաշ տո նա կան 

տվյալ նե րով՝ ընտ րող նե րի ձայ նե րի շուրջ 38 տո կո սը ստա ցած եւ երկ րորդ տե-

ղը զբա ղեց րած Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի հա զա րա վոր կողմ նա կից ներ օ րեր շա-

րու նակ Ա զա տութ յան հրա պա րա կում իշ խա նութ յուն նե րից պա հան ջում էին վե-

րա հաշ վար կել քվեար կութ յան արդ յունք նե րը եւ հրա պա րա կել ի րա կան թվե րը՝ 

հա մա ձայն ո րոնց, նրանց հա մոզ մամբ, ընտ րութ յուն նե րում հաղ թել է « Ժա ռան-

գութ յան» ա ռաջ նոր դը: Ընդ դի մութ յան պա հան ջին իշ խա նութ յուն նե րը, ինչ պես 

հա ման ման մյուս բո լոր դեպ քե րում, պա տաս խա նե ցին ու ժա յին ճնշմամբ: Լար-

վա ծութ յունն աս տի ճա նա բար մա րեց, սա կայն կեղ ծիք նե րով վե րընտր ված, ոչ լե-

գի տիմ իշ խա նութ յան դեմ խա ղաղ պայ քա րի մի ջոց նե րը, ինչ պես հայ տա րա րում 

են ընդ դի մութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, տա կա վին սպառ ված չեն:

Այս եւ հա րա կից այլ խնդիր նե րի շուրջ է « Փո փոխ վող աշ խարհ: Հա յացք Ե րե-

ւա նից» վեր լու ծա կան պար բե րա կա նին տված՝ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի հար-

ցազ րույ ցը:

- Պարոն Հովհաննիսյան, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի
երեքխորհրդարանականկուսակցություններնանիմաստգտանմասնակցել
2013թ.նախագահականընտրություններին,ԴուքորոշեցիքառաջադրելՁեր
թեկնածությունը«Հնարավորէ»կարգախոսիներքո:Ինչո՞վէրպայմանավոր-
վածՁերլավատեսությունը:ԸնտրություններինՁերմասնակցություննարդ-
յո՞քհանգեցրեցդրականարդյունքների:

ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. 
«Ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ չէր»

Թողարկման հարցազրույցը
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ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ չէր»

-  Միան գա մից ա սեմ, որ ես հա մա միտ չեմ բո լոր նրանց հետ, ով քեր հայտ նի 

հիմ նա վոր մամբ ա նի մաստ հա մա րե ցին եւ չմաս նակ ցե ցին 2013թ. նա խա գա հա-

կան ընտ րութ յուն նե րին: Այս տեղ, կար ծում եմ, «հար գե լի» պատ ճառ չի կա րող 

լի նել, ո րով հե տեւ հան րութ յան տրա մադ րութ յուն ներն ու ակն կա լիք նե րը ար տա-

հայ տող քա ղա քա կան ու ժը ի րա վունք չու նի ինք նա մե կու սա նա լու հա մա պե տա-

կան եւ հա մա ժո ղովր դա կան կա րե ւո րա գույն գոր ծըն թաց նե րից:  Հի շենք թե ւա վոր 

խոս քը. նա, ով պայ քա րում է՝ շանս ու նի, որ կհաղ թի, իսկ նա, ով չի պայ քա րում՝ 

ար դեն պարտ ված է: Իմ լա վա տե սութ յո՞ւ նը… Ա ռա ջին հեր թին՝ այն պայ մա նա-

վոր ված էր իր ի րա վունք նե րի հա մար պայ քա րի պատ րաստ հա սա րա կութ յան 

գի տակ ցութ յան նկա տե լի վե րել քով, կու տակ ված սո ցիալ-տնտե սա կան, գի տակր-

թա կան եւ այլ կար գի խնդիր նե րին լու ծում տա լու հրա մա յա կա նով, ե րի տա սարդ 

հեր թա փո խի ակ տիվ կեն սա դիր քո րոշ մամբ, ինչ պես նաեւ վար կա բեկ ված, ան-

գոր ծու նակ, մին չեւ ուղ նու ծու ծը կո ռում պաց ված հա մա կար գին «ոչ» ա սե լու, բո-

լոր ո լորտ նե րում երկ րի ա մո թա լի հե տըն թա ցը կա սեց նե լու՝ ժո ղովր դի վճռա կա-

նութ յամբ: Այն պես որ, ընտ րութ յուն նե րին իմ մաս նակ ցութ յունն ինք նան պա տակ 

չէր: Եվ ան կախ ընտ րա կան ու հե տընտ րա կան վայ րի վե րում նե րից, ա նա չառ ու 

ա չա ռու գնա հա տա կան նե րից, ինչ-որ տեղ նաեւ ան փոր ձութ յամբ պայ մա նա վոր-

ված սխալ նե րից՝ ես իմ մաս նակ ցութ յան արդ յուն քը դրա կան եմ հա մա րում, քա-

նի որ այն զգա լի ե ռան դուժ հա ղոր դեց քա ղա քա կան դաշ տին, վստա հութ յուն 

ներշն չեց եւ էա կան քայլ է վերջ նա կան հաղ թա նա կի ճա նա պար հին:

- Հետընտրական շրջանում Դուք նախաձեռնեցիք ընտրությունների բո-
ղոքարկմանակցիաներեւքաղաքականուժերինառաջարկեցիք«խոնարհել
կուսակցականդրոշները»:Ինչո՞ւէիքկարեւորումայդամենըեւարդյոքհնա-
րավո՞րէ Հայաստանիպայմաններումհասնելընտրություններիպաշտոնա-
պեսհայտարարվածարդյունքներիվերանայմանը:

- Սկ սեմ ձեր վեր ջին հար ցի պա տաս խա նից: Ես կար ծում եմ՝ նույ նիսկ ա վե լի 

ծայ րա հեղ ի րա վի ճա կում, քան  Հա յաս տա նում առ կա պայ ման ներն են, հնա րա-

վոր է հաս նել ընտ րութ յուն նե րի պաշ տո նա պես հայ տա րար ված արդ յունք նե րի 

վե րա նայ մա նը, եւ հա մաշ խար հա յին պրակ տի կա յում քիչ չեն նման օ րի նակ նե րը: 

Ու րիշ բան, որ դա հնա րա վոր է այն դեպ քում, երբ հա սա րա կութ յու նը միա հա մուռ 

է, միաս նա կան, լավ կազ մա կերպ ված, երբ քա ղա քա կան ու ժե րը, հա սա րա կա-

կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, լրագ րող նե րը, ի րա վա-

բան նե րը, բո լո րը հա վակ նութ յուն նե րը դնում են մի կողմ եւ ջա նադ րա բար հա-
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մա գոր ծակ ցում ի րա կան խնդրի շուրջ, խա ղաղ կեր պով ճնշում են գոր ծադ րում 

իշ խա նութ յուն նե րի վրա: Ես հույս ու նեի, որ դրան հնա րա վոր կլի նի հաս նել եւ 

հենց այս ա մե նի գի տակց մամբ էի կոչ ա նում խո նար հել կու սակ ցա կան դրոշ նե րը: 

Ոչ ոք ի վի ճա կի չէ ինք նու րույն հաղ թել այս իշ խա նութ յուն նե րին, ջար դել ընտ րա-

կեղ ծիք նե րի հզոր մե քե նան, իսկ միաս նա կա նութ յան հա մար պետք է գո նե ժա-

մա նա կա վո րա պես մի կողմ դնել անձ նա կան պատ վախնդ րութ յուն ներն ու նեղ 

կու սակ ցա կան շա հը:  Նաեւ կար ծում էի, որ իշ խա նութ յուն նե րի սրտե րում ինչ-որ 

բան կարթ նա նա, եւ նրանք կհաս կա նան, որ բո լո րի՝ այդ թվում ի րենց, շա հե րից է 

բխում հա սա րա կութ յան ար դա րա ցի պա հանջ նե րին ըն դա ռաջ գնա լը:  Չէ՞ որ ե թե 

իս կա պես ու զում ես, որ ար ցախ յան հաղ թա նա կում ու նե ցած ա վանդդ հե տա-

գա յում հարգ վի ու գնա հատ վի սե րունդ նե րի կող մից, պի տի ըն դու նես ժո ղովր դի 

հաղ թա նա կը:

-ՊարոնՀովհաննիսյան,Ձերգլխավորած«Ժառանգություն»կուսակցութ-
յունըմասնակցեցԵրեւանիավագանուընտրություններին:Արդյո՞քայդորո-
շումըտեղավորվումէներկավարչակարգինկատմամբՁերկողմիցմշակված
անհնազանդությանհռչակագրիեւ«ՆորՀայաստան»քաղաքացիականշար-
ժումձեւավորելուՁերառաջարկիտրամաբանությանշրջանակներում:

- Ա յո:  Կար ծում եմ՝ մե կը մյու սին չի խան գա րում:  Հի մա « Նոր  Հա յաս տա նի» 

հա ջո ղութ յու նը մեր ձեռ քե րում է՝ յու րա քանչ յու րիս քա ղա քա ցիա կան եւ բո լո րիս 

հա վա քա կան պա տաս խա նատ վութ յամբ: 

-Դուքհնարավորհամարո՞ւմեքՀայաստանիընդդիմադիրուժերիմիավո-
րումը,ինչիմասինշատէխոսվում,սակայն«սայլըտեղիցչիշարժվում»:Եթե
հնարավորէ,ապաինչպիսի՞պայմաններումեւի՞նչխնդրիշուրջ:

Հ նա րա վոր հա մա րում եմ, ա յո:  Սա կայն «սայ լը տե ղից շարժ վե լու» հա մար 

եր կու կա րե ւոր հան գա մանք է հար կա վոր՝ քա ղա քա կան սուբ յեկտ նե րի կող մից 

միա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յան հստակ գի տակ ցում եւ հա սա րա կութ յան տար-

բեր շեր տե րում հա մա պա տաս խան պա հան ջար կի առ կա յութ յուն:  Կար ծում եմ՝ 

այ սօր միա վո րու մը  Հա յաս տա նում պետք է լի նի այն խնդրի շուրջ, թե ինչ պես 

ա զատ վել կու սակ ցա պե տա կան վար չա կար գից եւ հաս տա տել ժո ղովր դա վա րա-

կան կարգ:  Մե զա նում միա վոր ման թե ման, ե թե նկա տել եք, միշտ տե ղապ տույտ 

է տվել, հենց որ կող մե րից մե կը ջա նա ցել է ի րեն ինչ-որ հա տուկ դե րա կա տա րում 
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կամ հա վել յալ ի րա վունք ներ վե րա պա հել: Ի հար կե, կա րե ւոր է նաեւ, որ քա ղա-

քա կան ու ժե րը եր կա կի մո տե ցում ներ չկի րա ռեն ա նօ րի նա կա նութ յուն նե րի ու 

կեղ ծի քի հան դեպ: Իսկ, առ հա սա րակ, փոր ձը վկա յում է, որ միա վո րումն արդ-

յու նա վետ է աշ խա տում, երբ ձե ւա վոր վում է վեր կու սակ ցա կան սկզբուն քով եւ 

իր կազ մում նե րա ռում ակ տիվ ու գի տա կից քա ղա քա ցի նե րի՝ ան կախ նրա նից 

դիր քից, կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յու նից եւ հա սա րա կա կան այս կամ այն 

կազ մա կեր պութ յան ան դամ լի նե լուց:

- Շատերըկարծումեն,որ Հայաստանումիրավականհամակարգիհաս-
տատման գլխավորխոչընդոտը Ռուսաստանից մեր երկրի ուժեղ կախվա-
ծություննէ,ինչպեսնաեւմեզանումժողովրդավարականարժեքներիպաշտ-
պանության հարցում Արեւմուտքի անհետեւողականությունը: Ձեր կարծի-
քով՝ որքանո՞վ են նմանօրինակ պատկերացումները համապատասխանում
իրականությանը:

- 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի բո ղո քարկ ման 

ժա մա նա կա հատ վա ծում  Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի երկր նե րի ղե կա վար նե րի  

պահ ված քը նրանց դիր քո րո շում նե րի կողմ նա կա լութ յան ա պա ցույցն է: Չս պա սե-

լով ընտ րութ յուն նե րի վերջ նա կան արդ յունք նե րի հրա պա րակ մա նը, Ֆ րան սիան 

եւ  Ռու սաս տա նը շնոր հա վո րե ցին  Սերժ  Սարգս յա նին: Ոչ պա կաս կողմ նա կալ 

ի րեն դրսե ւո րեց Եվ րո պա յի ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան (ԵԺԿ) ղե կա վա րութ-

յու նը, ո րին ան դա մակ ցում է նաեւ իմ ղե կա վա րած « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ-

ցութ յու նը: Այն դեպ քում, երբ  Հա յաս տա նում տասն յակ հա զա րա վոր մար դիկ պա-

հան ջում էին վե րա նա յել ընտ րութ յուն նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը, ազ դե ցիկ 

երկր նե րի եւ մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի նմա նօ րի նակ վե րա բեր մուն քը խո սում է 

մեր երկ րում ըն թա ցող ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ նրանց 

ար հա մար հան քի մա սին: Այս մի տու մը նոր չէ, քան զի այն հա մա պե տա կան այլ 

ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի բո ղո քարկ ման ժա մա նակ եւս դրսե ւոր վել է 

նույն հաս տա տա կա մութ յամբ: Բ նու թագ րա կան է, որ տար բեր քա ղա քա ցիա կան 

նա խա ձեռ նութ յուն ներ հան դես ե կան մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի դեմ ուղղ ված 

բո ղո քի ակ ցիա նե րով՝ պա հան ջե լով հե ռա նալ երկ րից եւ չպաշտ պա նել ընտ րա-

կեղ ծա րար նե րին: Դժ վար է միան շա նակ ա սել, թե որն է  Հա յաս տա նում ըն թա ցող 

զար գա ցում նե րի հան դեպ տե րութ յուն նե րի այդ պի սի մա կե րե սա յին վե րա բեր-

մուն քի պատ ճա ռը, սա կայն փաստն այն է, որ  Հա յաս տա նի ոչ լե գի տիմ վար չա-

կար գը ճարպ կո րեն օգտ վում է այս հան գա ման քից՝ երկ րի ներ սում իր հա կա ժո-
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ղովր դա վա րա կան ու ղե գիծն ամ րապն դե լու հա մար:  Փաս տա ցիո րեն՝ մեր ժո ղո-

վուր դը եւ քա ղա քա կան ու ժե րը ստիպ ված են դի մա կա յել ոչ միայն երկ րի ներ սում 

գոր ծող ա նօ րի նա կան իշ խա նա կան հա մա կար գին, այլ նաեւ դրսից նրան հո վա-

նա վո րող նե րին:  Սա բար դաց նում է երկ րի զար գաց ման խնդի րը եւ էա պես ար-

գե լա կում ժո ղովր դա վա րաց ման ըն թաց քը:  Մենք չենք պատ րաստ վում հաշտ վել 

նկա րագր ված ի րա վի ճա կի հետ եւ կգոր ծադ րենք բո լոր ջան քե րը՝ պաշտ պա նե լու 

մեր եր կի րը ժո ղովր դի թի կուն քում կա տար վող բո լոր հնա րա վոր գոր ծարք նե րից:

-Եվվերջինհարցը,պարոնՀովհաննիսյան.Դուքհամարու՞մեք,որղարա-
բաղյանխնդրիչկարգավորվածլինելըզսպումէՀայաստանիքաղաքական
եւսոցիալ-տնտեսականզարգացումը:Եթեայո,ապաինչպե՞սկարելիէ,Ձեր
կարծիքով,այդհանգամանքիհետհամատեղել Հայաստանըժողովրդավա-
րացնելուջանքերը:

 Հա մոզ ված եմ, որ ղա րա բաղ յան խնդրի չկար գա վոր ված լի նե լը ո րե ւէ ա ղերս 

չու նի  Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման հետ: Այլ 

հարց է, որ վեր ջին քսան տար վա ըն թաց քում իշ խա նութ յուն ներն օգ տա գոր ծում 

են այս գոր ծո նը թե՛  Հա յաս տա նի ներ սում, թե՛ Սփ յուռ քում հայ հա սա րա կութ յա-

նը վա խեց նե լու նպա տա կով: Իշ խող կու սակ ցութ յան խո սա փո ղի վեր ջին հայ տա-

րա րութ յունն առ այն, որ քա նի դեռ գո յութ յուն ու նի ռազ մա կան ի րա վի ճակ, իշ-

խա նութ յան ղե կին պետք է լի նեն հան րա պե տա կան նե րը, վկա յում է այն մա սին, 

որ վար չա կար գին բա ցար ձա կա պես ձեռն տու չէ ղա րա բաղ յան խնդրի կար գա-

վո րու մը:  Հենց այդ պատ ճա ռով մար տի 18-ին  Սերժ  Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, 

որ «դրա մա սին (ԼՂՀ-ի ճա նաչ ման) մտա ծելն ան գամ մեր քա ղա քա ցի նե րի եւ 

զին ծա ռա յող նե րի հան դեպ դա վա ճա նութ յուն է»: Ընդ ո րում՝ նա չներ կա յաց րեց 

այդ «դա վա ճա նութ յու նը» հիմ նա վո րող ոչ մի փաս տարկ:  Մենք բազ միցս բարձ-

րաց րել ենք  Հա յաս տա նի կող մից Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան ճա նաչ ման հար-

ցը եւ ներ կա յաց րել այդ քայ լի անհ րա ժեշ տութ յան փաս տա կան հիմ քե րը: Դ րանք 

բո լո րին հայտ նի են: Ար դեն քա նիցս պաշ տո նա պես ընդգծ վել է, որ  Հա յաս տա-

նը կողմ նա կից է  Մադ րիդ յան սկզբունք նե րին, ո րոնք բնավ կապ չու նեն ինչ պես 

 Հա յաս տա նի, այն պես էլ Ար ցա խի անվ տան գութ յան ա պա հով ման հետ: Ա վե լին՝ 

ե թե ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յու նը «կար գա վոր վի» հա մա ձայն վե րոնշ յալ 

սկզբունք նե րի, սպառ նա լի քի տակ կդրվի ոչ միայն Ար ցա խի անվ տան գութ յու նը, 

այ լեւ, բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին միգ րա ցիան հաշ վի առ նե լով, քար տե զի վրա 

բուն  Հա յաս տա նի գո յութ յու նը: Ու րեմն՝ ո՞րն է ի րա կա նում դա վա ճա նութ յու նը եւ 
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ՐԱՖՖԻ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Ընտրություններին իմ մասնակցությունն ինքնանպատակ չէր»

Интервью номера

РАФФИ К. ОВАННИСЯН
Мое участие в выборах не было самоцелью

The Interview of the Issue

RAFFI K. HOVANNISIAN
My Participation in the Presidential Elections Was Not an End In Itself

ու մի՞ց է այն գա լիս:  Ժո ղո վուր դը վա ղուց հաս կա ցել է, որ ար ցախ յան հիմ նախն-

դի րը եւ  Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը ո րե ւէ առն չութ յուն չու նեն 

միմ յանց հետ: Իշ խա նութ յուն ներն ար դեն սպա ռել են վստա հութ յան պա շա րը, 

եւ մեր կա պա րա նոց հայ տա րա րութ յու նը, թե « Հա յաս տա նի ա պա կա յու նա ցու մը 

կա րող է ազ դել Ար ցա խի անվ տան գութ յան վրա», կեղ ծիք է:  Մար դիկ այ լեւս չեն 

հա վա տում այս հե քիաթ նե րին:  Ճիշտ հա կա ռա կը՝ մեծ հա մոզ մունք կա, որ ղա-

րա բաղ յան խնդրի կար գա վոր վա ծութ յու նը կա րող է նշա նա կա լի կեր պով ա րա-

գաց նել  Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցու մը:

-Շնորհակալությունհարցազրույցիհամար:
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական 
հուզումները Հայաստանում

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի

հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) տնօրեն

Իշ խող վար չա կար գե րի կող մից ընտ րութ յուն նե րի կեղծ ման արդ յուն քում հե-

տընտ րա կան զանգ վա ծա յին հու զում նե րի պար բե րա կան փու լե րը ժա մա նա կա-

կից աշ խար հի շատ նոր երկր նե րում դառ նում են ա ռանց քա յին քա ղա քա կան 

ե րե ւույթ ներ: Այս փու լե րը սո վո րա բար ան վան վում են հե տընտ րա կան ժո ղովր-

դա կան շար ժում ներ, թե պետ ի րա կա նում ի րեն ցից ներ կա յաց նում են սոսկ ընտ-

րութ յուն նե րի բո ղո քարկ ման զանգ վա ծա յին գոր ծո ղութ յուն ներ:  Սո վո րա բար 

այս պի սի «հե տընտ րա կան շար ժում նե րի» ի րա կան արդ յունք են դառ նում եր կու 

ե րե ւույթ. նոր գե րիշ խող ընդ դի մութ յան ա ռա ջա ցում եւ, որ ա վե լի հազ վա դեպ է 

պա տա հում, իշ խող վար չա կար գե րում նե րիշ խա նա կան փո փո խութ յուն ներ:  Սա-

կայն քա ղա քա կան վար չա կար գե րի բնույ թը փո փո խութ յուն չի կրում:

 Հե տընտ րա կան փու լե րի նկա րագր ված յու րա հատ կութ յու նը  Հա յաս տա նում 

ձե ւա վոր վել է 1996թ. կա յա ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն-

քում:  Ճիշտ այդ ժա մա նակ էլ ձե ւա վոր վե ցին քա ղա քա կա նութ յան նպա տա կի, 

նրա էութ յան եւ մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ ա ռանց քա յին պատ կե րա ցում նե րը: Ընդ-

հուպ մին չեւ 2013թ. այդ պատ կե րա ցում նե րը չեն փոխ վել եւ նույ նիսկ ձեռք են 

բե րել քա ղա քա կան ա վան դույ թի բնույթ:  Հա մար վում է ան գամ, որ քա ղա քա-

կա նութ յան ի մաս տը եւ էութ յու նը կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի խո րա պատ կե րին 

ծա վալ վող հե տընտ րա կան գոր ծըն թաց ներն են, ո րոնք նպա տա կա միտ ված են 

հե ռաց նել «ա նօ րի նա կան վար չա կար գը»:  Ցան կա ցած այլ հա սա րա կա կան-քա-

ղա քա կան ակ տի վութ յուն չի ըն կալ վում որ պես «լուրջ» քա ղա քա կա նութ յուն եւ 

հար գան քի չի ար ժա նա նում այս կամ այն քա ղա քա կան ու ժի կող մից:

Ն կա րագր ված քա ղա քա կան փու լե րի կա տար յալ ա նարդ յու նա վե տութ յու նը, 

սա կայն, հան գեց նում է որ պես ա ռա ջա դի մա կան գա ղա փար ներ կա յա ցող «ա նօ-

րի նա կան վար չա կար գի հե ռաց մա նը միտ ված հե տընտ րա կան քա ղա քա կա նութ-

յան» վե րաի մաս տա վոր մա նը:  Հա յաս տա նի գլխա վոր խորհր դա րա նա կան կու-

սակ ցութ յուն նե րը նույ նիսկ հրա ժար վե ցին 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ-



11

Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

յուն նե րին մաս նակ ցե լուց՝ նա խա պես ա նի մաստ ո րա կե լով նման մաս նակ ցութ-

յու նը: Եվս մեկ հե տընտ րա կան փու լի փոր ձար կումն ըն կավ խորհր դա րա նա կան 

կու սակ ցութ յուն նե րից « Ժա ռան գութ յան» ու սե րին, ո րը եւս մեկ ան գամ երկ րին 

ցու ցադ րեց «ա նօ րի նա կան վար չա կար գի հե ռաց մա նը միտ ված հե տընտ րա կան 

քա ղա քա կա նութ յան» փու լի պա րա մետ րե րի ան սա սա նութ յու նը:  Թե՛ վար չա կար-

գը, թե՛ կու սակ ցութ յուն նե րը վերս տին հա մոզ վե ցին, որ  Հա յաս տա նում ընտ րութ-

յուն ներն ընդ դի մութ յան եւ ոչ թե վար չա կար գի փո փո խութ յան մե խա նիզմ ներ են:

 Լիո վին տրա մա բա նա կան է, որ պատ մութ յան ինչ-որ մի պա հի հան րութ յունն 

ու քա ղա քա կան ու ժե րը պետք է հան գեին հե տընտ րա կան քա ղա քա կան ի մաս-

տի (նրա նում ա ռա ջա դի մա կան ի մաս տի եւ փո փո խութ յուն նե րի նե րու ժի բա ցա-

կա յութ յան փաս տի) վե րաի մաս տա վոր մա նը եւ մտա ծեին այս փու լից դե պի քա-

ղա քա կան ակ տի վութ յան նոր մե թոդ նե րի աս պա րեզ դուրս գա լու մա սին: Այն 

հան գա ման քը, որ հե տընտ րա կան բո ղո քա կան ե ռան դու ժը հեշ տութ յամբ փո շիա-

նում է հե տընտ րա կան ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րում (ընտ րութ յուն նե րի արդ-

յունք նե րի վի ճար կում ԿԸՀ-ում եւ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում), հա մընդ-

հա նուր հա մոզ մունք է դար ձել:  Հա մե նայն դեպս՝ երկ րում սկսե ցին ա վե լի շատ 

խո սել «վար չա կար գի հե ռա ցում» հաս կա ցութ յան ա ռա վել հստա կեց ման եւ այս 

խնդրի լուծ ման հա մար քա ղա քա կան գոր ծի քա կազ մի կի րառ ման անհ րա ժեշ-

տութ յան մա սին: Ընդ ո րում՝ քննարկ ման ա ռանց քը կազ մե ցին եր կու հաս կա-

ցութ յուն. «ի ջեց ված կու սակ ցա կան դրո շակ նե րով քա ղա քա ցիա կան անհ նա զան-

դութ յան շար ժում՝ ընդ դեմ ա նօ րի նա կան իշ խա նութ յուն նե րի» եւ «բուր ժո ւա կան 

հե ղա փո խութ յու նը»՝ որ պես կու սակ ցա կան ծրա գիր: 

 Հա յաս տա նում ար դեն մի քա նի տա րի է՝ ըն թա նում են քննար կում ներ այն 

հար ցի շուրջ, թե ով պետք է լի նի «փո փո խութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան» 

սուբ յեկ տը՝ քա ղա քա ցի՞ն, բուր ժո ւա զիա՞ն թե՞ կու սակ ցութ յուն նե րը: Այս խո րա-

պատ կե րին ակ տի վա ցած քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներն ան գամ բա-

նա վեճ ձե ւա վո րե ցին այն գա ղա փա րի շուրջ, թե ընդ հան րա պես ինչն է պետք հա-

մա րել քա ղա քա կա նութ յուն: Ա ռա վել մեծ տա րա ծում ստա ցան գա ղա փար ներն 

առ այն, որ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան բնույթն ա զատ 

ընտ րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ինք նին հա կա սահ մա նադ րա-

կան վար չա կար գի կա յուն գո յութ յան եւ վե րար տադ րութ յան գոր ծոն է: Ս տեղծ-

ված ի րա վի ճա կում հա յաս տան յան կու սակ ցութ յուն ներն ա ռա ջին ան գամ երկ րի 

քա ղա քա կան կյան քում տե սան ի րենց ա վան դա կան դե րին ուղղ ված սպառ նա-

լիք: Այս հան գա մանքն, ան կաս կած, պետք է հան գեց ներ քա ղա քա կան դաշ տում 

կու սակ ցութ յուն նե րի տե ղի փնտրտու քին՝ վեր ջին նե րիս նոր դե րա կա տար մամբ: 
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Այս տեղ էլ մի քա նի կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան մեջ ծնունդ ա ռավ 

«կոն ցեպ տո ւալ մո տեց ման» պրակ տի կան. քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներն 

ա վե լի հա ճախ են ջա նում ի րենց գոր ծու նեութ յա նը վե րագ րել «վեր կու սակ ցա կան 

մի սիո նե րա կան դե րեր» եւ ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճակ երկ րի քա ղա քա կան 

կյան քում: Դ րա նում նկատ վում է կու սակ ցութ յուն նե րի քա ղա քա կան մտադ րութ-

յուն նե րի ո լոր տի ընդ լայն ման ցան կութ յուն՝ միտ ված ընտ րա կան եւ հե տընտ րա-

կան ժա մա նա կաշր ջա նում նպա տակ նե րը սո վո րա կան քա ղա քա կան պայ քա րի 

շրջա նակ նե րից դուրս հա նե լուն: Ա սել է՝ վար չա կար գի հե ռաց ման քա ղա քա կա-

նութ յու նը սկսում է դի տարկ վել քա ղա քա կան ակ տի վութ յան այլ ո լորտ նե րում եւ 

այլ գոր ծի քա կազ մի շրջա նա կում: 

2013թ. կա յա ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո ու շադ րութ յան 

կենտ րո նում հայտն վե ցին «վար չա կար գի հե ռաց ման քա ղա քա կա նութ յան» եր-

կու տար բե րակ ներ: Ա ռա ջին տար բե րակ-հաս կա ցութ յան կողմ նա կի ցը « Ժա ռան-

գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յանն է, ով ապ րի լի 19-

ին հայ տա րա րեց « Նոր  Հա յաս տան» քա ղա քա ցիա կան շարժ ման ձե ւա վոր ման 

մտադ րութ յան մա սին՝ ներ կա յաց նե լով այն որ պես ա նօ րի նա կան վար չա կար գին 

չեն թարկ վե լու եւ այդ վար չա կար գը խա ղաղ ճա նա պար հով հե ռաց նե լուն միտ-

ված շար ժում1: Երկ րորդ տար բե րակ-հաս կա ցութ յան («բուր ժո ւա կան հե ղա-

փո խութ յուն») հե ղի նա կը նո րաս տեղծ  Հայ ազ գա յին կոնգ րես կու սակ ցութ յան 

ա ռաջ նորդ  Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յանն է, ով ապ րի լի 13-ին կա յա ցած կու սակ ցութ-

յան հիմ նա դիր հա մա գու մա րում հայ տա րա րեց նրա նպա տա կի մա սին2. « Մեր 

խնդիրն է՝ ի րա կա նաց նել բուր ժո ւա դե մոկ րա տա կան հե ղա փո խութ յուն»: Ընդս-

մին՝  Տեր- Պետ րոս յա նը հա տուկ ընդգ ծեց, որ իր կու սակ ցութ յան հա մար քա ղա-

քա կա նութ յունն ընտ րութ յուն ներն են: Այ սինքն՝ հաս կա նալ տվեց, որ չի ըն կա լում 

որ պես քա ղա քա կա նութ յուն ո րե ւէ այլ կազ մա կերպ ված ակ տի վութ յուն՝ այդ պի-

սով տե ղիք տա լով զգա լի ա նո րո շութ յան եւ հա կա սա կա նութ յան: 

Դ յու րին չէ ո րո շել՝ արդ յոք ու նեն նշված եր կու տար բե րակ ներն ի րա կան քա ղա-

քա կան ի մաստ  Հա յաս տա նի կոնկ րետ պայ ման նե րում, որ տեղ ա ռանց քա յին քա-

ղա քա կան խնդի րը վար չա կար գի հե ռա ցումն է: Ա ռա վել եւս, որ այս տար բե րակ-

նե րում ար տա հայտ վում են երկ րում հաս տատ ված քա ղա քա կան վար չա կար գի 

բնույ թին, ինչ պես նաեւ երկ րի առ ջեւ կանգ նած գլխա վոր քա ղա քա կան խնդրի 

էութ յանն առնչ վող տար բեր ըն կա լում ներ:  Պա տա հա կան չէ, որ նշված քա ղա քա-

կան հար ցադ րում նե րի շուրջ քննար կում նե րում ներգ րավ վե ցին ոչ միայն երկ րի 

ողջ հա սա րա կութ յու նը, այ լեւ նշված եր կու քա ղա քա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րը: Ու շադ րութ յան կենտ րո նում3 հայտն վեց կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան 
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

հետ շարժ ման հա մա տե ղե լիութ յան դի տանկ յու նը, ինչ պես նաեւ  Հայ ազ գա յին 

կոնգ րես կու սակ ցութ յան ա ռաջ նոր դի ըն կալ մամբ «բուր ժո ւա կան հե ղա փո խութ-

յուն» հաս կա ցութ յան կո ռեկ տութ յու նը՝ ի լրումն  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ի րա-

կա նութ յան: 

 Քա նի որ ոչ մի քա ղա քա կան ուժ չի ժխտում, որ իր ու ղեգ ծի նպա տա կը  Հա-

յաս տա նում սահ մա նադ րա կան կար գի լայ նա ծա վալ հաս տա տումն է, հիմ նա կան 

խնդիր ներ դար ձան այս կար գի «խախտ վա ծութ յան» հա յե ցա կե տին առնչ վող 

տար բեր գնա հա տա կան նե րը:  Մաս նա վո րա պես՝ ու շադ րութ յան կենտ րո նում 

հայտն վեց երկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գում խո շոր սե փա կա նա տե րե րի դե րի 

գնա հատ ման խնդի րը:  Տա րա ձայ նութ յուն նե րը վե րա բե րում են հե տեւ յալ հար-

ցին. արդ յո՞ք սահ մա նադ րա կան կար գի հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը հան գում է 

խո շոր սե փա կա նա տե րե րին ա ռանց քա յին պաշ տոն ներ զբա ղեց նող գոր ծիչ նե րի 

ճի րան նե րից կամ կա րե ւո րա գույն պե տա կան ինս տի տուտ նե րը խո շոր սե փա կա-

նա տե րե րի թե լադ րան քից ա զա տե լուն: Ա սել է՝ ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում  Հա-

յաս տա նում հա կա սահ մա նադ րա կան վար չա կար գը:

 Քա ղա քա կան ա ռու մով հար ցի էութ յու նը հան գում է նրան, թե ո՞ւմ ի րա վունք-

ներն են հա մար վում ոտ նա հար ված եւ ո՞ւմ կող մից: Ինչ պես նաեւ՝ երկ րում ո՞ւմ 

ի րա վունք նե րը պետք է վե րա կանգն վեն եւ ի՞նչ փո փո խութ յուն նե րի հաշ վին:  Չէ՞ 

որ ներ քին կար գի հաս տատ մանն ուղղ ված ցան կա ցած քա ղա քա կա նութ յան 

էութ յուն հան գում է ի րա վա հա վա սա րութ յան հաս տատ մա նը եւ այս պա րա գա-

յում՝ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը բռնա տի րած սուբ յեկտ նե րից այն սուբ-

յեկտ նե րին վե րա բաշ խե լուն, ո րոնք դար ձել են նշված ի րա վունք նե րի բռնա տիր-

ման օբ յեկտ: Ե թե վեր ջին հար ցե րը պար զեց վեն, ա պա այդ ժա մա նակ հաս կա-

նա լի կդառ նա նաեւ ա ռա ջարկ վող քա ղա քա կան հաս կա ցութ յուն նե րի ի մաս տը: 

 Պարզ կդառ նա նաեւ խո շոր սե փա կա նա տե րե րի դե րի խնդի րը, ո րոնք մի կող մից 

ճա նաչ վում են իբ րեւ բուր ժո ւա զիա, իսկ մյուս կող մից՝ օ լի գարխ ներ (հա մա պա-

տաս խա նա բար՝ ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րով սուբ յեկտ ներ կամ այլ քա ղա քա-

ցի նե րի ի րա վունք նե րին բռնա տի րած սուբ յեկտ ներ):

 Սույն հոդ վա ծը նպա տա կա միտ ված է ի րա վունք նե րի եւ պար տա կա նութ յուն-

նե րի բաշխ ման սկզբուն քի դի տանկ յու նից պար զութ յուն մտցնել  Հա յաս տա նում 

ձե ւա վոր ված քա ղա քա կան վար չա կար գի կա ռուց ված քի էութ յան մեջ: Ինչ պես 

թվում է՝ այս հա յե ցա կե տի բա ցա հայ տու մը թույլ կտա գնա հա տել «սահ մա նադ-

րա կան կար գի հաս տատ մա նը» վե րա բե րող ա ռա ջարկ ված հաս կա ցութ յուն նե րի 

էութ յու նը եւ այս հաս կա ցութ յուն նե րի՝ հե ղի նակ նե րի կող մից ըն դուն ված քա ղա-

քա կան գոր ծի քա կազ մի գոր ծու նա կութ յու նը: 
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 Քա ղա քա կան կար գե րի բնույ թի եւ ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նութ յուն նե-

րի բաշխ ման հա մայ նա պատ կե րում լիա կա տար պար զութ յուն մտցնե լու հա մար 

նա խա պես նշենք այն պարզ ճշմար տութ յու նը, որ սահ մա նադ րա կան կար գը կա-

ռուց ված է երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րի՝ ի րենց ան քակ տե լի ի րա վունք նե րին 

եւ երկ րի պե տա կան կա ռուց ված քի նոր մե րին ու սկզբունք նե րին վե րա բե րող 

պայ մա նագ րի հի ման վրա:  Հա մա պա տաս խա նա բար՝ սահ մա նադ րա կան կար-

գի խախ տում պետք է հա մա րել նման պայ մա նագ րի խախտ ման փաս տը երկ րի 

գործ նա կան քա ղա քա կան կյան քում: Ե թե կա նման խախ տում, պետք է հայտ-

նա բեր վեն նաեւ խախ տող սուբ յեկտ նե րը: Ա վե լին՝ անհ րա ժեշտ է բնու թագ րել 

հաս տատ ված դե ֆակ տո կար գը: Նշ ված խնդիր նե րի հա մայ նա պատ կե րի բնու-

թագր ման հա ջո ղութ յան դեպ քում  հնա րա վոր է պա տաս խա նել նաեւ մի շարք 

հա րա կից հար ցե րի:

Դր ված հե տա զո տա կան հար ցը պա հան ջում է, որ ա ռաջ քա շենք մեկ ա ռանց-

քա յին կան խա վար կած. սահ մա նադ րա կան կար գի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե-

րում պետք է գո յութ յուն ու նե նա այլ կարգ, որն ի զո րու կլի նի պահ պա նել ողջ 

երկ րին պար տադր ված ոչ սահ մա նադ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը եւ նոր մե րը: 

Ի մաս նա վո րի՝ խնդիր ներն անհ րա ժեշտ է քննար կել պե տութ յու նում հայ տա րար-

ված սահ մա նադ րա կան նոր մե րի՝ սո ցիալ-քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան գոր ծըն-

թաց նե րի կար գա վոր ման ի րա կան մե խա նիզմ նե րի հետ հա րա բե րակ ցութ յան 

տե սանկ յու նից: Ե թե սահ մա նադ րա կան կար գը խախտ վել է՝ նշա նա կում է ա ռա-

ջին հեր թին խախտ վել է ի րա վա հա վա սա րութ յան սկզբուն քը: Ա վե լին՝ սա նշա-

նա կում է ի րա վունք նե րի եւ պար տա կա նութ յուն նե րի ան հա վա սա րութ յան մի ջա-

վայ րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ նե րի առ կա յութ յուն: Ն ման մե խա նիզմ նե րի 

բա ցա կա յութ յան դեպ քում հա կա սահ մա նադ րա կան վար չա կար գի գոր ծու նեութ-

յու նը եւ վե րար տադ րութ յունն անհ նար են: Անհ նար է նույ նիսկ ի րա վունք նե րին 

բռնա տի րող նե րի պաշտ պա նութ յու նը:

 Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը

Հ պան ցիկ հա յաց քով հնա րա վոր կլի ներ գնա հա տել  Հա յաս տա նի քա ղա քա-

կան վար չա կար գը հետ խորհր դա յին տա րած քի եւ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի բազ-

մա թիվ նոր երկր նե րին բնո րոշ ավ տո րի տար կարգ ու նե ցող պե տութ յուն նե րի 

նմա նութ յամբ: Այս դեպ քում, սա կայն, մենք կբախ վեինք հա մընդ հա նուր հա մո զիչ 

գա ղա փա րի՝ ավ տո րի տար իշ խա նութ յան էութ յան հիմ քի բա ցա հայտ ման հետ. 

ա ռաջ նոր դին հա մընդ հա նուր կեր պով են թարկ վե լու ե րե ւույ թը պայ մա նա վոր ված 
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

է նման գա ղա փա րի առ կա յութ յամբ:  Հա յաս տա նում ա ռա վել քան մեկ տաս նամ-

յակ է՝ ո րե ւէ գործ չի հա մար գո յութ յուն չու նի գա ղա փար, ո րը կար դա րաց նի «իշ-

խա նութ յան նկատ մամբ ի րա վուն քը»:  Հե տե ւա բար՝ բա ցա կա յում է միա հե ծան 

ավ տո րի տար իշ խա նութ յան գլխա վոր խա րիս խը:  Քա ղա քա կան քննար կում նե-

րում ա ռա վել հա մո զիչ է «փո ղի իշ խա նութ յան» թե զը, ո րը մեզ հան գեց նում է այն 

մտքին, որ երկ րում ձե ւա վոր վել է օ լի գար խիկ հա մա կարգ՝ ի րեն բնո րոշ բո լոր 

հատ կա նիշ նե րով:  Հենց այդ մա սին էլ մենք կխո սենք հե տա գա շա րադ րան քում:  

 Հատ կան շա կան է, որ  Հա յաս տա նում ձե ւա վոր ված քա ղա քա կան կա ռուց ված-

քի բնույթն ա ռա ջին ան գամ գնա հատ վել է ՀՀ  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-

նի ար տա հերթ զե կույ ցում4, ո րը հրա պա րակ վել է 2008թ. մար տի 25-ին: Ու շագ-

րավն այն է, որ զե կույ ցում նշվում է օ լի գար խիկ կա ռուց ված քի ա մե նագլ խա վոր 

հատ կա նի շը. երկ րում տար բեր կար գի քա ղա քա ցի նե րի մի ջեւ ի րա վունք նե րի եւ 

պար տա կա նութ յուն նե րի բա ժա նում: Ինչ պե սեւ բնո րոշ է պե տա կան կա ռուց ված-

քի նկա րագր ված ձե ւին, բո լոր ի րա վունք նե րը տրվել են օ լի գար խիկ վար չա կար-

գի ան դամ նե րին, իսկ մնա ցած քա ղա քա ցի ներն ու նեն միայն պար տա կա նութ-

յուն ներ:  Հա մե նայն դեպս՝ ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում  Հա յաս տա նի ներ քա ղա-

քա կան ի րա վի ճա կի բնու թագր ման ա ռու մով կա րե լի է մեջ բե րել հե տեւ յալ հա մո-

զիչ բնո րո շու մը. 

« Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես մի շարք ան ցու մա յին երկր նե-

րում, ձե ւա վոր վել էր կա ռա վար ման օ լի գար խիկ վար չա կարգ, ո րը զգա լիո րեն 

վե րահս կում էր մա մու լը, կու սակ ցութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ պե տա կան ինս տի-

տուտ նե րը: Դ րա հե տե ւան քով տնտե սա կան է լի տան՝ դուրս մղե լով քա ղա քա կան 

է լի տա յին, զբա ղեց նում էր նաեւ նրա տե ղը:  Բիզ նե սը եւ քա ղա քա կա նութ յու նը 

միահ յուս վում էին մեկ կոր պո րա տիվ խմբում եւ նույն ան ձինք հան դես էին գա լիս 

ե՛ւ որ պես բիզ նես մեն, ե՛ւ որ պես քա ղա քա կան կամ պե տա կան գոր ծիչ:  Բիզ նես-է-

լի տան հնա րա վո րութ յուն էր ստա նում վճռո րոշ ազ դե ցութ յուն գոր ծել պե տա կան 

քա ղա քա կա նութ յան5, ա ռա ջին հեր թին՝ պե տութ յան տնտե սա կան քա ղա քա կա-

նութ յան վրա, պե տա կան իշ խա նութ յա նը պար տադ րե լով իր նեղ խմբա յին կամ 

նույ նիսկ անձ նա կան շա հե րը: Արդ յուն քում օ լի գար խիկ խմբա վո րում նե րից դուրս 

գտնվող սուբ յեկտ նե րը, փաս տո րեն, զրկվում էին ինք նու րույն տնտե սա կան գոր-

ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու ո րե ւէ հնա րա վո րութ յու նից, ինչն ան հա մա չա փո-

րեն խո րաց նում էր հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե րի մի ջեւ ե կա մուտ նե րի բե-

ւե ռա ցու մը…»:

Այս պի սի գնա հա տա կան նե րում բա ցա կա յում է միայն մեկ գլխա վոր կողմ: 

 Ներ կա յաց ված չէ ներ քին կար գի գործ նա կան կա ռուց ման սկզբուն քը պե տութ-
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յան օ լի գար խիկ կազ մա կերպ ման պա րա գա յում: Այս սկզբուն քը մեր կող մից բնու-

թագր վում է իբ րեւ ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին պայ մա նա գիր: 

2003թ.-ից ի վեր  Հա յաս տա նում գոր ծում է կա նո նա կարգ ման ճիշտ այս պի սի հա-

մա կարգ:  Հե տե ւա բար՝ այս վար չա կար գը կա րե լի է դա սել քրեաօ լի գար խիկ տի-

պին (ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին պայ մա նա գի րը քրեա կան հա-

սա րա կութ յուն նե րի ձե ւա վոր ման հիմքն է):  Զե կույ ցում օ լի գար խիկ վար չա կար գի 

հատ կա նիշ նե րի բուն նկա րագ րութ յու նը, սա կայն, կաս կած չի հա րու ցում առ այն, 

որ  Հա յաս տա նում հաս տատ վել է ճիշտ այս տի պի օ լի գար խիկ կա ռա վար ման հա-

մա կարգ:  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գում այս դի տանկ յան հայտ նա բե-

րու մը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել նմա նա տիպ վար չա կար գե րի ո րոշ կա րե ւոր 

ընդ հան րա կան բնու թագ րեր:

Ավ տո րի տար վար չա կար գից կա ռա վար ման քրեաօ լի գար խիկ ձե ւին անց-

նե լու դա սա կան գոր ծըն թաց տե ղի ու նե ցավ  Հա յաս տա նում 2003թ.:  Կա րե լի է 

վստա հո րեն պնդել, որ  Հա յաս տա նում կա ռա վար ման ավ տո րի տար հա մա կար-

գի սպառ ման սկիզ բը դրվեց 2003թ. կա յա ցած հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն-

նե րի ըն թաց քում:  Սա ճիշտ այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րը բնու թագր վում է 

հա սա րա կութ յան եւ քա ղա քա կան է լի տա յի ա պա գա ղա փա րա կա նաց մամբ:  Հա-

մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող ավ տո րի տար գործ չի շուրջ հա մախմբ ման հնա-

րա վո րութ յու նը սպառ վեց: Անհ րա ժեշտ ե ղան իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման այլ 

մե խա նիզմ ներ: Շր ջա նա ռութ յան մեջ դրվեց խո շոր սե փա կա նա տե րե րի մի ջեւ 

պայ մա նա վոր վա ծութ յան հի ման վրա իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու սկզբուն քը: 

 Հա սա րա կութ յու նը հե ռաց վեց այս գոր ծըն թա ցի վրա ազ դե լու հնա րա վո րութ-

յու նից: 2007թ. կա յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի 

հեն քին այս հա մա կար գը բա վա կան ին տեն սիվ ռիթ մով բյու րե ղա ցավ՝ ընդ հուպ 

մին չեւ 2008թ.: 

 Քա ղա քա կան հա մա կար գե րի օ լի գար խաց ման օբ յեկ տիվ խթան նե րը

 Քա նի որ վե րը նկա րագր ված մի տումն ընդ հան րա կան է բո լոր պե տութ յուն նե-

րի հա մար, հարկ է ըն դու նել նաեւ նրա ա ռա ջաց ման պատ ճա ռի ընդ հան րա կա-

նութ յու նը: Գ րե թե բո լոր հե տա զո տող նե րը միա կար ծիք են, որ գլխա վոր պատ ճա-

ռը պե տա կան սե փա կա նութ յան՝ մաս նա վոր օգ տա գործ ման անց նե լու ժա մա նակ 

սե փա կա նութ յան բաշխ ման բնույթն է:  Հաշ վի է առն վում այն հան գա ման քը, որ 

սե փա կա նաշ նորհ ման հետ միա սին չստեղծ վե ցին սե փա կա նաշ նորհ ված գույ-

քի ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ ներ:  Մաս նա վոր սե փա կա նութ յան 
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

պաշտ պա նութ յան միակ մե խա նիզմ մնաց պե տա կան իշ խա նութ յան լծակ նե րին 

տի րա պե տե լը:  Հա մե նայն դեպս՝ խո շոր սե փա կա նութ յան ա ռու մով այս պնդու մը 

հա մո զիչ է թվում:

Ս րա նից դժվար էր խու սա փել ար դեն իսկ այն պատ ճա ռով, որ սե փա կա նութ-

յան տի րելն անհ նար կլի ներ միայն պե տա կան իշ խա նութ յան լծակ նե րին տի րա-

պե տե լու կամ իշ խա նութ յուն ու նե ցող նե րի հետ օ րեն քով չթույ լատր ված ա ռանձ-

նա կի հա րա բե րութ յուն ներ ստեղ ծե լու մի ջո ցով: Այս պե տութ յուն նե րում խո շոր 

սե փա կա նութ յա նը տի րե լու ո րե ւէ այլ մե խա նիզմ չի ներդր վել: Ա վե լին՝ կա ռա վար-

ման փոր ձի եւ ա ռա վե լա պես իշ խա նութ յա նը տի րե լու եւ պահ պա նե լու գի տե լի քի 

պա կա սը դարձ րեց սե փա կա նութ յու նը եւ ֆի նան սա կան դրութ յունն իբ րեւ իշ խա-

նութ յան պահ պան ման միակ ռե սուրս:  Հա մա պա տաս խա նա բար՝ բնա կան դար-

ձավ այն գոր ծըն թա ցը, ո րում իշ խա նութ յան լծակ նե րին տի րա ցած գոր ծիչ նե րը 

սկսե ցին խլել իշ խա նութ յու նը կորց րած խո շոր սե փա կա նա տե րե րի ու նեց ված քը: 

 Աս վա ծը վկա յում է, որ նախ կին պե տա կան սե փա կա նութ յու նը պար զա պես 

տրվեց իշ խա նա կան ճամ բա րին՝ իբ րեւ սե փա կա նութ յուն, այ սինքն՝ սե փա կա-

նաշ նոր հում, որ պես այդ պի սին, տե ղի չու նե ցավ:  Սե փա կա նութ յու նը մնաց իշ խող 

վար չա կար գե րի տի րա պե տութ յան ներ քո: Այս տե ղից էլ բխում է սե փա կա նութ-

յան գլխա վոր սպառ նա լի քի ա ռա ջաց ման ընդ հան րա կան պատ ճա ռը. իշ խա-

նութ յան հետ ցան կա ցած նա խանշ վող հա կա սութ յուն հղի է սե փա կա նութ յանն 

ուղղ ված  սպառ նա լի քով: Ա վե լին՝ հաս կա նա լի դար ձավ, որ իշ խա նութ յան բարձր 

օ ղակ նե րում կանգ նած գոր ծիչ նե րի դիր քե րի ա ճող թու լա ցու մը, սե փա կա նա տե-

րե րի կամ քին հա կա ռակ, ինք նա բե րա բար նրանց ներ քա շում է բարդ քա ղա քա-

կան խա ղե րի մեջ՝ ու ժե ղաց նե լով վեր ջին նե րիս կախ վա ծութ յու նը քա ղա քա կան 

ի րադ րութ յու նից:  Սե փա կա նութ յու նը ձեռք է բե րում ա ռանց քա յին քա ղա քա կան 

գոր ծա ռույթ ներ: 

 Հարկ էր սպա սել, որ սե փա կա նութ յան եւ իշ խա նութ յան սեր տաճ ման մա-

կար դա կը կբարձ րա նար: Ինչ-որ ժա մա նա կից ի վեր՝ քա ղա քա կան ա զատ գոր-

ծու նեութ յան դաշ տը պետք է կտրուկ սեղմ վեր կամ ի րեն լիո վին սպա ռեր: Իշ-

խա նութ յան ձե ւա վոր ման մե նաշ նոր հը մնաց խո շոր սե փա կա նա տե րե րի ձեռ-

քում: Այս ի րա վի ճա կը կա րե լի է կո չել իշ խա նութ յան օ լի գար խաց ման սկիզբ6: 

Ն ման ի րադ րութ յան ա մե նագլ խա վոր բնու թա գիրն այն է, որ հա սա րա կութ յու նը 

զրկված է պե տա կան իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րից:  

Ս րա պատ ճա ռը նույն պես պարզ է. ի րեն սահ մա նադ րա կան պե տութ յուն հռչա-

կած ցան կա ցած հա սա րա կութ յուն ի վի ճա կի չէ ընտ րութ յուն նե րի հիմ քի վրա ձե-

ւա վո րել իշ խա նութ յուն, քան զի պե տա կան պաշ տոն նե րին միշտ բռնա տի րում են 
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

կողմ նա կի ան ձինք:  Պե տութ յու նում ազ գա յին իշ խա նութ յուն ընտ րե լու ֆոր մալ 

ի րա վուն քի առ կա յութ յու նը դե ռեւս չի նշա նա կում ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե-

լու ու նա կութ յուն նե րի առ կա յութ յուն:  Հա սա րա կութ յան մեջ այ լընտ րան քա յին 

հիմ քով ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման ի րա վա կան սանդ ղա կի բա ցա կա յութ յու-

նը հա սա րա կութ յան ընտ րութ յու նը դարձ նում է կեղ ծիք:  Հա սա րա կութ յունն7 իր 

կամ քից ան կախ՝ իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման ի րա վուն քը տա լիս է մարդ կանց 

ա ռան ձին խմբե րի կամ ան ձանց: Ինչ-որ պա հից սկսած՝ ա ռա վե լա պես այդ պի սին 

են դառ նում խո շոր սե փա կա նա տե րե րը: Այ սինքն՝ իշ խա նութ յան օ լի գար խա ցու-

մը ոչ պա կաս նաեւ հա սա րա կութ յան ի րա վա գի տակ ցութ յան բա ցա կա յութ յան 

հե տե ւանք է:

 Կա ռա վար ման քրեաօ լի գար խիկ հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
եւ բար քե րը

Այս պի սով՝ օ լի գար խիկ վար չա կար գը չի ըն դու նում ի րա վունք նե րի հա վա սա-

րութ յու նը, հե տե ւա բար մեր ժում է  Սահ մա նադ րութ յու նը եւ նեն գա փո խում այն 

«օ լի գարխ նե րի օ րեն քով», որ տեղ գե րա գույն ար ժեք է ճա նաչ վում ազ դե ցութ-

յան ո լորտ նե րի բաշխ մանն առնչ վող նա խա պայ մա նա վոր ված նոր մե րը: «Օ րեն-

քի» խախ տում է հա մար վում ոտնձ գութ յու նը կան խա պայ մա նա վոր ված նոր մե րի 

նկատ մամբ: Ա ռա վել մեծ խախ տում է բուն սկզբունք նե րի հան դեպ ոտնձ գութ-

յու նը:  Վար չա կար գի կող մից երկ րի  Սահ մա նադ րութ յու նը դիտ վում է իբ րեւ իր 

գո յութ յան օ րի նա կա նաց ման եւ գլխա վո րա պես՝ իբ րեւ օ րի նա կան պատ ժի մե-

խա նիզմ: 

Օ լի գար խիկ հա մա կար գի ան դամ նե րին պատ ժե լու հա մա կար գը կտրուկ տար-

բեր վում է մնա ցած քա ղա քա ցի նե րին պատ ժե լու հա մա կար գից, ով քեր չեն հան-

դի սա նում հա մա կար գի ան դամ ներ: Օ լի գար խիկ ճամ բա րի ան դամ նե րը (պայ-

մա նա վոր վող եւ ծա ռա յող) պատժ վում են բա ցա ռա պես օ լի գար խիկ օ րեն քի 

խախտ ման դեպ քում: Երկ րի մնա ցած քա ղա քա ցի նե րը պատժ վում են թե սահ-

մա նադ րա կան նոր մե րի, թե օ լի գար խիկ օ րեն քի խախտ ման հա մար:  Պատ ժի ձե-

ւե րը կամ չեն բարձ րա ձայն վում, կամ ձե ւա կան ա ռու մով ներ կա յաց վում են սահ-

մա նադ րա կան նոր մե րի լույ սի ներ քո:

Օ լի գար խիա յի սրբութ յուն սրբո ցը սե փա կա նութ յու նը եւ իշ խա նութ յան ան-

սա սա նութ յան ե րաշ խիք ներն են: Իշ խող վար չա կար գի ողջ գործ նա կան աշ խա-

տանքն ուղղ ված է անձ նա կան ու նեց ված քի պաշտ պա նութ յան ա պա հով մա նը: 

 Սա ձեռք է բեր վում ռե սուրս ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը մե նաշ նոր հե լու ճա-
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նա պար հով: Եվ պետք է ա սել, որ օ լի գար խիկ օ րենքն ա պա հո վում է հա մա կար գի 

ան դամ նե րի սե փա կա նութ յան եւ ձեռ նար կա տի րութ յան յու րա տե սակ պաշտ պա-

նութ յուն:  Սե փա կա նա տի րո ջը բա ժին հան ված գո տի նե րի, ո լորտ նե րի, քվո տա նե-

րի նկատ մամբ ոտնձ գութ յու նը դժվար գործ է:  Սա պաշտ պան վա ծութ յան նվա-

զա գույն աս տի ճանն է եւ նման վար չա կար գեր ու նե ցող երկր նե րում հնա րա վո-

րութ յուն է ստեղ ծում տնտե սա կան զար գաց ման հա մար: 

Այս տե ղից, սա կայն, բխում է մեկ այլ կա րե ւոր եզ րա կա ցութ յուն. քրեաօ լի գար-

խիկ վար չա կարգ ու նե ցող երկ րում ոչ մի տնտե սա կան զար գա ցում չի կա րող էա-

կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ իշ խող է լի տա յի մաս չկազ մող քա ղա քա ցի նե րի նյու-

թա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հար ցում:  Միան գա մայն տրա մա բա նա կան է նաեւ 

հա ջորդ եզ րա կա ցութ յու նը. երկ րում կա յուն տնտե սա կան ա ճի պահ պան ման 

դեպ քում սո ցիա լա կան սահ մա նա զա տումն ու նի խո րաց ման մի տում:  Հա մա պա-

տաս խա նա բար՝ բարձ րա նում է նաեւ վար չա կար գի բռնաճն շո ղա կա նութ յու նը. 

երկ րում կա յու նութ յուն պահ պա նե լու այլ մի ջոց չկա: 

Օ լի գար խիկ վար չա կար գե րը, սկզբունք նե րից եւ նոր մե րից զատ, ի րենց երկր-

նե րում պատ վաս տում են յու րա հա տուկ բա րո յա գի տութ յուն, թե ինչն է «ճիշտ» 

եւ ին չը՝ «ոչ  Ճիշտ»: Ն րանք ա պա վի նում են մար դու ստոր բնազդ նե րին: Օ լի-

գար խիան նպա տա կա միտ ված բա րո յազր կում է հա սա րա կութ յա նը:  Սա ար դեն 

բխում է նրա նից, որ վար չա կար գի քա ղա քա կան էութ յունն ուղղ ված է ան հա վա-

սա րութ յան սկզբուն քի գո յութ յան պայ ման նե րում հա սա րա կութ յան խո նար հութ-

յան եւ հնա զան դութ յան հաս նե լուն:  Սահ մա նադ րա կան պե տութ յուն նե րում նման 

խնդի րը դժվար է լու ծել:  Ֆոր մալ ա ռու մով սահ մա նադ րա կան պե տութ յու նում 

օ լի գար խը միշտ ու նի օ րի նա կան պե տա կան ծա ռա յո ղի դե րում հան դես գա լու 

խնդիր: Օ լի գար խը միշտ ժխտում է, որ ինքն օ լի գարխ է: Եվ լիո վին տրա մա բա-

նա կան է, որ օ լի գար խիա յի քա ղա քա կան գլխա վոր զեն քը կեղ ծի քի մե քե նան է: 

 Բո լո րո վին պա տա հա կան չէ, որ ամ բողջ աշ խար հում օ լի գար խիա հաս կա-

ցութ յան նկատ մամբ ձե ւա վոր վել է կա յուն բա ցա սա կան կար ծիք:  Կա ռա վար ման 

այլ տեխ նո լո գիա օ լի գար խիան չու նի: Այն չի կա րող գո յութ յուն ու նե նալ ա ռանց 

ա մեն ինչ մե նաշ նոր հե լու: Օ լի գար խիան, սու տը եւ բռնաճն շում ներն ան քակ տե լի 

են: Օ լի գար խիկ վար չա կար գը միա բե ւեռ է:  Բո լոր մե նաշ նորհ ված ռե սուրս ներն 

ուղղ ված են գլխա վոր քա ղա քա կան խնդրի լուծ մա նը. թույլ չտալ, որ պես զի հա-

սա րա կութ յան մեջ օ լի գար խիա յի նկատ մամբ ա ռա ջա նան ի րա վա կան պա հանջ-

ներ: Ն ման քա ղա քա կա նութ յան հա ջո ղութ յան դեպ քում օ լի գար խիկ հա մա կար-

գը կա րող է իր հա մար եր կար կյանք ա պա հո վել: 
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Օ լի գար խիկ վար չա կար գե րի «բնա ծին» ա րա տա վո րութ յու նը

Այս պի սով՝ քրեաօ լի գար խիկ տի պի վար չա կարգն ա պա հո վում է պայ մա նագ-

րի ան դամ նե րի սե փա կա նութ յան եւ ձեռ նար կա տի րութ յան պաշտ պա նութ յու-

նը, ա պա հո վում է դա տա րան նե րի լիա կա տար կախ վա ծութ յու նը վար չա կար գի 

կամ քից, իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման ընտ րա կան մե խա նիզ մի կաթ վա ծա հա-

րութ յու նը, ինչ պես նաեւ ան կախ ընտ րութ յան ճնշման մթնո լոր տը:  Վար չա կարգն 

ա պա հո վում է գե րա զան ցութ յան անհ րա ժեշտ մա կար դակ տե ղե կատ վա կան ազ-

դե ցութ յան բնա գա վա ռում՝ հե ռուս տա տե սութ յան նկատ մամբ մե նաշ նոր հի ի րա-

վուն քի մի ջո ցով:  

Ք րեաօ լի գար խիկ վար չա կար գը ձեռք է բե րում ա ռա վել մեծ կա յու նութ յուն, 

ե թե հա ջող վում է ընդ լայ նել ստվե րա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի հա մա-

կարգն ընդ հուպ մին չեւ երկ րում գոր ծող բո լոր քա ղա քա կան միա վո րում նե րի 

մա կար դա կը: Այս ա ռու մով իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման ընտ րա կան մե խա նիզ մի 

ար գե լա փակ վա ծութ յան ե րե ւույթն ու նի մեկ այլ հա մա կար գաս տեղծ հատ կա նիշ: 

Այս գոր ծո նը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին զրկում է ինք նաի րաց ման սահ-

մա նադ րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րից եւ խթա նում է եր կա րա տեւ ստվե րա յին 

գոր ծարք նե րը (ա ռեւ տուր) երկ րում առ կա այս կամ այն քա ղա քա կան սուբ յեկտ-

նե րի եւ օ լի գար խիկ հա մա կար գի ա ռանց քա յին դեմ քե րի մի ջեւ, ո րոնք ներ կա յա-

նում են իբ րեւ քա ղա քա կան սուբ յեկտ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման 

գլխա վոր մե խա նիզմ: Եվ, ինչ պես ցույց է տա լիս  Հա յաս տա նի փոր ձը, նման գոր-

ծե լա կեր պը խթա նում է կլան-կու սակ ցութ յուն նե րի ձե ւա վոր ման գոր ծըն թա ցը, 

քան զի հեշ տաց նում է ա ռեւտ րի պրակ տի կան:  Փաս տա ցիո րեն, կա րե լի է նշել, որ 

կլան-կու սակ ցութ յուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նում են օ լի գար խիկ հա-

մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ էլ ա վե լի կաթ վա ծա հար ա նե լով հա սա րա կութ յան 

ակ տի վութ յու նը:  Քա ղա քա գի տութ յան մեջ ըն դուն ված՝ քա ղա քա կան ու ժե րի բա-

ժա նումն իշ խող եւ ընդ դի մա դիր հատ ված նե րի այս տեղ ա նըն դու նե լի է: 

Այս կլան նե րից յու րա քանչ յու րը ձեռք է բե րում ա ռանձ նա կի դեր՝ հան դես գա լով 

այս կամ այն կեր պա րով: Օ րի նակ՝ « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յունն 

ի րեն ան վա նում է «այ լընտ րանք»,  Հայ ազ գա յին կոնգ րե սը՝ միակ ընդ դի մութ յուն, 

 Դաշ նակ ցութ յու նը՝ կա ռու ցո ղա կան ընդ դի մութ յուն եւ այլն: Ի րա կա նում բո լոր 

այս կու սակ ցութ յուն նե րը գտնվում են նույ նա կան վի ճա կում, քան զի սե փա կան 

շա հե րի պաշտ պա նութ յան նշա ձո ղը հասց ված է «իշ խող կու սակ ցութ յան» հետ 

սա կար կութ յա նը:  Փաս տա ցիո րեն,  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան շրջա նա-

կում միա վոր ված եւ պե տա կան իշ խա նութ յու նը բռնա զավ թած խո շոր սե փա կա-
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նա տե րե րի հետ միա սին նշված կու սակ ցութ յուն ներն ա պա հո վում են քրեաօ լի-

գար խիկ հա մա կար գի լիա կա տար կա յու նութ յու նը:  

 Սա կայն, ինչ պես ցան կա ցած հա կա սահ մա նադ րա կան հա մա կարգ, քրեաօ լի-

գար խիկ հա մա կար գը նույն պես պետք է ու նե նա բնա ծին ա րատ ներ՝ օժտ ված 

չնա խա տես ված հան գա մանք նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում սե փա կան կա յու նութ-

յու նը թու լաց նե լու նե րու ժով: Ն ման ա րա տը դարձ յալ անհ րա ժեշտ է փնտրել 

երկ րում հայ տա րար ված սահ մա նադ րա կան օ րեն քի եւ «օ լի գարխ նե րի պայ մա-

նագ րի» հա րա բե րութ յուն նե րի դաշ տում: Ն ման ի րա վի ճակ նե րում ինք նադր սե-

ւոր վում է իշ խա նութ յան օ լի գար խիկ կա ռուց ված քի բնա կան ան բա վա րա րութ-

յու նը:  Հենց այս դի տանկ յունն էլ ըն կալ ման ա ռու մով ա մե նադժ վարն է8:  Կաս կած 

չի կա րող լի նել, որ նշված պայ մա նագ րի հաս տա տու նութ յու նը պահ պան վում է 

շնոր հիվ եր կու հիմ նա կան գոր ծո նի. մի կող մից՝ ընտ րութ յուն նե րի հա մա տա րած 

կեղծ ման մե խա նիզ մի կի րառ ման մի ջո ցով եւ մյուս կող մից՝ ու ժա յին կա ռույց նե-

րի օգ տա գործ ման ճա նա պար հով, ո րին դի մում է նա խա գա հի պաշ տո նը զբա-

ղեց նող օ լի գար խը: Այ սինքն՝ օ լի գարխ նե րից մեկն ու ժա յին կա ռույց նե րի վրա 

ներ գոր ծութ յան հար ցում ու նի հնա րա վոր ա ռա վե լութ յուն պայ մա նագ րի մնա-

ցած բո լոր ան դամ նե րի հա մե մատ, ինչ պե սեւ հնա րա վոր կա խում պայ մա նագ րի 

այլ ան դամ նե րից՝ ընտ րութ յուն նե րի կեղծ ման գոր ծում:  Տա րա ձայ նութ յուն նե րի 

պա հե րին կող մե րից յու րա քանչ յու րի՝ սե փա կան ա ռա վե լութ յան ցան կա ցած գոր-

ծա ծու մը կա րող է քան դել քրեա կան օ լի գար խիա յի կա ռուց ված քը:

Այս տեղ պետք է ըն դու նել, որ ի րա կան ար տա հայ տութ յամբ պե տա կան օ րենքն 

ու նի ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին պայ-

մա նագ րի ան դամ նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը «ցե մեն տե լու» գոր ծում: Ս րա նում 

է քրեաօ լի գար խիկ վար չա կար գի բնա ծին ա րա տա վո րութ յու նը:  Ներ հա մա կար-

գա յին կար գա պա հութ յան լիա կա տար պահ պա նութ յան եւ հա սա րա կութ յան կա-

տար յալ ճնշվա ծութ յան պայ ման նե րում միայն կա րող են ու ժա յին կա ռույց նե րը 

են թարկ վել վար չա կար գին: Ըստ ե րե ւույ թին՝ դրա նով է բա ցատր վում բա նա կի եւ 

ոս տի կա նութ յան դուրս գա լը քրեաօ լի գար խիկ են թա կա յութ յան թե լադ րան քից 

ժո ղովր դի՝ վար չա կար գի հետ դի մա կա յութ յան ժա մա նա կա հատ ված նե րում: 

Այս տեղ մենք կա րող ենք տես նել, թե որ քան կոր ծա նա րար է օ լի գար խիա յի 

հա մար իր կեն սա գոր ծու նեութ յան մեջ պե տա կան օ րեն քի նե րա ռու մը:  Սահ մա-

նադ րութ յա նը դի մե լու միայն մեկ մի ջո ցի թույ լատ րումն ար դեն բա վա րար է կա-

յուն գոր ծող քրեաօ լի գար խիկ հա մա կար գում ա րա տա վո րութ յուն ներ մու ծե լու 

հա մար: Ս րա նում է օ լի գար խիա յի՝ որ պես կա ռա վար ման հա մա կար գի, գլխա վոր 

թու լութ յու նը: Ս րա նում է նաեւ վար չա կար գե րի դեմ ժո ղովր դա կան շար ժում նե րի 
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հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը9 (ի դեպ, սա կի րա ռե լի է դիկ տա տո րա կան վար չա-

կար գե րի բո լոր տե սակ նե րի նկատ մամբ): Աս վա ծը նաեւ վե րա բե րում է քա ղա քա-

կան կու սակ ցութ յուն նե րին, ո րոնք ստիպ ված են ժո ղովր դի՝ վար չա կար գի հետ 

դի մա կա յութ յան ժա մա նա կա հատ ված նե րում հրա ժար վել իշ խա նութ յան հետ 

գոր ծարք նե րից եւ պաշտ պա նել հա սա րա կութ յան պա հանջ նե րը (դի մա կա յութ-

յան պայ ման նե րում կու սակ ցութ յուն նե րը ստիպ ված են դի մել  Սահ մա նադ րութ-

յա նը): 

* * *

Ամ փո փե լով՝ վե րա դառ նանք հոդ վա ծի սկզբում նա խանշ ված «վար չա կար գի 

հե ռաց ման» եւ  Հա յաս տա նում սահ մա նադ րա կան կարգ հաս տա տե լու խնդրին եւ 

ներ կա պա հին ա ռաջ քաշ ված քա ղա քա կա նութ յա նը հա մա պա տաս խա նող հաս-

կա ցութ յուն նե րին:  Եվ այս տեղ հա մո զիչ պետք է լի նի պնդումն առ այն, որ կար գի 

լայ նա ծա վալ հաս տատ ման խնդի րը հան գում է հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան եւ 

տնտե սա կան կյան քում ան հա վա սա րութ յան սկզբունքն ա ջակ ցող մե խա նիզմ նե-

րի ա պա մոն տաժ մա նը: Տվ յալ դրսե ւոր մամբ այն նշա նա կում է ու ղե գիծ՝ միտ ված 

խո շոր սե փա կա նա տե րե րին նրանց բռնա տի րած քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից 

զրկե լուն՝ ի պա տաս խան ար դա րա դա տութ յան գոր ծարկ ման մի ջո ցով նրանց 

սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րի ստեղծ ման: Այ սինքն՝ օ լի-

գար խաց ված բուր ժո ւա զիա յից վերց վում են ի րա վունք նե րը՝ հօ գուտ  այս ի րա-

վունք նե րից ա նօ րի նա կան կեր պով զրկված քա ղա քա ցի նե րի: Ս խալ է սա ան վա-

նել բուր ժո ւա դե մոկ րա տա կան հե ղա փո խութ յուն: Ա վե լի շուտ մենք գործ ու նենք 

ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ հա մազ գա յին բա նա վե ճի եւ ի րա վա հա վա սա րութ յան 

օ րի նա կա նաց մանն ուղղ ված քա ղա քա ցիա կան կազ մա կերպ ված շարժ ման հետ: 

 Սե փա կան կամ քով ոչ մի օ լի գար խիա թույլ չի տա փո խել երկ րի գոր ծու նեութ-

յան ստվե րա յին օ րեն քը: Ան ցու մը դե պի սահ մա նադ րա կան նոր մեր կա րող է 

նշա նա կել միայն քա ղա քա կան աս պա րե զից՝ ա ռա ջին հեր թին քա ղա քա կան իշ-

խա նութ յան ինս տի տուտ նե րից խո շոր սե փա կա նա տե րե րի հե ռա ցում:  Սա հնա-

րա վոր է միայն հա սա րա կութ յու նում բա վա րար չա փի ի րա վա գի տակ ցութ յան, 

ինչ պես նաեւ քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից պե տա կան իշ խա-

նութ յուն ձե ւա վո րե լու սե փա կան ի րա վուն քի ի րաց ման նպա տա կով օ րի նա կան 

պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու կա րո ղութ յուն նե րի ե րե ւան գա լու դեպ քում: Օ րեն-

քին են թարկ վե լու մա սին վերջ նա գիր ներ կա յաց նե լով՝ հա սա րա կութ յու նը կու-

սակ ցութ յուն նե րին, ու ժա յին կա ռույց նե րին եւ օ լի գարխ նե րին դնում է ընտ րութ-
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

յան առ ջեւ. կա մո վին են թարկ վել  Սահ մա նադ րութ յա նը կամ են թարկ վել հար կադ-

րան քի մի ջոց նե րի կազ մա կերպ ված քա ղա քա ցիա կան շարժ ման կող մից: 

Ըստ էութ յան՝ սահ մա նադ րա կան կարգ հիմ նե լու գոր ծըն թա ցը հան գում է երկ-

րում այն պի սի ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց մա նը, որ տեղ ու ժա յին կա ռույց նե րը հայտն-

վում են եր կընտ րան քի առ ջեւ. պաշտ պա նել ի րա վա կան վե ճի այս կամ այն կող-

մին՝ ի դեմս վար չա կար գի կամ կազ մա կերպ ված ժո ղովր դին: Ն ման ի րա վի ճակ 

կա րող է ա ռա ջաց նել միայն կազ մա կերպ ված ան կու սակ ցա կան քա ղա քա ցիա-

կան շար ժու մը: Խնդ րի ճիշտ ձե ւա կերպ ման եւ վար չա կար գին չեն թարկ վե լու ոչ 

բռնի մե թոդ նե րի ճիշտ ընտ րութ յան դեպ քում, ինչ պես ցույց է տա լիս հա ջող ված 

շար ժում նե րի փոր ձը, տե ղի է ու նե նում գոր ծող վար չա կար գից քա ղա քա կան եւ 

ու ժա յին կա ռույց նե րի ան ջատ ման գոր ծըն թա ցը, ին չին հա ջոր դում է նրանց ան-

ցու մը կազ մա կերպ ված քա ղա քա ցի նե րի կող մը:  Միա բե ւեռ քա ղա քա կան հա մա-

կար գի հիմ քե րը ինք նա լու ծար վում են:  Հա մա կար գը մե կու սա նում է եւ կանգ նում 

փլուզ ման վտան գի առ ջեւ: Օ լի գար խիկ օ րեն քը կորց նում է սե փա կա նութ յու նը 

եւ օ լի գար խա յի քա ղա քա կան դիր քե րը պաշտ պա նե լու հատ կութ յու նը:  Վեր ջին-

նե րիս մնում է միայն դի մել  Սահ մա նադ րութ յա նը՝ այդ պի սով ըն դու նե լով սե փա-

կան գո յութ յան ա նօ րի նա կա նութ յու նը եւ հա սա րա կութ յան պա հանջ նե րի ի րա-

վա ցիութ յու նը:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1 2013թ.  ապր իլի 19 -ին Ե րե ւանում հրա վիրված ք աղա քացի ական  

ժողովո ւմ  ըն դուն վեց  Հ ռչա կագիր, որո ւմ ասվո ւմ է. «Մե նք՝ Հայ աստանի 

Հա նրապետո ւթյան քաղաքացիներս, սույնով մերժում ենք գործող 

իշխանակարգը… : Մենք չենք ճանաչում նոր վարչակազմի իշխանությունը 

եւ այսօր հավաքվել ենք՝ ուղենշելու միասնական այս գործընթացի 

սկզբունքները, որը կհանգեցնի նրա ինքնահրաժարմանը, այնուհետեւ՝ 

մեր ազգային վերածննդի կենսակոչմանը»:

 Տես՝ http://www.raffi4president.am/component/content/article/2-news/107-

190413?lang=hy#«նոր-հայաստան»-շարժման-հռչակագիրը

2 Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի փաստարկումը հանգում է հետեւյալին. «Մեր 

խնդիրն է՝ իրա կա նա ցն ել բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն: Ես 

սրա մասին խոսել եմ դեռեւս 2008-ի նախընտրական շրջանում: Շատերն 

ինձ կշտամբեցին, թե տեսեք՝ ինչ է ասում՝ բուրժուադեմոկրատական: 

Մոռանալով, որ ամբողջ աշխարհի ներկայիս քաղաքակրթությունը 

ստեղծվել է հենց բուրժո ւա դեմոկրատական հեղափոխության շնորհիվ: 

... Մեր խնդիրը սա է: Իսկ ի՞նչ է նշ ան ակում բուրժուադեմոկրատական 

հեղափոխություն. այստեղ էլ խոր ի մա ստ պետք չէ որոնել: Ընդամենը 

մի բան, որ արտադրողական ուժերը պետք է կապանքներից ազատված 

լինեն: Ժամ անակին դա ֆեոդալական կապանքներն էին, այսօր էլ մեզ 

մոտ ավազակապետական կապանքներն են, ոչ մի տարբերություն: Մինչեւ 

խոշոր բուրժուազիան Հայաստանում չազատվի ավազակապետական 

կապանքներից, Հայաստանը բարգավաճ եւ ժողովրդավարական 

պետություն չի դառնա»: 

 Տես՝ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը Հա յ ազգային կոնգրես կուսակցութ-

յան հիմնադիր համագումարում http://www.ilur.am/news/view/12204.html

3 Տես, օրինակ՝ «Նոր Հայաստանի» երկընտրանքը» հոդվածը http://hetq.am/

arm/news/25792/nor-hayastani-erkyntranqy.html

4 Տես՝ ՀՀ Մարդու իրա վունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի 

2008թ. արտահերթ հրապարակային զեկույցը՝ http://ombuds.am/library/

library/page/101/type/3
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

5 Աշխարհում տարբեր դարաշրջաններում պետության օլիգարխացման 

գործընթացն ունի բազում օրինակներ: Նույնիսկ այնպիսի պետությունում, 

ինչպիսին ԱՄՆ է, 19-րդ դարի երկրորդ կեսին խոշոր սեփականատերերի 

էքսպանսիան երկրի սահմանադրական կարգը դրեց վտանգի տակ՝ 

նախագահներին ստիպելով գլխավորել նման դիկտատից ազատագրելուն 

ուղղված հիրավի ժողո վր դական շարժումներ: Մասնավորապես՝ 

նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը նոր լիցք հաղորդեց ժողովրդավարական 

ալիքին՝ 1902թ. պատերազմ հայտարարելով «բարոն-կողոպտիչներին»: 

Հայտնի են նրա խոսքերն առ այն, որ «Ոչ մի ուրիշ երկրում այսպիսի 

անսահմանափակ իշխանություն չեն ունեցել նրանք, ովքեր տիրապետում 

են հսկայական կարողության: Կ առ ավարությունը գործնականում անզոր 

է: Բռնատիրության բոլոր ձեւերից ամենանվազ գրավչություն ունեցողը 

եւ ամենագռեհիկն անթաքույց հարստության բռնապետությունն է, 

պլուտոկրատիայի բռնատիրությունը»:  http://archi ve.russia-today.ru/2003/

no_22/22_parallels_1.htm

 20-րդ դարի 90-ական թթ. Ռո ւս աստանում փոքր-ինչ այլ տրամաբա-

նությամբ իրեն դրսեւորեց օլիգարխացման երեւույթը: Ազգային 

ռազմավարության հարց երի խորհրդի կարծիքով, որն արտահայտված 

էր վերջինիս կողմից հրապարակված «Պետություն եւ օլիգարխիա» 

զեկույցում. «Օլիգարխը որոշակի իշխանական համակարգի սուբյեկտ 

է, որը Ռուսաստանում ձեւավորվել է 20-րդ դարի վերջին տասնամյակի 

ընթացքում: … Այս առումով ռուս օլիգարխը բոլորովին էլ պարտավոր 

չէ լինել բիզնեսմեն. նա ֆիզիկական անձ է, ով բավարարում է իշխող 

կաստայի (իշխող խավի) որոշակի չափանիշներ: Օլիգարխների քանակը 

ժամանակի ընթացքում չի փոփոխվում, այսօր հնարավոր չէ օլիգարխ 

դառնալ առանց բոլորի համաձայնության կամ նվազագույնը՝ օլիգարխիկ 

պուլի (իշխող խավի) որակյալ մեծամասնության կողմից»:  Տես՝ «БА РОНЫ 

– ГРАБИТЕЛИ» В США XIX - XX вв. - ОЛИГАРХИ В РОССИИ XX- XXI вв. 

http: // li berty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/BARONY-GRABITE-

LI-V-SSHA-XIX-XX-vv-OLIGARHI-V-ROSSII-XX-XXI-vv.html

6 Հայաստանում իշխանության օլիգարխացման ծագումնաբանությունը 

բավական մանրամասն բնորոշված է ՌԱՀՀԿ փորձագետների 

համատեղ «Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրը 

Հայաստանում» աշխատության մեջ: http://acnis.am/publications/2010/
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The%20Key%20Issues%20of%20Building%20a%20Constitutional%20

State%20in%20Armenia.pdf (էջ 43-49)

7 Քաղաքական կառույցների օլիգարխացմանը նպաստող հաս ար-

ակության քաղաքական անգործունակությունն, իբրեւ գործոն, Ռոբերտ 

Միխելսի (1876—1936) կողմից 1911թ. առաջին անգամ ձեւակերպված  

«օլիգարխիայի երկաթյա օրենքը» հայտնի տեսության մեջ նշված 

իշխանության օլիգարխացման երկու պատճառներից մեկին է դասվում: 

Տեսության հեղինակն առանձնացրել է հետեւյալ հատկանիշները, որոնք 

նպաստում են հասարակության քաղաքական անգործունակությանը. «… 

զանգվածային բնակչի հոգեբանական հատկությունների ամբողջությունը. 

քաղաքական անտարբերություն, անձեռնահասություն, ղեկավարվելու 

անհրաժեշտություն, առաջնորդների նկատմամբ երախտագիտության 

զգացում, առաջնորդների նկատմամբ անհատի պաշտամունքի 

ձեւավորում…»:

 Տես՝ Михельс Р., «Социология политических партий в условиях 

демократии»,  «Диалог», 1990, №№ 5-9, 1991, №4 (էլ. տարբերակ՝ http://

www.read.virmk.ru/m/Mixels.htm, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/

Hrestom/58.php):

 Թեպետ Միխելսի կողմից արված տեսական եզրակացությունները, 

առաջին հերթին՝ բուն օլիգարխիայի բնութագիրը այդքան համոզիչ չեն, 

հասարակության հատկանիշների որոշիչ դերի բուն փաստը քաղաքական 

կառույցների այլասերման գործում միանգամայն համոզիչ է:

8 Օլիգարխիկ վարչակարգի «բնածին արատավորության» համոզիչ 

պատճառ է ձեւակերպել Ե.Խոլմոգորովը. «Որքան էլ որ մեկուսացած եւ 

կաստայական լինի օլիգարխիան, այն ինքնին իշխանության ինքնուրույն 

եւ ինքնաբավ տեսակ չէ, քանզի օժտված չէ ինքնիշխանությամբ… Սակայն 

ոչ մի ժամանակ, ոչ մի տեղ եւ ոչ մեկն օլիգարխիային չի կարող վերագրել 

իշխանության հատկանիշներ, որոնց աղբյուրներն առկա են իր մեջ: Սա 

կամ օլիգարխիա է միահեծան իշխանության, կամ ժողովրդի իշխանության 

օրոք… Սա նշանակում է, որ չլինելով ինքնավստահ՝ օլիգարխիան միշտ 

կախում ունի մանդատից, որը տրվում է նրան դրսում ինքնիշխանության 

կրողներից: … Օլիգարխիան միշտ քաղաքական օրգանիզմի ուռուցքն է՝ 

բարորակ կամ չարորակ կամ էլ մեկից մյուսն անցնող, սակայն օրգանիզմ 

չէ»:
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Իշխող վարչակարգը, ընդդիմությունը եւ հետընտրական հուզումները Հայաստանում

 Տես՝ Егор Холмогоров, «Взбесившаяся олигархия»  http://www.apn.ru/pub-

lications/article25702.htm

9 Դիկտատուրաների տապալմանը միտված քաղաքացիական 

շարժումների օրինակները ցույց են տալիս, որ հենց ոստիկանության 

եւ բանակի՝ հասարակության կողմն անցնելու երեւ ու յթը գլխավոր 

եւ որոշիչ պահն է այս շարժումներ ի հաջող ության գործում: Չիլիում 

(1988թ.) ուժային կառույցների անցո ւմ ը ժողովրդի կողմը, Սերբիայում 

(2000թ.) ոստիկանության անցումը երիտասարդական շարժման կողմը եւ 

Թունիսում (2011թ.) բանակի անցումը ժողովրդի կողմը կազմակերպված 

հասարակության եւ վարչակարգի միջեւ վեճի առաջացման 

ժամանակահատվածներում՝ վարչակարգերի անզորության համոզիչ 

ապացույցներ են. դիմակայության գագաթնակետին սկսում է աշխատել 

Սահ մանադրությունը: Նման անցման տրամաբանությունն այն է,  ո ր վա-

րչակ արգի կողմից ուժային կառույցների ներգրավումը մասշտաբային 

հակաօրինական գործողությունների մեջ այս կառույցների աչքում 

վարչակարգին դն ում է օրենքից դուրս:
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МАНВЕЛ САРКИСЯН
Правящий режим, оппозиция и поствыборные протесты в Армении

Периодические циклы поствыборных массовых волнений в результате фаль-

сификаций выборов со стороны правящих режимов становятся центральными 

политическими явлениями во многих новых странах современного мира. Реаль-

ными результатами подобных «поствыборных движений» обычно становятся 

два феномена: появление новой доминирующей оппозиции и, что бывает реже, 

– внутривластные изменения в правящих режимах. Характер же политических 

режимов не претерпевает изменений. В статье преследуется цель внесения яс-

ности в сущность конструкции сложившегося в Армении политического режима 

через призму принципа распределения прав и ответственности.

MANVEL SARGSYAN
The Ruling Regime, Opposition and Post-Election Protests in Armenia

Elections falsified by the ruling regimes typically result in periodic cycles of mass 

protests, and become key political events in many of the modern world’s new coun-

tries. Such “post-election movements” usually give rise to two phenomena: emer-

gence of a new dominant opposition, and transformation within the regime—which 

takes place rarely. The character of the political regime, however, does not change. 

The article is aimed at clarifying essence of the existing structures of Armenia’s po-

litical regime in light of the principle on the distribution of rights and responsibilities.



29

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

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

ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 

փոր ձա գետ:

2008-ի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո Հա յաս տա նը հեր թա-

կան ընտ րա կան փուլ մտավ 2012-ին` խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րով: 

2012թ. մա յի սի 6-ին տե ղի ու նե ցած` ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը 

տար բեր վում էին նա խորդ բո լոր ընտ րութ յուն նե րից: Ա ռա ջին հա յաց քից տար բե-

րութ յու նը հիմ նա կա նում ա ռաջ խա ղա ցումն էր. խա ղաղ նա խընտ րա կան քա րո-

զար շավ, հե ռուս տաե թե րի հա սա նե լիութ յուն գրե թե բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րի 

հա մար, ընդ դի մա դիր նե րի նկատ մամբ հե տապն դում նե րի ու խար դա վանք նե րի 

բա ցա կա յութ յուն եւ այլն: Սա կայն այդ ա մե նը` միայն ա ռա ջին հա յաց քից: 

Թ վաց յալ խա ղա ղութ յու նը գնա հա տե ցին ոչ միայն տե ղա կան փոր ձա գետ նե րը, 

այ լեւ դի տորդ նե րը, ո րոնք, այ նո ւա մե նայ նիվ, թե կու զեւ ա ռանց կոշտ հայ տա րա-

րութ յուն նե րի, ժո ղովր դա վա րա կան չհա մա րե ցին ընտ րութ յուն նե րը1: 

Մեծ ու ժեր ու մի ջոց ներ իշ խա նութ յու նը ներդ րեց խորհր դա րա նա կան ընտ-

րութ յուն նե րում հաղ թա նակն ամ րապն դե լու հա մար, քա նի որ հա յաս տան յան 

քա ղա քա կան դաշ տի կա րե ւո րա գույն ի րա դար ձութ յու նը սպաս վե լիք նա խա գա-

հա կան ընտ րութ յուն ներն էին: Այն պես չէ, որ դրանք միայն կոնկ րետ ժա մա նա-

կում են կա րե ւոր վում. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին «նվի րա բեր վում» են 

խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը, եւ հիմ նա կան խա ղադ րույք նե րը կա տար-

վում են հենց այն ժա մա նակ, դա սա վոր վում «ըստ էութ յան», որ պես զի նա խա գա-

հա կա նի ժա մա նակ ա նակն կալ ներ չլի նեն: 

Նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ հա սա րա կութ յան մեջ տի րող 

մթնո լոր տը՝ ան կախ ժո ղովր դի կեն սա մա կար դա կից ու դրա նից բխող «ոչ եր ջա-

նիկ» վի ճա կից, ա պա տիան, բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճակ նե րը, տրա մադ րութ-

յուն նե րը, դե ռեւս խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի պարզ հե տե ւանքն էին: 

Այ սինքն՝ ցան կա ցած քա ղա քա կան «մի ջո ցա ռում», հա սա րա կութ յան կող մից քա-

ղա քա կան մշա կույ թի հետ ցան կա ցած շփում ա ռա վել քա ղա քա կան կրա վո րա-

կա նութ յան են մղում հա սա րա կութ յա նը, ան ձին: 
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2008-ին՝ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո, լրատ վութ յան խիստ 

սահ մա նա փակ ման պայ ման նե րում սկսվել էին անհ նա զան դութ յան եւ բո ղո քի 

ցույ ցեր, վա խի ու հե տապն դում նե րի մթնո լոր տում ընդ դի մա դիր ակ տի վութ յուն 

կար:

2012թ. կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րից հե տո հա սա րա կութ յան ար ձա գան քը 

լռութ յունն էր: Իսկ ի՞նչ ու նեինք 2013-ի նա խա գա հա կա նի շե մին: 

2013թ. սկզբին քա ղա քա կան դաշ տում ու նեինք, իբր, կան խա տե սե լի ի րա վի-

ճակ ներ, գո յութ յուն չու նե ցող ո գե ւո րութ յուն, ա վե լին` ա պա տիա, իշ խա նութ յան 

մեջ պար զու նակ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ, ա մե նօր յա «վեր լու ծութ յուն ներ» 

եւ գու շա կութ յուն ներ, ո րոնք ա ղերս չու նեին ժո ղովր դի ոչ մի հե տաքրք րութ յան 

հետ:

2012-ի ընտ րութ յուն նե րից մին չեւ 2013-ի նա խընտ րա կան շրջա նը հա սա րա-

կա կան-քա ղա քա կան կյան քի ակ տիվ ի րա դար ձութ յուն նե րը հիմ նա կա նում իշ-

խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված բռնութ յան մշա կույ թի 

դեմն ուղղ ված քա ղա քա կան ակ տի վի գոր ծու նեութ յունն ու գոր ծո ղութ յուն ներն 

էին: Ան թա քույց է Հա յաս տա նում ար մա տա վոր ված քրեաօ լի գար խիկ մտա ծո-

ղութ յան ձե ւը, ըստ ո րի` իշ խող կա ռույ ցում. 

ա/ չու նեն պատ ժի եւ պատժ վե լու գի տակ ցում, այլ ու նեն պատ ժե լու գի տակ-

ցում2,

բ/ ի րենց կա տա րած բռնութ յու նը դի տար կում են որ պես «անհ րա ժեշ տութ-

յուն», կամ comme il faut3,

գ/ ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րով եւ մո տեց մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն 

են տա րա ծել եւ մտցրել հա սա րա կա կան ո րոշ շեր տե րի մեջ` ար դա րաց-

նե լով բռնութ յու նը, նմա նա տիպ վար քով հա սա րա կութ յա նը «սո վո րեց նե-

լով», որ դուք ան պաշտ պան եք այս հա սա րա կար գում, պետք է են թարկ-

վեք ու ժե ղին եւ ու ժին:

Սա կա տար վում էր եւ է ա մեն օր, նոր ու տար բեր դրսե ւո րում նե րով: Սա կայն 

ա մեն մի նոր ի րա դար ձութ յամբ աշ խու ժա նում էին նաեւ քա ղա քա կան ակ տի վը 

եւ ընդվ զու մը: 

Հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տի վը՝ ինչ պես ան կու սակ ցա կան, այն պես էլ 

քա ղա քա կան, բաղ կա ցած է տար բեր հո սանք նե րի, ուղ ղութ յուն նե րի ու կու սակ-

ցութ յուն նե րի ակ տի վիստ նե րից, ո րոնք կոնկ րետ քա ղա քա կան պայ քա րի հա մա-

տեքս տում միաս նա կան չեն, եր բեմն նույ նիսկ ցրված են հա կա դիր ու ժե րի եւ կու-

սակ ցութ յուն նե րի մեջ: Այ սինքն՝ երբ կոնկ րետ քա ղա քա կան դաշ տում պայ քար 
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2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ. 
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

է ծա վալ վում, ընդ դի մութ յան միաս նա կան դաշտ` որ պես այդ պի սին, գո յութ յուն 

չու նի: Քա ղա քա կան դաշ տում ընդ դի մա դիր նե րը փուլ առ փուլ տա նուլ էին տա-

լիս իշ խա նութ յա նը, յու րա քանչ յուրն իր ա ռան ձին կու սակ ցա կան հա վակ նութ-

յուն նե րով եւ ա ռաջ նա հեր թութ յամբ: Մի շարք դեպ քե րում նույ նիսկ շատ կա րե ւոր 

հար ցեր, որ պետք է միա վո րեին, կու սակ ցութ յուն նե րի անձ նա կան հա վակ նութ-

յուն նե րը թույլ չեն տվել հա մընդ հա նուր մեկ դաշ տում, մեկ գա ղա փա րով հան դես 

գալ:

Նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ա ռա ջին ու շագ րավ ե րե ւույթն այն էր, որ 

քա ղա քա կան մի քա նի ու ժեր կամ կու սակ ցութ յուն ներ չա ռա ջադ րե ցին ի րենց 

թեկ նա ծու նե րին, նաեւ ի րենց ընտ րա զանգ վա ծին չուղ ղոր դե ցին այս կամ այն 

թեկ նա ծո ւի օգ տին քվեար կե լու: Մաս նա վո րա պես, ըստ քա ղա քա գետ նե րի, քա-

ղա քա կան մաս նակ ցութ յան դաշ տի տրա մա բա նութ յու նից դուրս էր եր կու քա ղա-

քա կան ու ժե րի՝ ԲՀԿ-ի եւ ՀԱԿ-ի կրա վո րա կան կեց ված քը: 

Երբ հայտ նի դար ձան ԲՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից թեկ նա ծու ներ չա ռա ջադր վե լու մա-

սին լու րե րը, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դաշ տը հե ղեղ վեց մեկ կոնկ րետ գա-

ղա փա րով, ո րը գրե թե հա մոզ մուն քի վե րած վեց. այն է` ներ կա նա խա գա հա կան 

ընտ րութ յուն նե րը մրցակ ցա յին չեն: Այս գա ղա փա րը տա րա ծում էր ոչ միայն իշ-

խա նա կան կող մը, այն տա րա ծում էին նաեւ ընդ դի մա դիր նե րը: Ն ման մա նի պուլ-

յա ցիան «ամ րապնդ վում» էր զա նա զան սո ցիո լո գիա կան հարց ման արդ յունք նե-

րով: Ընդ ո րում, ան թա քույց խոս վում էր ընտ րութ յուն նե րի ցածր մաս նակ ցութ-

յան կան խա տե սում նե րի մա սին: Հա սա րա կա կան կար ծի քի կոշտ աճ պա րա րութ-

յամբ` սո ցիո լո գիա կան տվյալ նե րով մեծ տար բե րութ յամբ «գոր ծող նա խա գահն» 

ա ռանձ նաց վում էր «մյուս նե րից»: Հա մոզ մունքն այն քան էին խո րաց րել, որ իշ-

խա նութ յան թեկ նա ծուն գրե թե հա մոզ ված էր, որ ա ռանց մեծ լծակ ներ կի րա ռե-

լու «ա վան դա կան ընտ րա կան» մշա կույ թից դուրս, ա ռանց լար վա ծութ յան կա րե-

լի է ան նա խա դեպ, գրե թե ե զա կի հան գիստ եւ ար դար ընտ րութ յուն ներ անց կաց-

նել: Այդ հա մոզ մուն քը թվում էր տրա մա բա նա կան, քա նի որ մյուս թեկ նա ծու նե րը 

դի տարկ վում էին որ պես «ան ռե սուրս» թեկ նա ծու ներ: 

Թեկ նա ծու ներ. Քա րո զար շա վի ըն կալ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րը թվով ութն էին՝ շատ տար բեր թե՜ ան ցած ճա նա-

պար հով, թե՜ ի րենց տե սա կով եւ, բնա կա նա բար, ա ռա ջադր վե լու դրդա պատ ճառ-

նե րով: Այս նա խա գա հա կան քա րո զար շա վը բա վա կան յու րա հա տուկ էր ու տար-

բեր եւ, թե րեւս, այդ պես ա ռանձ նա հա տուկ էլ մնաց մին չեւ վերջ: 
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Երբ ար դեն պատ կերն ուր վագծ վում էր, թե ով քեր են թեկ նա ծու նե րը, ինչ պես 

ար դեն աս վեց, բո լոր կող մե րից տա րա ծե ցին, որ մրցակ ցա յին թեկ նա ծու ներ 

չկան: Պարզ մե խա նիզմ է, այդ պես նաեւ սո ցիո լո գիա կան թվերն են միշտ կան-

խո րոշ ված ներ կա յաց նում, որն ի րա կա նում քա րոզ է` իշ խա նութ յան թեկ նա ծո-

ւի օգ տին: Բայց, կար ծես թե, սպաս վա ծի պես այդ քան էլ հարթ չսկսվեց քա րո-

զար շա վը: Թեկ նա ծու նե րից մեկն ա ռա ջին իսկ օր վա նից հա ցա դու լի նստեց, ին չը 

իշ խա նութ յան հաշ վարկ նե րին ուղղ ված ա ռա ջին մար տահ րա վերն էր: Երկ րորդ 

մար տահ րա վե րը Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի ա րագ բարձ րա ցող վար կա նիշն էր. 

վեր ջինս ա մեն օր իր քա րո զար շավն անց էր կաց նում Ե րե ւա նի ո րե ւէ շրջա նում, 

ո րե ւէ քա ղա քում, գյու ղում, քայ լում էր, ձեռ քով բա րե ւում բո լո րին: Հա ղոր դակց-

ման էութ յու նը Հով հան նիս յա նը կա ռու ցել էր մարդ կանց հնա րա վո րինս մեծ մաս-

նակ ցութ յան հոր դո րե լու եւ ակ տի վութ յուն ցույց տա լու վրա: Ն րա քա րո զար շավն 

ըն թաց քում « Բա րեւ»-ի քա րո զար շավ դար ձավ, քա նի որ մարդ կանց տպա վոր-

վա ծութ յու նը մեծ էր, եւ այ դօ րի նակ նոր ու կեն դա նի, ին տե րակ տիվ մո տե ցու մը 

աշ խու ժութ յուն եւ շատ հա ճախ հույ սեր էր ներշն չում մարդ կանց: Ազ դե ցիկ էր, 

երբ օր վա մեջ բա րե ւում են բո լո րի նման փո ղո ցում քայ լող նա խա գա հի թեկ նա-

ծո ւին եւ ե րե կո յան դի տում նրա մա սին պատ մող քա րո զար շա վի հո լո վակ նե րը: 

Սա մեծ է ներ գե տիկ պա շար ու նե ցավ ա ռա վե լա պես եր կու պատ ճա ռով.

1. Ա ռա ջին ան գամ էր նման «ան հա տա կան» մո տեց մամբ քա րո զար շավ կա-

տար վում, երբ թեկ նա ծուն ինքն է ան մի ջա պես կա րե ւո րում քա ղա քա ցու 

մեկ, ան հա տա կան ձայ նը.

2. Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը, թե րեւս, այն ե զա կի քա ղա քա կան գոր ծիչն է, ում 

մա սին չեն հնչել սո վո րա կան դար ձած այն բա ցա սա կան ա ծա կան ներն ու 

վե րա բեր մուն քը, ո րը գրե թե մե ծա մաս նութ յան հա մար աս վում է. նա ժո-

ղովր դի մեջ միշտ ըն կալ վել է բա րո յա կան բարձր հատ կա նիշ նե րով օժտ-

ված, ազ նիվ ու ա ռա քի նի մե կը:

Այս պի սով՝ որ քան էլ նո րաոճ, գու ցեեւ դժվար ըն կա լե լի, բայց մարդ կանց դուր 

ե կավ այդ բա ցութ յու նը: Ըն կա լում ներն ինչ-որ կա պանք նե րից ա զատ վում էին 

կար ծես, ի րենց ի րա վու նակ հա մա րում, քա ղա քա ցի զգում եւ են թարկ վում էր 

դրա կան զգա ցո ղութ յանն ու շփմա նը: 

Եր րորդ մար տահ րա վե րը, մի գու ցե, ե րեք թեկ նա ծու նե րի հայ տա րա րութ յունն 

էր4, ո րը կա րող էր ըն կալ վել իբրև ընդ դի մա դիր դաշ տի միաս նա կա նութ յան մի-

տում: Իսկ հա ջոր դը նա խա գահն ինքն էր ի րեն հրամց նում` ա մեն մի քա րո զայ ցի 

ժա մա նակ, որ պես կա նոն, թույլ տա լով կար ևոր մեկ բաց թո ղում, միտք, ար տա-

հայ տութ յուն, տհաճ ի րա վի ճակ, ար հա մար հա կան պահ ված քի նմուշ: Նա խընտ-
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րա կան քա րո զար շա վի ըն թաց քում նրա կող մից ար ված ո րոշ ար տա հայ տութ յուն-

ներ, են թադ րութ յուն ներ, ո րոնք հա րիր չէին նա խա գա հի խոսք լի նե լուն, եր բեմն 

զա վեշ տի էին հաս նում եւ, շատ ա րագ տա րած վե լով, դառ նում նա խընտ րա կան 

կիք սեր: « Թե ւա վոր» խոս քի հան գույն դրան ցից շա տե րը ցայ սօր պահ պան վում 

են քա ղա քա կան դաշ տի բա ռա պա շա րում թե՜ որ պես փո խա բե րա կան միտք, թե՜ 

մի ամ բողջ ռե ժի մի մտա ծո ղութ յան ամ փո փում: Ե թե հո գե բա նա կան տե սանկ յու-

նից վեր լու ծեք, ա պա կտես նենք, որ նա խա գա հի «չա փից» շատ ինք նավս տահ 

վի ճա կի արդ յուն քում, երբ ցան կա նում էր ի րեն ա ռա վել ա զատ ու ան կաշ կանդ 

դրսե ւո րել եւ «խո սել» ժո ղովր դի հետ, ան սո վո րութ յան եւ ան տեղ յա կութ յան 

պատ ճա ռով հայտն վում էր իր հա մար սաս տիկ ոչ շա հե կան վի ճա կում: Սա կայն 

մի բան է, երբ մեկ ան գամ «սայ թա քեց» եւ այլ բան, երբ քա րո զար շա վի ըն թաց-

քում դրանք բազ մա թիվ էին եւ նույ նիսկ չէին մշակ վում իր PR-մաս նա գետ նե րի 

կող մից, ու այդ պես հում տե ղե կատ վութ յու նը եւ նկա րա հա նում նե րը տա րած վում 

էին նա խընտ րա կան շրջա նում: Թ վում էր, թե « Ծի ծա ղե լի աղջ կա» բար դույթն են 

շա հար կում, քան զի ոչ միայն չշտկվեց թեկ նա ծո ւի խոս քը, այ լեւ ա մեն ան գամ 

ա վե լի ու ա վե լի ան հա ջող ձե ւա կեր պում նե րով էր շփումն ու հա ղոր դակ ցութ յու նը 

մարդ կանց հետ` ան մի ջա կան հան դի պում նե րում:

Իշ խա նա կան թեկ նա ծո ւի քա րո զար շավն ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յան ար գա-

սիք էր, երբ ան պայ ման ներդր վում են «մե ծար մանն» ուղղ ված հսկա ջան քեր, միակ 

եւ ճշմա րիտ ա ռաջ նոր դին գո վա բա նե լու ա նի րա կան մեծ ո գե ւո րութ յուն, գե ղար-

վես տա կան իմպ րո վիզ, ո րի արդ յուն քում ի րա վի ճա կը դառ նում է շին ծու եւ ոչ ա դեկ-

վատ, իսկ եր բեմն հու նից դուրս է գա լիս: Ն ման ան հա ջող գո վա սան քի մի ջա դե պե-

րը եւս հա սա րա կա կան մեծ ար ձա գան քի պատ ճառ դար ձան: Ու շագ րավ է այն, որ 

ա ռաջ սո վո րա կան էր, եւ մար դիկ գու ցե չհա վա տա լով, բայց հան դուր ժում էին այդ 

վար քի, խոս քի գո յութ յու նը, այժմ դրան պար տա դիր հա կազ դում են: Հա կազ դու մը 

նույ նիսկ դառ նում է զանգ վա ծա յին. զանգ վա ծա յին հու մոր, հու մոր-կարծ րա տիպ:

Քա րո զար շա վի ըն թաց քում ան հա ջող դրվագ նե րը վկա յում էին լար վա ծութ-

յան պոռթկ ման մա սին: Ն կա տե լի էր եր բեմն ան հա վա սա րակշ ռութ յուն, նույ-

նիսկ փորձ չէր ար վում դեմ քի ան բար յա ցա կամ ար տա հայ տութ յու նը փո խե լու: 

Այս ա մե նը բա ցեի բաց քննարկ վում էր հա սա րա կութ յան կող մից, քննա դատ վում, 

ծաղր վում, նոր հու մո րա յին տար բե րակ նե րի թե մա դառ նում: Հա սա րա կութ յան 

գնա հա տա կա նը եւ հա մար ձա կութ յու նը նույն պրոգ րե սիա յով ա ճում էին: Այն 

«շպար ված» տե ղե կատ վութ յու նը, մի ջա դե պե րը, խոս քը այ լեւս մաքր վում էին 

հա սա րա կութ յան կող մից եւ ի րա տե սո րեն գնա հատ վում ու քննարկ վում, ո չինչ 

ձե ւա կան կամ մա նի պուլ յա տիվ չէր մնում:
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Նա խա գա հա կան քա րո զար շա վը սկսե լուց ա ռաջ իշ խա նա կան թեկ նա ծո-

ւի կող մից ան կան խա տե սե լի ի րա վի ճակ նե րի վե րա բեր յալ, թե րեւս, նա խօ րոք 

պատ կե րա ցում ե ղել է: Դ րա հա մար, ըստ դի տար կում նե րի, այն տպա վո րութ յունն 

էր, որ ո րոշ թեկ նա ծու ներ ուղ ղա կիո րեն ներդր ված էին դաշտ` տրա մադ րութ-

յուն նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ տա տա նե լու հա մար: Ն րանց գոր ծու նեութ-

յան բնույթն ու ձեւն էլ հենց ար հես տա կան տար րերն էին: Ինչ-որ մարդ կանց ու 

դեպ քե րի պատ ճա ռով քա ղա քա կան դաշ տը, մաս նա վո րա պես՝ նա խա գա հա կան 

քա րո զար շա վը սկսվեց անլր ջա նալ: Նույ նիսկ Պա րույր Հայ րիկ յա նի նկատ մամբ 

կա տար ված մա հա փոր ձից հե տո դաշ տը ո ղո ղած քննար կում ներն ու թեկ նա ծո-

ւի պահ ված քը հան գեց րին նրան, որ ծաղ րու ծա նա կի են թարկ վեց Հայ րիկ յա նը՝ 

թե՜ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու ո րո շում ըն դու նե լիս նրա անվճ ռա կա-

նութ յու նը, թե՜ մա հա փոր ձի գոր ծի շրջա նակ նե րում տված ան հո դա բաշխ ցուց-

մունք նե րը: Մա հա փոր ձից հե տո նա խա գա հի եւ Հայ րիկ յա նի մի ջեւ բա նակ ցութ-

յուն նե րը, դրա նից բխող՝ Հայ րիկ յա նի ո րոշ հայ տա րա րութ յուն ներ, քայ լեր, ա րագ 

փո փոխ վող ո րո շում ներ, բո լո րի ու շադ րութ յու նը միառ ժա մա նակ սե ւե ռած էին 

պա հում այդ հար ցե րի վրա` ստեղ ծե լով անլր ջութ յան մթնո լորտ: Հե տո Հայ րիկ յա-

նը` ընդ դի մա դիր թեկ նա ծո ւից վե րած վեց ան հաս կա նա լի թեկ նա ծո ւի, հա մե նայն 

դեպս, ինքն «աշ խա տեց» այդ ուղ ղութ յամբ: Անլր ջաց մանն օգ նում էին բո լո րը 

միա հա մուռ՝ սկսած ո րոշ թեկ նա ծու նե րից, մին չեւ զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց-

նե րը: 

Ան հաս կա նա լի էր նպա տա կը, սա կայն հե տո ա վե լի ու ա վե լի պար զո րոշ 
էր դառ նում, որ պետք էր դա վադ րութ յուն նե րի տե սութ յուն նե րով հոգ նեց նել, 
ա նազն վութ յան ու ծախ վա ծութ յան, կաս կա ծի մթնո լորտ ու դիր քո րո շում ձե-
ւա վո րել, որ պես զի ստեղծ վի մեկ հար թութ յուն, մեկ ընդ հա նուր ո րակ, մեկ մա-

կար դակ, որ տեղ բո լո րը հա վա սար են, կամ գո նե ի րենց այս կամ այն թե րութ-

յուն նե րով հան դերձ լրաց նում են դաշ տը, բա ցար ձակ ա ռա վե լութ յուն ոչ մե կը 

չու նի: Բայց խնդիրն այն է, որ թե րութ յուն վեր հա նե լու փո խա րեն այդ մարդ կանց 

ո րո շա կի ո րա կը, մո տե ցու մը, եր բեմն նաեւ բա ցա հայտ ա ռա վե լութ յու նը շա հարկ-

վում էր իբ րեւ հու մոր:

Սա կայն հե տա գա ըն թաց քը, դեպ քե րը, ընտ րութ յան բա վա կան բարձր մաս-

նակ ցութ յու նը եւ արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ հա սա րա կութ յու նը, ժո ղո վուր-

դը այս ա մե նին շատ կոնկ րետ եւ լուրջ պա տաս խան տվեց եւ չեն թարկ վեց դա-

վադ րութ յան եւ կեղ ծութ յան «քա րո զին»:

Երբ թեկ նա ծու նե րը ո րա կա պես ան հա վա սար են, եւ իշ խա նութ յան թեկ նա-

ծուն խնդիր ու նի այդ ան հա վա սա րութ յու նը, մեղմ ա սած, «հղկե լու» իր օգ տին, 
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

ա պա ար հես տա կան տար րեր պետք է մտցվեին, ո րից հե տո այն ուղ ղա կի կրկե-

սի էր նման վում: Բայց «կրկե սը» հիմ նա կա նում հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

ակ տի վի ըն կա լումն էր: Ա վե լի լայն զանգ ված նե րի հա մար եւս ինչ-որ բան ան-
հաս կա նա լի եւ լուրջ չէր, սա կայն դեռ կարծ րա տի պա յին ըն կա լում նե րը «նա-
խա գա հի թեկ նա ծու» ե րե ւույ թի վե րա բեր յալ նրանց պա հում էր ա վե լի «հա-
վա սա րակշռ ված»: 

Մեկ այլ թեկ նա ծու՝ Անդ րիաս Ղու կաս յա նը, բոյ կո տե լով ընտ րութ յուն նե րը` 

« Վերջ տալ կեղծ ընտ րութ յուն նե րին» պաս տա ռով հա ցա դուլ սկսեց ՀՀ Գի տութ-

յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի շեն քի առ ջեւ5: Ն րա շուրջ աղ մու կից հե տո լռութ-

յուն տի րեց, երբ մար դիկ հա մոզ վե ցին, որ իր գա ղա փար նե րի եւ մտադ րութ յան 

տերն է, եւ հա ցա դու լը շա րու նակ վում է: Որ պես զի ար ժեզրկ վի «հա ցա դուլ» ե րե-

ւույ թը հա սա րա կութ յան մեջ, հան կար ծա կի է լի թեկ նա ծու ներ հա ցա դու լից խո-

սե ցին. Հայ րիկ յա նը շրջիկ հա ցա դուլ ա րեց6, Ա րամ Հա րութ յուն յան թեկ նա ծուն 

մե կօր յա ծոմ պա հեց: Իսկ հե ռուս տա տե սութ յամբ հա սա րա կութ յան տար բեր 

շեր տե րի ա կան ջին լու րեր էին հաս նում էր, թե այ սինչ թեկ նա ծուն էլ է հա ցա-

դուլ ա րել, հե տո՝ մյու սը: Ա ռանց այդ էլ սեղմ լրատ վութ յամբ էր ներ կա յաց վում 

հա ցա դու լի պա հան ջը եւ վատ էր լու սա բան վում, ու հան կարծ մար դիկ լսում են, 

որ հա ցա դու լա վոր թեկ նա ծու ներ է լի կան՝ սկսում են, դուրս են գա լիս եւ այլն: 

Ն րանց այդ վար քագ ծի ընտ րութ յան դրդա պատ ճառ նե րը եւս ան հաս կա նա լի էին 

ներ կա յաց վում, այ սինքն՝ ա մեն կերպ փորձ էր ար վում վե րաց նել բա ցա ռի կութ-

յու նը: Սա շփոթ սար քե լու, ե րե ւույթն ար ժեզր կե լու, պայ քա րի այդ ծայ րա հեղ մի-

ջո ցը պար զու նա կաց նե լու մի ձեւ էր: 

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ աչ քի ըն կավ ի րեն «է պո սա գետ» հռչա կած թեկ նա-

ծու Վար դան Սեդ րակ յա նը, ո րը ոչ ա դեկ վատ հայ տա րա րութ յուն նե րով մշտա պես 

հու մո րի ու զա վեշ տի էր վե րա ծում իր բո լոր ա սու լիս ներն ու հար ցազ րույց նե րը: 

Ընդ ո րում, այդ խո սակ ցութ յուն նե րի մեջ ա մեն ան գամ ներ քա շում էր այս կամ 

այն թեկ նա ծո ւին, նույ նիսկ մին չեւ վի րա վո րանք կամ զրպար տութ յուն7: 

Որ պես ա վե լի դա սա կան ձեւ՝ քա րո զար շավ էին անց կաց նում նա խա գա հի 

թեկ նա ծու նե րից` Սերժ Սարգս յա նը, Հ րանտ Բագ րատ յա նը, ով ա ռա ջադր վել էր 

«Ա զա տութ յուն» կու սակ ցութ յան կող մից, եւ ինք նա ռա ջադր ված Րաֆ ֆի Հով-

հան նիս յա նը: Վեր ջին եր կու սը կա րո ղա ցան զերծ մնալ վառ ե րե ւա կա յութ յամբ 

մի շարք դի պա շա րե րից, մի գու ցե նաեւ այն պատ ճա ռով, որ լրջո րեն զբաղ ված 

էին քա րո զար շա վով եւ ի րենց հե ռու պա հե ցին «մայ րա քա ղա քա յին կրքե րից»: 

Իշ խող կու սակ ցութ յան թեկ նա ծո ւի՝ Սարգս յա նի հիմ նա կան մրցա կից ներն էին 

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը եւ Հ րանտ Բագ րատ յա նը: 
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Քա րո զար շա վը, ի տար բե րութ յուն իշ խա նա կան թեկ նա ծո ւի, մեծ հա ջո ղութ-

յամբ էր ի րա կա նաց նում ընդ դի մա դիր թեկ նա ծուն: Ե թե հիմ նա կա նում հաղ թա-

նա կը վե րագր վում էր հօ գուտ իշ խա նութ յան թեկ նա ծո ւի, ա պա քննարկ վում էր, 

որ մեծ տար բե րութ յամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, երկ րորդ տե ղում կլի նի Րաֆ ֆի Հով-

հան նիս յա նը: Վեր ջի նիս ան նա խա դեպ քա րո զար շա վը օր օ րի ա վե լի ընդգր կուն 

էր դառ նում եւ ա վե լի ու շագ րավ: Նախ՝ այս թեկ նա ծուն քա ղա քա կան դաշ տում 

այն ե զա կի ան ձան ցից է, ով մարդ կանց կող մից ըն կալ վում է բա րո յաէ թի կա կան 

նոր մե րով ու մարդ կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով ե զա կի մե կը. նա բա րի է, 

ու շա դիր, մար դա մոտ, ար վես տա սեր, հա ճա խում է թատ րոն ներ, ցու ցա հան դես-

ներ: Նա խա գա հա կան քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում եր կու հիմ նա կան թեկ նա-

ծու նե րը (կա րե լի է հենց այդ պես էլ ա սել) հա սա րա կութ յան աչ քում տար բեր եւ 

ծայ րա հե ղո րեն հա կա դիր կող մե րում դիր քա վոր վե ցին: 

Հե տաքր քիր ի րա վի ճակ էր, բա վա կան զգա յուն: Մաս նա կից թեկ նա ծու նե րի 

դրդա պատ ճառ ներն ու նրանց մո տե ցում նե րի ուր վագ ծերն ա վե լի ու ա վե լի էին 

պարզ վում: Կա յին նաեւ ու ժեր, ո րոնք բոյ կո տում էին ընտ րութ յուն նե րը` հա մա-

րե լով, որ մաս նա կից նե րը միայն «օգ նում են» ռե ժի մին՝ վե րընտր վե լու եւ լե գի-

տի մաց նե լու ընտ րութ յուն նե րը: Ամ բողջ նա խընտ րա կան շրջա նը հա մա րում էին 

կրկես, իսկ ի րենք ի րենց տե սա կով էլ ամ բող ջաց նում էին Հա յաս տա նի հա սա րա-

կա կան-քա ղա քա կան դաշ տի ե րանգ նե րը: 

 

Հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը.
Ու ժե րի դա սա վոր վա ծութ յու նը նա խընտ րա կան վեր ջին օ րե րին

Սերժ Սարգս յանն ու ներ շատ լուրջ խնդիր, ի րա կա նում բա վա կան պարզ, բայ-

ցեւ իր հա մար այդ պա հին գրե թե ան լու ծե լի: Նա քա րո զար շա վի ըն թաց քում, ինչ-

պես հարկն է, պետք է շատ գե ղե ցիկ խոս տում ներ տար, եւ տա լիս էր: Բայց գո-

յութ յուն ու նե ցող «կուռ» ի րա կա նութ յուն կար՝ դե ֆակ տո իր հնա րա վո րութ յուն-

նե րի ի րա կա նութ յու նը, ո րի գո յութ յամբ ու նե ցած ռե սուրս նե րով մեծ ցան կութ յան 

դեպ քում ան գամ մեծ բան չէր փո խի: Մար դիկ շատ լավ հաս կա նում են, թե ով քեր 

են խորհր դա րա նում հայտն ված մե ծա մաս նութ յու նը, կա ռա վա րութ յու նը, եւ ինչ 

կա րե լի է ակն կա լել նրան ցից:

Ար տա քուստ գու ցե զվար ճա լի թվա, բայց ի րա կա նում վի ճա կը բարդ էր: Մա-

նի պուլ յա ցիա նե րով հա գե ցած էր քա րո զար շա վը. մար դիկ ինք նա պաշտ պա նա-

կան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով այլ հա կազ դե ցութ յուն էին տա լիս եւ «ու րա խա-

նում» քա րո զար շա վի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րով, դրանց 
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հա ջոր դա կա նութ յամբ ու տրա մա բա նութ յամբ, հա կա ռակ դեպ քում դրանք խո-

րա պես ընկ ճախ տի աղբ յուր կա րող էին հան դի սա նալ. պար զա պես հենց միայն 

նա խա գա հին լսե լով՝ ա ռա վել խո րա նում էր վաղ վա Հա յաս տա նի հան դեպ մարդ-

կանց անվս տա հութ յու նը: Կար գա խոս ներն ու թեկ նա ծու նե րի հա ճախ գոր ծա-

ծած մտքերն ու ար տա հայ տութ յուն ներն, ի րենց հեր թին, մա նի պուլ յա ցիա ներ 

էին` « Շին ծու ընտ րութ յուն ներ», «Իշ խա նութ յու նը ժո ղովր դինն է», « Ժո ղո վուր դը 

կհաղ թի», «Ու րիշ երկ րում ենք արթ նա նա լու», «Ինչ քան կու զեմ` կխփեմ», « Հա-

վաք վել ենք, որ ինչ ա նենք» եւ այլն:

Նա խընտ րա կան վեր ջին օ րե րին նկա տե լի էր հա սա րա կութ յան մեջ երկ րորդ 

տե ղի հա վակ նորդ, ընդ դի մա դիր թեկ նա ծու Ր. Հով հան նիս յա նի շուրջ ա ռա ջա-

ցած աշ խու ժութ յու նը: Միան շա նակ չէր վե րա բեր մուն քը Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա-

նի նկատ մամբ, ով հա յաս տան յան լճա ցած քա ղա քա կան դաշ տում տար բեր վում 

էր իր մո տե ցում նե րով, ա ռա ջարկ նե րով ու չա փա նիշ նե րով եւ փոր ձում էր ազն-

վութ յուն ու բա րո յա կա նութ յուն ներ մու ծել ի րա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ: Այս 

քա րո զար շա վի ըն թաց քում հա սա րա կա կան գործ չի հմտութ յամբ եւ հե տե ւո ղա-

կա նութ յամբ, կար ծես, զու գա հե ռա բար պայ քար էր տա նում մարդ կանց հա սա-

րա կա կան գի տակ ցութ յան լայ նաց ման, նրանց գի տակ ցա կա նում անհ րա ժեշտ 

փո փո խութ յուն նե րի ար մա տա վոր ման ուղ ղութ յամբ: Մեր կար գի երկ րի հա մար 

շատ կա րե ւոր է սե փա կան ան ձը «ա զա տագ րել» բար դույթ նե րից ու վա խե րից, 

հաս կա նալ, զգալ ի րա կան ա զա տութ յան շուն չը եւ ո րո շում կա յաց նել: Ու զո՞ւմ ես 

դա, եւ ե թե ա յո, ու րեմն բա րի ե ղիր պա տաս խա նատ վութ յուն կրել: Սա շատ լուրջ 

«հե ղա փո խութ յուն» է, ո րը յու րա քանչ յու րը սկսե լով ի րե նից, մտա ծում եւ գոր ծում 

է երկ րի հա մար: Իսկ այս տե սակ մո տե ցու մը, որ յու րա քանչ յուր ոք պա տաս խա-

նա տու է իր ընտ րութ յան, իր ա րար քի հա մար, որ ի րեն ստի պո ղա բար չեն տա-

նում կամ իր վրա ազ դում` ո րո շա կի լծակ նե րից կախ ված, ար դեն մար դիկ սկսել 

են գի տակ ցել: Գի տակ ցու մը ոչ միայն մտա ծե լու գոր ծըն թա ցի վերջն է, այ լեւ հաս-

կա ցում-ըն կա լում-արթ նա ցում շար քի սկիզ բը:

Լուրջ փո փո խութ յուն ներ հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան մեջ կա տար վում են, 

պետք է միայն դրանք ցան կա նալ տես նել: Լուրջ փո փո խութ յուն նե րը՝ դրանք 
հա սա րա կա կան, հա սա րա կութ յան գի տակ ցութ յան եւ հա սու նութ յան փո փո-
խութ յուն ներն են: Սա Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի նա խընտ րա կան փի լի սո փա յութ-

յան սահ ման նե րում ձե ւա կեր պում է, այ սինքն՝ իր պայ քա րը եւ մտադ րութ յու նը 

բո լո րին եւ յու րա քանչ յու րին իր ի րա վա տի րութ յան, ի րա վա զո րութ յան մա կար-

դա կը հասց նելն էր, ո րից հե տո պայ քա րը յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու ա մե նօր յա 

գործն է դառ նում:
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Փետր վա րի 18-ի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին քվեար կած ժո ղովր դի 

մե ծա մաս նութ յու նը կազ մա կերպ ված իր ձայ նը տվեց ընդ դի մա դիր թեկ նա ծու 

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նին: Բազ մա թիվ փաս տեր են ար ձա նագր վել ընդ դի մութ-

յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, որ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հիմ նա կա նում 

հաղ թել է բո լոր տե ղա մա սե րում, ինչ պես նաեւ հան րա պե տութ յան մյուս մեծ ու 

փոքր քա ղաք նե րում: Սա կայն Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ներ-

կա յաց րեց իր տվյալ նե րը, ըստ ո րի՝ հաղ թել էր իշ խա նութ յան թեկ նա ծուն:

Հե տընտ րա կան Հա յաս տան` ա ռանց մեծ հիաս թա փութ յուն նե րի

Նա խընտ րա կան փու լում մտա հո գիչ էր այն փաս տը, որ ե թե այ սօր ժո ղո-

վուրդն ա պա թիկ վի ճա կում է կամ քա ղա քա կա նա պես կրա վո րա կան վարք է 

դրսե ւո րում, ա պա հե տընտ րա կան փու լում քա ղա քա կան դա տար կութ յունն ու 

հիաս թա փութ յու նը ան խու սա փե լի են: Ընտ րութ յուն նե րից հե տո, նույ նիսկ հե-

տընտ րա կան բուռն պայ քա րից հե տո հիմ նա կա նում ոչ թե տրա մադ րութ յուն-

ներն էին հիաս թափ ված, այլ հնչող հար ցերն էին հիաս թա փութ յան վե րա բեր յալ: 

Մ տա ծո ղութ յունն այս պի սին էր. կան ընտ րութ յուն, պայ քար, շար ժում, ու րեմ նեւ` 

հիաս թա փութ յուն ու ար տա գաղթ: Սա կայն հիաս թա փութ յու նը մեր երկ րում բա-

վա կան «կեն սա փորձ» ու նի՝ այն ոչ նոր ե րե ւույթ է, ոչ էլ ար դեն ընտ րութ յուն նե րի 

հետ ա ռա ջա ցող: Դա նշա նա կում է, որ ա մեն քայ լա փո խի բնա կա նոն կեն սա գոր-

ծու նեութ յան հա մար հան դի պող խո չըն դոտ ներն այն քան շատ են, որ հիաս թա-

փութ յու նը եր բեմն «հան դես է գա լիս» իբ րեւ գե րակշ ռող հո գե վի ճակ:

Հիաս թա փութ յու նը ո րե ւէ սո ցիա լա կան շեր տի բնու թագ րի չը չէ: Թե ին չու 

հիաս թա փութ յունն ա ռա վել նկա տե լի է հե տընտ րա կան Հա յաս տա նում՝ պատ-

ճառն ակն հայտ է. երբ մարդն ապ րում է իր` լավ-վատ կե ցութ յամբ, ո րը սո վո րա-

կան է դառ նում իր հա մար, ա վե լի ի ներտ են ձգտում ներն ու պա հանջ մունք նե րը: 

Եվ երբ փո փո խութ յուն նե րի ակն կա լիք ներ կան, սպա սում նե րի տե սութ յամբ նա 

«ճամպ րու կա յին» վի ճա կում է հայտն վում` ու նե նա լու, ապ րե լու այդ փո փո խութ-

յուն նե րը: Ս պա սում նե րի ան բա վա րար վա ծութ յունն էլ հան գեց նում է հիաս թա-

փութ յան: Այժմ հիաս թափ վա ծութ յունն ար դեն հե տընտ րա կան չէ, այն մշտա պես 

է, քա նի որ որ քան պա հանջ մունք ներն ա ճում են՝ ի րենց բազ մա զա նութ յամբ, 

այն քան հա սա րա կութ յու նը ո րա կա պես փո փոխ վում է, եւ նույն քան էլ բախ վում 

հիաս թա փութ յան «պա տին»: 

Ինչ վե րա բե րում է ար տա գաղ թին, ա պա այն մշտա պես շա րու նակ վել եւ շա րու-

նակ վում է, ին չը երկ րի ներ սում գո յութ յուն ու նե ցող քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան 
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

եւ հո գե բա նա կան վի ճա կի ցու ցիչն է: Հիաս թա փութ յու նը սո ցիալ-հո գե բա նա կան 

դրդա պատ ճառ է, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ցան կա ցած պա հի` կախ ված թե քա-

ղա քա կան սպա սում նե րից, թե ի րա վա կան հա մա կար գի կախ յա լութ յու նից, թե 

աշ խա տան քա յին ներգ րավ վա ծութ յու նից ու բնույ թից եւ թե աշ խա տան քի բա-

ցա կա յութ յու նից: Այ սինքն՝ այն ա մե նա տար բեր պա հանջ մունք նե րի ան բա վա րա-

րութ յան արդ յուն քում էլ ա ռա ջա նում է:

Սա կայն, նույ նիսկ մին չեւ ապ րի լի 9-ը (նա խա գա հի երդմ նա կա լութ յու նը) եւ շա-

րու նակ ված պայ քա րից հե տո (հան րա հա վաք ներ եւ հան դի պում ներ, մար զա յին 

այ ցե լութ յուն ներ)` մեծ հիաս թա փութ յուն ներ չե ղան, քան զի, մի գու ցե նույ նիսկ են-

թա գի տակ ցո րեն, մարդ կանց հա մար դիտ վեց որ պես վա ղուց սկսված պայ քա րի 

շա րու նակ վող մի գոր ծըն թաց, հատ ված: 

Ար տա քուստ հան գիստ ի րա վի ճակ էր, եւ, իբր, կան խա տե սե լի էր, թե մարդ-

կանց ըմ բոս տութ յունն ու դի մադ րութ յունն ար դեն շա հարկ ված, սա ռեց ված են, 

բայց ա կա նա տես ե ղանք այլ տի պի զար թոն քի: Ուր կգնար, ելքն ինչ պի սին կլի-

ներ՝ դա ինչ-որ տեղ մարդ կանց պա հան ջա տի րութ յու նից էր կախ ված: Մարդ-

կանց, ընդ դի մա դիր նե րի այս տի պի հան գիստ ան ցու մը դե պի Հ րա պա րակ՝ կար-

ծես Հով հան նիս յա նի նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ո ճի շա րու նա կութ յունն էր, 

ա ռանց մեծ լա րում նե րի: Հե տընտ րա կան պայ քա րում, այս պի սով, ու շագ րավ են 

հե տեւ յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ըն կա լում նե րը, վար քը.

1. ժո ղո վուր դը մտա դիր չէր պայ քա րե լու, մտա դիր չէր հան րա հա վաք նե րի հա-

մար մայ րա քա ղաք հաս նե լու, նա կոնկ րետ ձայ նը տվել է ընդ դի մա դիր գործ-

չի, դրա նով ար տա հայ տե լով իր վե րա բեր մուն քը թե իշ խա նութ յա նը, վար չա-

կար գին, թե ընդ դի մա դիր գործ չի ան ձին: Քա ղա քա ցին էլ չու զեց պայ քա րել, 

ի սկզբա նե պայ քա րը «տա նուլ տված» հա մա րե լով: Այս տա րի նե րին հա յաս-

տան ցի մար դը՝ ապ րե լով քա ղա քա կան ի րա կա նութ յան մեջ, ի րադ րութ յուն-

նե րը բա վա կան ի րա տե սա կան դաշ տում է տես նում ու գնա հա տում: Իր մաս-

նակ ցութ յունն ու նե ցավ եւ թո ղեց-գնաց` փա կու ղա յին հա մա րե լով պայ քա րը: 

Այդ ի րա տե սութ յու նը ոչ միայն պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ է, այ լեւ այս ի րա-

կա նութ յան մեջ պայ քա րից հրա ժար վե լու պատ ճա ռա բա նութ յուն, զար գաց-

ման խո չըն դոտ:

2. Հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տի վը՝ 2008-ից մին չեւ հի մա կոփ ված եւ 

ի րա տե սա կան պատ կե րա ցում նե րով, դժվար թե սին հույ սեր, պատ րանք ներ 

կա պեր մի ե րե ւույ թի հետ, որն ա նար յուն իշ խա նա փո խութ յունն է:

3. Պայ քա րող մար դիկ, ու ժե րը ի սկզբա նե հաս կա նում էին, որ փա կու ղին կա, բայց 

պետք է պայ քա րել, պետք է ու նե նալ ձեռք բե րում ներ՝ հնա րա վո րինս ա վե լի: 
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4. Ա ռաջ նոր դի ֆե նո մե նը. Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հե տընտ րա կան պայ քա րում 

փոր ձում էր կոտ րել «ա ռաջ նոր դի», մեկ ան ձի հաղ թա նակն ու պա տաս խա-

նատ վութ յու նը՝ հայ տա րա րե լով, որ հաղ թել է ժո ղո վուր դը, եւ կար գա խո սը ոչ 

թե « Րաֆ ֆի՝ նա խա գահ»-ն  է, այլ Հա յաս տա նը: Այ սինքն` դուրս գալ մեկ ան ձի 

«տի րա պետ ման» գա ղա փա րից եւ քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն 

ստանձ նե լու մշա կույ թը կարծ րա տի պաց նել: 

5. Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը կոտ րեց ընդ դի մա դիր գոր ծիչ նե րի «վա ճառ վող» 

կարծ րա տի պը՝ ընդ դի մա դիր գործ չի ի միջ հաս տա տե լով: Դժ վար է մարդ-

կանց հա վա տը ետ բե րե լը, քա նի որ դա տա րի նե րով է գո ղաց վել: Մար դիկ 

կորց րել են ան գամ չա փա նիշ նե րը` այս կամ այն թեկ նա ծո ւին գե րա դա սե-

լու, հա վա նե լու, քա նի որ ա մեն պա հի վախ կար հիաս թափ ված լի նե լու, իր 

սպա սում նե րը կտրուկ շրջե լու: Ազ նիվ քա ղա քա կա նութ յուն է պետք եր կար 

տա րի ներ, որ պես զի մարդ կանց ա ռանց քի բե րի, վստա հութ յան եւ ի րենց վե-

րա բեր մուն քում հա մոզ վա ծութ յան: Անվս տա հութ յան մթնո լոր տը կոտ րում է 

քա ղա քա կան-քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յու նը: 

6. Մար դիկ՝ հար գան քով վե րա բեր վե լով հաղ թած թեկ նա ծո ւին, նույ նիսկ ակն-

կա լիք նե րով եւ սպա սում նե րով, արդ յուն քում չտրո րե ցին նրան, չդի տար կե ցին 

որ պես քա վութ յան նո խազ, որ պես ան հա ջո ղութ յան միան շա նակ մե ղա վոր, 

ո րի հա մար մի քա նի պատ ճառ կար: Նախ՝ վե րը շա րադ րա ծը, որ ժո ղո վուր-

դը բա վա կան ի րա տես է եւ գի տի փա կու ղու մա սին, եւ երկ րորդ` կապ ված 

Հով հան նիս յա նի ան ձի հետ՝ որ պես հիմ նա կա նում հա սա րա կայ նո րեն սեր ու 

հար գանք վա յե լող գործ չի: Թե րեւս՝ չեն ցան կա նում տե սա կը ոտ նա հա րած լի-

նեն, հար գանք ու նեն, գնա հա տում են նրա մարդ տե սա կը եւ կար ծում են, որ 

քա ղա քա կան դաշ տի ա ռող ջաց ման հա մար մեծ ներդ րում ու նի:

7. Րաֆ ֆի Հով հան նիս յանն ի սկզբա նե՝ թե նա խընտ րա կան եւ թե հե տընտ րա-

կան շրջա նում, խո սել էր եր կա րա տեւ պայ քա րի մա սին՝ նույն ի րա տե սա կան 

մտա ծո ղութ յան սահ ման նե րում, կար ծես, ա պա հո վագր վե լով իմ պուլ սիվ 

դրդիչ նե րից եւ «հի մա՜, հի մա՜» վան կար կում նե րից եւ այն պատ կե րա ցում նե-

րից, որ վար չա կար գը մեկ օ րում տա պա լե լու հա մար հա սա րա կութ յան մեջ 

բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ եւ ո գե ւոր վա ծութ յուն չկան: 

* * *
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Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

Ամ փո փում

Ա մե նա կա րե ւոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մեկն այս ընտ րութ յուն նե րում, 

թե րեւս, « Մար տի 1»-ի շա հար կումն էր թե իշ խա նա կար գի, թե ընդ դի մութ յուն կոչ-

վող բազ մա զան ու ժե րի եւ թե կոնկ րետ մաս նա կից ընդ դի մութ յան կող մից: 

Հե տընտ րա կան պայ քա րի սկզբնա կետ դրվեց « Մար տի 1»-ի շա հար կու մը, 

որն ի րա կա նում մարդ կանց մեջ պայ քա րի նաեւ վերջ նա կետ է «ներ կա յաց վում»: 

« Մար տի 1»-ով մա նի պուլ յա ցիա ներն ու նեին ի րենց հիմ քը՝ այն, որ իշ խա նա կան 

այս նույն թեկ նա ծո ւի ընտ րութ յան օ րոք է կա տար ված եւ ո չինչ չի փոխ ված, նաեւ 

բա ցա հայտ ու ղերձ նե րը կա յին իշ խա նութ յան կող մից, որ եր բեք չէին բա ցա ռում 

կրկնութ յու նը:

 Ի հար կե, հո գե բա նո րեն օ րի նա չափ է ինչ-որ տեղ, բայց օ րի նա չա փութ յու նը, 

թե րեւս, մտա վա խութ յուն նե րի ձե ւով պետք է լի ներ միայն` թե հա սա րա կութ յան 

կող մից, թե ընդ դի մութ յան, որ վախ կա: Իսկ այն, որ իշ խա նութ յունն էլ էր շա հար-

կում, դա հստակ էր եւ նշա նա կում էր`

ա/ վախ տա րա ծել,

բ/ չբա ցա ռել կրկնութ յու նը, ե թե ընդ դի մութ յու նը փոր ձի չա փից դուրս ակ տի

վութ յուն ցու ցա բե րել:

Նա խորդ ընտ րութ յուն նե րից հե տո կարծ րա ցած ըն կա լում նե րի` այս ընտ րութ-

յուն նե րում ե ղած փո փո խութ յուն ներն են.

1. հա սա րա կա կան կար ծի քի կեղծ մա նի պուլ յա ցիա նե րին հա սա րա կութ յունն 

այ լեւս ան հա ղորդ է,

2. ընդ դի մա դիր դաշ տի նկատ մամբ անվս տա հութ յու նը, ո րը խարսխ ված է նա-

խա դե պե րի հի ման վրա, այս ան գամ եւս փո փո խութ յուն կրեց. ընդ դի մա դիր դաշ-

տը մնաց որ պես ան կա րո ղու նակ, ան միա բան, բայց ոչ դա վա ճան,

3. 2008թ. ընտ րութ յուն նե րին նա խոր դող շրջա նը ճգնա ժա մա յին էր բո լոր կող-

մե րով, իսկ 2012-ին այն սրված չէր, քա նի որ կար մարդ կանց ո րո շա կի խոս քի եւ 

գոր ծի ա զա տութ յան հնա րա վո րութ յուն, որն էլ ի րա գոր ծե լով` բո ղո քի կու տակ-

վա ծութ յուն չե ղավ, իսկ 2013-ը կա րե լի է դի տել պայ քա րի բո վով ան ցած հա սա-

րա կութ յան ար ձա գանք, հա սու նա ցում եւ «հար մա րում», պայ քա րե լու եւ չհու սա-

հատ վե լու փորձ,

4. պայ քա րի չանձ նա վո րում, ա ռաջ նոր դի «կա րե ւո րութ յան» ու «միա հե ծա-

նութ յան» նվա զում, սե փա կան ի րա վու նա կութ յան եւ օ րեն քի ու ժի գի տակ ցում:

Այ սօր վա ի րա կա նութ յու նը դի տար կե լով` կա րե լի է գալ հե տե ւութ յան, որ, ի 

վեր ջո`
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1. Ի րա կա նութ յու նը՝ մե զա նից ան կախ, գո յութ յուն ու նի, այդ ի րա կա նութ յան 

մեջ ա մեն ինչ կա, այլ բան է, որ մենք դա նկա տում ենք, կամ չէ: Այն, ին չը մար-

դու հա մար պա հանջ մուն քա յին է այս պա հին բա վա րա րե լու հա մար, նա դա է 

տես նում եւ ըն կա լում, դա հո գե բա նա կան մե խա նիզմ է, գեշ տալտ հա յե ցա կար գի 

սկզբունք (ֆո նի եւ ֆի գու րի): Մար դը նկա տում է, փնտրում, կոնկ րետ ա ռանձ նաց-

նում իր հա մար այդ պա հին կա րե ւո րա գույ նը, այ սինքն՝ ֆո նից ա ռանձ նաց նում է 

ֆի գու րը, բա վա րա րե լուց հե տո այդ ֆի գու րը դառ նում է կրկին ֆոն, իսկ մար դը 

շա րու նա կում է բա վա րա րել մեկ այլ պա հանջ մունք: Աղ քատ հա սա րա կութ յան 

մեջ տի րա պե տող են կեն սա կան պա հանջ մունք նե րը, ո րոնք հեր թա կա նութ յամբ 

փոր ձում է բա վա րա րել քա ղա քա ցին եւ չի կա րո ղա նում հաս նել իր ի րա վա կան, 

հո գե ւոր պա հանջ մունք նե րը ֆի գուր դարձ նե լուն: Սա շատ վտան գա վոր գո յութ-

յան ձեւ է, երբ ու նի քիչ չա փով, այ սինքն՝ կորց նե լու բան կա, եւ չու նի այն բա վա-

րար քա նա կութ յու նը, որ փոքր-ինչ մտա ծի իր ի րա վունք նե րի մա սին: Այս վի ճա կը 

եր կար ճահ ճա յին բնույթ ու նի: 

2. Սերն դա փո խութ յան խնդիր կա: Մ տա ծո ղութ յան սերն դա փո խութ յուն, ու 

սա կարծ րա տիպ չէ, սա ա մե նօր յա ի րա կա նութ յուն է` կյան քի տար բեր ո լորտ-

նե րում, ո րը խո չըն դո տում է ցան կա ցած զար գաց մա նը, խո չըն դո տում է ազ նիվ 

ու ժե րին եւ մարդ կանց՝ ի րա կան պայ քա րի դուրս գա լու: Ա ռա վե լա պես` միաս-

նութ յուն կազ մե լու եւ միաս նա կան լի նե լու, հան դուր ժե լու ու րի շի գա ղա փա րը 

եւս, այլ ոչ մե նաշ նոր հե լով մե կը եւ մշտա պես պտտվե լով գու ցեեւ մա հա ցած կամ 

ժամ կե տանց այդ գա ղա փա րի շուրջ` բա ցա ռե լու մյուս նե րը: 

Հա սա րա կութ յու նը բազ մա շերտ է, ա մեն շերտ իր ո րա կա կան կող մը պետք է 

պա հի, ա զատ վի կարծ րա տի պե րից եւ անն կատ դար ձած վատ սո վո րույթ նե րից, 

բար դույթ նե րից: Իսկ երբ ա զա տագր վի այդ բար դույթ նե րից` նաեւ պա հան ջա-

տեր լի նե լու մա սին կմտա ծի, ինք նու րույն կմտա ծի, կհա սու նա նա եւ կգա այն գի-

տակ ցութ յան, որ պետք է մաս նա կից լի նել սե փա կան ճա կա տագ րի կերտ մա նը:
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2013թ. նախագահական ընտրությունների հոգեբանական որոշ յուրահատկություններ. 
Թեկնածուների ինքնաներկայացում եւ հասարակական ընկալումներ

1 http:// www .azatuty un. am/ conten t/a rticle /24627 707. htm l
2 Գոր ծա րար Սիլվա Հ ակոբ յան ի նկատմամ բ Ս յունիքի  մարզ պետ, Հ ՀԿ 

ա նդամ  Սո ւր իկ Խաչատրյանի  կիրառա ծ բ ռնո ւթյ ունը, Հ ՀԿ պատգամ ավոր 
Ռուբեն Հայ րապետյանի թիկնապահների ծեծի պատճառով զինվորական 
բժշկի մա հը , ՀՀԿ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի անպատշաճ 
պահվածքը լրագրողի նկատմամբ եւ այլն:

3 Ռուբեն Հայրապետյանի աղմկահարույց հարցազրույցից հետո, որտեղ 
բացահայտորեն սպառնալիքներ են հնչում կոնկրետ մարդկանց հասցեին, 
իշխանությունները ոչ մի կերպ չարձագանքեցին ՀՀ քաղաքական գործչի, 
պաշտոնյայի անհամարժեք վարքագծին, խոսքին. «Իրենց ընտանիքներն 
իմ ձեռքը կրակն են ընկնելու: Իրենք բոլորը շաքարով հիվանդանալու են: 
Մինչեւ մահ վախենալու են ինձանից: Ես դա բացեիբաց ասելու եմ»: http://
www.lragir.am/index.php/arm/0/country/view/70929

4 http://bag ra tyanpresident.am/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%
A3%D5%A1%D5%B0%D5%AB-%D5%A9%D5%A5%D5%AF%D5%B6%D
5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-
%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%8
0%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8/

5 http://www.lragir.am/index.php/arm/0/country/view/77397
6 http: //ar.newsarmenia.ru/politics/20130125/42791367.html: ՀՀ նախագահի 

թեկնածու, «Ազգային ինքնորոշում միավորում» կուսակցության ղեկավար 
Պարույր Հայրիկյանը եռօրյա հացադուլ էր հայտարարել` սատարելով 
մյուս թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանին։Հայրիկյանն ավելացրեց, որ 
հացադուլին զուգահեռ՝ կշարունակի քարոզարշավը եւ տվյալ պահին 
ինքը մեկնում է մարզերից մեկը:

7 Ընդ որում՝ ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու, էպոսագետ Վարդան 
Սեդրակյանը ներկայումս գտնվում է ԱԱԾ քննչական վարչությունում 
եւ, ըստ ամենայնի, նրան առաջադրվում է մեղադրանք ՀՀ նախագահի 
թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ իրականացված մահափորձ 
պատվիրելու համար։ Նշ վա ծ ար ար քը համապատասխանում է ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 38-34-305-րդ հոդվածին՝ ՀՀ նախագահի թեկնածու 
Պարույր Հայրիկյանի քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու 
նպատակով` նրան ապօրինաբար կյանքից զրկելու փորձը պատվիրելու 
համար։ http://www.1in.am/arm/armenia_right_165875.html 

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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АРМИНЕ КАЗАРЯН
Некоторые особенности президентских выборов 2013  года в Армении: 
самопозиционирование кандидатов и общественные  восприятия

Рассматривая прошедшие в 2013 году президентские выборы в Армении, на-
блюдаем некоторые важные изменения, которые присутствовали в обществе в 
виде закостенелых восприятий и даже стереотипов: 
1. Общество отныне невосприимчиво и безразлично к ложным манипуляциям 

общественного мнения;
2. Недоверие по отношению к оппозиции, которое основано на прецедентах, 

на этот раз тоже претерпело изменения: оппозиция по-прежнему несостоя-
тельна, не едина, но и не стала предателем оппозиционных принципов; 

3. Период, предшествующий выборам 2008 года, был кризисным во всех отно-
шениях, а в 2012 году он не был обостренным, так как была определенная 
возможность для людей свободно выражаться и действовать, вследствие 
чего не возникло скопление протестной энергии. Что касается 2013-го, то 
можно его рассматривать  как отголосок общества, прошедший через опыт 
борьбы, а также как год общественного прозрения и «приспосабливания», 
попытки бороться и не отчаиваться;

4. Обезличивание борьбы, уменьшение «важности единовластия вождя», осо-
знание силы закона и собственной правоспособности.

ARMINE GHAZARYAN
Some Psychological Peculiarities of the 2013 Presidential Elections: Self-
Positioning of the Candidates and Public Opinion

The study on the 2013 presidential elections in Armenia reveals some significant 
shifts in perceptions of, and even stereotypes pertinent to, the society, which are as 
follows:
1. The society is indifferent and unresponsive towards the manipulations of public 

opinion;
2. Distrust towards the opposition—that is based on precedents—this time, too, un-

derwent a change:  the opposition remained incapable and disunited, but did not 
become a traitor of  opposition principles;

3. The period preceding the 2008 elections was critical in all respects, while the 
year of 2012 was not tense, which is justified in terms of definite opportunities 
availed to the people to freely express their opinion and act—thus, no protest 
energy was accumulated. With respect to the year 2013, it can be viewed as 
an echo of the society that experienced  struggle, as well as a year of public 
enlightenment and “adjustment,” and attempts to struggle and not to despair;

4. Depersonalization of the struggle, decrease of the “autocratic leader’s impor-
tance,” and public awareness of the rule of law and own legal capacity.
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Ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալում.
Չիլիի եւ Սերբիայի հաջողված փորձը

ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 

փոր ձա գետ:

Նախաբան

19-րդ  դա րից սկսած մարդ կութ յունն ա կա նա տես է լի նում տար բեր երկր նե-

րում նոր տե սա կի ռե ժի մի՝ ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գի հաս տատ ման 

ե րե ւույ թին։ 

 Գի տա կան աշ խար հում ըն դուն ված մո տե ցում է՝ ե թե պե տութ յու նում ա րա կան 

բնակ չութ յան կե սից ա վե լին ու նի ընտ րե լու ի րա վունք, եւ գոր ծա դիր իշ խա նութ-

յան ղե կա վարն ընտ րո վի խորհր դա րա նում վա յե լում է մե ծա մաս նութ յան ա ջակ-

ցութ յու նը կամ ուղ ղա կի կեր պով ընտր վում է պար բե րա բար անց կաց վող հա-

մա ժո ղովր դա կան ընտ րութ յուն նե րում, ա պա տվյալ քա ղա քա կան վար չա կար գը 

կա րե լի հա մա րել ժո ղովր դա վա րա կան։ 

Ա մե րի կա ցի հան րա հայտ քա ղա քա գետ  Սա մո ւիլ  Հան թինգ թո նը գտնում է, որ 

այդ չա փա նիշ նե րին, ե թե դրանք կի րառ վեն բա վա կան ա զատ, ա ռա ջին ան գամ 

պատ մութ յան մեջ հա մա պա տաս խա նել է ԱՄՆ-ը 1828թ.1։  Ժո ղովր դա վա րա ցու-

մը (democratization), ըստ  Հան թինգ թո նի, աշ խար հում տե ղի է ու նե նում ա լիք նե-

րով։  Ժո ղովր դա վա րաց ման ա լի քը ոչ դե մոկ րա տա կա նից դե պի դե մոկ րա տա կան 

վար չա կարգ կա տար վող այն պի սի ան ցում նե րի խումբ է, ո րոնք ի րա կա նաց վում 

են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում եւ ո րոնց քա նա կը գե րակշ ռում է տվյալ 

հատ վա ծում հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ կա տար վող ան ցում նե րին։ Ա ռանձ նաց-

վում են ժո ղովր դա վա րաց ման ե րեք ա լիք ներ։ Ա ռա ջի նը սկսվում է 1828թ.-ից եւ 

ա վարտ վում է 1926թ.-ին, երկ րոր դը նե րա ռում է 1943-1962թթ. ըն կած ժա մա-

նա կա հատ վա ծը, եր րոր դը սկսվել է 1974թ.-ին եւ շա րու նակ վում է մին չեւ այ սօր։

 Հան թինգ թո նը նշում է,  որ ժո ղովր դա վա րա ցու մը տար բեր երկր նե րում տե ղի 

է ու նե նում տար բեր պատ ճառ նե րով։ Այն պայ մա նա վոր ված է լի նում մի շարք 

հան գա մանք նե րով, սա կայն ա մեն ա լիք ու նի իր պատ ճառ նե րի մո տա վոր հա-

մադ րութ յու նը։ 
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 Ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տատ ման ձգտող բո լոր ոչ ժո ղովր դա վար երկր-

նե րի հա սա րա կութ յուն նե րի հա մար չա փա զանց կա րե ւոր է ու սում նա սի րել այդ 

ա լիք նե րը եւ փոր ձել դա սեր քա ղել դրան ցից։ Այս ա ռու մով հատ կա պես մեծ հե-

տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քի ժա մա-

նակ ար դեն իսկ դե մոկ րա տա կան տա րան ցում կա տա րած երկր նե րի փոր ձի ու-

սում նա սի րութ յու նը, քան զի այն մեծ ա վանդ կա րող է ու նե նալ ժա մա նա կա կից 

ոչ դե մոկ րա տա կան երկր նե րում ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տատ ման հա մար 

մղվող պայ քա րում։ 

 Հան թինգ թո նը մատ նան շում է 5 պատ ճառ, ո րոնք հան գեց րել են եր րորդ ա լի-

քի ա ռա ջաց մա նը: Դ րանք են`

•	 աշ խար հում ավ տո րի տար հա մա կար գե րի լե գի տի մութ յան խնդրի սրա ցու մը,

•	 60-ա կան նե րի ան նա խա դեպ գլո բալ տնտե սա կան ա ճը, ո րը հան գեց րել է 

տար բեր երկր նե րում կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, զգա լիո րեն մե-

ծաց րել քա ղա քա յին մի ջին խա վը,

•	  Կա թո լիկ ե կե ղե ցու դոկտ րի նի եւ գոր ծու նեութ յան մեջ տե ղի ու նե ցած զգա լի 

փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք ի ցույց դրվե ցին 1963-65թթ.  Վա տի կա նի երկ-

րորդ ժո ղո վի ժա մա նակ՝ հան գեց նե լով նրան, որ ե կե ղե ցին ավ տո րի տա-

րութ յան պա հա պա նից վե րած վեց ավ տո րի տա րութ յան հա կա ռա կոր դի,

•	 ար տա քին խա ղա ցող նե րի քա ղա քա կա նութ յան մեջ տե ղի ու նե ցած փո փո-

խութ յուն նե րը, այդ թվում` 60-ա կան նե րի վեր ջե րում Եվ րո պա կան միութ-

յան ընդ լայն ման քա ղա քա կա նութ յու նը, 1974թ.-ից ի վեր այլ երկր նե րում 

ժո ղովր դա վա րութ յան եւ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ուղ-

ղութ յամբ ԱՄՆ-ի որ դեգ րած ու ղե գի ծը, 80-ա կան նե րի վեր ջում  Գոր բա չո վի 

կող մից ի րա կա նաց ված փո փո խութ յու նը խորհր դա յին, իմ պե րիա լիս տա կան 

քա ղա քա կա նութ յան մեջ,

•	 «ձնագն դի» է ֆեկ տը, որն ա ռաջ բե րեց եր րորդ ա լի քի ժա մա նակ դե պի ժո-

ղովր դա վա րութ յուն ա ռա ջին ան ցում նե րը, ինչն օ րի նակ ծա ռա յեց եւ լիցք 

հա ղոր դեց այլ երկր նե րում վար չա կար գե րի փո փո խութ յա նը:

 Սույն հոդ վածն առնչ վում է ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քի «տակ ըն-

կած» եր կու երկր նե րի՝  Չի լիի եւ  Սեր բիա յի հա մա պա տաս խան զար գա ցում նե րի 

կա րե ւո րա գույն մի հատ վա ծին` այդ երկր նե րում գո յութ յուն ու նե ցած ավ տո րի-

տար վար չա կար գե րի տա պալ մա նը։ Աշ խա տութ յու նում հա կիրճ ներ կա յաց ված 

են այն հիմ նա կան գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնց արդ յուն քում տա պալ վել են ավ տո րի-
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Ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալում. Չիլիի եւ Սերբիայի հաջողված փորձը

տար կար գերն այդ երկր նե րում, նկա րագր ված են ա ռանց քա յին սուբ յեկտ նե րը, 

ո րոնք ներգ րավ ված են ե ղել այդ գոր ծըն թաց նե րում եւ այն մի ջոց նե րը, ո րոնք 

կի րառ վել են նրանց կող մից:  Մատ նանշ ված են կա րե ւոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք այս 

կամ այն չա փով նպաս տել են վար չա կար գե րի տա պալ մա նը: 

  Հայտ նի է, որ ավ տո րի տար հա մա կար գի տա պա լումն ինք նա բե րա բար դե մոկ-

րա տիա յի հաս տա տում չի են թադ րում:  Չի լիի եւ  Սեր բիա յի փոր ձը հե տաքրք րա-

կան է հատ կա պես նրա նով, որ դրան ցում ավ տո րի տա րութ յան տա պա լու մից հե-

տո կարճ ժա մա նակ պա հանջ վեց ժո ղովր դա վա րութ յուն հաս տա տե լու հա մար2: 

 Սա կայն այդ երկր նե րում ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը, ո րը 

հիմ նա կա նում դրսե ւոր վեց ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով հա մա-

պե տա կան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի ձե ւա վոր մամբ, դուրս է սույն հոդ-

վա ծի թե մա յի շրջա նակ նե րից:

 Չի լիի եւ  Սեր բիա յի վար չա կար գե րի բնույթն ու դրանց հա մա ռո տա կի
նկա րա գի րը տա պա լու մից ա ռաջ

1973թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին ԱՄՆ ԿՀՎ (CIA) մաս նակ ցութ յամբ գե նե րալ  Պի-

նո չե տի կող մից ղե կա վար վող զին վո րա կան նե րը ռազ մա կան հե ղաշր ջում (coup 

d’état) ի րա կա նաց րին՝ իշ խա նութ յու նից հե ռաց նե լով  Չի լիի ընտր ված նա խա-

գահ, մարք սիստ  Սալ վա դոր Ա լիեն դիին3։ Բռ նա պե տութ յան տա րի նե րին  Չի լիում 

խիստ սահ մա նա փակ ված էին մարդ կանց քա ղա քա կան եւ քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք նե րը: Ըստ  Չի լիի կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2004թ. զե կույ ցի, 

ռե ժի մի կող մից բռնութ յան է են թարկ վել գրե թե 28 հա զար մարդ4:  Խուն տան 

չեղ յալ էր հա մա րել երկ րի գոր ծող  Սահ մա նադ րութ յու նը եւ կա ռա վա րում էր բա-

ցա ռա պես իր իսկ ար ձա կած հրա մա նագ րե րի՝ ընդ հուպ մին չեւ 1980-ը, երբ ոչ 

ժո ղովր դա վա րա կան, ա նար դար հան րաք վեի արդ յուն քում ըն դուն վեց նոր  Սահ-

մա նադ րութ յու նը5։ Ըստ այդ  Սահ մա նադ րութ յան,  Չի լիի ժո ղովր դին 1988թ.-ին 

հնա րա վո րութ յուն էր տրվում հան րաք վեի մի ջո ցով ո րո շե լու, թե արդ յոք ցան կա-

նում է, որ խուն տան շա րու նա կի մնալ իշ խա նութ յան, թե ոչ։ 

 Սեր բիան, ի տար բե րութ յուն ա րե ւե լաեվ րո պա կան այլ երկր նե րի, 80-ա կան-

նե րի վեր ջին ան ցում չկա տա րեց դե պի լի բե րալ-դե մոկ րա տիա յի։ Այդ տա րի նե-

րին  Սեր բիա յում առ կա ազ գայ նա կան հռե տո րա բա նութ յան ա լի քի վրա, այս պես 

կոչ ված, «հա կաբ յու րոկ րա տա կան հե ղա փո խութ յան» արդ յուն քում, երբ կո մու-

նիս տա կան կու սակ ցութ յան հին նո մենկ լա տու րան փո խա րին վեց ազ գայ նա կան 

կադ րե րով, երկ րի ղե կա վար է դառ նում Ս լո բո դան  Մի լո շե ւի չը6։  Նա հայ տա րա-
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րում է, որ  Կո սո վո յում սերբ փոք րա մաս նութ յու նը հա լա ծանք նե րի է են թարկ վել 

տե ղի ալ բա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից, ուս տի սերբ բնակ չութ յան ի րա-

վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար պետք է լու ծա րել  Կո սո վո յի ինք նա վա րութ-

յու նը եւ կտրուկ մի ջոց ներ գոր ծադ րել ան ջա տո ղա կա նութ յան դեմ։ Ա ռա ջին 

բազ մա կու սակ ցա կան ընտ րութ յուն նե րը  Սեր բիա յում կա յա ցան 1990-ին, որ տեղ  

հաղ թեց սո ցիա լիս տա կան (նախ կին կո մու նիս տա կան) կու սակ ցութ յու նը, եւ նրա 

ղե կա վար Ս լո բո դան  Մի լո շե ւի չը դար ձավ հան րա պե տութ յան նա խա գահ:  Մի-

լո շե ւի չի վար չա կազ մը, թեեւ ձե ւա կան ա ռու մով ըն դու նել էր դե մոկ րա տա կան 

սկզբունք նե րը, սա կայն դե ֆակ տո խիստ ավ տո րի տար էր` խոս քի ա զա տութ յան 

սահ մա նա փա կում նե րով, քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րով, քա ղա քա ցի նե րի 

նկատ մամբ բռնութ յուն նե րով եւ այլն7:

 Դի մա կա յութ յան ա ռա ջին ծի ծեռ նակ նե րը. ընդ դի մա դիր հան րութ յան ա ռա-
ջին լո կալ հաղ թա նակ նե րը

 Չի լիում ռե ժի մին կազ մա կերպ ված դի մադ րութ յուն ցու ցա բե րե լու ա ռա ջին 

դեպքն ար ձա նագր վել է 1983-ին։  Հատ կան շա կան է, որ այն կազ մա կերպ վել է 

ար հես տակ ցա կան միութ յուն նե րի կող մից։  Չի լիի Պղն ձի հան քե րի աշ խա տա վոր-

նե րի կոն ֆե դե րա ցիան ո րո շել էր գոր ծա դուլ կազ մա կեր պել։  Պետք է նշել, որ  Չի-

լիում գո յութ յուն ու նեին  բա վա կա նին ու ժեղ ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ, 

ո րոնք սերտ կա պե րի մեջ էին ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի հետ։   Բո ղո քի 

ա ռա ջաց ման հա մար ա ռիթ էր ստեղ ծել 1982թ.-ից սկսված տնտե սա կան ճգնա-

ժա մը, ո րի արդ յուն քում ՀՆԱ-ի 14% ան կում էր ար ձա նագր վել, գոր ծազր կութ յու-

նը հա սել էր ա հագ նա ցող չա փե րի, մե ծա ցել էր աղ քատ նե րի թի վը։  

Այն բա նից հե տո, երբ տա րած վում է գոր ծա դու լի մա սին հայ տա րա րութ յու նը, 

մե ծա քա նակ կա ռա վա րա կան զոր քեր շրջա պա տում են հան քե րը: Արհ միու թե նա-

կան նե րը տես նե լով, որ այդ ա մե նը հան գեց նե լու է ար յու նա հե ղութ յան, գոր ծա-

դու լի օր վա նից չորս օր ա ռաջ ո րո շում են կա յաց նում գոր ծա դու լը փո խա րի նել 

բո ղո քի այլ ակ ցիա յով։ 1983թ. մա յի սի 11-ը Ազ գա յին աշ խա տա վո րա կան կոնգ-

րե սի կող մից հայ տա րար վում է հա մազ գա յին բո ղո քի օր8։ 

 Հա մազ գա յին բո ղո քի ա ռա ջին օ րը հա զա րա վոր մար դիկ դուրս ե կան փո ղոց-

ներ եւ խա ղաղ բնույ թի եր թեր ի րա կա նաց րին, ո րոնց ժա մա նակ մար դիկ ոչ միայն 

տնտե սա կան խնդիր նե րից էին բո ղո քում, այ լեւ ի րենց դժգո հութ յունն էին հայտ-

նում ընդ հա նուր առ մամբ վար չա կար գից։  Ցու ցա րար ներն ի րենց հետ փո ղոց էին 

տա րել սննդի կաթ սա ներ եւ դրանց հար վա ծե լով՝ մեծ աղ մուկ էին ա ռա ջաց նում։ 
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Ո գեշնչ վե լով հա ջող ված բո ղո քի ակ ցիա նե րից, դրանց կազ մա կեր պիչ նե րը 

ո րո շում են ա մեն ա միս ի րա կա նաց նել նմա նա տիպ ակ ցիա ներ. նշա նակ վում է 

բո ղո քի օ րը, ո րի ըն թաց քում մար դիկ դան դաղ քայ լում էին եւ վա րում մե քե նա նե-

րը, գի շեր վա ժա մե րին միաց նում եւ ան ջա տում լույ սե րը, ծնող նե րը ե րե խա նե րին 

չէին ու ղար կում դպրոց, ե րե կո յան ժա մը 8-ին շրխկաց նում էին կաթ սա նե րը եւ 

այլն9։  Հարկ է նշել, որ այդ խա ղաղ ակ ցիա նե րի ժա մա նակ ու ժա յին նե րի գոր ծո-

ղութ յուն նե րի արդ յուն քում եր բեմն լի նում էին զո հեր, բազ մա թիվ ակ տի վիստ ներ 

ձեր բա կալ վում էին10:   Սա կայն, շա տե րի կար ծի քով, նման ա պա կենտ րո նաց ված 

ակ ցիա նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նպաս տում էին վա խի մթնո լոր տի հաղ թա հար-

մա նը եւ զար գաց նում ընդ դի մութ յան շրջա նում վստա հութ յան, հա մե րաշ խութ-

յան զգա ցո ղութ յու նը։  Ձե ւա վոր վում էր տե սա կետ, որ ժո ղո վուրդն այ լեւս հաղ-

թա հա րել է իր վա խը եւ հնա րա վոր չէ կանգ նեց նել բո ղո քը11։

 Սեր բիա յում  Մի լո շե ւի չի վար չա կար գին ընդ դի մա նա լու ա ռա ջին փոր ձը կա րե լի 

է հա մա րել, որ ե ղավ 1991թ. մար տի 9-ին, երբ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ դուրս 

ե կան  Բելգ րա դի փո ղոց նե րը՝ պա հան ջե լու  Պե տա կան հե ռուս տա տե սութ յան ղե-

կա վա րի հրա ժա րա կա նը, քա նի որ, ըստ ցու ցա րար նե րի, հե ռուս տա տե սութ յու նը 

ա տե լութ յուն եւ պա տե րազ մի «մշա կույթ» է քա րո զում12։  Ռե ժի մը՝ տան կեր հա-

նե լով փո ղոց նե րը, հա ջո ղութ յամբ ճնշում է ընդ դի մա դիր բո ղո քը։ Ար ցուն քա բեր 

գա զի եւ ջրցա նի օգ նութ յամբ իշ խա նութ յուն նե րը ցրում են ցույ ցը եւ ձեր բա կա-

լում ընդ դի մա դիր ա ռանց քա յին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից մե կին՝ « Սեր բա կան 

վե րա փոխ ման շարժ ման» ա ռաջ նորդ  Վուկ Դ րաս կո վի չին13։ 

Այդ օ րե րին ընդ դի մա դիր հան րութ յու նը տո նեց իր ա ռա ջին լո կալ հաղ թա-

նա կը։ Այն բա նից, հե տո երբ իշ խա նութ յուն նե րը ցրե ցին ցույ ցը, մար դիկ կրկին 

դուրս ե կան փո ղոց ներ եւ  Բելգ րա դի կենտ րո նա կան հրա պա րա կում 10 օր շա-

րու նակ բո ղո քի ակ ցիա ներ կազ մա կեր պե ցին, ո րոնց արդ յուն քում  Պե տա կան 

հե ռուս տա տե սութ յան ղե կա վա րը պաշ տո նանկ ար վեց, իսկ  Վուկ Դ րաս կո վի չը 

ա զատ ար ձակ վեց։  Սա կայն ռե ժի մը պահ պա նեց իր դիր քե րը, չնա յած հե տա գա-

յում ժա մա նակ առ ժա մա նակ բո ղո քի տար բեր ակ ցիա ներ էին ի րա կա նաց վում։

Ընդ դի մա դիր նե րի ճնշում նե րի երկ րորդ ա լի քը

 Սեր բիա յում բո ղո քի նոր հուժ կու ա լիք ա ռա ջա ցավ 1996 թվա կա նին՝ այն բա-

նից հե տո, երբ  Մի լո շե ւի չը հրա ժար վեց ճա նա չել նո յեմ բե րին կա յա ցած տե ղա կան 

ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րում  Սեր բիա յի խո շո րա գույն 

քա ղաք նե րի մե ծա մաս նութ յու նում ընդ դի մութ յան հաղ թա նա կը։ Եր թեր եւ ցույ-
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ցեր տե ղի ու նե ցան այն հա մայնք նե րում, ո րոն ցում հաղ թել էր ընդ դի մութ յու նը։ 

 Բո ղո քի ա ռա ջին մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում ցու ցա րար նե րից ո մանք ձվեր, եր-

բեմն էլ քա րեր էին նե տում պե տա կան շեն քե րի վրա եւ այդ պատ ճա ռով ջարդ վե-

ցին, օ րի նակ, պե տա կան հե ռուս տա տե սութ յան շեն քի լու սա մուտ նե րը, իսկ շեն-

քի ճա կա տա մա սը ներկ վեց դե ղին գույ նով: Ա մե նա խո շոր ցույ ցը տե ղի ու նե ցավ 

 Բելգ րա դում, ո րին մաս նակ ցում էր 200 հա զար մարդ14։  

 Հարկ է նշել, որ շար ժումն իր մեջ նե րա ռում էր նաեւ ա ռան ձին, հա մե մա տա-

բար ինք նա վար ճյուղ՝ ու սա նո ղա կան բո ղո քը։ Ու սա նող նե րը դա սա դուլ էին հայ-

տա րա րել, ստեղ ծել կո մի տե ներ, ո րոնք քրտնա ջան շուր ջօր յա աշ խա տան քի մեջ 

էին։ Ու սա նող նե րի պա հանջն էր՝ ստեղ ծել ընտ րա կան խախ տում նե րը հե տաքն-

նող հանձ նա ժո ղով եւ հաս նել հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի ու պրո ռեկ տո րի հրա ժա-

րա կա նին։  Վեր ջին ներս հրա պա րա կայ նո րեն մե ղադ րանք ներ էին հնչեց րել ցու-

ցա րար նե րի հաս ցեին եւ խո չըն դո տում էին ու սա նող նե րի բո ղո քը։ 

 Սեր բիա յում ընդ դի մա դիր հան րութ յան շրջա նում տա րած ված էին նաեւ ընդ-

դի մութ յան նկատ մամբ քննա դա տա կան մո տե ցում ներ։ «Zajedno» (« Միա սին») 

ընդ դի մա դիր դա շին քը քննա դատ վում էր հա յե ցա կարգ եւ ռազ մա վա րութ յուն 

չու նե նա լու հա մար։ Ո րոշ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ խոր հուրդ-

ներ էին տա լիս, թե ինչ պես  ցու ցա րար նե րը պետք է դրսե ւո րեն ի րենց այս կամ 

այն ի րադ րութ յան դեպ քում, որ մար տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են 

ա ռա վել արդ յու նա վետ լի նել եւ այլն15։ 

Ե րեք ա միս տե ւած բո ղո քի ա լի քի եւ ԵԱՀԿ-ի միջ նոր դա կան մի ջամ տութ յան 

արդ յուն քում 1997թ. փետր վա րի 11-ին  Մի լոշ ևի չը, վեր ջա պես, ըն դու նեց ընդ դի-

մա դիր նե րի՝ «Zajedno» կոա լի ցիա յի հաղ թա նա կը։  Կոա լի ցիա յին մաս կազ մած 

 Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան ղե կա վար  Զո ռան  Ջին ջի չը դար ձավ  Բելգ րա դի 

քա ղա քա պետ16։

1983-ի երկ րորդ կե սից   Չի լիի ընդ դի մութ յու նը բա ժան ված էր եր կու մա սի. մի 

կող մից ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան ներն էին, ով քեր  Պի նո չե տի դեմ պայ քա-

րում էին զին ված, բռնի ճա նա պար հով եւ ի րենց կոշտ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար 

վա նել էին մի ջին դա սից շա տե րին: Մ յուս կող մից 1983թ. օ գոս տո սին ստեղծ ված 

«Alianza Democratica»-ն  էր, ո րը խա ղաղ, ոչ բռնի պայ քա րի կողմ նա կից էր17։  Դա-

շին քը, ո րը գլխա վո րում էր Ք րիս տո նեա դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան ղե կա-

վար  Գաբ րիել  Վալ դե սը, իր մեջ նե րա ռել էր տար բեր գա ղա փա րա խո սութ յուն ներ 

ու նե ցող կու սակ ցութ յուն ներ։ Այն նպա տակ էր դրել ար մա տա վո րել  Չի լիում ժո-

ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րը։ 

 Վար չա կար գը ընդ դի մութ յան եր կա րա տեւ ճնշում նե րին ար ձա գան քեց նրա-
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նով, որ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի պաշ տո նում նշա նա կեց  Սեր խիո  Խար-

պա յին, ին չով սկսվեց ռե ժի մի ո րո շա կի ա զա տա կա նաց ման շրջա նը, ո րը կոչ-

վում էր «aperture».  Պի նո չե տը հանձ նա րա րեց  Խար պա յին երկ խո սութ յուն սկսել 

«Alianza Democratica»-ի հետ։  Հենց սկզբից ընդ դի մութ յու նը ներ կա յաց րեց իր 

պա հանջ նե րի ցու ցա կը, ո րը սկսվում էր  Պի նո չե տի հրա ժա րա կա նի պա հան ջով։ 

 Սա կայն  Խար պան հրա ժար վեց նույ նիսկ վերց նել այդ ցան կը։  Վեր ջի վեր ջո՝ իշ-

խա նութ յուն նե րը գնա ցին միայն հե տեւ յալ զի ջում նե րին. մի շարք վտա րան դի նե-

րի հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռն վեց վե րա դառ նալ հայ րե նիք, թույ լատր վեց ո րո շա-

կի քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն, մեղ մա ցավ գրաքն նութ յու նը18։  Սա կայն ո րոշ 

ժա մա նակ անց բա նակ ցութ յուն ներն ա վարտ վե ցին, իսկ  Խար պան պաշ տո նանկ 

ար վեց։ 

Ընդ դի մութ յու նը փոր ձում էր ինք նա կազ մա կերպ վել վա րից՝ վեր սկզբուն քով 

եւ հիմն վում էր ե կե ղե ցու հեն քին ստեղծ ված SERPAJ կազ մա կեր պութ յան վրա։ 

Այն ու ներ ակ տի վիստ նե րի ցանց եւ մշա կում էր վար չա կար գին դի մադ րութ յուն 

ցու ցա բե րե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ռազ մա վա րութ յուն19։ 

 Այն բա նից հե տո, երբ 1985-ի օ գոս տո սին կար դի նալ Ֆ րեզ նո յի եւ մինչ պի նո-

չետ յան նա խա րար  Մո լի նա յի միջ նոր դութ յամբ հան դի պում կա յա ցավ, տասն մեկ 

ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի ա ռաջ նորդ նե րի մի ջեւ ձե ւա վոր վեց նոր կոա-

լի ցիա՝  Ժո ղովր դա վա րութ յան ամ բող ջա կան անց ման ազ գա յին միութ յուն 

(Acuerda Nacional). Այս կոա լի ցիան ձգտում էր ա ռանց ո րե ւէ հստակ ժա մա-

նա կա ցույ ցի ա պա հո վել դե պի քա ղա քա ցիա կան կա ռա վա րում աս տի ճա նա կան 

ան ցու մը, սա կայն խու սա փում էր  Պի նո չե տի հրա ժա րա կա նը պա հան ջե լուց: Ն րա 

նպա տակ նե րից էր նաեւ հաս նել քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան օ րի նա կա նաց-

մա նը, քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փակ ման վե րաց մա նը 

եւ  Պի նո չետ յան սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված հան րաք վեի փո խա րեն 

ա զատ եւ ու ղիղ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի անց կաց մա նը20:  

Ընդ դի մա դիր հան րութ յան վերջ նա կան հար վա ծը

Չ նա յած  Սեր բիա յում 1996-ի ՏԻՄ ընտ րութ յուն նե րում ընդ դի մութ յու նը հաղ-

թա նակ տա րավ, սա կայն  Մի լո շե ւի չի դիր քե րը մնում էին ան սա սան։ 1999թ. 

ՆԱՏՕ-ի ռմբա կո ծութ յուն ներն ա վե լի շատ նպաս տե ցին  Մի լո շե ւի չի դիր քե րի 

ամ րապնդ մա նը: Ընդ դի մութ յու նը ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի րա կա նաց նում էր 

բո ղո քի ակ ցիա ներ։ Հն չում էին տար բեր պա հանջ ներ՝ սկսած ար տա հերթ ընտ-

րութ յուն նե րի անց կա ցու մից մին չեւ ար տա խորհր դա րա նա կան այ լընտ րան քա յին 
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պայ քա րի մի ջո ցով վար չա կար գի փո փո խութ յուն։  Բայց այդ ա մե նի արդ յուն քում 

ո րե ւէ բան չէր փոխ վում։ Ինչ պես նշում են ո րոշ փոր ձա գետ ներ, այն պի սի զգա ցո-

ղութ յուն կար, որ ընդ դի մութ յու նը վերջ նա կա նա պես ջախ ջախ վել է: Ն ման մթնո-

լորտ էր ստեղծ վել հատ կա պես 1999-ի աշ նանն անց կաց ված  ընդ դի մութ յան 

հան րա հա վաք նե րի, շա տե րի գնա հատ մամբ, ան հա ջող շա րա նից հե տո21: 

 Սա կայն այդ ա մե նին զու գա հեռ՝ հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րում տե ղի 

էին ու նե նում նոր մա կար դա կի դի մադ րութ յան կազ մա կերպ ման դրսե ւո րում ներ։ 

1998-ին ար դեն իսկ քա ղա քա ցիա կան եւ քա ղա քա կան ակ տի վութ յան հա րուստ 

փորձ ու նե ցող մի խումբ ե րի տա սարդ ներ հիմ նում են «Отпор» (« Դի մադ րութ յուն») 

կազ մա կեր պութ յու նը։ Ե րի տա սարդ նե րը խնդիր են դնում վար չա կար գին ցու ցա-

բեր վող դի մադ րութ յու նը դարձ նել ա ռա վել կազ մա կերպ ված եւ, միա ժա մա նակ, 

առն վազն ար տաք նա պես ա պա կենտ րո նաց ված ու հա գե ցած բազ մա զան ու շագ-

րավ, խա ղաղ ակ ցիա նե րով։ Ն րանք խնդիր են դնում ողջ երկ րով մեկ արթ նաց նել 

հա սա րա կութ յա նը, հատ կա պես՝ ե րի տա սար դութ յա նը, եւ հնա րա վո րինս շատ 

մարդ կանց ներգ րա վել տա րաբ նույթ ակ ցիա նե րում22։ 2000-ին «Отпор»-ում ար-

դեն ներգ րավ ված էր 18 հա զար ակ տի վիստ23, կազ մա կեր պութ յու նը իր ներ կա-

յա ցուց չութ յուն ներն էր բա ցել  Սեր բիա յի 123 քա ղաք նե րում24: 

1999-ի վեր ջե րին նա խա ձեռն վում է մի գոր ծըն թաց, ո րի արդ յուն քում ստեղծ-

վում է ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի նոր միա վոր՝  Սեր բիա յի դե մոկ րա տա-

կան ընդ դի մութ յու նը25 (DOS): Այդ շրջա նում ստեղծ վում են նաեւ այլ քա ղա քա-

ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, օ րի նակ՝ մի խումբ տնտե սա գետ ներ ստեղ ծում 

են «G 17+» կազ մա կեր պութ յու նը, տե ղի է ու նե նում նաեւ ան կախ լրատ վա մի ջոց-

նե րի ու ժե րի մո բի լի զա ցում26։

2000 թվա կա նի հու լի սին  Հա րավս լա վիա յի խորհր դա րա նը ո րո շա կի փո փո-

խութ յուն ներ է կա տա րում  Սահ մա նադ րութ յան մեջ, այդ թվում փո փոխ վում է 

նա խա գա հի ընտ րութ յան կար գը՝ մտցվում է նա խա գա հի ու ղիղ ընտ րութ յուն, 

ընդ ո րում՝ ըստ այդ փո փո խութ յուն նե րի, միեւ նույն ան ձը նա խա գահ կա րող էր 

ընտր վել ե րեք ժամ կետ ա նընդ մեջ։ Ք վեար կութ յան օր է նշա նակ վում սեպ տեմ բե-

րի 24-ը27։  Փաս տա ցի  Մի լո շե ւի չը ցան կա նում էր եր կա րաձ գել իր իշ խա նութ յու-

նը ժո ղովր դի կող մից ուղ ղա կիո րեն ստա ցած քվեի մի ջո ցով՝ վստահ լի նե լով իր 

հաղ թա նա կի մեջ28։

 Սա կայն այդ քայ լը նոր լիցք է հա ղոր դում ընդ դի մութ յա նը։  Տար բեր քա ղա-

քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, եւ հատ կա պես՝ ար դեն բա վա կան մեծ թափ 

հա վա քած «Отпор»-ը, ակ տի վո րեն ընդգրկ վում են քա րո զար շա վում՝ հա սա րա-

կութ յանն ու ղար կե լով այն մե սի ջը, որ ընտ րութ յուն նե րը յու րօ րի նակ հան րաք վե 
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Ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալում. Չիլիի եւ Սերբիայի հաջողված փորձը

են եւ որ դրանց մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն կա ա զատ վել  Մի լո շե ւի չի ռե ժի մից։ 

 Հաշ վի առ նե լով անց յա լի փոր ձը, կազ մա կեր պութ յունն իր առ ջեւ եր կու խնդիր 

է դնում`  Մի լո շե ւի չին դի մա կա յե լու հա մար մեկ մի լիոն մարդ դուրս հա նել  Բելգ-

րա դի փո ղոց ներ եւ այն պես ա նել, որ ու ժա յին նե րի կող մից կրա կե լու հրա ման 

չտրվի: Այդ խնդիր նե րին հաս նե լու հա մար նրանք դի մում են ոչ բռնի դի մադ րութ-

յան ռազ մա վա րութ յա նը29: «Отпор»-ի ակ տի վիստ նե րը նաեւ կար ծում էին, որ  Մի-

լո շե ւի չը կա րող է կեղ ծել ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը եւ, հաշ վի առ նե լով այդ 

հան գա ման քը, մշա կում են գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան, ո րը պետք է կյան քի կոչ վեր 

այ դօ րի նակ դի պա շա րի պա րա գա յում30։

 Հիմ նա կան ընդ դի մութ յու նը՝ ի դեմս DOS-ի, թեկ նա ծու է ա ռա ջադ րում  Սեր-

բիա յի ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի ոչ ա մե նաե րե ւա ցող ան ձի՝  Դե-

մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան ղե կա վար  Վոիս լավ  Կոշ տու նի ցա յին, ո րը, շա տե րի 

կար ծի քով, ա մե նա քիչ բա ցա սա կան վար կա նիշն ու ներ ընդ դի մութ յան շրջա նում։ 

 Սա ա նակն կալ էր իշ խա նութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք ար դեն պատ րաստ ված էին 

հար ված ներ հասց նել ա ռա վել հայտ նի այն պի սի ընդ դի մա դիր ա ռաջ նորդ նե րի, 

ինչ պի սին էր, օ րի նակ,  Զո ռան  Ջին ջի չը31։ 

 Հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին հան րութ յան հա մար էլ, կար ծես թե, սա լավ հնա-

րա վո րութ յուն էր՝ ա զատ վել ավ տո րի տար եւ ա րեւմտ յան շա հե րի տե սա կե տից 

ար դեն ոչ ցան կա լի դար ձած  Մի լո շե ւի չից։ Եվ րո միութ յու նը, Շ վեյ ցա րիան,  Նոր վե-

գիան, ԱՄՆ-ն  տար բեր ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում տար բեր տե սա կի, այդ թվում 

ծա վա լուն նյու թա կան ա ջակ ցութ յուն էին ցու ցա բե րում ընդ դի մա դիր հան րութ-

յա նը32։ 

 Սեպ տեմ բե րի 24-ին, քվեար կութ յան ա վար տից մի քա նի ժամ անց, հայ տա-

րար վում է, որ թեկ նա ծու նե րից ո րե ւէ մե կը չի հա վա քել անհ րա ժեշտ 50+1 % եւ 

որ պետք է լի նի երկ րորդ փուլ։ Ըստ ԿԸՀ-ի,  Կոշ տու նի ցան ստա ցել էր ձայ նե րի 

մոտ 49 %-ը33։  Սա կայն ընդ դի մութ յու նը հայ տա րա րում է, որ ե ղել են կեղ ծիք ներ 

եւ ի րա կա նում  նա խա գահ է ընտր վել  Վոիս լավ  Կոշ տու նի ցան։ Ընդ դի մութ յու նը 

կոչ է ա նում հա սա րա կութ յա նը ոտ քի կանգ նել եւ ստի պել իշ խա նութ յուն նե րին՝ 

ըն դու նե լու սե փա կան պար տութ յու նը։ Ողջ հան րա պե տութ յու նով մեկ սկսվում է 

հա մազ գա յին գոր ծա դուլ, կազ մա կերպ վում են բո ղո քի ակ ցիա ներ։ Ընդ դի մութ-

յու նը վերջ նա գիր է ներ կա յաց նում իշ խա նութ յուն նե րին՝ ըն դու նել պար տութ յու նը 

մին չեւ հոկ տեմ բե րի 5-ը։  Սա կայն վերջ նա գի րը չի ըն դուն վում իշ խա նութ յուն նե րի 

կող մից եւ հան րա պե տութ յան տար բեր մա սե րից ժո ղովր դա կան մեծ զանգ ված-

ներ ճա նա պարհ են բռնում դե պի  Բելգ րա դի կենտ րոն եւ արդ յուն քում խորհր դա-

րա նի մոտ է հա վաք վում տար բեր հաշ վարկ նե րով մոտ կես մի լիոն մարդ34։  
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

 Դի մադ րութ յան ա ռաջ նորդ նե րի հա վաս տիաց մամբ՝ ընտ րութ յուն նե րից հե տո 

հե ղա փո խութ յան օր վան նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում ընդ դի մութ յան  եւ 

ոս տի կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջեւ շփում ներ են ե ղել: Դ րանց ըն թաց քում 

ոս տի կա նութ յան ո րոշ սպա ներ բա ցեի բաց հա վաս տիաց րել են, որ ի րենք ցու ցա-

րար նե րի դեմ դուրս չեն գա: Չ նա յած այդ պի սի հայ տա րա րութ յուն ներ ա նող նե րին 

ա զա տել են ի րենց պաշ տոն նե րից, սա կայն ու ժա յին նե րի շրջա նում առ կա ցու ցա-

րար նե րին չճնշե լու տրա մադ րութ յուն նե րը պահ պան վել են: Իսկ DOS-ի ա ռաջ նորդ-

նե րից  Զո ռան  Ջին ջի չի խոս քե րով՝ ոս տի կա նա կան շատ հրա մա նա տար ներ ա սել 

են ընդ դի մա դիր նե րին, որ ի րենք ստա ցել են ցու ցա րար նե րին ճնշե լու հրա ման ներ, 

սա կայն չեն պատ րաստ վում կա տա րել դրանք35: 

 Հոկ տեմ բե րի 5-ին ու ժա յին նե րի կող մից լուրջ դի մադ րութ յուն ժո ղովր դի բո ղո քի 

գոր ծո ղութ յուն նե րին գրե թե չի ցու ցա բեր վում կամ ե թե ցու ցադր վում է, ա պա միայն 

հատ վա ծա բար, ոչ մեծ չա փե րով36։  Խորհր դա րա նի մոտ հա վաք ված ան ձանց նկատ-

մամբ մաս նա կիո րեն օգ տա գործ վում է ար ցուն քա բեր գազ, արդ յուն քում, սա կայն, 

ցույ ցին մաս նակ ցող հիմ նա կան զանգ վա ծը մնում է իր տե ղում: Եվ այն ժա մա նակ, 

երբ ամ բողջ քա ղա քում ի րա վի ճա կին տի րա պե տում էին ընդ դի մա դիր զանգ ված-

նե րը, ցու ցա րար նե րի մի խումբ, ա ռանց ո րե ւէ լուրջ դի մադ րութ յան, ներ խու ժում է 

խորհր դա րա նի շենք։  Բո ղո քող զանգ վա ծի մի հատ ված էլ՝ հան դի պե լով ու ժա յին նե-

րի կող մից թույլ դի մադ րութ յան, ներ խու ժում է պե տա կան հե ռուս տաըն կե րութ յան 

շենք37։ Այս բո լոր ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո ու ժա յին նե րը ո րե ւէ դի մադ րութ յուն 

չեն ցու ցա բե րում, եւ պարզ է դառ նում, որ վար չա կար գը հանձն վել է38։

 Հու նի սի 6-ին Ս լո բո դան  Մի լո շե ւիչն ըն դու նում է իր պար տութ յու նը։ ԿԸՀ-ն  հայ-

տա րա րում է, որ հաշ վար կի ժա մա նակ տե ղի են ու նե ցել խախ տում ներ, եւ որ  Կոշ-

տու նի ցան ի րա կա նում ստա ցել է 51% եւ ընտր վել ա ռա ջին փու լով: Ի դեպ, գրանց-

վել էր մաս նակ ցութ յան բարձր ցու ցա նիշ` 71.5%39։ 

 Չի լիում, թեեւ ընդ դի մա դիր նոր կոա լի ցիան չկա րո ղա ցավ հա մո զել իշ խա նութ-

յուն նե րին՝ հան րաք վեի փո խա րեն ընտ րութ յուն ներ կազ մա կեր պել, սա կայն ցույց 

տվեց, որ ընդ դի մութ յու նը մտա դիր չէ հանձն վել։ 1985-ի երկ րորդ կե սից սկսվեց 

մաս նա կի ա զա տա կա նաց ման նոր փուլ։ Այն բա նից հե տո, երբ կա ռա վա րութ յան 

անվ տան գութ յան գոր ծա կա լութ յուն նե րը  Սանտ յա գո յում սպա նե ցին ե րեք կո մու-

նիստ մտա վո րա կան նե րի, ին չը մեծ աղ մուկ հա նեց ինչ պես  Չի լիում, այն պես էլ 

նրա նից դուրս, պաշ տո նից ա զատ վեց գլխա վոր ոս տի կա նա պե տը։  Նոր ոս տի կա-

նա պե տը նշան ներ էր ցույց տա լիս, որ հակ ված է չլի նել  Պի նո չե տի խա մա ճի կը40։ 

Ն րա օ րոք բո ղո քի ցույ ցե րի ժա մա նակ հա մե մա տա բար քիչ քա նա կի ու ժա յին ներ 

էին տե ղա կայ վում փո ղոց նե րում։  
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Ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալում. Չիլիի եւ Սերբիայի հաջողված փորձը

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում փոխ վում է նաեւ ԱՄՆ վե րա բեր մուն քը  Պի նո չե տի 

վար չա կար գի նկատ մամբ։ 1982-ից  Չի լիում ԱՄՆ դես պա նը, ո րը հայտ նի էր իր 

պի նո չե տա մետ դիր քո րոշ մամբ, փո խա րին վում է հա կա ռակ դիր քո րո շում ու նե-

ցող դես պա նով։ 

 Մի ջազ գա յին հան րութ յունն ա վե լի հա ճախ է սկսում դա տա պար տել  Չի լիին՝ 

մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման հա մար։  Պետք է նշել, որ   Պի նո չե տի 

նկատ մամբ ճնշում գոր ծադ րե լու հար ցում շատ ակ տիվ դե րա կա տա րութ յուն էր 

ստանձ նել Հ ռո մի  Կա թո լիկ ե կե ղե ցին: Օ րի նակ՝ 1987թ. գար նա նը կա տա րած լա-

տի նա մե րիկ յան այ ցի ժա մա նակ  Հով հան նես  Պո ղոս 2-րդ -ը խիստ քննա դա տութ-

յան էր ար ժա նաց րել  Պի նո չե տի վար չա կար գին՝ մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա-

հար ման հա մար եւ հայ տա րա րել, որ ե կե ղե ցին պետք է պայ քա րի  Չի լի ժո ղովր-

դա վա րութ յուն բե րե լու հա մար41: 

 Հարկ է նշել, որ  Չի լիում ձե ւա վոր վել էր վար չա կար գին գրա գետ կեր պով դի-

մադ րող ակ տի վիստ նե րի մի մեծ բա նակ։ Եվ հե տաքրք րա կան է, որ ակ տի վիստ-

նե րը խա ղաղ դի մադ րութ յան դա սըն թաց ներ էին անց նում հիմ նա կա նում ե կե ղե-

ցի նե րի տա րածք նե րում: Այն տեղ նրանք սո վո րում էին, թե ինչ պես կազ մա կեր պել 

բոյ կոտ, հան րա յին եր գե ցո ղութ յուն, ցույց եւ այլն42։ Ընդ դի մա դիր հան րութ յու նը 

նաեւ ֆի նան սա կան մեծ ա ջակ ցութ յուն էր ստա նում ա րեւ մուտ քից, ո րը գա լիս 

էր հիմ նա կա նում ե կե ղե ցու խո ղո վակ նե րով։ Ակ տի վիստ նե րը շա րու նա կում էին 

ի րենց ակ ցիա նե րը լրա ցու ցիչ ո գե ւո րութ յամբ, ո րի խթա նի չը 1986-ին ժո ղովր-

դա կան լայ նա ծա վալ բո ղո քի արդ յուն քում  Ֆի լի պին նե րի եւ  Հա յի թիի բռնա պետ-

նե րի տա պա լումն էր։ Ն րանք ներշնչ վում էին նաեւ պատ մա կան այլ փոր ձե րից եւ, 

հատ կա պես,  Մա հաթ մա  Գան դիի եւ  Լեխ  Վա լեն սա յի քա ղա քա ցիա կան դի մադ-

րութ յան հա ջող ված օ րի նակ նե րից։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ՝  Պի նո չե տի դիր քե րը շա րու նա կում էին մնալ ան սա սան։ Դ րա-

նում ոչ քիչ նպաստ էին ու նե նում ծայ րա հեղ ձա խե րը, ո րոնք բռնի, ու ժա յին պայ-

քար էին մղում  Պի նո չե տին գա հըն կեց ա նե լու հա մար։  Վեր ջին նե րիս գոր ծո ղութ-

յուն նե րը հիմք էին տա լիս ռե ժի մին՝ ար դա րաց նե լու սե փա կան բռնաճն շում նե րը։ 

1987-ին ընդ դի մա դիր նե րը՝ քաջ գի տակ ցե լով, որ ցան կութ յան դեպ քում վար-

չա կար գը կա րող է կեղ ծել  Սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված պլե բիս ցի տի 

արդ յունք նե րը43, այ դու հան դերձ, գա լիս են այն եզ րա կա ցութ յան, որ  Պի նո չե տին 

հաղ թել կա րող են նույ նիսկ վեր ջի նիս հաս տա տած խա ղի կա նոն նե րով44։ Ն րանք 

սկսում են լրջա գույն կեր պով նա խա պատ րաստ վել հոկ տեմ բե րի 5-ին կա յա նա լիք 

հան րաք վեին։ Ընդ դի մութ յու նը ստեղ ծում է  «Ոչ»-ի կոա լի ցիա, ո րի մեջ մտնում 

է տասն չորս կու սակ ցութ յուն։  Ձե ւա վոր վում են մի քա նի նա խա ձեռ նութ յուն ներ, 
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

օ րի նակ՝ ստեղծ վում է «Ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե րի հա մար» քա րո զար-

շավ, ո րի ղե կա վարն է դառ նում  Խի մե նե զը, ով ժա մա նա կին հրա վիր ված է ե ղել 

ԱՄՆ, որ տեղ նրան խոր հուրդ են տա լիս հիմ նել ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ-

պա նութ յան շար ժում։ Ն րանք խնդիր են դնում հնա րա վո րինս շատ մարդ կանց 

գրան ցել ընտ րա ցու ցակ նե րում։  Հա զա րա վոր կա մա վոր ներ շրջում են ամ բողջ 

 Չի լիով եւ հա մո զում, որ հան րաք վեն չի կեղծ վե լու, եւ որ ժո ղո վուր դը հնա րա վո-

րութ յուն ու նի ա զատ վե լու  Պի նո չե տի վար չա կար գից45։ Ընդ դի մութ յունն ա ռա ջին 

ան գամ հնա րա վո րութ յուն է ստա նում խո սե լու հե ռուս տաե թե րից եւ ներ կա յաց-

նե լու վար չա կար գի մա սին ամ բողջ ճշմար տութ յու նը46։ Ընդ դի մութ յու նը կրեա-

տիվ մո տե ցում է ցու ցա բե րում քա րո զար շա վի կազ մա կերպ ման գոր ծում` օ րա-

կան 15 րո պե ընդ դի մութ յա նը տրված հե ռուս տաե թե րի ժա մա նակ ցու ցադր վում 

են գո վազ դի լա վա գույն մաս նա գետ նե րի պատ րաս տած պո զի տիվ հո լո վակ ներ, 

որ տեղ ներ կա յաց վում է, թե ինչ լավ կյանք կա րող է լի նել  Պի նո չե տից հե տո։  Քա-

րոզ չութ յան շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ վում են 100 հա զա րա նոց մի շարք ցույ-

ցեր։ Ընդ դի մութ յա նը հա ջող վում է միայն սե փա կան ջան քե րի շնոր հիվ 4 մի լիոն 

մար դու գրան ցել որ պես ընտ րող։  Չորս կու սակ ցութ յուն ներ կա րո ղա նում են հա-

վա քել անհ րա ժեշտ ստո րագ րութ յուն նե րը, որ պես զի  դի տորդ ներ ու ղար կեն 22 

հա զար ընտ րա տե ղա մա սա յին կենտ րոն ներ47։

 Պետք է նշել, որ իշ խա նութ յուն նե րը վստա հութ յուն էին ցու ցադ րում, թե  Պի նո-

չետն ա ռանց ո րե ւէ դժվա րութ յուն նե րի հաղ թե լու է։ Ն րանք նաեւ ներշն չում էին 

ժո ղովր դին, որ ե թե հան կարծ «Ոչ»-ը հաղ թի, ա պա  Չի լիին սպաս վում են տա բեր 

ա ղետ ներ48: 

 Հոկ տեմ բե րին 5-ին, քվեար կութ յան ա վար տից հե տո, ընդ դի մութ յունն իր սե-

փա կան հաշ վար կի արդ յուն քում ար ձա նագ րում է, որ «Ոչ»-ը հաղ թում է, սա կայն 

հե ռուս տա տե սութ յամբ հայտ նում են, որ առ ջե ւում «Ա յո»-ն  է։  Սա կայն ո րոշ ժա-

մա նակ անց դա դա րեց վում է տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը։ Եվ միայն գի-

շեր վա 2:30-ին իշ խա նութ յուն նե րը հայ տա րա րում են, որ հաղ թել է «Ոչ»-ը49. այն 

ստա ցել էր ձայ նե րի 53%-ը: Գ րանց վել էր չա փա զանց բարձր մաս նակ ցութ յուն՝ 

քվեար կել էր ձայ նի ի րա վունք ու նե ցող նե րի 92 %-ը:  Ինչ պես հե տա գա յում պարզ-

վում է,  Պի նո չե տը մտադ րութ յուն էր ու նե ցել չճա նա չել հան րաք վեի արդ յունք նե-

րը եւ ար տա կարգ դրութ յուն հայ տա րա րել երկ րում, սա կայն խուն տա յի ան դամ 

բարձ րաս տի ճան սպա նե րը տա պա լում են նրա այդ մտադ րութ յու նը50։ 

* * *
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Ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալում. Չիլիի եւ Սերբիայի հաջողված փորձը

Ամ փո փում, եզ րա կա ցութ յուն ներ եւ հե տե ւութ յուն ներ   

Ինչ պես ե րե ւում է հոդ վա ծից, եր կու երկր նե րի դեպ քե րում էլ բռնա պե տա կան 

վար չա կար գե րի տա պա լումն ի րա կա նաց վել է վեր ջին նե րիս կող մից հաս տատ-

ված օ րենք նե րի պայ ման նե րում եւ ավ տո րի տար իշ խա նութ յուն նե րի կող մից կազ-

մա կերպ ված է լեկ տո րալ գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Ինչ պես  Չի լիում, 

այն պես էլ  Սեր բիա յում իշ խա նութ յուն նե րի պար տութ յունն ար ձա նագր վել է հա-

սա րա կութ յան լայն զանգ ված նե րի ի րա կա նաց րած խա ղաղ քա ղա քա ցիա կան 

դի մադ րութ յան պայ ման նե րում։ Ընդ դի մա դիր ակ տի վիստ նե րը մի քա նի տա րի 

ու սու ցա նել են քա ղա քա ցիա կան դի մադ րութ յան հա տուկ մե թո դա բա նութ յուն եւ 

օգ տա գոր ծել ոչ բռնի պայ քա րի գոր ծո ղութ յուն նե րի լայն զի նա նոց։  Տար բեր թրեյ-

նինգ նե րի կազ մա կերպ ման եւ բո ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րի անհ րա ժեշտ մի ջոց նե-

րի հա մար նրանք ա րեւմտ յան տար բեր աղբ յուր նե րից ստա ցել են բա վա կան մեծ 

ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն։

Եր կու երկր նե րում էլ բո ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րին մեծ ազ դակ են տվել սո-

ցիալ-տնտե սա կան ճգնա ժա մե րը, սա կայն եր կու դեպ քում էլ բռնա պե տութ յան 

տա պալ ման պա հին սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը չի ե ղել ա մե նա վա տը բռնա-

պե տութ յուն նե րի տա րի նե րի ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

 Մին չեւ վերջ նա կան հաղ թա նա կը ընդ դի մա դիր ներն ար դեն ու նե ցել են ինչ-

պես ձա խո ղում նե րի, այն պես էլ ո րո շա կի ձեռք բե րում նե րի հա րուստ փորձ։  Չի-

լիում 1983-ից սկսած ընդ դի մա դիր նե րը կա րո ղա ցել են ստեղ ծել դի մադ րութ-

յան օ ջախ ներ եւ ստի պել իշ խա նութ յուն նե րին՝ հաշ վի նստել ի րենց հետ եւ գնալ 

ո րո շա կի զի ջում նե րի, ո րոնք ար տա հայտ վել են վար չա կար գի ռեպ րե սիվ բնույ թի 

ո րո շա կի մեղ մաց մամբ։  Սեր բիա յում վերջ նա կան հաղ թա նա կից ա ռաջ ընդ դի-

մութ յու նը կա րո ղա ցել է հաղ թել ՏԻՄ ընտ րութ յուն նե րում եւ եր կա րա տեւ բո ղո քի 

գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում ճա նա չել տալ սե փա կան հաղ թա նա կը։ Այդ տեղ 

մինչ վար չա կար գի պար տութ յու նը կար լավ կազ մա կերպ ված ե րի տա սար դա կան 

շար ժում, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը իշ խա նութ յու նից  Մի լո շե ւի չի հե ռա ցումն էր։ 

Այդ շար ժու մը մեծ դեր է խա ղա ցել երկ րում  Մի լո շե ւի չի վար չա կար գի դեմ հա-

մընդ հա նուր, միաս նա կան ճա կա տի ձե ւա վոր ման հար ցում։  Չի լիում ա ռա ջին բո-

ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րը կազ մա կերպ վել են հիմ նա կա նում ար հես տակ ցա կան 

միութ յուն նե րի կող մից, ո րոնք հե տա գա յում եւս ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են ու-

նե ցել դի մադ րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րում։ Եր կու երկր նե րում էլ  առն վազն դի-

մադ րութ յան վերջ նա կան փու լում վար չա կար գի տա պալ ման գա ղա փա րի շուրջ 

առ կա է ե ղել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի, ե կե ղե ցու, ար հես տակ ցա կան 
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միութ յուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի, ան կախ ԶԼՄ-նե րի, 

ՀԿ-նե րի մի ջեւ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն։

Եր կու երկր նե րում էլ հիմ նա կան ընդ դի մա դիր ու ժե րը հաղ թա կան է լեկ տո րալ 

փուլ են մտել՝ միա վոր ված լի նե լով վեր կու սակ ցա կան դա շինք նե րի մեջ։ Ն րանք 

միա վոր վել են մեկ հիմ նա կան խնդրի շուրջ՝ ա զատ վել ի րենց երկր նե րում առ-

կա ավ տո րի տար ռե ժիմ նե րից։ Եր կու երկր նե րում էլ ընդ դի մութ յունն ի սկզբա նե 

կաս կած ներ է ու նե ցել, որ վար չա կար գը մտա դիր չի լի նե լու ըն դու նել իր պար-

տութ յու նը, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շում է կա յաց վել օգտ վել ըն ձեռն ված 

հնա րա վո րութ յու նից եւ ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, որ իշ խա նութ յուն նե րը 

ստիպ ված լի նեն տե ղիք տալ։ Եր կու դեպ քե րում էլ ընդ դի մութ յունն ա ռանձ նա-

հա տուկ կեր պով է նա խա պատ րաստ վել հաղ թա կան է լեկ տո րալ գոր ծըն թաց-

նե րին։ Ընդ դի մա դիր նե րը պատ րաստ են ե ղել ընտ րութ յուն նե րը կեղ ծե լու, ուժ 

կի րա ռե լու դեպ քե րում ի րա կա նաց նել նա խա պես մշակ ված գոր ծո ղութ յուն ներ։ 

Ն րանք նաեւ կա րո ղա ցել են տար բեր օ րի նա կան մի ջոց նե րով զո րա շար ժի են-

թար կել մեծ զանգ ված ներ, ա պա հո վել մարդ կանց բարձր մաս նակ ցութ յուն ընտ-

րա կան գոր ծըն թաց նե րին եւ մեծ ու ժե րով ի րա կա նաց նել վեր ջի նիս տո տալ վե-

րահս կո ղութ յու նը։

Եր կու երկր նե րում էլ վար չա կար գե րի տա պալ ման նա խա շե մին մի ջազ գա յին 

հան րութ յու նը տար բեր կերպ ա ջակ ցել է ընդ դի մա դիր հան րութ յանն ու նրա ինս-

տի տուտ նե րին, հաս կա նալ է տվել, որ չի հան դուր ժե լու ընտ րութ յուն նե րի կեղ-

ծու մը։

 Չի լիում հենց ա ռա ջին պաշ տո նա կան արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ «Ոչ»-ը հաղ-

թել է։  Սեր բիա յում 2000թ. ընտ րութ յուն նե րում թեեւ ընդ դի մա դիր թեկ նա ծուն 

ա ռա ջին պաշ տո նա կան տվյալ նե րով (ո րոնք հե տա գա յում փոխ վել են) չի հաղ թել, 

սա կայն մոտ 10 տո կո սի տար բե րութ յամբ ա ռաջ է ե ղել  Մի լո շե ւի չից։ Այ սինքն՝ 

ընդ դի մութ յա նը եր կու դեպ քում էլ հա ջող վել է հաս նել նրան, որ պաշ տո նա կան 

մար մին ներն ան մի ջա պես ձայ նե րի հաշ վար կից հե տո ար ձա նագ րեն ընդ դի մութ-

յան ա ռա վե լութ յու նը։  Հարկ է նշել, որ չնա յած եր կու դեպ քե րում էլ ընտ րա կան 

գոր ծըն թաց ներն ան ցել են ան հա վա սար պայ ման նե րում եւ դրանց ժա մա նակ 

օգ տա գործ վել է վար չա կան ռե սուրս, սա կայն զուտ քվեար կութ յան ժա մա նակ 

եր կու դեպ քում էլ լուրջ, հա մա տա րած կեղ ծիք ներ տե ղի չեն ու նե ցել։ 

Ինչ պես ցույց են տա լիս 1988թ. պի նո չետ յան պլե բիս ցի տի եւ  Սեր բիա յի 2000թ. 

նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի վերջ նա կան արդ յունք նե րը, բռնա պե տա կան 

վար չա կար գե րը տա պալ վել են նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ընդ դի մութ յան հաղ-

թա նա կը ջախ ջա խիչ չի ե ղել։ Բռ նա պետ նե րը դե ռեւս բա վա կան մեծ ա ջակ ցութ-
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յուն ու նեին հա սա րա կութ յու նում՝  Մի լո շե ւի չի օգ տին քվեար կել էր ընտ րող նե րի 

մոտ 38 տո կո սը, իսկ  Պի նո չե տին «ա յո» էին ա սել ընտ րող նե րի շուրջ 44 տո կո սը։ 

Եր կու երկր նե րում էլ իշ խա նութ յուն նե րը չեն ցան կա ցել ըն դու նել ի րենց հա մար 

ճա կա տագ րա կան դար ձած ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, սա կայն վեր ջի վեր-

ջո՝ տե ղի են տվել հար յուր հա զար նե րի մաս նակ ցութ յամբ ի րա կանց վող բո ղո քի 

գոր ծո ղութ յուն նե րի եւ «ու ժա յին նե րի» անհ նա զան դութ յան կամ ան գոր ծութ յան 
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ЭДГАР ВАРДАНЯН
Свержение авторитарных режимов: успешный опыт Чили и Сербии

В работе произведен краткий анализ истории гражданских протестов в Чили на 

период с 1983 по 1988гг. и  в Сербии с 1991 по 2000гг. Описаны основные 

процессы, приведшие к свержению авторитарных режимов в этих странах. Ука-

заны ключевые субъекты, вовлеченные в гражданское сопротивление и те мето-

ды, к которым они прибегали в своей борьбе.  Выявлены внутренние и внешние 

факторы, которые в той или иной мере способствовали смене режима в этих 

странах.

EDGAR VARDANYAN
Overturning Authoritarian Regimes:
Chilean and Serbian Successful Experience

The research provides a brief analysis of the history of civil protests in Chile for the 

period from 1983 to 1988, and in Serbia from 1991 to 2000. The author demon-

strates the basic processes that led to overthrow of the authoritarian regimes in 

these countries. He also defines key actors involved in civil resistance and methods 

to which they resorted in their struggle. In general, the study identifies internal and 

external factors, which in one way or another contributed to the regime change in 

both Chile and Serbia.
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Ինչպես է պատերազմում ավտորիտար վարչակարգը. 
Ճանաչիր թշնամուդ

ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 

փոր ձա գետ:

21-րդ  դա րի մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան մի ջա վայ րում թույլ կամ հա րա բե-

րա կա նո րեն ու ժեղ ավ տո րի տար պե տութ յուն նե րը դի տարկ վում են որ պես ան-

կա յու նութ յան եւ հա կա մար տութ յուն նե րի բռնկման հիմ նա կան աղբ յուր1:  Ներ-

քա ղա քա կան հա մա տեքս տում նման վար չա կար գի առ կա յութ յամբ պայ մա նա-

վոր ված ան կա յու նութ յան դրսե ւո րում նե րը հիմ նա կա նում սահ մա նա զատ վում են 

լե գի տի մութ յան ու ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րով ուղ ղորդ վող գոր ծըն թաց-

նե րի, հա սա րա կա կան կյան քի կա ռա վար ման ի րա վա քա ղա քա կան գոր ծուն մե-

խա նիզմ նե րի բա ցա կա յութ յամբ,  այ լընտ րան քա յին եւ ա զա տա կան շար ժում նե-

րի նկատ մամբ ճնշում նե րի գոր ծադր մամբ: Որ պես ինք նիշ խան միա վոր, սա կայն, 

նման պե տութ յուն նե րը նաեւ տի րա պե տում են տա րա ծաշր ջա նա յին  հա մա-

տեքս տում ու ժի պրո յեկ տա վոր ման  կա րո ղութ յուն նե րի`  եր բեմն որ պես ներ քին 

խնդիր նե րից ու շադ րութ յու նը շե ղե լու ռազ մա վա րութ յուն, իսկ ա ռա վել հա ճախ` 

ան կա յու նութ յան սեր ման ման եւ ծա վա լա պաշ տա կան հա վակ նութ յուն նե րի բա-

վա րար ման մի ջոց: Ն րանց թու լութ յու նը սադ րիչ է:

Ավ տո րի տար/բռնա տի րա կան վար չա կազ մին ներ հա տուկ ռազ մա վա րա կան 

մշա կույ թը2 խարսխ ված է մի շարք ընդ հան րութ յուն նե րի վրա. ան կա յու նութ յան 

եւ հա կա մար տութ յուն նե րի հրահր ման հա վա նա կա նութ յունն այս տեղ դի տարկ-

վում է  իբ րեւ բնու թագ րա կան տարր կամ շա րու նա կա կան պայ ման, այլ ոչ ար-

տա սո վոր ե րե ւույթ: Ու ժի կի րառ ման սպառ նա լիքն ու գոր ծադ րու մը այս տեղ ըն-

կալ վում են որ պես սո վո րա կան գոր ծիք, այլ ոչ ծայ րա հեղ մի ջոց` ուղղ ված պա տե-

րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վար ման ա վան դա կան եւ ի րա վա կան նոր մե րի 

խախտ մա նը: Այս հատ կա նիշ նե րը բնո րո շում  են ավ տո րի տար վար չա կազ մի  գո-

յութ յունն ու գոր ծու նեութ յու նը, ձե ւա վո րում եւ ուղ ղոր դում նրանց քա ղա քա կա-

նութ յու նը:

Ն ման պե տութ յուն նե րը` ան կախ նրանց բռնա պե տա կան կամ ավ տո րի տար 

սահ մա նում նե րից, ու նեն գո յա տեւ ման հա մընդ հա նուր ազ դակ, եւ Ադր բե ջանն 

այս ա ռու մով բա ցա ռութ յուն չէ:  Բա վա կան է ուղ ղա կի մատ նան շել այս տեղ կի-
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րառ ված պե տա կա նա շի նութ յան գոր ծըն թա ցը բնո րո շող բռնի ա սի միլ յա ցիոն, 

ար տաքս ման եւ բնաջնջ ման հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք` հան դի սա նա լով ներ կա յիս 

Ադր բե ջա նի պե տա կա նա շի նութ յան անկ յու նա քա րը, ոչ միայն հա մալ րում եւ ձե-

ւա վո րում են երկ րի անվ տան գութ յան ըն կա լում նե րը, այ լեւ սահ մա նում են դրանց 

կի րա ռա կան ու ղե նի շը3:  Սա նրանց ռազ մա վա րա կան մշա կույ թի կա րե ւոր մասն 

է: Ի տար բե րութ յուն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան, որ տեղ խա ղա ղութ յան եւ 

կա յու նութ յան հաս տա տու մը ըն կալ վում է որ պես սահ ման ված կարգ, իսկ պա-

տե րազ մը՝ դրա նից շե ղում, ան կա յու նութ յան հրահ րումն ու պա տե րազ մա կան 

գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման սպառ նա լի քը ադր բե ջա նա կան ռազ մա վա րա-

կան մշա կույ թում դի տարկ վում է իբ րեւ պե տութ յան մշտա կան գոր ծա ռույթ կամ 

նպաս տա վոր մի ջա վայր՝ միտ ված ա պա հո վե լու իշ խող վար չա կազ մի շա րու նա-

կա կա նութ յու նը:  Յու րա քանչ յուր բռնա պե տա կան վար չա կազ մի պա րա գա յում 

նման մի ջոց նե րի դի մե լը գայ թակ ղիչ է. սո վո րա բար դրանք ա պա հո վում են վար-

չա կազ մի կեն սու նա կութ յու նը, սա կայն միեւ նույն ժա մա նակ խո չըն դո տում են եր-

կա րա տեւ կա յու նութ յան եւ խա ղա ղութ յան հաս տատ մա նը:

Իշ խող վար չա կար գի բնույ թով պայ մա նա վոր ված ռազ մա վա րա կան մշա-

կույթն ու անվ տան գութ յան  ըն կա լում ներն եզ րագ ծում են նաեւ այն մի ջա վայ րը, 

ո րի սահ ման նե րում ընտր վում, կազ մա կերպ վում եւ գոր ծի են դրվում երկ րի ռազ-

մա քա ղա քա կան մի ջոց նե րը4:   Հիմ նա կա նում նրանք ուղ ղորդ վում են այն պի սի 

ռազ մա վա րա կան մշա կույ թով, որ տեղ քա ղա քա կան մտադ րութ յուն նե րի ի րա-

գոր ծու մը են թադ րում է ան սահ մա նա փակ մի ջոց նե րի եւ նպա տակ նե րի հա մադ-

րում: Որ պես կա նոն, նման ռազ մա վա րութ յու նը հան գեց նում է հար ձա կում նե րի 

վե րա բեր յալ դժվար կան խա տե սե լիութ յան եւ կան խար գել ման, իսկ եր կուս տեք 

փոխ զի ջու մա յին տար բե րա կի շուրջ ծա վալ վող բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը դարձ-

նում գրե թե անհ նար: 

 Շուրջ եր կու տաս նամ յակ շա րու նակ վող հրա դա դա րի խախտ ման պայ ման-

նե րը փաս տում են, որ Ար ցա խի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ մահ վան ել քով առ ճա կա-

տում նե րը կրում են շա րու նա կա կան բնույթ: Ս րանք մե կու սի մի ջա դե պեր կամ 

հատ վա ծա կան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չեն, այլ շփման գո տում ար ձա-

նագր վող ի րա դար ձութ յուն նե րը սահ մա նող հստակ օ րի նա չա փութ յուն ներ: Ա վե-

լին՝ հայ կա կան մշա կու թա յին եւ պատ մա կան հնա գույն ար ժեք նե րի ոչն չա ցու մը, 

քա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիա յի վե րա բեր յալ սպառ նա լիք նե րը, ռազ մա կան եւ 

քա ղա քա ցիա կան թի րախ նե րի ի րա վա կան  նոր մե րի մի տում նա վոր ան տե սու մը` 

մար տա վա րութ յուն, որ կար ծես  պատ կա նում է ան ցած դա րաշր ջա նին, դար ձել 

են մշտա կան պայ ման ներ:
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 Ցածր ին տեն սի վութ յամբ դրսե ւոր վող հա կա մար տութ յան թա տե րա բեմն իր 

մեջ ամ փո փում է հե տեւ յալ տար րե րը. հրա դա դա րի խախտ ման սպառ նա լիք, ու ժի 

ցու ցադ րա կան եւ մաս նա կի կի րա ռում` հա կա ռակ պա տե րազմ վա րե լու ա վան-

դա կան նոր մե րի, ծայ րա հեղ բռնութ յուն նե րի հրահ րում եւ ար դա րա ցում,   դի պու-

կա հա րութ յուն եւ խա փա նա րար գոր ծո ղութ յուն ներ, ա տե լութ յուն ու թշնա մանք 

քա րո զող ռազ մա տենչ հռե տո րա բա նութ յուն, կի բեռ-հար ձա կում ներ:

 Ռազ մա վա րութ յան այս պի սի կի րա ռու մը գործ նա կան հար թա կում սո վո րա-

բար պայ մա նա վոր ված է վերջ նա կան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ա ռա վել եր-

կա րա ժամ կետ սահ ման մամբ, որ տեղ ու ժի գոր ծադր ման սպառ նա լիքն ու դրա 

մաս նա կի կի րա ռու մը` որ պես ան կա յու նութ յան մի ջա վայ րի ա պա հով ման հաս-

տա տուն բա ղադ րիչ, փոխ կա պակց ված են դի վա նա գի տա կան հար թա կում ու ժի, 

վճռա կա նութ յան եւ կամ քի դրսե ւոր մամբ5: Այլ կերպ ա սած` նման ռազ մա վա-

րութ յամբ ա ռաջ նորդ վող բա խում նե րը կու նե նան շա րու նա կա կան բնույթ` ա պա-

հո վե լով ար տա քուստ հատ վա ծա կան ու ժի կի րառ ման փոխ կապ վա ծութ յունն ու 

փո խա կեր պու մը դի վա նա գի տա կան հար թա կում` այդ պի սով ընդ լայ նե լով պե-

տութ յան ռազ մա վա րա կան հար կադ րան քի գոր ծի քա կազ մը: 

Ն ման մի տում նե րի հստակ գի տակ ցումն ու գնա հա տումն էա պես կա րե ւոր վում 

են, քա նի որ ընդգծ վող զար գա ցում նե րի ռազ մա վա րա կան ու մար տա վա րա կան 

ընդ հան րութ յուն նե րը` թեեւ հատ վա ծա կան, բայց մա հա բեր  դրսե ւո րում նե րով, 

կրում են խիստ օ րի նա չափ եւ պար բե րա կան բնույթ` ոչ մի կերպ չհան դի սա նա լով 

կա յուն մի ջա վայ րի խա թար ման կամ հաս տատ ված կար գից կար ճա ժամ կետ շե-

ղում ներ:  Փո խա րե նը` ընդգծ վող զար գա ցում նե րը նո րո վի ձե ւա վոր վող անվ տան-

գութ յան մի ջա վայ րի  մնա յուն բա ղադ րիչ ներ  են,  ո րոնց ին տե սի վութ յան փո-

փո խա կան դրսե ւո րում նե րը ներ կա յաց նում են ան կան խա տե սե լի մար տահ րա-

վեր ներ ու սպառ նա լիք ներ:    Տե սա նե լի ա պա գա յում անվ տան գութ յան եւ պաշտ-

պա նութ յան նման մար տահ րա վեր նե րի դի մա կայ ման ու կա սեց ման հե ռան կա րը 

հստա կա բար սահ մա նե լու է ա ռա վել գործ նա կան հար թա կում ռազ մա քա ղա քա-

կան մի ջոց նե րի եւ կա րո ղութ յուն նե րի հա մա ձայ նեց ված ու արդ յու նա վետ  հա-

մադր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը6: 

 Ռազ մա վա րա կան ո րոշ դի տար կում ներ

 Թե պետ կայ ծակ նա յին (lightening war) կամ սահ մա նա փակ մի ջոց նե րով պայ-

մա նա վոր ված ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի (limited war) պլա նա վո րումն ամ-

բող ջա պես տե ղա վոր վում է նա խա հար ձակ եւ ծա վա լա պաշ տա կան քա ղա քա կա-
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նութ յամբ ա ռաջ նորդ վող պե տութ յուն նե րի  ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րում,  հա-

կա ռա կորդ կող մի նմա նա տիպ  ռազ մա վա րա կան կա րո ղութ յուն նե րի գոր ծադր-

մամբ դի մա կայ ման հա վա նա կա նութ յու նը ե րաշ խա վոր ված չէ:  Յու րա քանչ յուր 

ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն` ան կախ դրա պլա նա վոր ման մար տա վա րա կան յու-

րա հատ կութ յուն նե րից, ծայ րա հեղ մրցակ ցա յին գոր ծըն թաց է, որն ու նի ան կան-

խա տե սե լի եւ ան հաշ վար կե լի հե տե ւանք ներ7: Այս ա ռու մով նման սահ մա նա փակ 

շրջա նակ նե րում եւ մար տա վա րութ յամբ պայ մա նա վոր ված ռազ մա կան գոր ծո-

ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա վա նա կա նութ յու նը` ի հե ճուկս փոր ձա գի տա-

կան շրջա նակ նե րում ըն դուն ված կարծ րա տի պե րի8, ու նի լուրջ թե րութ յուն ներ:

 Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նա կից կող մը ի ներտ կամ սոսկ 

ար ձա գան քող կազ մա կեր պութ յուն չէ եւ պար տադր ված չէ գոր ծել միեւ նույն է ջից: 

Ա վե լին՝ նույ նիսկ հազ վա դեպ են դեպ քե րը, երբ  ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ 

ծա վա լող կող մին հա ջող վել է ա պա հո վել նախ նա կան ռազ մա կան ծրագ րե րի եւ 

մտա հա ղա ցում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Ի վեր ջո` պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ-

յուն նե րի նույ նիսկ ոչ խոր քա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րը հստակ մատ նան շում 

են, որ գրե թե բո լոր նա խա պա տե րազ մա կան ծրագ րերն ա նարդ յու նա վետ են, 

ի րա պես միայն կա րե ւոր վում է շա րու նա կա կան պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցը:

 Տե ղան քին լա վա տեղ յակ բազ մա թիվ ռազ մա կան փոր ձա գետ նե րի կող մից 

վկա յա կոչ վող Ար ցա խի նպաս տա վոր պաշտ պա նա կան դիր քա վո րու մը եւ շփման 

գծի եր կայն քով ի րա կա նաց ված ամ րա շի նա կան աշ խա տանք նե րը ոչ միայն հնա-

րա վոր են դարձ նում արդ յու նա վետ կան խար գել ման  գոր ծա ռույթ նե րի ձեռ նար-

կու մը հա րա բե րա կա նո րեն փոքր պե տութ յան կող մից: Ն ման դա սա վո րութ յան 

արդ յու նա վետ եւ խե լա միտ կազ մա կեր պու մը նաեւ հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե-

ռում ու ժե րի հա վա սա րակշռ ման (balance of power) հար թութ յու նում պահ պա նել 

անվ տան գութ յան եւ պաշտ պա նութ յան բարձր մա կար դակ ա ռա վել փոք րա թիվ 

ռե սուրս նե րի գոր ծադր մամբ` հատ կա պես, երբ խոս քը վե րա բե րում է ռազ մա կան 

սպա ռա զի նութ յան քա նա կա կան հա վա սա րակշ ռութ յա նը ո րա կա կան  բա ղադ-

րի չի հա կադր ման գոր ծա ռույթ նե րին9:

 Պաշտ պա նա կան եւ կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի ո րա կա կան բա ղադ-

րի չի շուրջ հա մադ րութ յու նը մեկ ընդ հա նուր մերժ ման (dissuasion)  ռազ մա վա-

րութ յան ներ քո պետք է հա մա չափ լի նեն խա ղա ղութ յուն պար տադր մա նը՝ ստի-

պե լով  հա կա ռա կորդ կող մին բա ցա ռել պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

վերսկս ման սպառ նա լի քը:  Վե րոգր յա լը չի նշա նա կում, որ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  
անվ տան գութ յան եւ պաշտ պա նութ յան հու սա լիութ յու նը չի են թադ րում ու ժե րի 

հա վա սա րակշռ մա նը նպաս տող այն պի սի ռազ մա քա ղա քա կան կա րո ղութ յուն-
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նե րի արդ յու նա վետ հա մադ րում, ո րոնց պա րա գա յում հնա րա վոր է դառ նում 

զսպել (contain), կան խար գե լել (deter) եւ հարկ ե ղած դեպ քում խա ղա ղութ յուն 

պար տադ րել: Ն պա տակն է, թե րեւս, խու սա փել ոչ ամ բող ջա կան եւ հա ճախ մե-

խա նի կա կան հաշ վարկ նե րով սնուց վող մտա ծե լա կեր պից` սահ մա նա փակ ված 

զուտ Ադր բե ջա նի կող մից ձեռք բեր վող սպա ռա զի նութ յան եւ դրա նով հենց պայ-

մա նա վոր ված պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման կան խա տե սե-

լիութ յա նը վե րա բե րող դի տար կում նե րից: Ն ման մո տե ցումն ոչ միայն կնպաս տի 

մեղ մել եր կուս տեք պար տադ րող անվ տան գութ յան դի լե ման10` (security dilemma) 

շրջե լով զուտ ար ձա գանք մամբ պայ մա նա վոր ված սպա ռա զի նութ յուն նե րի էս-

կա լա ցիոն շար ժըն թա ցը եւ ըն կա լում նե րը, այ լեւ մե կընդ միշտ վե րա նա յել այն 

մի տում նե րը, որ տեղ  ռազ մա կան ու ժի եւ, մաս նա վո րա պես, սպա ռա զի նութ յուն-

նե րի կու տա կու մը դի տարկ վում է որ պես պա տե րազ մա կան կան խա տե սում նե րի 

ա ներկ բա հիմ նա վո րում: 

 Թեեւ սպա ռա զի նութ յուն նե րի ձեռք բեր ման ու կու տակ ման զար գա ցում նե րը 

ինք նին մտա հո գիչ են` ուղ ղա կիո րեն նպաս տե լով  ան կա յու նութ յան մի ջա վայ րի 

ձե ւա վոր մա նը եւ ա ռա վել սաստ կաց նե լով անվ տան գութ յան դի լե մա յի հա մա-

տեքս տում ձե ւա վոր վող ըն կա լում նե րը, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 

չեն ծա գում դրանց հե տե ւան քով:  Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ի հայտ 

են գա լիս, երբ դրանց քա ղա քա կան դրույթ նե րի, նպա տակ նե րի բա վա րար ման 

հա վա նա կա նութ յու նը ի րա տե սա կան է, եւ նման հա վակ նութ յուն ներ ցու ցա բե րող 

կող մից պա հանջ վող ծախ սե րը` սո վո րա բար ներ կա յաց ված «ար յան եւ հարս-

տութ յան»  տես քով, ըն դու նե լի են նա խա հար ձակ կող մի պա րա գա յում:

 Մի կողմ թող նե լով ար տա քին մի ջա վայ րի առ կա յութ յամբ պայ մա նա վոր ված 

սահ մա նա փա կում ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը` զուտ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-

յուն նե րի ծա վալ մա նը նա խոր դում են ար ժեք-շահ հա մե մա տա կան ձե ւա չա փի 

ներ քո կա տար վող հաշ վարկ նե րը, որ տեղ  սպա ռա զի նութ յուն նե րի առ կա յութ-

յամբ են թադր վող նկա տա ռում նե րը լա վա գույն դեպ քում ա ռա վել մեծ պատ կե րի 

մի մասն են միայն, ե թե ոչ անն շան մաս նի կը: Ն ման պայ ման նե րում, նույ նիսկ 

սեղմ բյու ջե տա յին սահ ման նե րում պաշտ պա նա կան կա րո ղութ յուն ներ զար գաց-

նող հա մե մա տա բար փոքր պե տութ յուն ներն ու նակ են արդ յու նա վետ կեր պով 

դի մագ րա վել հա կա ռա կորդ կող մի ծա վա լա պաշ տա կան նկրտում նե րին քա ղա-

քա կան, դի վա նա գի տա կան ու ռազ մա կան՝ խա ղա ղութ յան պար տադր մա նը 

միտ ված մի ջո ցա ռում նե րի պատ շաճ մշակ մամբ, ո րոնք որ պես մեկ հո լիս տիկ ամ-

բող ջութ յուն, հաղ թա նակ ար ձա նագ րե լու գի նը հասց նում են ա նըն դու նե լի մա-

կար դա կի:
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Ել նե լով  ընդ հա նուր անվ տան գութ յան ա պա հով ման եւ ռազ մա վա րա կան պլա-

նա վոր ման գոր ծըն թա ցը բնո րո շող բարդ ու ան կան խա տե սե լի  հե տե ւանք նե րի  

կան խա տե սում նե րում (ex ante) ա ռա վել շո շա փե լի եւ հաշ վար կե լի ձե ւա չա փով 

մա տուց վող խնդիր նե րից՝ սո վո րա բար ու ժի կամ կա րո ղութ յուն նե րի վե րա բեր-

յալ դի տար կում նե րը պայ մա նա վոր վում են զուտ ռե սուրս նե րի առ կա յութ յամբ11: 

Ն ման մո տեց մամբ ա ռաջ նորդ վող պլա նա վոր ման գոր ծըն թա ցում սո վո րա բար  

ար հես տա կա նո րեն հեշ տաց վում են կան խա տե սե լի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ 

հաշ վարկ նե րը՝ ու ժի եւ կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նում ներն ուղ ղա կիո րեն զու-

գակ ցե լով ռե սուրս նե րի առ կա յութ յամբ պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կան նպա-

տակ նե րին հաս նե լու հա վա նա կա նութ յան հետ:  Կա րո ղութ յուն նե րի այս սահ ման-

ման ձե ւա չա փում եր կի րը սո վո րա բար դի տարկ վում է հզոր, ե թե ու նի հա մե մա-

տա բար մեծ բնակ չութ յուն, տա րածք, բնա կան պա շա րա մի ջոց ներ, տնտե սա կան 

նե րուժ, սո ցիալ-քա ղա քա կան կա յու նութ յուն եւ այլն12: Որ պես ա ռա վե լութ յուն՝ 

այս մո տեց մամբ ու ժին եւ կա րո ղութ յուն նե րին առնչ վող դի տար կում ներն ա ռա վել 

ո րո շա կի, հաշ վար կե լի եւ կան խա տե սե լի  ու ղե ցույց են13:

Չ հեր քե լով պա շա րա մի ջոց նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը եւ ռազ մա կան կա րո-

ղութ յուն նե րի կամ ու ժի փո խա կերպ ման հնա րա վո րութ յու նը՝ նյու թա կան կամ ոչ 

նյու թա կան մի ջոց նե րի օգ նութ յամբ14, նման ըն կա լումն ու նի լուրջ խնդիր ներ եւ 

հա ճախ ուր վագծ վում է Ադր բե ջա նի ընդ հա նուր ռազ մա կան կա րո ղութ յուն նե րի 

եւ սպա ռա զին ման շուրջ առ կա դի տար կում նե րում15:  Ռազ մա կան կա րո ղութ յուն-

նե րի կամ ու ժի փո խա կեր պու մը, այն է՝ ռե սուրս նե րից դե պի նպա տա կին հան-

գեց նող վար քագ ծի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րին ան ցու մը, ըստ Ջ. Նա յի դի տարկ-

ման, միջ նոր դա վոր ված է ազ դե ցիկ փո փո խա կան նե րով, ո րոնց առ կա յութ յամբ 

կամ բա ցա կա յութ յամբ պար զա բան վում է, թե ինչ պես բա վա կան հա րուստ ու ժա-

յին մի ջոց նե րով օժտ ված երկր նե րը ոչ միշտ են հա ջո ղում դրանք վե րա ծել հաղ-

թա նա կի:

 Պա շա րա մի ջոց նե րի հա գեց վա ծութ յան տե սանկ յու նից սա կա վա թիվ երկր ներ 

կա րող են հա մե մատ վել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ռազ մա կան ու ժի փո խա կերպ-

ման կա րո ղութ յուն նե րին, սա կայն, ինչ պես ցույց տվեց վիետ նա մա կան պա տե-

րազ մը, դրանք բա վա կան չեն գործ նա կան թա տե րա բե մում  հաղ թա նա կի հան-

գեց նող վար քագ ծի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար:  Մի ջոց նե րի առ կա յութ յամբ 

փաս տարկ ված ցան կա լի արդ յունք ներ ար ձա նագ րե լու վե րա բեր յալ կան խա տե-

սում նե րը, ըստ վեր ջի նիս պար զա բան ման, ա ռա վել ամ բող ջա կան եւ հիմ նա վոր 

են, երբ ի րա զեկ ված են ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծա վալ ման հա մա տեքս-

տի, մշակ ված ռազ մա վա րութ յուն նե րի, հմուտ ղե կա վա րութ յան եւ այլ փո փո խա-
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կան նե րի ազ դե ցութ յամբ հա մալր ված ու ժա յին հա րա բե րութ յուն նե րը ամ փո փող 

դա տո ղութ յուն նե րով: «Ավ տո մե քե նա յի ձիաու ժի եւ վա զան ցի վե րա բեր յալ տվյալ-

նե րը բա վա րար չեն ցան կա լի հանգր վա նին հաս նե լու հա մար». պատ կե րա վոր 

ներ կա յաց ված այս դի տար կու մը, թե րեւս, վե րոգր յա լի լա վա գույն ամ փո փումն 

է16: Ի վեր ջո, ռազ մա վա րութ յու նը՝ որ պես նյու թա կան եւ ոչ նյու թա կան մի ջոց նե-

րի ու վերջ նան պա տակ նե րի ի րա տե սա կան եւ արդ յու նա վետ հա մադր ման գոր-

ծըն թաց, շատ ա վե լին է, քան մի ջոց նե րի հի ման վրա կա ռուց ված ըն կա լում նե րը:

Ամ փո փում

 Հաղ թա նակ ա պա հո վե լուց զատ՝ ռազ մա կան կա ռույց նե րի հիմ նա կան նպա-

տակ նե րից է նաեւ պա տե րազմ նե րի կան խու մը` փո խե լով հա կա ռա կոր դի  վար-

քը, խա փա նե լով եւ նվա զեց նե լով քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա-

նը միտ ված ռազ մա վա րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը:  Մաս նա վո րա պես նման 

մար տա վա րա կան ուղղ վա ծութ յամբ ա ռաջ նորդ վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը պայ-

մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր թին հա կա ռա կորդ  վար չա կար գի ռազ մա վա րա կան 

մշա կույ թը բնո րո շող քա ղա քա կան կա ռուց ված քով թե լադր վող ա ռաջ նորդ նե րի 

որ դեգ րած քա ղա քա կան եւ ան հա տա կան յու րա հատ կութ յուն նե րով, ո րի վեր լու-

ծա կան ձե ւա չափն անվ տան գութ յան գրա կա նութ յան մեջ վկա յա կոչ վում է որ պես 

ա ռա ջին հար թութ յան (first image)17:

 Կամ քի եւ  ու ժա յին կա րո ղութ յուն նե րի հա մադր ման այս հա մա տեքս տում՝ 

հաշ վի առ նե լով հա կա ռա կորդ վար չա կազ մի կա ռուց ված քա յին հա մա կարգն ու 

մի ջոց նե րի ու ժա յին կա րո ղութ յուն նե րի փո խա կերպ ման հա մընդ հա նուր  մի տու-

մը, հա կադ րու մը սո վո րա բար ուղ ղորդ վում է ու ժա յին բա լան սի պահ պան ման 

ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի հա վա սա րակշ ռութ յամբ եւ ու ժի պրո յեկ տա վոր ման 

հե ռա հար ու ճշգրիտ կա րո ղութ յուն նե րի օգ տա գործ մամբ պայ մա նա վոր ված 

կան խար գել ման (deterence) ու մերժ ման (dissuasion) ռազ մա վա րութ յուն նե րի 

հա մընդ հա նուր կի րառ մամբ: Ն ման մար տա վա րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-

յուն նե րից են հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի կի րառ մամբ հա կա ռա կորդ կող մի խո-

ցե լիութ յան կենտ րոն նե րի (center of gravity) շուրջ ըն կա լում նե րի ձե ւա վո րու մը, 

հա մո զիչ ի րա զե կումն ու շա հա գոր ծու մը:

Ե թե ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գում դրանք կենտ րո նա ցած են հա սա-

րա կա կան կար ծի քի եւ տրա մադ րութ յուն նե րի վրա ազ դե ցութ յուն գոր ծե լու մի-

ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մամբ, ա պա   ավ տո րի տար/բռնա տի րա կան վար-

չա կար գե րի պա րա գա յում դրանք նե րա ռում են հա կա ռա կորդ կող մի ռիս կա յին 
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ար ժեք նե րի թի րա խա վո րու մը՝ պատ ճա ռե լով ա վե րա ծութ յուն տա նը եւ մե ծաց-

նե լով իշ խա նութ յու նից զրկման հա վա նա կա նութ յու նը:  Նույ նիսկ բռնա պե տե րը 

հակ ված են իշ խա նութ յան գո յա տեւ ման հար ցում սահ մա նել մի շարք ա ռաջ նա-

հեր թութ յուն ներ ու նա խա պատ վութ յուն ներ, ա ռա ջին հեր թին՝ ի րենց  իշ խա նութ-

յան պահ պան ման շա հը: Ագ րե սիա յի կամ ու ժի կի րառ ման գոր ծո ղութ յուն նե րը 

դա դա րում են ըն կալ վել որ պես գայ թակ ղիչ այ լընտ րանք, ե թե դրա դի մաց սահ-

ման ված գի նը բարձր է:

Այս ա ռու մով կան խար գել ման, մերժ ման եւ հար կադ րան քի ռազ մա վա րութ-

յուն նե րի մեկ ամ բող ջա կա նութ յուն պետք է լա վա գույնս միտ ված լի նի ազ դե լու 

հա կա ռա կորդ կող մի ըն կալ ման եւ ու ժա յին կա րո ղութ յուն նե րի գոր ծադր ման 

հա վաս տիութ յան վե րա բեր յալ  գնա հա տա կան նե րի վրա:  Ու ժա յին կա րո ղութ-

յուն նե րի շուրջ ձե ւա վոր ված սուբ յեկ տիվ պատ կե րա ցում նե րը եւ դրանց կի րառ-

ման վե րա բեր յալ հա մո զիչ գնա հա տա կան նե րը պա տե րազ մա կան ո րո շում նե րի 

ըն դուն ման գոր ծըն թա ցի կա րե ւո րա գույն բա ղադ րիչն են18:  Ն ման գոր ծըն թա-

ցում ձե ւա վոր վող ըն կա լում նե րի վրա ազ դե ցութ յան եւ ներ գոր ծութ յան թի րա-

խա վոր ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րը՝ կապ ված ու ժա յին կա րո ղութ յուն նե րի գնա-

հատ ման ու դրանց կի րառ ման հա վաս տիութ յան աս տի ճա նի հստակ գի տակց-

ման հետ, սո վո րա բար նպա տա կադր ված են հա կա ռա կորդ կող մին զերծ պա հել 

թե րագ նա հատ ման, սխալ հաշ վար կի եւ ոչ բա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից:

Ան շուշտ՝ բա նա կան է նաեւ դի մել պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 

հաղ թա նա կի ակն կա լիք նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում, ե թե չպա տե րազ մե լու 

հե տե ւանք ներն ա վե լի խնդրա հա րույց են` մաս նա վո րա պես ավ տո րի տար վար-

չա կազ մի պա րա գա յում: Այ դու հան դերձ՝ ներ կա յում չկան ներ քին կամ ար տա քին 

այն պի սի հրա մա յա կան ներ, ո րոնք կստի պեն Ադր բե ջա նին՝ որ պես անհ րա ժեշտ 

տար բե րակ, ընտ րել պա տե րազ մի վերսկ սու մը:
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ГРИГОР БОЯХЧЯН
Как сражается авторитарный режим. Познай врага

В системе безопасности 21-го века как слабые, так и довольно дееспособные 
авторитарные государства будут являться основными источниками нестабиль-
ности и конфликтов во всем мире.  Стратегическая культура авторитарных ре-
жимов, как она показана посредством анализа восприятий проблем безопас-
ности Азербайджана и стратегий противостояния им, задает рамки, внутри 
которых отбираются, организовываются и приводятся в действие политические 
и военные инструменты.

Статья ссылается на  сочетание теоретических и аналитических аргументов, 
которые разъясняют основные характеристики авторитарных стратегических 
культур, наряду с основной тенденцией использования неограниченных средств 
для формирования действий и намерений, приводящих к целям в контексте гон-
ки вооружений, военно-стратегического подхода и баланса сил. На этом фоне 
растущих угроз, как утверждается, надлежащим образом организованные меры 
по принуждению к миру и средства сдерживания должны быть разработаны с 
учетом приоритетных вызовов безопасности и, как одно целое, направлены на 
то, чтобы поднять цену внесения изменений на неприемлемый уровень.

GRIGOR BOYAKHCHYAN
How Authoritarian Regimes Fight: Understanding the Enemy

In the 21st-century security environment, both weak and fairly competent authori-
tarian states will constitute the major sources of instability and conflict the world 
over. The strategic culture of authoritarian regimes - as demonstrated through the 
analysis of Azerbaijani security perceptions and coercive strategies invoked to this 
end - provides the framework through which their political and military instruments, 
techniques are selected, organized and employed.

This article invokes a combination of theoretical and analytical arguments that spell 
out the major characteristics of authoritarian strategic cultures, along with the un-
derlying tendency of employing unrestrained means to shape ends and means for 
achieving their objectives in light of action-reaction driven arms race patterns, mili-
tary/strategic and balance of power considerations. Against this backdrop of evolv-
ing threats, it is argued, properly orchestrated peace enforcement and dissuasion 
measures need to be developed that are well adjusted to meet the prevailing secu-
rity challenges and are, in the aggregate, geared toward raising the cost of revision-
ist attempts to an unacceptable level.
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ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
 Թուրքագետ, հեղինակ է Թուրքիայի մասին չորս տասնյակից ավելի վերլուծական 

հոդվածների եւ այլ հրապարակումների:

Է ներ գե տիկ ո լոր տում  Թուր քիա յի 2013թ. կա տա րե լիք քայ լե րի մա սին խո-

սե լուց ա ռաջ պատ կե րի ամ բող ջա կան ներ կա յաց ման հա մար հարկ է ո րո շա կի 

անդ րա դարձ կա տա րել այդ երկ րի է ներ գե տիկ պա շար նե րին, աշ խար հագ րա կան 

դիր քին և  ո լոր տի նա խորդ շրջա նի մի շարք գոր ծըն թաց նե րին, ո րոնք պայ մա նա-

վո րե լու են այս տար վա զար գա ցում նե րը:

 Սե փա կան պա շար ներ: 1954-2012թթ.  Թուր քիա յում ի րա կա նաց ված նավ թի 

ու գա զի հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում բաց վել է 4103 հան-

քա հոր: 2011թ. 1180 նավ թա յին հան քա հո րե րից ստաց վել է 16 մի լիոն բա րել 

նավթ, ին չը կազ մում է  Թուր քիա յում սպառ վող նավ թի 9%-ը, իսկ 283 գա զա-

յին հան քա հո րից՝ 793 մի լիոն խո րա նարդ մետր գազ կամ սպառ վող գա զի 2%-

ը:  Թուր քիա յի է ներ գե տի կա յի ու բնա կան պա շար նե րի նա խա րար  Թա ներ  Յըլ-

դը զի խոս քով՝ նավ թի ու գա զի ո րոն մամբ զբաղ ված է 50 ըն կե րութ յուն, ո րոնց 

կե սը թուր քա կան են:  Նավթ է հայտ նա բեր վել 81 նա հանգ նե րից 13-ում, ո րոն ցից 

ա ռա ջին տե ղում  Բաթ մանն է1: 

2012թ. ամ ռա նը հայտ նի դար ձավ, որ հա սա նե լի նավ թա յին պա շար նե րը գնա-

հատ վում են 310.4 մի լիոն բա րել (45.43 մի լիոն տոն նա), իսկ գա զա յին պա շար-

նե րը՝ 7.17 մի լիարդ խո րա նարդ մետր:  2011թ.  Թուր քիա յում արդ յու նա հան վել 

են 2.4 մի լիոն տոն նա նավթ և 793 մի լիոն խո րա նարդ մետր գազ: Այդ տեմ պի 

պահ պան ման և  նոր հան քա վայ րեր չգտնե լու դեպ քում  Թուր քիա յի նավ թա յին 

պա շար նե րը կսպառ վեն ա ռա ջի կա 19.2 տա րի նե րի ըն թաց քում, իսկ գա զա յին 

պա շար նե րը` 9 տար վա ըն թաց քում2:  Դա նշա նա կում է, որ նավ թա յին ու գա զա-

յին պա շար նե րը կա րող են սպառ վել ար դեն 2030-ին: 

 Թուր քիա յում սպառ ված է ներ գիա յի 70%-ը բա ժին է ընկ նում ներկր մա նը, իսկ 

մնաց յալ 30%-ը` տե ղա կան պա շար նե րին:  Ներկր ման մեջ 42%-ը բա ժին է ընկ-

նում նավ թին, 40%-ը` գա զին, 18%-ը` ած խին:  Նավ թի պա հան ջար կի 92%-ը բա-
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վա րա րում են այլ երկր նե րը, իսկ գա զի դեպ քում այդ ցու ցա նիշն ա վե լի բարձր է` 

98%3:

 Թուր քիան գնա լով մե ծաց նում է է ներ գա կիր նե րի ներկր ման հա մար ար վող 

ծախ սե րը:  Միայն 2011թ. Ան կա րան 54.113.489.000 դո լար է վճա րել ներկր-

ված բնա կան վա ռե լի քի հա մար, ին չը ռե կոր դա յին ցու ցա նիշ է  Թուր քիա յի հա-

մար (2002թ. դա կազ մել է 9.203.888.000 դո լար, 2003թ.` 11.575.069.000 դո-

լար, 2004թ.` 14.407.288.000 դո լար, 2005թ.` 21.255.586.000 դո լար, 2006թ.` 

28.859.098.000 դո լար, 2007թ.` 33.883.135.000 դո լար, 2008թ.` 48.281.193.000 

դո լար, 2009թ. (գլո բալ ֆի նան սա կան ճգնա ժամ)` 29.905.305.000 դո լար, 

2010թ.` 38.497.229.000 դո լար): Այդ պի սով,  Թուր քիան այդ 10 տա րի նե րին 

է ներ գա կիր նե րի ներկր ման վրա ծախ սել է 289.981.280.000 դո լար4:

Ինչ վե րա բե րում է  Թուր քիա յի աշ խար հագ րա կան դիր քին, ա պա այն հնա րա-

վո րութ յուն է ըն ձե ռում մաս նակ ցել բազ մա թիվ է ներ գե տիկ ու տրանս պոր տա յին 

նա խագ ծե րի. նավ թի հա մաշ խար հա յին ա պա ցուց ված պա շար նե րի 72.7%-ը և 

բ նա կան գա զի պա շար նե րի 71.8%-ը գտնվում են  Թուր քիա յի հար ևա նութ յամբ: 

 Թուր քիան ձգտում է վե րած վել և  վե րած վում է բնա կան է ներ գե տիկ մի ջանց քի՝ 

մի կող մից է ներ գե տիկ ա ռու մով հա րուստ  Կաս պի ցի,  Մի ջին Ա սիա յի,  Մեր ձա վոր 

Ար ևել քի և մ յուս կող մից՝ Եվ րո պա յի սպառ ման շու կա նե րի միջև5:

 Գազ:  Ներ կա յումս  Թուր քիա յում է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադր ման 45%-ի 

աղբ յու րը գազն է (մյուս աղբ յուր նե րից ա վե լի շատ): 2013թ. հուն վա րի 10-ին 

 Թուր քիա յում գրանց վեց գա զի օ րա կան սպառ ման ռե կոր դա յին ցու ցա նիշ` 187 

մի լիոն խո րա նարդ մետր, այ սինքն՝ մեկ օ րում բնա կան գա զի վրա ծախս վել է 

171 մի լիոն թուր քա կան լի րա (1 դո լա րը հա վա սար է 1.80 լի րա)6: 

 Գա զի սպառ ման կտրուկ աճն իր հեր թին հան գեց նում է գա զի ներկր ման 

կտրուկ ա ճին: Ե թե 2006թ.  Թուր քիան ներկ րել է 30.221.000 խո րա նարդ մետր 

գազ, ա պա 2012թ. դա հա սել է 45.923.000 խո րա նարդ մետ րի:  Թուր քիան գա-

զը ներկ րում է  Ռու սաս տա նից (մոտ 60%), Ի րա նից ու Ադր բե ջա նից, ինչ պես նաև 

հե ղու կաց ված գազ Ալ ժի րից ու  Նի գե րիա յից7:

 Ռու սաս տան. Ինչ պես եր ևաց,  Թուր քիա յի հիմ նա կան գա զա մա տա կա րա րը 

 Ռու սաս տանն է, ով 2012թ.  Թուր քիա յին մա տա կա րա րել է 27.02 մի լիարդ խո րա-

նարդ մետր գազ (2010թ.` 18.01 մի լիարդ խո րա նարդ մետր): Ի դեպ,  Թուր քիան 

իր հեր թին « Գազպ րո մի» երկ րորդ խո շոր գնորդն է Եվ րո պա յում`  Գեր մա նիա յից 

հե տո:  Թուր քիան ռու սա կան գազ է ներկ րում եր կու խո ղո վա կա շա րով. «Արևմտ-

յան» (Անդր բալ կան յան) գա զա տա րով (Ուկ րաի նա,  Ռու մի նիա,  Բուլ ղա րիա) և Սև 
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ծո վի հա տա կով անց նող «Երկ նա գույն հոսք» գա զա տա րով8: 

 Վեր ջին շրջա նում  Թուր քիան բազ մա կողմ քայ լեր է ձեռ նար կում  Ռու սաս տա-

նից ու նե ցած գա զա յին մեծ կախ վա ծութ յու նը նվա զեց նե լու ուղ ղութ յամբ:  Սա-

կայն  Թուր քիան դրա պտուղ նե րը քա ղե լու է միայն տա րի ներ անց, իսկ մինչ այդ 

 Թուր քիա յում կտրուկ ա ճում է գա զի սպա ռու մը: Այդ պատ ճա ռով էլ  Թուր քիան 

ա ռայժմ ստիպ ված է շա րու նակ մե ծաց նել ռու սա կան գա զի ներկ րու մը: 2011թ. 

օ գոս տո սի վեր ջին  Թա ներ  Յըլ դը զը վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց  Ռու սաս տա նին` 

 Թուր քիա յին հատ կաց վող գա զի գի նը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ՝ ընդգ ծե լով, որ 

« Գազպ րոմ»-ը վեր ջին 29 ա միս նե րի ըն թաց քում 39%-ով բարձ րաց րել է գա զի 

գի նը։  Սա կայն ռու սա կան կող մը չար ձա գան քեց դրան, ին չից հե տո թուր քա կան 

BOTAŞ պե տա կան ըն կե րութ յու նը նույն թվա կա նի աշ նա նը հայ տա րա րեց, որ չի 

եր կա րաձ գում դեռևս 1986թ. 25 տա րով կնքված «Արևմտ յան» գա զա տա րի վե-

րա բեր յալ հա մա ձայ նագ րի ժամ կե տը, ո րը սպառ վում էր 2011թ. դեկ տեմ բե րին9: 
 Սա կայն  Թուր քիան չէր կա րող ի րեն թույլ տալ, որ այդ խո ղո վա կա շա րը մնար 

դա տարկ, ին չից, ի դեպ, փոր ձում էր օգտ վել Ի րա նը` ա ռա ջար կե լով մե ծաց նել 

գա զի մա տա կա րար ման իր ծա վա լը: 2012թ.  Թուր քիա յի Է ներ գե տի կա յի ու բնա-

կան պա շար նե րի նա խա րա րութ յու նը (ETKB) և  Թուր քիա յի է ներ գե տիկ շու կան 

կար գա վո րող վար չութ յու նը (EPDK) մշա կե ցին մի օ րի նա գիծ, ո րով երկ րի մաս-

նա վոր հատ վա ծին թույ լատր վեց բնա կան գազ ներկ րել  Ռու սաս տա նից: Ար դեն 

2012թ. օ գոս տո սին հայտ նի դար ձավ, որ թուր քա կան 4 մաս նա վոր ըն կե րութ-

յուն ներ ի րա վունք կստա նան 2013թ. հուն վա րի 1-ից սկսած «Արևմտ յան» եր-

թու ղով տա րե կան 6 մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ ներկ րել  Թուր քիա, ին չից 

2011թ. աշ նա նը հրա ժար վել էր BOTAŞ-ը10: Այ սինքն, այս դեպ քում մաս նա վոր 

հատ վա ծը հան դես ե կավ թուր քա կան պե տութ յանն ա պա հո վագ րո ղի դե րում:

2012թ. նո յեմ բե րի 27-ին թուր քա կան Akfel, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji ըն կե-

րութ յուն նե րը « Գազպ րոմ»-ի հետ կնքե ցին 30 տա րով գա զի ներկր ման ի րա վունք 

տվող հա մա ձայ նա գիր, իսկ թուր քա կան Batı Hattı ըն կե րութ յան պա րա գա յում դա 

կազ մեց 23 տա րի: Ընդ ո րում, Akfel-ը պետք է  Ռու սաս տա նից տա րե կան ներկ րի 

2.25 մի լիարդ, Bosphorus-ը` 1.75 մի լիարդ, Batı Hattı-ը և Kibar Enerji-ը` մե կա կան 

մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ11:

Չ նա յած նրան, որ 2012թ.  Թուր քիա յի կող մից ռու սա կան գա զի գնման ծա-

վալն ա ճել է 3.9%-ով`  Թուր քիան նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի սկզբին  Ռու սաս-

տա նին խնդրեց ևս 3 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րով ա վե լաց նել գա զի մա տա կա-

րար ման ծա վա լը12: Այդ կա պակ ցութ յամբ  Ռու սաս տա նի նա խա գահ Վ լա դի միր 

 Պու տի նը չբա ցա ռեց, որ կա րող են ընդ լայն վել «Երկ նա գույն հոս քի» հնա րա վո-
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րութ յուն նե րը, ին չը նա խա տես ված կլի նի ոչ միայն  Թուր քիա յի, այլև այլ երկր նե-

րի հա մար:  Չի բա ցառ վում նաև, որ հա վել յալ այդ 3 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րը 

կա րող է մա տա կա րար վել «Արևմտ յան» եր թու ղով: Ան գամ հայ տա րար վում է, որ 

 Թուր քիան հե տա գա յում կա րող է ռու սա կան գազ ստա նալ « Հա րա վա յին հոսք» 

գա զա տա րով13:

2012թ. դեկ տեմ բե րին  Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յու նը հայ տա րա րեց, որ չի 

մաս նակ ցե լու « Հա րա վա յին հոսք» գա զա տա րի նա խագ ծին:  Թուր քիան իր 

սևծով յան հատ վա ծով տվյալ գա զա տա րի անց նե լու առջև «կա նաչ լույս» է վա-

ռել 2011թ. դեկ տեմ բե րի 28-ին14: Ու շագ րավ է, որ  Թուր քիան դրա նից ա ռաջ էլ 

«կա նաչ լույս» էր վա ռել ԵՄ-ի հա մար ա ռաջ նա հերթ հա մար վող Nabucco գա զա-

տա րի՝ իր տա րած քով անց նե լու առջև, ո րը « Հա րա վա յին հոս քի» մրցա կիցն է և 

 միտ ված է  Ռու սաս տա նից ԵՄ-ի ու նե ցած գա զա յին մեծ կախ վա ծութ յան նվա-

զեց մա նը: ԵՄ- Ռու սաս տան այդ գա զա յին դի մա կա յութ յու նում ի րա կան հաղ թո ղը 

դառ նում է  Թուր քիան, ո րի տա րան ցիկ նշա նա կութ յու նը դրա շնոր հիվ գնա լով էլ 

ա վե լի է մե ծա նում: Դ րան նպաս տում է մի կող մից՝  Ռու սաս տա նից ու նե ցած գա-

զա յին իր մեծ կախ վա ծութ յան նվա զեց ման ուղ ղութ յամբ ԵՄ-ի և մ յուս կող մից՝ 

Ուկ րաի նա յից ու նե ցած տա րան ցիկ կախ վա ծութ յու նից ձեր բա զատ վել ցան կա-

ցող  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը:

2012թ. սեպ տեմ բե րի վեր ջին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րեց, որ  Թուր քիան 

մտա դիր է հրա ժար վել «վերց րու կամ վճա րիր» (take-or-pay) սկզբուն քով  Ռու-

սաս տա նի, Ի րա նի ու Ադր բե ջա նի հետ կնքված գա զա յին հա մա ձայ նագ րե րից: 

Այդ սկզբուն քով են թադր վում է, որ գա զա մա տա կա րա րը պար տա վոր է ա պա հո-

վել պայ մա նագ րում նշված գա զի մա տա կա րար ման ա ռա վե լա գույն ծա վա լը, իսկ 

գնոր դը պար տա վոր է վճա րել այդ մա տա կա րա րում նե րի դի մաց՝ ան կախ նրա-

նից, թե հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նում որ քան գազ է ստա ցել:

 Յըլ դը զի խոս քով՝ վեր ջին 3 տա րի նե րին (2010-2012թթ.) BOTAŞ-ը տվյալ 

սկզբուն քով կնքված գա զա յին հա մա ձայ նագ րե րի պատ ճա ռով կորց րել է 2.9 մի-

լիարդ լի րա:  Չօգ տա գործ ված գա զի դի մաց վճար վե լիք այդ գու մա րից 1.4 մի-

լիարդ լի րան բա ժին է ըն կել  Ռու սաս տա նին, 1.3 մի լիարդ լի րան` Ի րա նին և 186 

մի լիոն լի րան` Ադր բե ջա նին:  Թուր քիան պետք է  Ռու սաս տա նից չգնած գնի գա զի 

քա նա կի հա մար վճա րի մինչև 2015թ., իսկ Ադր բե ջա նի պա րա գա յում վերջ նա-

ժամ կե տը 2014թ.-ն  է: Ի րա նը  Թուր քիա յին ա ռա ջար կում է չգնված գա զի դի մաց 

վճա րում ներն ի րա կա նաց նել հե տա գա հինգ տա րի նե րին15: 

Ար դեն 2013թ. հուն վա րի սկզբնե րին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րեց, որ  Ռու-

սաս տա նի հետ ա վարտ ված է «վերց րու կամ վճա րիր»-ի ժա մա նա կաշր ջա նը՝ 
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Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2013 թվականին

ընդգ ծե լով, որ ի րենք չստաց ված ռու սա կան գա զի դի մաց գու մա րը վճա րե լու են 

2013թ. ապ րի լին, իսկ Ադր բե ջա նի ու Ի րա նի պա րա գա յում այդ խնդի րը լուծ վե-

լու է 2013 և 2014 թթ.16:  Դի տորդ ներն ընդգ ծում են, որ այդ հար ցում  Թուր քիա յի 

գլխա վոր թե րութ յու նը պա հես տա վոր ման սուղ հնա րա վո րութ յունն է և  գա զա-

տար նե րի՝ ոչ բա վա կա նա չափ զար գա ցած են թա կա ռույց նե րը: 

 Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս  Թուր քիան ու նի ըն դա մե նը մեկ գա զա պաս տա րան` 

 Մար մա րա ծո վի ա փին ըն կած  Սի լիվ րիի շրջա նում: Այն պատ կա նում է թուր քա-

կան TPAO պե տա կան նավ թա գա զա յին ըն կե րութ յա նը և  ու նակ է ամ բա րել 2.6 

մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ:   Թուր քիան մտա դիր է հե ռան կա րում կա ռու-

ցել 12 ստոր գետն յա գա զա պաս տա րան և դ րան ցում պա հել երկ րում տա րե կան 

սպառ վող գա զի (48 մի լիարդ խո րա նարդ մետր) մինչև 15%-ի չափ (7-8 մի լիարդ 

խո րա նարդ մետր) գազ: Ար դեն իսկ մշակ վել է մե ծութ յամբ երկ րորդ՝  Թուզ լճի 

տակ երկ րորդ ստոր գետն յա գա զա պաս տա րա նի կա ռուց ման նա խա գի ծը (գնա-

հատ վում է 640 մի լիոն դո լար), որն ի րա գոր ծե լու է չի նա կան TTC ըն կե րութ յու նը: 

 Գա զա պաս տա րա նի կա ռու ցումն ա վարտ վե լու է մինչև 2016թ., այն ու նակ կլի նի 

ամ բա րել 1 մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ»17: 

 Բա ցի դրա նից, կա րե լի է կար ծել, որ take-or-pay սկզբուն քից  Թուր քիա յի հրա-

ժար վե լը  ո րո շա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է Քրդս տա նի աշ խա տա վո րա կան կու-

սակ ցութ յան (PKK) գոր ծու նեութ յամբ, ին չը, սա կայն, կա րե լի է ա սել միայն Ի րա նի 

ու Ադր բե ջա նի պա րա գա յում, քա նի որ քուրդ զին յալ նե րը քա նիցս պայ թեց րել են 

Ի րա նից ու Ադր բե ջա նից ե կող « Թավ րիզ-Էրզ րում» և « Բա քու-Թ բի լի սի-Էրզ րում» 

(ԲԹԷ) գա զա տար նե րը, ին չի հետ ևան քով թուր քա կան կող մը շա րու նակ մա տա-

կա րար նե րին խնդրում է օ րե րով դա դա րեց նել գա զի ա ռա քու մը և ս տիպ ված է լի-

նում վճա րել չգնած գա զի դի մաց: Օ րի նակ` Ի րա նի հետ պայ մա նա վոր ված գա զի 

տա րե կան ծա վա լից 3.2 մի լիարդ խո րա նարդ մետր պա կաս գազ գնե լու պատ-

ճա ռով  Թուր քիան ստիպ ված է ե ղել 2009թ. Ի րա նին վճա րել 600 մի լիոն դո լա րի 

փոխ հա տու ցում18:  Հի շեց նենք, որ 1996թ.  Թուր քիա յի ու Ի րա նի միջև կնքված 25 

տար վա գա զա յին հա մա ձայ նագ րով  Թուր քիան պար տա վոր վել է տա րե կան գնել 

10 մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ:

Ի րան.  Դեռևս 2012թ. ամ ռանն Ի րա նի նավ թարդ յու նա բե րութ յան նա խա րա-

րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ  Հու սեին Իս մա յի լին  Բաք վում հայ տա րա րեց, որ Ի րա նը 

շա հագրգռ ված է  Թուր քիա յի տա րած քով Եվ րո պա իր գա զի ար տա հան մամբ19: 

Բ նա կա նա բար,  Թուր քիան եր կու ձեռ քով կողմ է դրան, սա կայն այդ հար ցը կախ-

ված չէ միայն ի րե նից: Ի րա նի մի ջու կա յին ծրագ րի պատ ճա ռով ԱՄՆ-ն  ու ԵՄ-ը 

մի շարք պատ ժա մի ջոց ներ են սահ մա նել Ի րա նի նկատ մամբ, ին չը խո չըն դո տում 
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է դրան: Ա վե լին՝ դրանց պատ ճա ռով  Թուր քիան դժվա րութ յուն ներ է կրում գնած 

ի րա նա կան գա զի ու նավ թի դի մաց վճա րում ներ կա տա րե լիս և ս տիպ ված է դա 

ա նել ոս կով:

Ար դեն 2013թ. հուն վա րին  Թուր քիա յում հան րութ յա նը ներ կա յաց վեց շրջա-

կա մի ջա վայ րի վրա «Ի րան- Թուր քիա-Եվ րո պա» գա զա տա րի կա ռուց ման ազ դե-

ցութ յան մա սին զե կույ ցը: Այդ նա խագ ծի ի րա գործ ման դեպ քում Ի րա նը կկա-

րո ղա նա  Թուր քիա յի մի ջո ցով տա րե կան մինչև 35 մի լիարդ խո րա նարդ մետր 

գազ մա տա կա րա րել եվ րո պա կան երկր նե րին:  Թուր քիա յի տա րած քում գա զա-

տա րի եր կա րութ յու նը կազ մե լու է 1720 կի լո մետր:  Գա զա տա րի եր թու ղին ու նե-

նա լու է հետև յալ տես քը. Աղ րը (Ա րա րատ),  Դո ղու բա յա զետ ( Բա յա զետ), Էրզ րում 

( Կա րին), Էր զին ջան (Երզն կա),  Սը վազ ( Սե բաս տիա),  Թո քատ,  Յոզ գաթ,  Չո րում, 

 Քըրրք քա լե, Ան կա րա, Էս քի շե հիր,  Բի լե ջիք,  Բուր սա,  Բա լը քե սիր,  Չա նաք քա լե 

( Դար դա նել), Է դիռ նե և  Բուլ ղա րիա20:  Չի բա ցառ վում, որ դրա նով կա րող է մա-

տա կա րար վել նաև թուրք մե նա կան գա զը:

Ի րա նա կան գա զի հետ կապ ված՝  Թուր քիա յի այս տար վա ա նե լիք նե րից են 

Ի րա նի դեմ շա րու նակ սահ ման վող նոր պատ ժա մի ջոց նե րի պայ ման նե րում ի րա-

նա կան գա զի ան խա փան մա տա կա րա րում նե րի պահ պա նու մը և  ի րա նա կան 

գա զի գնի նվա զեց ման հաս նե լը: 2013թ. փետր վա րին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա-

րա րեց, որ գա զի ներկր ման 1/5-ը բա ժին է ընկ նում Ի րա նին, և  Թուր քիան շա-

րու նա կե լու է ի րա նա կան գա զի ներկ րու մը` չնա յած նա խորդ տար վա մար տին 

ի րա նա կան գա զի բաձր գնի վի ճարկ ման հա մար դի մել է  Մի ջազ գա յին միջ նորդ 

դա տա րան21:  Հի շեց նենք, որ  Թուր քիան հա զար խո րա նարդ մետր գա զի դի մաց 

Ադր բե ջա նին վճա րում է 330 դո լար,  Ռու սաս տա նին` 400 դո լար, իսկ ա հա Ի րա-

նին` 505-585 դո լար:

Ադր բե ջան. Այն բա նից հե տո, ինչ  Թուր քիան ու Ադր բե ջա նը տե սան, որ շատ է 

ձգձգվում Nabucco գա զա տա րի կա ռուց ման հար ցը, նրանք ո րո շե ցին սե փա կան 

ու ժե րով ադր բե ջա նա կան գա զը հասց նել ԵՄ սահ ման` մնաց յա լը թող նե լով վեր-

ջի նիս վրա: Դ րա հետ կապ ված` ա ռաջ քաշ վեց «Անդ րա նա տո լիա կան» գա զա-

տա րի (TANAP) կա ռուց ման հար ցը, որն ու նե նա լու է 1730 կի լո մետր եր կա րութ-

յուն և  ադր բե ջա նա կան « Շահ  Դե նիզ» գա զա յին հան քա վայ րի մշակ ման երկ րորդ 

փու լում (մեկ նար կը 2017թ.) արդ յու նա հան վե լիք գա զը  Թուր քիա յի ար ևել յան 

սահ մա նից հասց նե լու է մինչև արևմտ յան սահ ման, որ տե ղից էլ այն կա րող է 

եվ րո պա կան երկր ներ հաս նել Nabucco West գա զա տա րով կամ TAP (Անդ րադ-

րիա տիկ) գա զա տա րով: « Շահ  Դե նիզ» կոն սոր ցիումն այս եր կու եր թու ղի նե րի 

հար ցում իր վերջ նա կան ընտ րութ յու նը կա տա րե լու է այս տար վա ամ ռա նը: Ե թե 
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Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2013 թվականին

ընտ րութ յու նը կանգ առ նի Nabucco West գա զա տա րի վրա, ա պա ադր բե ջա նա-

կան գա զը կհասց վի ավստ րիա կան  Բաում գար տեն, իսկ TAP-ի դեպ քում` ի տա լա-

կան  Պու լա: Այդ ընտ րութ յու նը հիմ նա կա նում էա կան չէ  Թուր քիա յի հա մար, քա նի 

որ եր կու դեպ քում էլ ադր բե ջա նա կան գազն իր տա րած քով է հաս նե լու Եվ րո-

պա, սա կայն կա րե լի է կար ծել, որ նա խա պատ վե լին Nabucco West-ն  է, քա նի որ 

այս գա զա տա րի բաժ նե տե րե րից է BOTAŞ-ը և, բա ցի դրա նից, TAP-ը կմե ծաց նի 

 Թուր քիա յի հետ բարդ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գտնվող  Հու նաս տա նի տա րան-

ցիկ նշա նա կութ յու նը:

2012թ. հու նի սի 26-ին Էր դո ղանն ու Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևը 

Ս տամ բու լում ստո րագ րե ցին TANAP գա զա տա րի կա ռուց ման մա սին հա մա ձայ-

նա գի րը:  Գա զա տա րի կա ռու ցու մը մեկ նար կե լու է 2014թ. (այս տար վա հոկ տեմ-

բե րի 16-ին Ադր բե ջա նում կա յա նա լիք նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե-

տո): Ակն կալ վում է, որ ադր բե ջա նա կան գա զը Եվ րո պա կհաս նի 2018-2019թթ.: 

Սկզբ նա կան փու լում այս խո ղո վա կա շա րի տա րե կան թո ղու նա կութ յու նը կազ-

մե լու է 16 մի լիարդ խո րա նարդ մետր, ո րից 6 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րը նա-

խա տես ված է  Թուր քիա յի, իսկ մնաց յալ 10 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րը՝ Եվ րո-

պա յի հա մար ( Թուր քիան ադր բե ջա նա կան « Շահ  Դե նիզ»-ի մշակ ման ա ռա ջին 

փու լում ԲԹԷ-ով Ադր բե ջա նից տա րե կան ստա նում է 6.6 մի լիարդ խո րա նարդ 

մետր գազ): Պ լա նա վոր ված է, որ մինչև 2023թ. ( Թուր քիա յի  Հան րա պե տութ յան 

հիմ նադր ման 100-ամ յակ) TANAP-ի տա րե կան թո ղու նա կութ յու նը կազ մե լու է 23 

մի լիարդ, մինչև 2026թ.` 31 մի լիարդ և  վեր ջին փու լում` 60 մի լիարդ խո րա նարդ 

մետր գազ22:

 Սա կայն դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ Ադր բե ջա նից հա մա պա տաս խան ծա-

վա լի գազ հասց վի  Թուր քիա յի ար ևել յան սահ ման, որ տե ղից էլ այն իր ու ղին կշա-

րու նա կի TANAP գա զա տա րով: Այդ կա պակ ցութ յամբ Ադր բե ջա նի է ներ գե տի կա յի 

ու արդ յու նա բե րութ յան նա խա րար  Նա թիգ Ա լի ևը 2012թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին 

հայ տա րա րեց, որ ԲԹԷ-ն  այն պես է ընդ լայն վե լու, որ 2017թ.-ից հե տո նրա տա-

րե կան թո ղու նա կութ յու նը հասց վի մինչև 25 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րի, իսկ 

ա վե լի ուշ` մինչև 45 մի լիարդ խո րա նարդ մետ րի23: 

Չ պետք է մո ռա նալ նաև «Անդր կասպ յան» գա զա տա րի կա ռուց ման հնա րա-

վո րութ յան մա սին, ո րը թուրք մե նա կան գա զը  Կաս պից ծո վի հա տա կով պետք է 

հասց նի Ադր բե ջան` չնա յած  Ռու սաս տանն ու Ի րա նը խո չըն դո տում են դրա ի րա-

գործ մա նը: Այս նա խագ ծի ի րա գոր ծումն էլ ա վե լի կմե ծաց նի  Թուր քիա յի տա րան-

ցիկ նշա նա կութ յու նը և կն պաս տի  Ռու սաս տա նից ու Ի րա նից  Թուր քիա յի գա զա-

յին մեծ կախ վա ծութ յան նվա զեց մա նը:



84

ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Այժմ  Թուր քիան նաև խո չըն դո տում է Սև ծո վով ադր բե ջա նա կան գա զի ա ռաք-

մանն Ուկ րաի նա: Ադր բե ջա նը ցան կա նում է նվա զեց նել գա զի ար տա հան ման 

հար ցում  Թուր քիա յից ու նե ցած տա րան ցիկ մեծ կախ վա ծութ յու նը և  այդ նպա-

տա կով պլա նա վո րել է Վ րաս տա նի սևծով յան ա փին կա ռու ցել գա զի հե ղու կաց-

ման տեր մի նալ, որ տե ղից ադր բե ջա նա կան հե ղու կաց ված գա զը լցա նա վե րով 

կա րող է փո խադր վել Ուկ րաի նա,  Ռու մի նիա,  Բուլ ղա րիա:  Դա  Թուր քիա յին դնում 

է խա ղից դուրս վի ճա կում: Ուկ րաի նա յի վար չա պետ  Նի կո լայ Ա զա րո վը հայ տա-

րա րել է, որ  Թուր քիան ոչ միայն խո չըն դո տում է  Բոս ֆո րի նե ղու ցով հե ղու կա-

նա վե րի անց մա նը, այլև՝ բա րե հաճ չէ տրա մադր ված, որ հե ղուկ գազ փո խադ-

րող լցա նա վե րը Ուկ րաի նա մեկ նե լիս Սև ծո վում անց նեն իր ծո վա յին տի րույ թով, 

ինչն ար վում է հա տուկ նպա տա կով՝ որ պես զի Ադր բե ջանն իր գա զի ողջ ա զատ 

պա շար նե րը հար կադր ված լի նի ա ռա քել TANAP գա զա տա րով24:

 Հարկ է նշել, որ 1990-ա կան թվա կան նե րից սկսած`  Թուր քիան տար բեր սահ մա-

նա փա կում նե րով խո չըն դոտ ներ է հա րու ցում սևծով յան նե ղուց նե րով լցա նա վե րի 

անց նե լուն` դա պատ ճա ռա բա նե լով նե ղուց նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յամբ և  նե-

ղուց նե րի շրջա նում ժա մա նակ առ ժա մա նակ լցա նա վե րի գրանց վող վթար նե րով: 

 Սա կայն հիմ նա կան պատ ճառն այն է, որ նման կերպ ջա նում է այդ լցա նա վե րով 

փո խադր վող է ներ գա կիր ներն ուղ ղել իր տա րած քում գտնվող խո ղո վա կա շա րեր: 

 Կիպ րոս.  Հենց որ 2011թ. սեպ տեմ բե րին  Կիպ րո սի  Հան րա պե տութ յու նը (ԿՀ) 

հայտ նեց իր և Իս րա յե լի բա ցա ռա պես տնտե սա կան գո տում (ԲՏԳ) նավ թի ու գա-

զի ո րո նո ղա կան աշ խա տանք ներ սկսե լու մտադ րութ յան մա սին,  Թուր քիան ան-

մի ջա պես հայ տա րա րեց, թե ԿՀ ԲՏԳ-ի սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցը «վերջ նա-

կա նա պես հստա կեց ված չէ», և  որ նա չի ճա նա չում ԲՏԳ-ի սահ ման նե րի հստա-

կեց ման վե րա բեր յալ Իս րա յե լի և  Լի բա նա նի հետ ԿՀ կնքած հա մա ձայ նագ րե րը։ 

 Թուր քիան վստա հեց նում էր, որ դրա նով «խախտ վում» են ինք նահռ չակ Հ յու սի-

սա յին  Կիպ րո սի թուր քա կան հան րա պե տութ յան (ՀԿԹՀ) ի րա վունք նե րը։ 

Եվ երբ ԿՀ-ն սկ սեց ած խաջ րա ծին նե րի հե տա խուզ ման աշ խա տանք ներ կա-

տա րել կիպ րա կան շել ֆում,  Թուր քիա յի վար չա պետ  Ռե ջեփ Էր դո ղա նը հայ տա-

րա րեց, որ  Թուր քիան և ՀԿԹՀ-ը նույն պես կսկսեն այդ պի սի աշ խա տանք ներ 

ի րա կա նաց նել «ՀԿԹՀ-ի ԲՏԳ-ում»: 2011թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին  Թուր քիա յի ու 

ՀԿԹՀ-ի միջև կնքված պայ մա նագ րով «հստա կեց վեց» նրանց միջև տա րած քա-

յին ջրե րի սահ ման նե րի հար ցը, և  Թուր քիան ի րա վունք ստա ցավ նավ թի ու գա զի 

ո րոն ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել «ՀԿԹՀ-ի ԲՏԳ-ում»25: 2011թ. նո յեմ բե-

րի 2-ին ՀԿԹՀ-ն  այդ հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի լի ցեն զիան տրա մադ րեց 

TPAO-ին26:



85

Թուրքիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2013 թվականին

 Բայց քա նի որ ՀԿԹՀ-ը չի ճա նա չել աշ խար հի և  ոչ մի պե տութ յուն, բա ցի 

 Թուր քիա յից, ուս տիև ՀԿԹՀ-ն  ի րա վունք չու նի կղզու ցան կա ցած հատ վա ծում 

և  մեր ձա կա տա րած քա յին ջրե րում բնա կան պա շար նե րի հե տա խուզ ման կամ 

արդ յու նա հան ման վե րա բեր յալ ա մեն տի պի լի ցեն զիա տրա մադ րել։ Այս դրույ թի 

խախ տու մը նշա նա կում է, որ Ան կա րան պար զա պես թա լա նում է ԿՀ-ը` օգտ վե լով 

նրա նից, որ ա պօ րի նա բար վե րահս կում է կղզու հյու սի սա յին մա սը։

Այժմ  Թուր քիան ոչ միայն նավ թա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ է ի րա-

կա նաց նում ԿՀ-ի ԲՏԳ-ում, այլև սպառ նում է տվյալ հար ցում նրա հետ հա մա-

գոր ծակ ցել ցան կա ցող օ տար ըն կե րութ յուն նե րին: Օ րի նակ՝ 2013թ. փետր վա րի 

սկզբին  Թա ներ  Յըլ դը զը զգու շաց րեց ի տա լա կան ENI ըն կե րութ յա նը, որ  Մի ջերկ-

րա կան ծո վի ար ևել յան մա սում ած խաջ րա ծին նե րի հե տա խուզ ման ո լոր տում 

ԿՀ-ի հետ նրա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ 

 Թուր քիա յում այդ ըն կե րութ յուն նե րի նա խագ ծե րի վրա, և  որ  Թուր քիան կա րող է 

պատ ժա մի ջոց ներ սահ մա նել նրա նկատ մամբ27: 

 Թուր քա կան « Մի ջազ գա յին ռազ մա վա րա կան և  անվ տան գութ յան հե տա-

զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի» (USGAM) փոր ձա գետ Էմ րե  Չը թա քի կար ծի քով` 

2013թ.  Թուր քիա յի է ներ գե տիկ քա ղա քա կա նութ յու նում սպաս վում է եր կու խո-

շոր ճա կա տա մարտ, ո րոն ցից մեկն առնչ վում է կիպ րա կան ած խաջ րա ծին նե րին. 

«ԿՀ-ն  շա րու նա կե լու է նավ թի ու գա զի ո րոն ման աշ խա տանք նե րը, իսկ  Թուր-

քիան ՀԹԿՀ-ի հետ միա սին շա րու նա կե լու է հա կազ դել դրան: ԿՀ-ն  մեծ ա ջակ-

ցութ յուն է ստա նում ԵՄ-ից, և  Թուր քիան պետք է կա րո ղա նա մի ջազ գա յին հան-

րութ յա նը հա մո զել իր դիր քո րոշ ման ճշմար տա ցիութ յան մեջ»28:   

2013թ. փետր վա րին  Թա ներ  Յըլ դըզն ու շագ րավ նա խա պայ ման ներ կա յաց-

րեց ԿՀ-ին` վեր ջի նիս արդ յու նա հա նած գա զը  Թուր քիա յի տա րած քով Եվ րո պա 

փո խադ րե լու հա մար. «Ե թե ԿՀ-ը ցան կա նում է օ րի նա կա նաց նել գա զի արդ յու-

նա հա նու մը, ա պա նա պետք է խոս տո վա նի, որ արդ յու նա հան վող գա զը պատ-

կա նում է ողջ կղզու բնակ չութ յա նը: Այդ դեպ քում  Թուր քիան հա մա ձայ նութ յուն 

կտա իր տա րած քով տվյալ գա զի փո խադր մա նը: Այդ ո րո շու մը շա հա վետ կլի նի 

եր կու կող մի հա մար էլ և կն պաս տի քա ղա քա կան տա րա ձայ նութ յուն նե րի վե-

րաց մա նը»29: 

 Հի շեց նենք, որ դեռևս 2011թ. աշ նա նը  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րել էր, որ 

ԿՀ-ի արդ յու նա հա նած գա զը Եվ րո պա հասց նե լու ա մե նաարդ յու նա վետ ու ղին ան-

ցում է  Թուր քիա յով և դժ վար է այ լընտ րանք ներ գտնե լը, սա կայն  Թուր քիան թույլ 

չի տա, որ այդ գազն իր տա րած քով փո խադր վի Եվ րո պա, քա նի որ դրա հա մար 

անհ րա ժեշտ է քա ղա քա կան թույլտ վութ յուն (կիպ րա կան հար ցի կար գա վո րում)30:
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Այս պի սով՝  Թուր քիան ա մեն գնով ցան կա նում է մե ծաց նել է ներ գե տիկ մի ջանց քի 

իր նշա նա կութ յու նը և  փոր ձե լու է հաս նել իր տա րած քով կիպ րա կան գա զի փո խադր-

մա նը դե պի Եվ րո պա:  Նույն ի րա վի ճակն է տի րում նաև Իս րա յե լի պա րա գա յում:

Իս րա յել. 2013թ. փետր վա րի կե սե րին իս րա յե լա կան եւ թուր քա կան մա մու լը 

գրեց, որ Իս րա յե լի հետ «սա ռը պա տե րազ մի» մեջ գտնվող  Թուր քիան գաղտ նի 

բա նակ ցութ յուն ներ է վա րում իս րա յե լա կան գա զի գնման շուրջ:  Մաս նա վո րա-

պես, թուր քա կան Zorlu հոլ դին գը բա նակ ցութ յուն ներ է սկսել  Մի ջերկ րա կան ծո-

վում գտնվող իս րա յե լա կան «Լ ևա ֆիան» գա զա յին հան քա վայ րի գա զի ներկր-

ման շուրջ:  Նա խագ ծի ի րա գործ ման դեպ քում  Թուր քիան տա րե կան կներկ րի 

8-10 մի լիարդ խո րա նարդ մետր իս րա յե լա կան գազ: Այդ նպա տա կով Ան կա րան 

պատ րաստ վում է գա զա մուղ կա ռու ցել Իս րա յե լից, ին չը գնա հատ վում է 2 մի-

լիարդ դո լար, ո րի մեծ մա սը ֆի նան սա վո րե լու է Ան կա րան31: 

 Թա ներ  Յըլ դը զը հաս տա տեց, որ տվյալ նա խա գի ծը շատ շա հա վետ է թե´ Իս-

րա յե լի, թե´  Թուր քիա յի հա մար, սա կայն դրա հետ մեկ տեղ ընդգ ծեց, որ  Թուր-

քիա յի ու Իս րա յե լի միջև առ կա են քա ղա քա կան տա րա ձայ նութ յուն ներ, և  քա-

նի դեռ Իս րա յե լը չի կա տա րել «Ա զա տութ յան նա վա տոր մի» մի ջա դե պից հե տո 

 Թուր քիա յի ներ կա յաց րած պա հանջ նե րը (նե րո ղութ յան հայ ցում, փոխ հա տուց-

ման վճա րում,  Գա զա յի հատ վա ծի շրջա փակ ման վե րա ցում), որ ևէ խոսք չի կա-

րող գնալ նրանց է ներ գե տիկ հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին32:

 Ներ կա յումս չի բա ցառ վում, որ Իս րա յե լը  Թուր քիա յից կխնդրի մաս նա կի նե-

րո ղութ յուն « Մա վի  Մար մա րա» մի ջա դե պի ժա մա նակ թույլ տված «օ պե րա տիվ 

սխալ նե րի» հա մար, և  որ եր կու երկր նե րը գաղտ նի բա նակ ցում են տվյալ խնդրի 

շուրջ:  Դա կա րող է ճա նա պարհ հար թել իս րա յե լա կան գա զի առջև: ԱՄՆ նա խա-

գահ  Բա րաք Օ բա ման շա րու նա կում է ճնշում գոր ծադ րել  Թուր քիա յի ու Իս րա յե լի 

վրա, որ պես զի նրանք հաշտ վեն նախ քան իր՝  Մեր ձա վոր Ար ևելք այ ցե լե լը, ին չը 

պետք է տե ղի ու նե նա ըն թա ցիկ տար վա մար տի վեր ջին33:

Հ յու սի սա յին Ի րաք.  Թուր քիան պլա նա վո րել է Հ յու սի սա յին Ի րա քից (քրդե-

րից) տա րե կան ներկ րել 10 մի լիարդ խո րա նարդ մետր գազ:  Թուր քիան նաև իր 

տա րածքն է ա ռա ջար կում «քրդա կան գազն ու նավ թը» Եվ րո պա ար տա հա նե-

լու հա մար: Տվ յալ խնդրի շուրջ բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լու նպա տա կով  Թա ներ 

 Յըլ դը զը 2012թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին մեկ նեց Էր բիլ, սա կայն թուր քա կան մա մու-

լի պնդմամբ` ԱՄՆ-ը թույլ չտվեց, որ նա հաս նի նշա նակ ման վայր, և  Յըլ դը զը 

ստիպ ված ե ղավ վե րա դառ նալ (դրա նից հե տո թուր քա կան մա մու լը գրեց. «Արդ-

յոք ԱՄՆ-ը դաշ նա կի՞ց է»): Կար ծիք ներ էլ կան, որ Ի րա քի վար չա պետ  Նու րի ալ- 

Մա լի քին թույլ չի տվել, որ  Թա ներ  Յըլ դը զի ինք նա թի ռը հաս նի Էր բիլ34: 
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ԱՄՆ-ը դեմ է, որ թուր քերն ու քրդե րը պայ մա նա վոր վեն նավ թի ու գա զի ար-

տա հան ման շուրջ և կն քեն հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նագ րեր, քա նի որ դա 

Ի րա քի մաս նատ ման սպառ նա լիք կստեղ ծի: Ե թե  Թուր քիան ու քրդա կան ինք-

նա վա րութ յու նը հա մա ձայ նութ յան գա յին այս ա մե նի շուրջ, ա պա դա լուրջ քայլ 

կհան դի սա նար Հ յու սի սա յին Ի րա քի քրդա կան ինք նա վա րութ յան քա ղա քա կան 

ու տնտե սա կան ան կա խութ յան հա մար35: 

Հ յու սի սա յին Ի րա քի քրդե րի հետ  Թուր քիա յի է ներ գե տիկ քայ լե րը լար վա ծութ-

յուն են ա ռա ջաց նում  Բաղ դա դի ու Ան կա րա յի,  Բաղ դա դի ու Էր բի լի միջև:  Հենց 

այդ պատ ճա ռով էր, որ 2012թ. նո յեմ բե րի սկզբին Ի րա քի  Նա խա րար նե րի կա-

բի նե տի ան մի ջա կան ո րոշ մամբ թուր քա կան TPAO-ն զրկ վեց Ի րա քի հա րա վում 

նավ թա հան քե րի հե տա զոտ ման լի ցեն զիա յից:  Սո վո րա բար նման ո րո շում ներն 

ըն դու նում է Ի րա քի նավ թարդ յու նա բե րութ յան նա խա րա րութ յու նը, սա կայն 

TPAO-ի պա րա գա յում նա որ ևէ կապ չի ու նե ցել, և  գոր ծին ուղ ղա կիո րեն մի ջամ-

տել է  Նա խա րար նե րի կա բի նե տը:  Դա վկա յում է խնդրի մեջ քա ղա քա կան են-

թա տեքս տի առ կա յութ յան մա սին:  Մա լի քին դժգոհ է, որ  Թուր քիան ա պաս տան 

է տվել Ի րա քի նախ կին փոխ նա խա գահ  Թա րըք  Հա շի միին, ում նկատ մամբ Ի րա-

քում կա յաց վել են մահ վան դա տավ ճիռ ներ, ինչ պես նաև նրա նից, որ  Թուր քիան 

շա րու նակ մի ջամ տում է Ի րա քի ներ քին գոր ծե րին36:

Ի դեպ, Հ յու սի սա յին Ի րա քից գա զի ներկր ման հար ցում բա ցա սա կան հետ-

ևանք նե րից խու սա փե լու և  թուր քա կան պե տութ յան վրա յից պա տաս խա նատ-

վութ յան բե ռը հա նե լու հա մար 2012թ. մար տին EPDK-ը մաս նա վոր հատ վա ծին 

թույ լատ րել էր գազ ներկ րել Ի րա քից:  Լի ցեն զիան տրվե լու է ա ռա վե լա գույ նը 

30 տա րի ժամ կե տով, ըստ ո րի` 2014թ. մաս նա վոր հատ վա ծին թույ լատր վե լու 

է Ի րա քից ներկ րել 0.7 մի լիարդ, 2015թ.՝ 1.5 մի լիարդ, 2016թ.՝ 2.5 մի լիարդ, 

2017-2031թթ.՝ 3 մի լիարդ, 2032թ.` 3.1 մի լիարդ, 2033թ.` 3.2 մի լիարդ խո րա-

նարդ մետր գազ37:

Էմ րե  Չը թա քի կար ծի քով` այս տա րի է ներ գե տիկ ո լոր տում  Թուր քիան երկ-

րորդ խո շոր ճա կա տա մար տը մղե լու է Հ յու սի սա յին Ի րա քի գա զա յին պա շար նե-

րի ներկր ման հա մար: Ու շագ րավ է, որ 2013թ. փետր վա րի վեր ջին Ի րա քի նավ-

թարդ յու նա բե րութ յան նա խա րար Աբ դուլ  Քե րիմ  Լո ւաի բին հայ տա րա րեց, որ 

Ան կա րան ի րենց ե րաշ խիք ներ է տվել, որ  Թուր քիան, ա ռանց  Բաղ դա դի թույլտ-

վութ յան, խո ղո վա կա շար չի կա ռու ցի Հ յու սի սա յին Ի րա քից: Եվ, այ նո ւա մե նայ-

նիվ, սա չի կա րող նշա նա կել, թե  Թուր քիան վերջ նա կա նա պես հրա ժար վել է իր 

կա րիք նե րի հա մար Հ յու սի սա յին Ի րա քի գազն ու նավ թը ներկ րե լուց, ինչ պես 

նաև տվյալ հար ցում Հ յու սի սա յին Ի րա քի (քրդե րի) ու Եվ րո պա յի միջև տա րան-
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ցիկ երկ րի դեր խա ղա լուց:  Չի բա ցառ վում ան գամ, որ «քրդա կան գա զը» միա նա 

TANAP գա զա տա րին:

 Կա տար. 2013թ. հուն վա րի վեր ջին Էր դո ղանն այ ցե լեց  Կա տար, ուր քննար կեց 

այդ երկ րից  Թուր քիա գա զի ներկր ման հար ցը: Նշ վում է, որ  Կա տա րը պլան ներ 

ու նի սե փա կան գա զը Եվ րո պա հասց նե լու մա սին, ին չը, ծո վա յին ճա նա պար հից 

բա ցի, կա րող է ի րա կա նաց վել նաև « Կա տար-Ի րաք- Թուր քիա-Եվ րո պա» եր թու-

ղով ( Կա տարն ու նի տվյալ եր թու ղով գա զա տար կա ռու ցե լու պլան ներ)38:  Փետր-

վա րին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րեց, որ ի րենք ցան կա նում են, որ  Կա տա րը 

դառ նա  Թուր քիա յի վե ցե րորդ գա զա մա տա կա րա րը և ն րա հետ ստո րագ րել նվա-

զա գույ նը 10 տար վա պայ մա նա գիր, ո րով  Կա տա րը հար մար գնով  Թուր քիա յին 

տա րե կան կմա տա կա րա րի 3-6 մի լիարդ խո րա նարդ մետր հե ղու կաց ված գազ39: 

Չ պետք է մո ռա նալ նաև ե գիպ տա կան գա զի՝ նախ  Թուր քիա, ա պա նաև Եվ-

րո պա հասց վե լու հնա րա վո րութ յան մա սին, ին չը պետք է ար վի « Պա նա րա բա-

կան» գա զա տա րով, սա կայն սի րիա կան հա կա մար տութ յու նը խո չըն դո տում է 

դրա ի րա գործ մա նը:

 Թուր քիան վեր ջին շրջա նում սկսել է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել իր տա րած-

քում թեր թա քա րա յին գա զի պա շար նե րի հե տա խուզ մա նը և  ար դեն իսկ սկսել 

է տվյալ հար ցով բա նակ ցութ յուն ներ վա րել օ տա րերկր յա ըն կե րութ յուն նե րի 

հետ:  Թա ներ  Յըլ դը զի խոս քով՝ մոտ ա պա գա յում թեր թա քա րա յին գա զի արդ-

յու նա հա նումն ա ռաջ նա կարգ տեղ կզբա ղեց նի  Թուր քիա յի տնտե սութ յու նում և 

 կա րող է փո խել է ներ գե տիկ շու կա յում խա ղա ցող նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը: 

 Թուր քիա յում թեր թա քա րա յին գա զի արդ յու նա հան մամբ շա հագրգռ ված են բրի-

տա նա կան, ա մե րիկ յան ու կա նա դա կան ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք ներ կա յումս 

փոր ձում են թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րից ստա նալ հա մա պա տաս խան լի-

ցեն զիա:  Թեր թա քա րա յին գա զի արդ յու նա հա նու մը  Թուր քիա յում մեկ նար կե լու 

է 2016թ.40:

ԱՄՆ է ներ գե տի կա յի նա խա րա րութ յա նը կից Է ներ գե տիկ տե ղե կատ վութ յան 

ղե կա վար ման կենտ րո նը ոչ վաղ անց յա լում զե կույց հրա պա րա կեց  Թուր քիա-

յի թեր թա քա րա յին գա զի պա շար նե րի մա սին: Ըստ այդ զե կույ ցի՝  Թուր քիա յի 

թեր թա քա րա յին գա զի պա շար նե րը գնա հատ վում են 424 մի լիարդ խո րա նարդ 

մետր:  Թուր քիա յում գա զի տա րե կան սպա ռու մը կազ մում է 45-50 մի լիարդ խո-

րա նարդ մետր, ին չը նշա նա կում է, որ թեր թա քա րա յին գա զի տվյալ քա նա կը նրա 

հա մար կա րող է ծա ռա յել որ պես մոտ 10 տար վա ռե զերվ:  Զե կույ ցում նշված 

է, որ  Թուր քիա յում թեր թա քա րա յին գա զի պա շար ներ հայտ նա բեր վել են եր կու 

տա րա ծաշր ջան նե րում՝  Մար մա րա յում և  հա րավ-ար ևել քում:  Մաս նա վո րա պես, 
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 Դիար բե քի րի ու  Մար դի նի նա հանգ նե րի միջև ըն կած  Դա դաշ շրջա նում առ կա է 

254 մի լիարդ խո րա նարդ մետր թեր թա քա րա յին գազ41:

 Նավթ: 2011թ.  Թուր քիան ներկ րել է 18.049.163 տոն նա նավթ, ին չը 7 տո կո-

սով գե րա զան ցում է 2010թ. ցու ցա նի շը:  Թա ներ  Յըլ դը զի խոս քով`  Թուր քիա յին 

անհ րա ժեշտ նավ թի ծա վա լի 35-40%-ն  ա պա հո վում է Ի րա նը, ո րի հետ կնքված 

նավ թա յին պայ մա նագ րի ժամ կետն ա վարտ վե լու է այս տար վա օ գոս տո սին, և  

որ այն ան պայ մա նո րեն եր կա րաձգ վե լու է:  Յըլ դը զը հա վե լել է, որ  Թուր քիան  Լի-

բիա յից տա րե կան գնում է 7 մի լիոն բա րել նավթ, և  ի րենք նպա տա կադր վել են 

այս տա րի այդ ցու ցա նի շը հասց նել 10 մի լիոն բա րե լի42: 

 Բա ցի դրա նից, դեռևս 2012թ. ամ ռա նը և  աշ նա նը թուր քա կան մա մու լը քա նիցս 

գրեց, որ ե թե  Թուր քիան դժվա րութ յուն նե րի բախ վի ի րա նա կան նավ թի ներկր ման 

հար ցում` կապ ված Ի րա նի դեմ սահ ման ված մի ջազ գա յին պատ ժա մի ջոց նե րի հետ, 

ա պա  Սաուդ յան Ա րա բիան կա րող է նավթ մա տա կա րա րել  Թուր քիա յին43: 

 Սի րիա յի հետ կապ ված` 2012թ. գար նա նը  Թուր քիան ամ բող ջո վին կա սեց րեց 

այդ երկ րից նավ թի ներկ րու մը, ին չի պատ ճա ռը նրա հետ սրված հա րա բե րութ-

յուն ներն էին: 2008թ.  Թուր քիան  Սի րիա յից ներկ րել է 515.000 տոն նա, 2009թ. 

ճգնա ժա մա յին տա րում` 160.000 տոն նա, 2010թ.` 406.000 տոն նա: 2011թ. 

 Թուր քիան  Սի րիա յից գնել է 300.000 տոն նա նավթ, ին չի դի մաց վճա րել է 200 

մի լիոն դո լար44:  Սի րիա յից նավ թի ներկր ման վե րա կանգ նու մը կախ ված է սի-

րիա կան հա կա մար տութ յան ել քից, և  Սի րիա յի նա խա գա հի պաշ տո նում  Բա շար 

Ա սա դի մնա լու դեպ քում, հա զիվ թե, դա տե ղի ու նե նա:

Ինչ վե րա բե րում է  Ռու սաս տա նին, ա պա 2012թ. դեկ տեմ բե րին այդ երկ րի 

է ներ գե տի կա յի նա խա րար Ա լեք սանդր  Նո վա կը հայ տա րա րեց, որ  Ռու սաս տանն 

ու  Թուր քիան հա մա ձայ նութ յան չեն գա լիս « Սամ սուն- Ջեյ հան» նավ թա մու ղով 

հե տա գա մա տա կա րա րում նե րի սա կագ նե րի շուրջ:  Ռու սաս տա նը պատ րաստ 

է այդ խո ղո վա կա շա րով մեկ տոն նա նավ թի փո խադր ման հա մար  Թուր քիա յին 

վճա րել 55 դո լար, մինչ դեռ  Թուր քիան պա հան ջում է 77 դո լար45: Ակն կալ վում 

է, որ խո ղո վա կա շա րի կա ռու ցու մը մեկ նար կե լու է այս տա րի:  Հարկ է նշել, որ 

 Ռու սաս տա նը 2011թ. հա մա ձայն վեց հրա ժար վել  Թուր քիա յի տա րած քը շրջան-

ցող « Բուր գաս-Ա լեք սանդ րու պո լիս» նավ թա մու ղի նա խագ ծից և  միա նալ « Սամ-

սուն- Ջեյ հան»  խո ղո վա կա շա րի նա խագ ծին, ին չի դի մաց  Թուր քիան իր հեր թին 

հա մա ձայն վեց «կա նաչ լույս վա ռել» « Հա րա վա յին հոսք» գա զա տա րի նա խագ-

ծի առջև: « Սամ սուն- Ջեյ հան» նավ թա մու ղը կա վե լաց նի  Թուր քիա յի տա րան ցիկ 

դե րը, կթեթ ևաց նի սևծով յան նե ղուց նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յու նը և կն պաս տի 
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 Ջեյ հա նը «թուր քա կան  Ռո տեր դա մի» ( Ռո տեր դա մի նա վա հանգս տի բեռ նաշր ջա-

նա ռութ յունն ա մե նա մեծն է Եվ րո պա յում) վե րա ծե լու ծրագ րի ի րա գործ մա նը:

Այս տա րեսկզ բին սրվել է Է գե յան ծո վի նավ թա գա զա յին պա շար նե րի շուրջ 

թուրք-հու նա կան վե ճը: 2013թ. փետր վա րի վեր ջե րին  Հու նաս տա նը  Թուր-

քիա յի դեմ բո ղո քի նո տա ներ կա յաց րեց ՄԱԿ` պնդե լով, որ  Թուր քիան նավ թի 

ո րոն ման աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում իր մայր ցա մա քա յին շել ֆում:  Նո-

տա յում նշված է, որ  Թուր քիան խախ տել է 1982թ. ՄԱԿ-ի ըն դու նած ծո վա յին 

ի րա վուն քի կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րը:  Սա կայն  Թուր քիան պնդում է, որ TPAO-ին 

հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու ի րա վունք է տվել այն շրջա նում, 

ո րը «գտնվում» է  Թուր քիա յի պե տա կան սահ ման նե րի ներ սում: Ի դեպ, դրա նից 

ա ռաջ էլ  Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րար Ահ մեթ  Դա վու թօղ լուն հայ տա րա րել 

էր, թե Է գե յան ծո վում  Հու նաս տա նի կող մից նավ թի ո րոն ման աշ խա տանք ներ 

սկսե լու դեպ քում  Թուր քիան կվար վի նույն կերպ46:

 Թուր քիան ու  Հու նաս տա նը, 1970-ա կան թվա կան նե րից սկսած, հա կա մար-

տութ յան մեջ են Է գե յան ծո վի շել ֆի բա ժան ման հար ցում:  Թուր քիան գտնում 

է, որ տա րած քա յին ջրե րի ու ԲՏԳ-ի սահ ման նե րը հստա կեց նե լիս հաշ վար կը 

պետք է սկսվի հու նա կան ցա մա քից ( Բալ կան յան թե րակղ զուց) և  ոչ թե  Թուր-

քիա յի ա փե րի մոտ գտնվող հու նա կան կղզի նե րից: Բ նա կա նա բար, պաշ տո նա-

կան Ա թենքն ընդ դի մա նում է դրան:

 Նավ թի սպառ ման ա ճը  Թուր քիա յին ստի պում է բա ցել ա վե լի վաղ հայտ նա-

բեր ված և չ շա հա գործ ված նավ թա հան քե րը և  ընդ լայ նել նավ թի ո րոն ման աշ-

խա տանք նե րը: 2013թ. փետր վա րին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րեց, որ ի րենք 

սկսել են բա ցել  Դիար բե քիր, Ա դը յա ման ու  Շան լըուր ֆա (Ուր ֆա) նա հանգ նե րում 

1980թ. կոն սեր վաց ված 6 նավ թա հան քե րը՝ հա վե լե լով, որ այս տա րի  Թուր քիան 

ած խաջ րա ծին նե րի ո րոն ման աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նե լու հա րավ-ար ևել-

յան  Հաք քա րի և  Շըր նաք նա հանգ նե րում, ինչ պես նաև Սև ծո վում47:  Նույն ամ սին 

TPAO-ն և Shell-ը հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին Սև ծո վում նավ թի հե տա խուզ-

ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու շուրջ: Shell-ն  ա ռա ջի կա 3 տա րում Սև ծո-

վի արևմտ յան հատ վա ծում մի շարք հո րա տում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 

ներդ նե լու է 150-200 մի լիոն դո լար48: 

Այս տար վա փետր վա րի 17-ին Ս տամ բու լում ջուրն ի ջեց վեց թուր քա կան ար-

տադ րութ յան ա ռա ջին գի տա հե տա զո տա նա վը` TÜBİTAK Marmara-ն, ո րը զբաղ-

վե լու է նաև մինչև 3000 մետր խո րութ յան վրա նավ թա հան քե րի փնտրտու քով49: 

Իսկ փետր վա րի 23-ին Ս տամ բու լում ջուրն ի ջեց վեց  Նոր վե գիա յից 130 մի լիոն 

դո լա րով գնված և  միջ նա դար յան թուրք հայտ նի ծո վա կա լի պատ վին ան վա նա-
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կոչ ված Barbaros Hayreddin Paşa սեյս միկ հե տա խու զա կան նա վը, ո րը նավ թի 

հե տա զոտ ման աշ խա տանք ներ է կա տա րե լու Սև և  Մի ջերկ րա կան ծո վե րում 50: 

 Թուր քիան այժմ իր տա րած քում ակ տի վո րեն փնտրում է թեր թա քա րա յին նավ թի 

պա շար ներ: Դ րանք գնա հատ վում են 9.64 մի լիարդ տոն նա:

Ա ծուխ:  Հում քի ա վե լի է ժան աղբ յուր ներ փնտրող  Թուր քիան ներ կա յումս ցան-

կա նում է  Ռու սաս տա նից ու Ի րա նից գա զի ներկր ման հար ցում ու նե ցած կախ-

վա ծութ յան նվա զեց ման և  է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադր ման մե ծաց ման հա մար 

լայ նո րեն օգ տա գոր ծել ա ծուխ:  Թուր քիան ա ծուխ է գնում հիմ նա կա նում  Ռու-

սաս տա նից, ԱՄՆ-ից,  Կո լում բիա յից ու ՀԱՀ-ից` տա րե կան 30 մի լիոն տոն նա: 

2013թ. հուն վա րի 3-ին  Թուր քիա յի ու ԱՄԷ-ի միջև կնքված հա մա ձայ նագ րով նա-

խա տես վում էր մինչև 2020թ. երկ րի հա րավ-ար ևել յան հատ վա ծում ըն կած Աֆ-

շին-Էլ բիս թան ած խա յին ա վա զա նից ոչ հե ռու կա ռու ցել ած խի է լեկտ րա կա յան, 

ո րի հզո րութ յու նը կազ մե լու է 8000 Մվտ: Ակն կալ վում է, որ Ա Մէ-ի պե տա կան 

TAQA  է ներ գե տիկ ըն կե րութ յու նը դրա նում ներդ նե լու է 12 մի լիարդ դո լար: Այդ 

է լեկտ րա կա յա նի կա ռու ցու մը 2/3-ով կա վե լաց նի  Թուր քիա յում ած խից ար տադր-

ված է լեկտ րաէ ներ գիա յի ծա վա լը51: 

2013թ. հուն վա րի վեր ջին  Քո նիա նա հան գում 4-ամ յա հե տա խու զա կան աշ-

խա տանք նե րի արդ յուն քում բաց վեց  Քա րա փը նար ած խա հան քը, ո րի պա շար նե-

րը կազ մում են 1.8 մի լիարդ տոն նա:  Դա բա վա կան է, որ պես զի 5000 Մվտ հզո-

րութ յամբ ջեր մաէ լեկտ րա կա յա նի աշ խա տանքն ա պա հով վի մոտ 30 տա րի:  Թա-

ներ  Յըլ դը զը հայ տա րա րել է, որ նա խա տես վում է տվյալ հան քա վայ րում ներդ նել 

7-8 մի լիարդ դո լար` ընդգ ծե լով, որ դրա հայտ նա բեր ման շնոր հիվ կստեղծ վի 

ռե զեր վա յին աղբ յուր, որն իր հզո րութ յամբ կրկնա կի կգե րա զան ցի  Թուր քիա յի 

խո շո րա գույն հիդ րո կա ռույ ցին` Ա թա թուր քի ամ բար տա կին (2400 Մվտ)52:  Այս և  

ա ռա ջի կա տա րի նե րին մեծ տեղ կհատ կաց վի ած խին:

Ա տո մա յին է ներ գիա:  Մի ջերկ րա ծով յան  Մեր սին նա հան գի Աք քու յու վայ րում 

 Թուր քիա յի ա ռա ջին ա տո մա կա յա նի կա ռու ցու մը մեկ նար կե լու է 2014թ. սկզբին: 

 Կա ռուց ման հա մա ձայ նա գի րը  Թուր քիա յի ու  Ռու սաս տա նի միջև ստո րագր վել 

է 2010թ. մա յի սին: Ըն թա ցիկ տար վա մա յի սին կա վարտ վի շրջա կա մի ջա վայ րի 

վրա դրա  ազ դե ցութ յան մա սին հաշ վետ վութ յան պատ րաս տու մը: Ակն կալ վում 

է, որ Աք քու յո ւի ա տո մա կա յա նը կսկսի է լեկտ րաէ ներ գիա ար տադ րել 2020թ -ից: 

Ա ռա ջին փու լում ա տո մա կա յա նի է ներ գե տիկ հզո րութ յու նը կազ մե լու է 4800 

Մվտ:  Նա խա գիծն, ընդ հա նուր առ մամբ, գնա հատ վում է 20 մի լիարդ դո լար, ո րից 
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թուր քա կան մաս նա բա ժի նը կազ մում է 7.5 մի լիարդ դո լար: Ա տո մա կա յանն ու նե-

նա լու է 4 է ներ գաբ լոկ, ո րոնք շարք են մտնե լու մեկ տա րի հա ջոր դա կա նութ յամբ, 

և  ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի հզո րութ յու նը կազ մե լու է 1200 Մվտ53: 

Ընդ հա նուր առ մամբ,  Թուր քիան պլա նա վո րել է կա ռու ցել ե րեք ա տո մա կա-

յան: Երկ րորդ ա տո մա կա յա նը կա ռուց վե լու է սևծով յան  Սի նո պում: Այս ա տո մա-

կա յա նը կա ռու ցո ղի ա նու նը դեռ հայտ նի չէ:  Փետր վա րին  Թա ներ  Յըլ դը զը հայ-

տա րա րեց, որ այդ ա տո մա կա յա նի կա ռուց ման ի րա վուն քի հա մար պայ քա րում 

են  Չի նաս տա նը,  Կա նա դան,  Ճա պո նիան,  Հա րա վա յին  Կո րեան` ընդգ ծե լով, որ 

 Սի նո պի ա տո մա կա յա նի կա ռու ցու մը գնա հատ վում է 25 մի լիարդ դո լար54: 

Եր րորդ ա տո մա կա յա նի կա ռուց ման հետ կապ ված`  Թա ներ  Յըլ դը զը նա խորդ 

տար վա աշ նան վեր ջին հայ տա րա րել է, որ հա վա նա կան վայ րե րից մե կը կա րող 

է լի նել  Բուլ ղա րիա յի սահ մա նից ոչ հե ռու ըն կած Իղ նեա դան:  Յըլ դը զը հա վե լել 

է, որ այդ մա սին ո րո շու մը կհրա պա րա կեն եր կու տա րի անց` չբա ցա ռե լով, որ 

երկ րա շար ժի ռիս կի նվա զեց ման պատ ճա ռով ընտ րութ յու նը կա րող է կա տար վել 

Ան կա րա յի օգ տին55: 

Այս ա մե նին զու գա հեռ՝  Թուր քիան իր տա րած քում ակ տի վո րեն զբաղ ված է 

ու րա նի հան քե րի փնտրտու քով: 2011թ. օ գոս տո սի սկզբին թուր քա կան մա մու-

լը գրեց, որ երկ րի հա րավ-ար ևել յան շրջա նի գե տե րում ու լճե րում անց կաց ված 

ե ռամ յա հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում հայտ նա բեր վել են ու րա նի խո շոր 

պա շար ներ:  Տիգ րիս և Եփ րատ գե տե րի ջրե րից վերց ված նմուշ նե րի մեկ լիտ րում 

հայտ նա բեր վել է 1 միկ րոգ րամ ու րան, իսկ  Վա նա լճի 30 տար բեր հատ ված նե րից 

վերց ված նմուշ նե րի մեկ լիտ րում` մի ջի նը 76 միկ րոգ րամ ու րան։

Ընդ հա նուր առ մամբ,  Վա նա լճի ու րա նի պա շար նե րը կազ մում են 50.000 

տոն նա, ին չը գնա հատ վում է 7.5 մի լիարդ դո լար (մի ջին հաշ վար կով՝ մեկ կի լոգ-

րա մը 150 դո լար, թեև այն հաս նում է մինչև 220 դո լա րի)։ Նշ վում է, որ 5000 Մվտ 

հզո րութ յամբ ա տո մա կա յա նին գոր ծե լու հա մար տա րե կան անհ րա ժեշտ է 1000 

տոն նա ու րան56: 

Այս պի սով՝ ա տո մա կա յան նե րի կա ռու ցու մը  Թուր քիա յին հնա րա վո րութ յուն 

կտա բա վա րա րել իր ա ճող է ներ գե տիկ կա րիք նե րը, զգա լիո րեն կրճա տել գա զի 

ներկ րու մից ու նե ցած մեծ կախ վա ծութ յու նը ու դրա նով իսկ գու մար ներ տնտե սել 

( Թուր քիա յում տա րե կան սպառ ված է լեկտ րաէ ներ գիա յի 44%-ը բա ժին է ընկ նում 

գա զով աշ խա տող է լեկտ րա կա յան նե րին):  Բա ցի դրա նից,  Թուր քիան ցան կա նում 

է իր մի ջու կա յին հնա րա վո րութ յուն նե րը հասց նել այն պի սի մա կար դա կի, որ անհ-

րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րո ղա նա ար տադ րել մի ջու կա յին զենք և  շատ ետ 

չմնալ Ի րա նից: 
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Է լեկտ րաէ ներ գիա:  Դեռևս 2012թ. աշ նա նը ETKB-ի պատ րաս տած զե կույ-
ցում նշված է, որ  Թուր քիան է լեկտ րաէ ներ գիա յի սպառ ման ա ճի ցու ցա նի շով աշ-
խար հում գրա վել է երկ րորդ տե ղը` զի ջե լով միայն  Չի նաս տա նին: 2011թ. վեր ջին 
 Թուր քիա յում մեկ ան ձի կող մից տա րե կան սպա ռած է լեկտ րաէ ներ գիա յի չա փը 
կազ մել է 3000 կվտ/ ժամ (2002թ.` 900 կվտ/ ժամ):  Կան խա տես վում է, որ 2023թ. 
դա կրկնա պատկ վե լու է` հաս նե լով 6000 կվտ/ ժա մի:

 Հաշ վի առ նե լով բնակ չութ յան ա ճը`  Թուր քիա յում է լեկտ րաէ ներ գիա յի սպա ռու-
մը 230 մի լիարդ կվտ/ ժա մից հասց վե լու է մինչև 500 մի լիարդ կվտ/ ժա մի:  Զե կույ-
ցում նշված է, որ  Թուր քիա յում առ կա բնա կան պա շար նե րով հնա րա վոր չի լի նի 
տա րե կան ար տադ րել 500 մի լիարդ կվտ/ ժամ է լեկտ րաէ ներ գիա:  Կան խա տես-
վում է, որ է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րութ յան ա ճը կու նե նա հետև յալ պատ կե-
րը. 92 մի լիարդ կվտ/ ժա մը կա րող է ար տադր վել երկ րի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե-
րում, 33 մի լիար դը` ջեր մաէ լեկտ րա կա յան նե րում, 55 մի լիար դը` քա մու է լեկտ րա-
կա յան նե րում, իսկ 11 մի լիար դը` ար ևա յին ու երկ րա ջեր մա յին է ներ գիա յից:

Դ րա նով իսկ  Թուր քիա յում է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րութ յու նը ներ կա յիս 
230 մի լիարդ կվտ/ ժա մին կա վե լաց վի ևս 191 մի լիարդ կվտ/ ժամ, ին չը կկազ-
մի 421 մի լիարդ:  Բաց կմնա մնաց յալ 80 մի լիարդ կվտ/ ժամ է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
ար տադր ման հար ցը: Այս հար ցում օգ նութ յան են գա լու կա ռուց վե լիք ա տո մա-
կա յան նե րը, ո րոնք էլ սկզբնա կան փու լում կկա րո ղա նան տա րե կան ար տադ րել 
80 մի լիարդ կվտ/ ժամ: 2012թ. վեր ջի դրութ յամբ  Թուր քիա յի հիդ րոէ լեկտ րա կա-
յան նե րի ընդ հա նուր հզո րութ յու նը կազ մում է 16.934 մե գա վատ, ին չը պետք է 
մինչև 2023թ. հասց վի 36.000 մե գա վա տի:  Փոր ձա գետ նե րը կան խա տե սում են, 
որ ա ռա ջի կա տաս նամ յա կում  Թուր քիան կվե րած վի Եվ րո պա յում է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի եր րորդ խո շոր սպա ռո ղի` շրջան ցե լով  Մեծ Բ րի տա նիա յին57:

2012թ.-ի սկզբին EPDK-ն  հայտ նեց, որ  Թուր քիա յում կա ռուց վում է 793 է լեկտ-
րա կա յան, ո րոնց ընդ հա նուր հզո րութ յու նը կազ մե լու է 40.035 Մվտ՝ հա վե լե-
լով, որ տվյալ պա հին  Թուր քիա յի է լեկտ րա կա յան նե րի հզո րութ յու նը կազ մում է 
53.560 Մվտ և  կա ռուց վող նե րի շա հա գործ ման հանձ նու մից հե տո ընդ հա նուր 
հզո րութ յու նը կկազ մի 93.595 Մվտ:  Կա ռուց վող է լեկտ րա կա յան նե րից 94-ը ջեր-
մաէ լեկտ րա կա յան ներ են, ո րոնց հզո րութ յու նը կազ մե լու է 19.493 Մվտ, 543-ը՝ 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յան ներ (15.584 Մվտ), 156-ը՝ այ լընտ րան քա յին է ներ գիա յով 
աշ խա տող է լեկտ րա կա յան ներ (4958 Մվտ)58:

Այ լընտ րան քա յին է ներ գիա: 2023թ. դրութ յամբ է ներ գե տիկ նոր աղբ յուր նե րի 
չա փա բա ժի նը կազ մե լու է նվա զա գույ նը 30%: EPDK-ն 2013 թվա կա նը հռչա կել է 
ար ևա յին է ներ գիա յի տա րի: Երկ րի աշ խար հագ րա կան դիր քի շնոր հիվ ար ևա յին 
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է ներ գիա յի նրա պո տեն ցիա լը մեծ է. ա րեգ նա փայ լի տա րե կան մի ջին տևո ղութ-
յու նը կազ մում է 2640 ժամ (օ րա կան ընդ հա նուր առ մամբ 7.2 ժամ): Այդ պլա նում 
ա ռա ջա տար նե րը երկ րի հա րավ-ար ևել յան ու մի ջերկ րա ծով յան շրջան ներն են: 
 Մինչև 2013թ. ա վար տը ար ևա յին է լեկտ րա կա յան նե րի հզո րութ յու նը հասց վե լու 
է 600 Մվտ-ի:  Թուր քիա յի ար ևա յին է ներ գիա յի պո տեն ցիա լը գնա հատ վում է տա-
րե կան 380 մլրդ կվտ/ժ59, իսկ քա մու նը՝ 48 Մվտ:

2012թ. հու լի սի դրութ յամբ`  Թուր քիա յի քա մու է լեկտ րա կա յան նե րի հզո րութ-
յու նը կազ մում է 2000 Մվտ:  Մինչև 2015թ. այն հասց վե լու է 10.000, իսկ մինչև 
2023թ.` 20.000 Մվտ-ի60: Երկ րա ջեր մա յին է ներ գիա յի պո տեն ցիա լը կազ մում 
է 31.500 Մվտ, ո րով և  նա Եվ րո պա յում զբա ղեց նում է 1-ին, իսկ աշ խար հում` 
7-րդ  տե ղը: Ե թե այդ պո տեն ցիալն օգ տա գործ վի ամ բող ջութ յամբ, ա պա տա րե-
կան կար տադր վի 8 մի լիարդ կվտ/ ժամ է լեկտ րաէ ներ գիա: Պ լա նա վոր ված է, որ 
2015թ. այդ ցու ցա նի շը կազ մե լու է 300 Մվտ61:

 Հա յաս տան:  Չի բա ցառ վում, որ  Թուր քիան, ուր կտրուկ ա ճում է է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի սպա ռու մը, կա րող է քայ լեր ձեռ նար կել  Հա յաս տա նից է լեկտ րաէ ներ գիա 
ներկ րե լու ուղ ղութ յամբ: Այս տար վա հուն վա րին  Թուր քիա յի է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
առևտ րի պե տա կան ըն կե րութ յան (TETAS) գլխա վոր տնօ րեն (այժմ՝ հան գուց յալ) 
 Հա ջի  Դու րան Գ յոք քա յան Վ րաս տա նին մե ղադ րեց «Ադր բե ջան-Վ րաս տան- Թուր-
քիա» է ներ գե տիկ կամր ջի նա խագ ծի ի րա գործ ման ձգձգման մեջ` ընդգ ծե լով, 
որ ի սկզբա նե են թադր վում էր այդ նա խագ ծով է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տա հա-
նու մը սկսել 2013թ. սկզբին, սա կայն Վ րաս տա նի տա րած քում աշ խա տանք նե-
րի ձգձգու մը խա փա նել է դա: Այդ նա խագ ծով  Թուր քիա է մա տա կա րար վե լու 
1200 Մվտ է լեկտ րաէ ներ գիա, ո րի կե սը հատ կաց նե լու է Ադր բե ջա նը: Այ նու հետև 
 Թուր քիա յից Եվ րո պա տա րե կան կար տա հան վի 2000 Մվտ է լեկտ րաէ ներ գիա: 
Դ րա նով իսկ ադր բե ջա նա կան է լեկտ րաէ ներ գիան կա րող է հաս նել  Հու նաս տան 
ու  Բուլ ղա րիա62:

 Թուր քիան այս տա րի շա րու նա կե լու է հան դես գալ  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի 
փակ ման պա հանջ նե րով, ո րոնք գնա լով էլ ա վե լի են շա տա նա լու:  Թուր քա կան 
կողմն այն ո րա կում է որ պես « Հայ կա կան  Չեռ նո բիլ» և «Եվ րո պա յի ա մե նավ-
տան գա վոր ա տո մա կա յան»` պնդե լով, թե դրա գոր ծու նեութ յու նը «վնաս է հասց-
նում»  Թուր քիա յի ար ևել յան շրջան նե րին:  Թա ներ  Յըլ դը զը քա նիցս շա հար կել է 
 Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի անվ տան գութ յան հար ցը, երբ  Թուր քիա յի իշ խա նութ-
յուն նե րին երկ րի ներ սում քննա դա տել են ա տո մա կա յան ներ կա ռու ցե լու ծրագ րե-
րի ի րա գործ ման հա մար:  Նա շա րու նակ հի շեց նում է, որ  Թուր քիա յի սահ մա նից 
ըն դա մե նը 16 և Իգ դի րից 30 կի լո մետր հե ռա վո րութ յան վրա է գտնվում 35-40-
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ամ յա վա ղե մութ յուն ու նե ցող  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նը63: Ա վե լին՝ Իղ նեա դա-
յում ա տո մա կա յան կա ռու ցե լու կա պակ ցութ յամբ բուլ ղա րա կան կող մի հայտ նած 
մտա հո գութ յան հետ կապ ված`  Յըլ դը զը հայ տա րա րել է, որ ի րենք  Բուլ ղա րիա յի 
սահ մա նի մոտ չեն կա ռու ցի  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի նման «հնա ցած և  ժա մա-
նա կա կից տեխ նո լո գիա ներ չու նե ցող» ա տո մա կա յան64: 

2011թ. հոկ տեմ բե րի 23-ին  Վա նում գրանց ված ա վե րիչ երկ րա շար ժը թուր-
քա կան կող մի հա մար նույն պես ա ռիթ ծա ռա յեց` շա հար կե լու հա մար  Մե ծա մո-
րի ա տո մա կա յա նի անվ տան գութ յան հար ցը:  Թուր քա կան մա մու լը գրեց, թե այդ 
երկ րա շար ժը «վնաս է պատ ճա ռել»  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նին, ին չի պատ ճա-
ռով  Թուր քիա յում սկսվել է «մի ջու կա յին խու ճապ», իսկ շա տերն էլ հարց նում են, 
թե ինչ հետ ևանք ներ կու նե նար, ե թե այդ երկ րա շար ժը  Վա նի փո խա րեն տե ղի 
ու նե նար Իգ դի րում:  Թա ներ  Յըլ դըզն իր հեր թին հայ տա րա րեց, որ ի րենք  Մե ծա-
մո րի ա տո մա կա յա նի փակ ման պա հան ջով դի մե լու են ԱԷՄԳ-ին65: 

Ի դեպ, նմա նա տիպ «մի ջու կա յին խու ճապ»  Թուր քիա յում գրանց վել էր նաև 
2011թ. hուն վա րին, երբ թուր քա կան մա մու լը գրեց, որ  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա-
նում «տե ղի է ու նե ցել» ռա դիա ցիոն ար տա հոսք, ին չի հա մար «հիմք էր ծա ռա յել» 
այն, որ  Թուր քիա յի ար ևել յան 6 նա հանգ նե րում տե ղա կայ վել էին չա փիչ սար քեր: 
 Սա կայն Էրզ րու մի՝ Ա թա թուր քի ան վան հա մալ սա րա նի ֆի զի կոս  Բե քիր  Դո ղանն 
ան մի ջա պես հեր քել էր դա` ընդգ ծե լով, որ ի րենք ուղ ղա կի սկսել են չա փել ռա-
դոն գա զի աս տի ճա նը և  այդ նպա տա կով Իգ դի րում և  այ լուր տե ղադ րել են չա-
փիչ սար քեր, ին չը որ ևէ կապ չու նի  Մե ծա մո րի ա տո մա կա յա նի հետ66: Այս պի սով՝ 
թուր քա կան կողմն ա մեն ան պա տեհ ա ռի թով շա րու նա կում է բարձ րաց նել  Մե-
ծա մո րի ա տո մա կա յա նի անվ տան գութ յան հար ցը և  հան դես գալ դրա փակ ման 
օգ տին:

 Հետ ևութ յուն ներ: 2013թ.  Թուր քիան վա րե լու է ակ տիվ է ներ գե տիկ քա ղա-
քա կա նութ յուն: Դ րան է դրդում գնա լով ա ճող է ներ գա կիր նե րի սպա ռու մը: Ընդ-
հա նուր առ մամբ, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ե րեք հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յուն. 
է ներ գա կիր նե րի ներկր ման դի վե րիս ֆի կա ցում` մի շարք մա տա կա րար նե րից 
ու նե ցած կախ վա ծութ յան նվա զեց ման հա մար, սե փա կան  է ներ գե տիկ պա շար-
նե րի ու է ներ գիա յի վե րա կանգն վող աղբ յուր նե րի օգ տա գործ ման ա վե լաց ման 
շնոր հիվ է ներ գա կիր նե րի ներկր ման հե տա գա կրճա տում և  սե փա կան է ներ գե-
տիկ մի ջանց քի դե րա կա տա րութ յան (հետ ևա բար նաև աշ խար հա քա ղա քա կան 
նշա նա կութ յան) կտրուկ ա վե լա ցում, ո րի հար ցում  Թուր քիան մեծ պո տեն ցիալ 
ու նի:
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АЙК ГАБРИЕЛЯН
Энергетическая политика Турции в 2013 г.

В статье отражены энергетические ресурсы, географическое положение и 

энергетическая политика Турции. То, что Турция не так богата энергетиче-

скими ресурсами, компенсируется ее благоприятным географическим поло-

жением, поскольку это дает возможность реализовать множество проектов в 

области энергетики и превратить страну в энергетический хаб между Востоком 

и Западом. В то же время, Турция предпринимает шаги к достижению энерге-

тической независимости. Экономический рост и рост населения Турции уве-

личивают потребление энергии и вынуждают Турцию вести все более и более 

активную внешнюю энергетическую политику.

HAYK GABRIELYAN
Turkey’s Energy Policy in 2013

The article reflects on Turkey’s energy resources, geographical location, and energy 

policy. The fact that Turkey is not rich in energy resources is compensated by its 

favorable geographical position as it gives the opportunity to implement a number of 

projects in the energy domain, and to turn the country into an energy hub between 

the East and the West. At the same time, Turkey is taking steps aimed at achieving 

energy independence. Turkey’s economic growth—along with its population growth 

rate—increased energy consumption and enforced Turkey to pursue increasingly 

active foreign energy policy.
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ԷՄՄԱ ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ

Ովքե՞ր են ալավիները

ԷՄՄԱ ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ
 Իրանագետ, «ՀՀ» օրաթերթի Իրանի եւ Միջին Արեւելքի հարցերի մեկնաբան

Ա լա վիա կա նութ յու նը  Իս լա մի շիա ուղ ղութ յան ա ղանդ նե րից է:  «Ա լա վի»՝ բա-

ռա ցի նշա նա կում է Ա լիի հե տե ւորդ, ա լիա կան: Իսկ այս դեպ քում խոս քը Մո հա-

մեդ մար գա րեի հո րեղ բո րոր դու դուստր Ֆա թի մա յի ա մուս նու՝ Ա լիի մա սին է, ով 

Մար գա րեից հե տո 4-րդ խա լիֆն է: Նա շիա ուղ ղութ յան գլխա վոր Սուրբն է եւ 

Մար գա րեի ընտր յալ խա լի ֆը:

 Իս լա մի պատ մութ յան մեջ շիա ուղ ղութ յան ո րոշ ա ղանդ նե րը բնու թագր վում 

են իբ րեւ « Ղալ լաթ» (չա փա զան ցութ յուն ներ), քան զի Ա լիին եւ նրա սե րունդ նե րին 

բարձ րաց նում են մին չեւ մար գա րեի կամ աստ ծու աս տի ճա նի: Իս լա մա գետ ներն 

Ի րա նում առ կա « Յար սան» կամ «Ա լի ալ լա հի»1 (Ա լին Աստ ված), Սի րիա յում եւ 

Լի բա նա նում ապ րող դո րու զի նե րին, Սի րիա յի ու Թուր քիա յի ա լա վի նե րին հա մա-

րում են « Ղալ լաթ»2: Ն շում են, որ դրանք ա վե լի ուշ են ա ռա ջա ցել եւ ի րենց վրա 

կրում են մա նիա կա նութ յան3 ու զրա դաշ տա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը:  

Ա լա վի նե րը, ով քեր գլխա վո րա պես բնակ վել են Օս ման յան կայս րութ յան տա-

րած քում եւ վեր ջի նիս կող մից են թարկ վել լուրջ հա լա ծանք նե րի, այ սօր ապ րում 

են Թուր քիա յում, Սի րիա յում եւ Լի բա նա նում:

Իս լա մա գետ նե րի եւ ու սում նա սի րող նե րի շրջա նակ նե րում  ա լա վի նե րի  հա-

վատ քի ու կրո նա կան գա ղա փա րա խո սութ յան մա սին միաս նա կան տե սա կետ-

ներ չկան, իսկ առ կա տե սա կետ նե րը եր բեմն նույ նիսկ խիստ հա կա սա կան են:  

Այս ա ղան դի վե րա բեր յալ լուրջ ու սում նա սի րութ յուն նե րը  սկսվել են վեր ջին տաս-

նամ յակ նե րում, ո րոնց հա մար ա ռա վե լա պես հիմք են ծա ռա յել խնդրո ա ղան դի 

մա սին, թե րեւս, սա կավ սկզբնաղբ յուր նե րը: Դ րանք « Մե լալ վա նա հալ»4 (կրոն-

ներ եւ հա վատք ներ)  աշ խա տանք ներ են, ո րոնց գնա հա տա կան նե րը հիմ նա կա-

նում բա ցա սա կան են, ան գամ նշվում է, որ ա լա վի ներն ա վե լի ան հա վատ են, քան 

քրիս տոն յա ներն ու մով սե սա կան նե րը5: Կ րո նա գետ, փի լի սո փա Մո հա մեդ Աբ դոլ 

Ք յա րիմ Թա ջըդ դին Շահրս տա նին (1086-1153) իր հռչա կա վոր « Մե լալ վա նա-

հալ» գրքում6 շեշ տել է, որ ա լա վիա կան ա ղան դի հետ նորդ ներն աստ վա ծաց նում 

են շիա ուղ ղութ յան սրբե րին: 



101

Ովքե՞ր են ալավիները

Ա լա վի ներն իս լա մա կան աշ խար հի ժա մա նա կա կից կրո նա գետ նե րի աշ խա-

տանք նե րում, ո րոնք հիմ նա կա նում հեն վում են սկզբնաղբ յուր նե րի վրա,  մե ծա-

մա սամբ  բա ցա սա կան են: Ի դեպ, ա րեւմտ յան ա րե ւե լա գետ նե րի  ու իս լա մա-

գետ նե րի  տե սա կետ ներն էլ ի րենց հեր թին հա ճախ տար բեր վում են իս լա մա կան 

աշ խար հի տե սա կետ նե րից:

Հատ կան շա կան է նաեւ, որ ի րան ցի պատ մա բան, Յար սան ա ղան դի հե տե ւորդ 

դոկտ. Գոլ մո րադ Մո րա դին շեշ տում է, որ ա լա վի նե րի եւ յար սան նե րի դա վա նան-

քը նույնն է, ո րի ար մատ նե րը նա խաիս լա մա կան են՝ զրա դաշ տա կան: Սա կայն 

հե տա գա յում, ժա մա նա կի թե լադ րած պայ ման նե րով, փո փո խութ յան են են թարկ-

վել նո րա մու ծութ յուն նե րով7: Ա լա վի նե րի զրա դաշ տա կան ար մատ նե րի վրա է 

շեշ տը դնում նաեւ ի րաք ցի պատ մա բան Ֆալ քըդ դին Բա քեին, ով  նույն պես յար-

սան ա ղան դի հե տե ւորդ է եւ եր կար տա րի ներ ու սում նա սի րել է ա լա վի նե րի ու 

յար սան նե րի կրո նա կան ուս մունքն ու պատ մութ յու նը: Նա շեշ տում է, որ ա լա վի-

ներն ու յար սան նե րը բնավ էլ շիա չեն՝ նշե լով, որ տա րա ծաշր ջան ա րա բա կան 

ար շա վանք նե րի ժա մա նակ շա տերն իս լամ ըն դու նե ցին, սա կայն Զագ րոս յան 

լեռ նաշղ թա յի հո վիտ նե րում բնակ վող ա րիա կան ցե ղե րը՝ լուրջ դի մադ րութ յուն 

ցու ցա բե րե լով, պահ պա նե ցին զրա դաշ տա կան ուս մուն քի բա զում ար ժեք ներ: 

Բայ ցե ւայն պես՝ ա րաբ նե րի հա լա ծանք նե րից ու ճնշում նե րից պաշտ պան վե լու 

նպա տա կով նո րա մու ծութ յուն կա տա րե ցին ի րենց դա վա նան քում եւ հայտ նե ցին, 

որ Սուրբ հո գին ներ թա փան ցել է Ա լիի մեջ, նա աստ ված է8:  

Մա րի նի Ա րինգ բեր գի կար ծի քով՝ Սի րիա յի եւ Թուր քիա յի ա լա վի ներն ու նեն 

բազ մա թիվ ընդ հան րութ յուն ներ, ո րոն ցից գլխա վո րը նրանց քրիս տո նեա կան 

անց յալն է, սա կայն հան գա մանք նե րի բե րու մով իս լամ են ըն դու նել՝ դա վա նե լով 

տար բեր ա ղանդ նե րի, պա հա պա նել են նաեւ  քրիս տո նեա կան հա վա տի տար-

րեր՝ մզկիթ չեն կա ռու ցում, գի նի են խմում եւ տո նում Սուրբ Զա տի կը9: Միա ժա-

մա նակ նրանց մի ջեւ առ կա են  մի շարք տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք հե տե ւանք են 

ինչ պես աշ խար հա քա ղա քա կան պայ ման նե րի, այն պես էլ լեզ վա կան եւ ծա գում-

նա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի: «Ն րանք  թուր քեր են, ա րաբ ներ, քրդեր ու զա-

զա ներ, թե րեւս հենց այս հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով հա զիվ թե կա րո ղա նան 

լիո վին միա վոր վել»,- նշում է նա:

* * *
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Իս լա մա կան գրա կա նութ յան մեջ Սի րիա յի ա լա վի նե րը հայտ նի են նաեւ Նա սի-

րիա, Նու մե րիա ա նուն նե րով, ին չի առն չութ յամբ տե սա կետ նե րը խիստ հա կա սա-

կան են: Նա սի րիա կան նե րի մա սին ա ռա ջին ան գամ հի շա տա կել է 9-10-րդ դա րե-

րի « Մե լալ վա նա հալ» գրող նե րից Սադ իբն Աբ դու լա Ա շա րի Ղո մին: Նա նշում է, 

որ նրանք մար գա րե են ըն դու նում Մո հա մեդ բեն Նա սիր Ղեյ րի Նո մեյ րի ա նու նով 

մե կին, աստ վա ծաց նում Ա լիի սե րունդ նե րից Ա բու Հա սա նին: Հա վա տում են հո-

գե փո խութ յա նը, հնա րա վոր հա մա րում տղա մար դու ա մուս նութ յու նը տղա մար-

դու հետ, այն գնա հա տում որ պես հա մես տութ յուն: Այ լոք գրել են, որ նրանք գի նի 

են խմում, հո գե փո խութ յուն ըն դու նում, երկն քի ու երկ րի ստեղ ծո ղը հա մա րում 

Ա լիին, կա րե ւո րում նաեւ Սուրբ հո գու ներ թա փան ցու մը:

Կա րե լի է նշել, որ իս լա մա կան աշ խար հում նա սի րիա կան ա լա վի նե րի մա-

սին այ դօ րի նակ կար ծիք ներ են հայտ նել ժա մա նա կա կից կրո նա գետ նե րից շա-

տե րը, այդ թվում լի բա նան ցի հո գե ւո րա կան Մո հա մեդ Ռե զա Հա քի մը10, նման 

տե սա կետ նե րի ենք հան դի պում նաեւ հան րա գի տա րան նե րում:  Իսկ  հա մե մա-

տա բար չե զոք, ոչ իս լա մա կան աղբ յուր նե րը նա սի րա կան նե րի ու սում քի մա սին 

գրում են11, որ  այն շիա կա նութ յան, քրիս տո նեութ յան եւ Ի րա նի նա խաիս լա մա-

կան հա վատ քի ո րոշ տար րե րի հա մակ ցութ յուն է, որ տեղ  միակ աստ ծո էութ-

յու նը բաղ կա ցած է ե րեք ան քակ տե լի հիմ քե րից, ո րոնք կոչ վում են՝ «Ի մաստ», 

«Ա նուն» եւ « Դուռ»: Դ րանք հեր թա կա նութ յամբ դրսե ւոր վել ու կեր պա վոր վել են 

մար գա րե նե րի էութ յան մեջ: Ն րանց կար ծի քով՝ վեր ջին դրսե ւո րու մը հա մընկ նում 

է իս լա մի ե րե ւան գա լու հետ, իսկ ան քակ տե լի Եր րոր դութ յան դրսե ւո րու մը տե-

սա նե լի է Սուրբ Ա լիի, Մար գա րեի ու Սալ ման Ֆար սիի12 մեջ: Նշ յալ աղբ յու րի հա-

մա ձայն՝ ա լա վի ներն ըն դու նում են  հո գե փո խութ յու նը, բա ցի դրա նից, Հի սու սին 

մե ծա րե լու հար ցում չա փա զան ցութ յուն նե րի գիրկն են ընկ նում, մեծ հար գանք 

են տա ծում ա ռաք յալ նե րի ու նա հա տակ ված ո րոշ սրբե րի հան դեպ եւ ըն դու նում 

մկրտութ յու նը: Այլ աղբ յուր նե րի հա մա ձայն՝ Սի րիա յի ա լա վի նե րը կրո նա միս տի-

կա կան ա ղանդ են՝ շիա ուղ ղութ յան 12 սրբե րի տար բե րա կից ճյու ղա վոր ված, 

ո րոնց մա սին ստույգ տե ղե կութ յուն նե րը շատ քիչ են:

Սի րիա յի ա լա վի նա սի րիա կան նե րը, ո րոնք գե րա դա սում են ի րենց  ա լա վի 

ան վա նել,  ի րենց հա վատ քը  բնավ չեն կա պում Մո հա մեդ բեն Նա սիր Նո մեյ-

րիի ան վան հետ՝ նշե լով, որ այն տա րա ծում է գտել 12-13-րդ դա րե րում, մինչ-

դեռ  Նո մեյ րին վախ ճան վել է 669թ.: Միա ժա մա նակ ընդգ ծում են, որ նա Նո մեյ-

րիա ա ղան դի հիմ նա դիրն է: Իսկ Նա սի րիա ան վա նու մը բա ցատ րում  են դա րեր 

շա րու նակ Սի րիա յի Նա սի րիա լեռ նաշղ թա յում  ա պաս տա նե լու հան գա ման քով: 

Միա ժա մա նակ շեշ տում են, որ այդ տեղ հաս տատ վել են 1056-1261թթ. Խա չակ-
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րաց ար շա վանք նե րի ըն թաց քում՝: Մեկ այլ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ նրանք այդ 

լեռ նաշղ թա յում ա պաս տան են գտել Օս ման յան կայս րութ յան ճնշում նե րի ու հա-

լա ծանք նե րի պատ ճա ռով13: Ն րանք ի րենց հա մա րում են շիա՝ 12 սրբե րի տար բե-

րա կի հետ նորդ ներ:

 Հատ կան շա կան է, որ Լի բա նա նի շիա նե րի ա ռաջ նորդ  Է մամ Մու սա Սադ րի14  

կրո նա կան վճռով (ֆաթ վա) ա լա վիա կա նութ յու նը պաշ տո նա պես ճա նաչ վեց շիա 

ուղ ղութ յան ճյու ղա վո րում նե րից15 մե կը:

Վեր լու ծա բան նե րից ո մանք Է մամ Սադ րի հիշ յալ վճի ռը քա ղա քա կան են հա-

մա րում՝ նշե լով, թե ա լա վի նե րը շիա են հայ տա րար վել Սի րիա յի նախ կին նա խա-

գահ Հաֆեզ ալ Ա սա դի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը սեր տաց նե լու, ան գամ նրա 

հետ միութ յուն կազ մե լու նպա տա կով: Ի դեպ,  Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո-

խութ յան ա ռաջ նորդ, Ի րա նի իս լա մա կան հան րա պե տութ յան հիմ նա դիր Է մամ 

Խո մեյ նին եւս այ դօ րի նակ կրո նա կան վճռով Սի րիա յի ա լա վի նե րին դա սել է շիա 

ա ղանդ նե րի շար քը: Քա ղա քա գետ նե րը դարձ յալ այն կա րե ւո րել են քա ղա քա կան 

տե սանկ յու նից՝ շեշ տե լով, որ վճռի նպա տա կը Սի րիա յում իշ խող ա լա վիա կան իշ-

խա նութ յուն նե րի հետ ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցութ յունն ար դա րաց նելն էր: 

1920թ. Սի րիան ան ցավ Ֆ րան սիա յի պրո տեկ տո րա տի տակ: Արդ յուն քում  

ա լա վի նե րը, փաս տո րեն, ա զա տագր վե ցին օս ման յան հա լա ծանք նե րից եւ ճնշում-

նե րից: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում նրանք կազ մում էին Սի րիա յի բնակ չութ յան 

շուրջ 12-14 տո կո սը, Նա սի րի լեռ նաշղ թա յում  ապս տամ բութ յուն բարձ րաց րե-

լով՝ ողջ տա րա ծաշր ջա նը վերց րել էին ի րենց վե րահս կո ղութ յան տակ  եւ 1924թ., 

ի վեր ջո, Սի րիա յի կազ մում  ստեղ ծե ցին  ինք նա վա րութ յուն, ո րը կա ռա վար վում 

էր ֆրան սիա ցի կա ռա վա րիչ: Ինք նա վա րութ յու նը գո յա տե ւել է մին չեւ 1936թ., 

երբ ան կախ Սի րիա յի մաս կազ մեց: Հե տա գա յում ան ջա տո ղա կա նութ յան տրա-

մադ րութ յուն նե րին վերջ դնե լու նպա տա կով Սի րիա յի իշ խա նութ յուն նե րը լուրջ 

ճնշում նե րի են թար կե ցին ա լա վի նե րին ու դո րու զի նե րին: Անց յալ դա րի 40-ա կան-

նե րից ա լա վի նե րը, Հա ֆեզ Ա սա դի(1930-2000) ջան քե րով, երկ րի զին ված ու ժե-

րում մեծ թիվ կազ մե ցին, ո րոնց ա ջակ ցութ յամբ վեր ջինս, ով ար դեն գե նե րա լի 

կո չում ու ներ եւ պաշ տո նա վա րել էր որ պես օ դու ժի հրա մա նա տար, պաշտ պա-

նութ յան նա խա րար եւ Բաաս կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ,1971թ. հե ղաշրջ ման 

մի ջո ցով ե կավ իշ խա նութ յան: Եվ այս պի սով, ա լա վի նե րը՝ Սի րիա յում իշ խա նութ-

յան գա լով, իշ խող են ա ռայ սօր:

Ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րի հա մա ձայն՝ Սի րիա յի 21-23 մի լիոն բնակ չութ յան  

շուրջ 89 տո կոսն ա րաբ ներ են, ընդ ո րում 74 տո կո սը՝ սու նի մահ մե դա կան ներ: 

Շիա ուղ ղութ յան բո լոր ա ղանդ նե րի հե տե ւորդ նե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մում է 
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12, իսկ ա լա վի նե րի նը՝ ըն դա մե նը 6 տո կոս: Ըստ այլ աղբ յուր նե րի, ա լա վի նե րը 

կազ մում են ողջ բնակ չութ յան 10-13 տո կո սը16:  Ո րոշ աղբ յուր ներ նշում են նաեւ 

15-20 տո կոս17:

* * *

Ինչ  վե րա բե րում  է Թուր քիա յի ա լա վի նե րին, ա պա նրանց նաեւ բեք թա շա կան 

ա լա վի ներ են ան վա նում, քան զի հա մա րում են սուֆի ա ռաջ նորդ Մո հա մեդ բեն 

Էբ րա հիմ բեն Մու սա  Խո րա սա նիի (1209-1270) հե տե ւորդ, ում  թուր քե րը Հա ջի 

Բեք թաշ Վա լի են կո չում18: Վեր ջինս Ի րա նի Նեյ շա բուր քա ղա քից  ե կել է Փոքր 

Ա սիա եւ միա վո րել այն տեղ առ կա կրո նա կան շար ժում նե րը, ստեղ ծել նոր՝ բեք-

թա շա կան ա լա վիա կա նութ յուն ուղ ղութ յու նը: 

Ի րան ցի պատ մա բան, դոկտ. Աֆ շար Սո լեյ մա նիի կար ծի քով՝ գիտ նա կան ներն 

ու պատ մա բան նե րը ա ռայ սօր ա լա վի նե րի հար ցի վերջ նա կան պա տաս խա նը 

չեն գտել: Ն րանք նշում են, որ ա լա վի նե րը մի կող մից խիստ նման են սու ֆիա-

կան նե րին, մյուս կող մից կրո նի հստակ դրսե ւո րում ներ կան նրանց հա վատ քի 

սկզբունք նե րում,  իսկ մշա կու թա յին հիմքն իր մեջ ընդգր կում է աշ խար հագ րա-

կան բա վա կան ըն դար ձակ տա րա ծութ յուն19: Սո լեյ մա նին  այս առն չութ յամբ կա-

րե ւո րել է ի րան ցի գիտ նա կան ու դի վա նա գետ Ահ մադ Խան Մա լեք Սա սա նիի 

(1881-1967թթ.) տե սա կետ նե րը20, ով 1918-22թթ. ե ղել է Ս տամ բու լում Ի րա նի 

հյու պա տո սը: Վեր ջի նիս կար ծի քով՝ ա լա վի նե րը ղզլբաշ ցե ղե րից են, ո րոնք տա-

րած ված  են ե ղել Փոքր Ա սիա յում, սու նի նե րը նրանց շիա են ան վա նում, իսկ 

ի րենք ի րենց՝ ա լա վի: Սա կայն նրանց ծե սե րը, կրո նա կան ա րա րո ղութ յուն ներն 

ու սկզբունք նե րը լիո վին տար բեր վում են շիա նե րից: Ա լա վիա կա նութ յան ե րե ւան 

գա լու վե րա բեր յալ օս ման յան պատ մա կան աղբ յուր նե րը նշում են, որ այն ձե ւա-

վո րել է ի րան ցի սու ֆի միս տիկ գիտ նա կան Հա ջի Բեք թաշ Վա լին: 

Մա րի նի Ա րինգ բեր գը եւս՝ կա րե ւո րե լով ա լա վիա կա նութ յան հար ցում Հա ջի 

Բեք թա շի դե րը Թուր քիա յում, նշում է, որ 1071թ., երբ Բ յու զան դիան Մա նազ-

կեր տի ճա կա տա մար տում պար տութ յուն կրեց թուր քե րից, թուրք-թա թա րա-

կան ցե ղե րը մուտք գոր ծե ցին Ա նա տո լիա, որ տեղ բնակ չութ յան գե րակ շիռ մա սը 

քրիս տոն յա ներ էին՝ հույ ներ, հա յեր, ա սո րի ներ եւ վրա ցի ներ21: Սել ջուկ թուր քե րի 

իշ խա նութ յան օ րոք սու ֆի շեյ խե րը խիստ ազ դե ցիկ դեր ու նեին, ով քեր քրիս-

տոն յա նե րի հան դեպ ի րենց ան տար բեր վե րա բեր մուն քով դյու րին էին դարձ նում 

հա յե րի ու հույ նե րի առն չութ յուն ներն իս լա մի հետ22: Իսկ Հա ջի Բեք թա շը, ով մեծ 

հար գանք էր վա յե լում Ա նա տո լիա յում, քա րո զում էր իս լա մի մի նոր տար բե րակ, 
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որն իս լա մի ու քրիս տո նեութ յան ա վան դույթ նե րի  եւ սկզբունք նե րի հա մադ րութ-

յուն էր: Իսկ հու սա հատ քրիս տոն յա նե րը, որ ի րենց պար տութ յունն աստ ծու պա-

տիժ եւ աշ խար հի վերջն էին հա մա րում, աս տի ճա նա բար տրվում էին իս լա մի 

եւ քրիս տո նեութ յան հա մադ րութ յան քա րոզ նե րին եւ ըն դու նում այն: Հենց այդ 

ճա նա պար հով են մկրտութ յու նը, Զատ կի տո նը, սրբե րի պաշ տա մուն քը եւ ե կե-

ղե ցու բա րե խո սութ յու նը քրիս տո նեութ յու նից ներ մուծ վել իս լա մի խնդրո ա ռար-

կա ա ղան դի մեջ23: Այլ կերպ ա սած՝ Թուր քիա յում ա լա վի նե րի առն վազն զգա լի 

հատ վա ծը ծա գու մով հույն, հայ եւ ա սո րի են՝ ան կախ այ սօր թուրք, քուրդ կամ 

զա զա հա մար վե լուց: 

13-րդ դա րի ըն թաց քում Թուրք մենս տա նից Փոքր Ա սիա ներ թա փան ցե ցին 

թուր քա կան  այլ ցե ղեր: Աս տի ճա նա բար հզո րա նա լով՝ նրանք դուրս մղե ցին 

սել ջուկ թուր քե րին եւ 1299թ. հիմ նադ րե ցին Օս ման յան կայս րութ յու նը, ո րը հա-

րա տե ւեց մին չեւ 1922 թվա կա նը, իսկ 16-րդ դա րում հա սել էր իր հզո րութ յան 

գա գաթ նա կե տին: Օս ման յան թուր քե րը, ի տար բե րութ յուն սել ջուկ նե րի, պատ-

կա նում էին իս լա մի սու նի ուղ ղութ յան Հա նա ֆի ա ղան դին, ո րի օ րենք ներն իշ-

խող էին, սուլ թան նե րը հա մար վում էին նաեւ բո լոր սու նի նե րի կրո նա կան ա ռաջ-

նորդ նե րը, իսկ 15-րդ դա րի վեր ջին՝ ողջ իս լա մա կան աշ խար հի ա ռաջ նորդ նե րը` 

խա լիֆ ներ: Վեր ջին ներս՝ ա լա վի նե րին մահ մե դա կան չհա մա րե լով, ա նա սե լի հա-

լա ծանք նե րի էին են թար կում, նրանց հարս տա հա րում՝ տա րաբ նույ թի հար կեր 

գան ձե լով: 15-րդ դա րի վեր ջին նրանք ա լա վի նե րի ա ռաջ նորդ նե րին, բա նակ-

ցութ յուն ներ վա րե լու պատր վա կով, հրա վի րում են կայս րութ յան կա րե ւոր քա-

ղաք նե րից Հա լեպ, որ տեղ օս ման յան գոր ծա կալ նե րը շրջա պա տում են նրանց, 

կա պում ձեռ քերն ու ոտ քե րը, այ նու հե տեւ  քա ղա քի հրա պա րա կում մեկ առ մեկ 

գլխա տում, որ պես զի դաս լի նի բո լո րի հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ դա րեր շա րու նակ 

ա լա վի նե րը են թարկ վել են դա ժան հա լա ծանք նե րի: Ն րանք հա ճախ հե րե տի կոս, 

ա նաստ ված եւ կռա պաշտ պի տակ նե րից խու սա փե լու նպա տա կով թաքց նում 

էին ի րենց հա վատ քը: 

1922թ. Օս ման յան կայս րութ յու նը փլուզ վեց եւ Քե մալ Ա թա թուր քի գլխա վո-

րութ յամբ հիմ նադր վեց Թուր քիա յի հան րա պե տութ յու նը, երկ րում հաս տատ վեց 

աշ խար հիկ վար չա կարգ: Քե մա լա կան Թուր քիա յում կա րե ւոր վում  էր թուր քա-

կան ինք նութ յու նը եւ ջան քեր էին գոր ծադր վում «թուր քաց նե լու» այլ ազ գե րին 

ու ազ գութ յուն նե րին: Թեեւ  ա լա վի նե րի հան դեպ ճնշում նե րը մա սամբ թու լա-

ցել էին, բայ ցե ւայն պես, խտրա կա նութ յան եւ ար հա մար հան քի քա ղա քա կա-

նութ յու նը շա րու նակ վում էր: Դ րա վառ ա պա ցույ ցը դեր սիմ յան ջար դերն էին: 

1937-38թթ. Դեր սի մում նախ  ա լա վի նե րի ա ռաջ նորդ Սեյդ Ռ զա յին բա նակ ցե լու 
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պատր վա կով 1937թ. սեպ տեմ բե րի 10-ին հրա վի րե ցին Ա սան ջան եւ ձեր բա կա-

լե ցին, ա պա նո յեմ բե րին նրան, որ դուն ու եւս 10 հո գու կա խա ղան բարձ րաց րին: 

Այ նու հե տեւ զին ված ու ժե րը Դեր սի մում սկսե ցին ա լա վի նե րի ջար դե րը: Մին չեւ 

1938թ. 40 հա զար ա լա վի ոչն չաց վեց, եւ հար յուր հա զա րա վոր նե րը հար կադր-

ված ե ղան հե ռա նալ ի րենց տուն ու տե ղից:  Ա թա թուր քը հո վա նա վո րել է այդ 

ջար դե րը: Առ կա փաս տաթղ թի հա մա ձայն՝  այդ առն չութ յամբ նա նա խա գահ Իս-

մաթ Ի նո նո յին հղած հե ռագ րում նշել է. «Այդ քայ լը գեր խե լա միտ է եւ ազ գա-

յին պա տաս խա նատ վութ յուն»24:  Այ սու հան դերձ՝ ա լա վի նե րը, ո րոնք հակ ված են 

քվեար կե լու հօ գուտ աշ խար հիկ եւ ձախ կողմ նո րոշ մամբ կու սակ ցութ յուն նե րի, 

այ սօր էլ՝ ընտ րե լով չար յաց փոք րա գույ նը, հա ճախ քվեար կում են  Ա թա թուր քի 

հիմ նադ րած աշ խար հիկ, բայց ազ գայ նա մոլ « Ժո ղովր դա կան հան րա պե տութ-

յուն» կու սակ ցութ յան օգ տին:  Ա հա վա սիկ. դա տա րան նե րում քրդե րի՝ մայ րե նի 

լեզ վով խո սե լու վե րա բեր յալ օ րի նագ ծի քննարկ ման ժա մա նակ ա լա վի նե րի ձայ-

նե րով ընտր ված պատ գա մա վո րը՝ դեմ ար տա հայտ վե լով, շեշ տել է. «Ոչ մի ու ժով 

չեք կա րող հա վա սա րութ յան նշան դնել թուր քի եւ քրդի մի ջեւ»25, ին չը բո ղո քի 

լուրջ ա լիք էր բարձ րաց րել:

Թուր քիա յում ապ րող ա լա վի ներն ազ գութ յամբ ա րաբ, քուրդ, զա զա եւ թուրք 

են, սա կայն դա րեր շա րու նակ տա ռա պանք նե րի ու զրկանք նե րի գնով պահ պա-

նել են ի րենց կրո նը, ուս տի նրանց հա մար ա ռա վել կա րե ւոր են կրո նա կան ինք-

նութ յունն  ու միաս նութ յու նը, մինչ դեռ  քա ղա քա կան ու ժե րը հա ճախ շա հար կում 

են նրանց ազ գա յին պատ կա նե լութ յան  գոր ծո նը: Ըն թա ցիկ տար վա փետր վա րի 

3-ին Դիար բե քի րում ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես «Քրդս տան» բա ռի կի րառ-

մամբ Քրդս տա նի ա լա վի նե րի թե մա յով տե ղի ու նե ցած՝ քուրդ ա լա վի նե րի հա-

մա ժո ղո վում խոս վեց պատ մութ յան ըն թաց քում նրանց կրած տա ռա պանք նե րի 

մա սին: Ե լույթ ու նե ցող նե րը խո սում էին քրդե րե նի տար բեր բար բառ նե րով՝ քուր-

ման ջի, զա զա յի եւ այլն: Հա մա ժո ղո վը կազ մա կեր պել էին մի քա նի քուրդ-ա լա վի 

կա ռույց ներ՝ « Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յուն» կոնգ րե սի ու քրդա կան 

խո շո րա գույն օ րի նա կան՝ « Խա ղա ղութ յուն եւ ժո ղովր դա վա րութ յուն» կու սակ-

ցութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յամբ: Ներ կա էին նաեւ ա լա վի հո գե ւո րա կան ներ, 

ո րոնք մտա վա խութ յուն ու նեին, որ այն կա րող էր նպաս տել ա լա վի նե րի պա-

ռակտ մա նը, քան զի նրա նում նկա տե լի էր քա ղա քա կան ե րան գը: Հա մա ժո ղո վում 

նշվեց, որ քուրդ ա լա վի նե րը կրկնա կի ճնշում նե րի են են թարկ վել ի րենց ազ գա-

յին պատ կա նե լութ յան պատ ճա ռով26: Քն նա դա տութ յուն ներ են հնչել ա լա վի նե րի 

հան դեպ իշ խող «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան ու նրա ա ռաջ-

նորդ, վար չա պետ Էր դո ղա նի վա րած քա ղա քա կա նութ յան առն չութ յամբ: Ա լա վի 
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պատ գա մա վոր Ի սալ Թող լո ղը եւ Դիար բե քի րի քա ղա քա պետ Օս ման Բայ դե մի րը 

ի րենց ե լույթ նե րում սուր քննա դա տութ յուն ներ ուղ ղե ցին կա ռա վա րութ յան թուր-

քա պաշտ քա ղա քա կա նութ յան հաս ցեին: Վեր ջինս շեշ տեց, որ կու սակ ցութ յան 

ղե կա վար նե րը եւ, ա ռա ջին հեր թին, Էր դո ղա նը, ա լա վի բա ռը կի րա ռում են իբ րեւ 

հայ հո յանք եւ ստո րաց նե լու նպա տա կով նրանց դա սում են հա յե րի, եզ դի նե րի ու 

զրա դաշ տա կան նե րի շար քը27: Մեկ այլ պատ գա մա վոր՝ Հու սեյն Այ գու նը, նշեց. 

«Երբ Էր դո ղա նը « Ջա մա վի» կամ ջամ խա նա նե րի՝ ա լա վի նե րի ա ղո թա րան նե րի 

մա սին խո սում է՝ որ պես մշա կույ թի կենտ րոն նե րի՝ շեշ տե լով, թե մզկիթն է ա ղո-

թե լու վայ րը, նշա նա կում է՝ ա լա վի նե րին մահ մե դա կան չի հա մա րում: Հա մա ժո-

ղո վում դժգո հութ յուն ար տա հայտ վեց նաեւ Էր դո ղա նի սի րիա կան քա ղա քա կա-

նութ յան առն չութ յամբ: 

Խո սե լով Թուր քիա յի ա լա վի նե րի թվա քա նա կի մա սին, հա վե լենք, որ  ան կողմ-

նա կալ եւ գի տա կան վի ճա կագ րութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հստակ 

տվյալ ներ չկան: Ա լա վի նե րը դե ռեւս 1990թ. հայ տա րա րել են, որ 20 մի լիոն են, 

մինչ դեռ պաշ տո նա կան Ան կա րան քա ղա քա կան շա հա դի տա կան նպա տակ նե-

րով նրանց թի վը կրճա տում է եւ հա մա րում մի քա նի մի լիոն: Իսկ ո րոշ դի տորդ-

նե րի կար ծի քով՝ ա լա վի նե րի թի վը Թուր քիա յում շուրջ 15 մի լիոն է28: Կան նաեւ 

տվյալ ներ, հա մա ձայն ո րոնց՝ Թուր քիա յի բնակ չութ յան 25-40 տո կոսն ա լա վի ներ 

են, ընդ ո րում դրանց 40 տո կո սը՝ քրդեր ու զա զա ներ29: Ա լա վի նե րը հիմ նա կա-

նում ապ րում են Ա նա տո լիա յի կենտ րո նում՝ մաս նա վո րա պես Ս վա սում եւ Նեւ-

շահ րում: Սա կայն շուրջ մեկ մի լիոն ա րաբ ա լա վի ներ կան Սի րիա յի հետ սահ մա-

նա կից Հա թա նա հան գում, ո րոնք Բա շար Ա սա դի ցե ղա կից ներն են, ուս տի այդ 

երկ րում ճգնա ժա մի ձգձգու մը սպառ նում է նաեւ Թուր քիա յին:

Թուր քիա յում այ սօր իշ խող «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» իս լա մա մետ կու-

սակ ցութ յան եւ, մաս նա վո րա պես, նրա ա ռաջ նոր դի որ դեգ րած նեոօս մա նա կան 

քա ղա քա կա նութ յու նը դարձ յալ մտա հո գում է ա լա վի նե րին: Այս մա սին են վկա-

յում փաս տե րը: Ըն թա ցիկ տար վա օ գոս տո սի 5-ին Էր դո ղա նը՝ ե լույթ ու նե նա-

լով ու ղիղ ե թե րում, ա լա վի նե րի ա ղո թա տե ղի նե րից մե կը ո րա կել է «չա փա զանց 

տգեղ», «նա յե լու ոչ ար ժա նի»: Ա լա վի նե րի ա ռաջ նորդ նե րից Մո հա ռամ Ար ջա նը 

Էր դո ղա նի այդ ար տա հայ տութ յու նը գնա հա տել է որ պես սադ րիչ եւ ա տե լութ-

յուն սեր մա նող: Նա նշել է, որ ա լա վի նե րի ա ղո թա վայ րե րը, ո րոնք « Ջա մա վի» են 

կոչ վում, Թուր քիա յում հա մար վում են ա պօ րի նի կա ռույց ներ, քա նի որ կա ռա վա-

րութ յու նը դրանց կա ռու ցե լու թույլտ վութ յուն չի տրա մադ րում: Ն ման խտրա կան 

վե րա բեր մունքն առ կա է բո լոր 900 « Ջա մա վի նե րի» նկատ մամբ: Ար ջա նը շեշ տել 

է, որ Էր դո ղա նի այդ խոս քե րի նպա տա կը ա լա վի նե րին սադ րելն է, սա կայն նրանք 
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գոր ծիք չեն դառ նա լու: Ըստ նրա, Էր դո ղա նի նման սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մուն քը 

եւ գոր ծադր վող խտրա կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ան թույ լատ րե լի են:     

Բայ ցե ւայն պես՝ Էր դո ղա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ա լա վի նե րի ձայ նե րը կա րող 

են վճռա կան դեր ու նե նալ, նրանց սի րա շա հե լու նպա տա կով քայ լեր է կա տա րել: 

Օ րի նակ՝ 3 տա րի ա ռաջ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի ու նրանց տիկ նանց 

հետ ներ կա գտնվե լով ա լա վի նե րի կրո նա կան մի հա վա քում, 25 րո պեա նոց իր 

ե լույ թում խիստ կա րե ւո րել է երկ րի տար բեր կրո նա կան հա մոզ մունք նե րով ողջ 

բնակ չութ յան եղ բայ րութ յունն ու հա վա սա րութ յու նը եւ շեշ տել, որ ոչ ոք ի զո րու չէ 

վնա սել նրանց միաս նա կա նութ յանն ու հա մե րաշ խութ յա նը: Սա կայն ա լա վի նե րի 

ա ռաջ նորդ նե րից շա տե րը, ի նշան բո ղո քի, չէին մաս նակ ցել այդ հա վա քին՝ շեշ-

տե լով, որ վար չա պե տի ե լույ թում ընդգծ ված բա րե կա մութ յան ու եղ բայ րութ յան 

կո չը նախ կի նում էլ բազ միցս լսել են, սա կայն կա րե ւո րը գործ նա կան քայ լերն են, 

ո րոնք բա ցա կա յում են: Այս պես՝ 2008թ. բյու ջեում մեծ տեղ է տրվել կրո նա կան 

ո լոր տին, բայց դրա նից, ըստ ա լա վի ա ռաջ նորդ նե րի, բո լո րո վին բա ժին չի հատ-

կաց վել ա լա վի նե րին եւ, բա ցի դրա նից, նրանց նոր ա ղո թա րան ներ կա ռու ցե լու 

ի րա վունք չի տրվում: 

Փաս տո րեն, ինչ պես նշում են փոր ձա գետ նե րը, ա լա վի նե րը հա մե մա տա բար  

լավ ի րա վի ճա կում էին անց յալ դա րի 90-ա կան նե րին՝  Թուր ղութ Օ զա լի եւ Սու-

լեյ ման Դե մի րե լի իշ խա նութ յան օ րոք30:

* * *

Սի րիա յի զար գա ցում նե րում, երբ Էր դո ղա նը կանգ նեց « Մու սուլ ման եղ բայր-

նե րի» կող քին, աս տի ճա նա բար եղ բայ րութ յան նրա կո չե րը վե րած վե ցին մե-

ղադ րանք նե րի ու վի րա վո րանք նե րի: Քա ղա քա գետ նե րից եւ տա րա ծաշր ջա նի 

հար ցե րով փոր ձա գետ նե րից ո մանք Սի րիա յի հան դեպ Էր դո ղա նի թշնա ման քը 

բա ցատ րում են իշ խող վար չա կար գի՝ ա լա վի լի նե լու հան գա ման քով: Այլ կերպ 

ա սած՝ քա ղա քա կան պատ ճառ նե րից զատ, թե րեւս, ա լա վի նե րի նկատ մամբ 

պատ մա կան ա տե լութ յամբ են պայ մա նա վոր ված վեր ջին 40 տար վա ըն թաց քում 

(բա ցա ռութ յամբ 2008-11թթ.) Սի րիա- Թուր քիա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի առն-

վազն ոչ բա րե կա մա կան բնույ թը եւ այդ երկ րում « Մու սուլ ման եղ բայր նե րին» իշ-

խա նութ յան բե րե լու ուղ ղութ յամբ Ան կա րա յի լուրջ ջան քե րը:
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ЭММА БЕГИДЖАНЯН
Кто такие Алавиты?

Алавиты, в основном проживающие в Турции, а также в Сирии и Ливане, счи-
таются приверженцами одной из шиитских сект. Однако, на самом деле, ее 
принадлежность к данному течению ислама, можно сказать, ограничивается 
возвеличиванием вплоть до обожествления Али – племянника и мужа дочери 
Пророка, кто для шиитов является главным святым после самого Пророка. Ала-
виты Сирии и Ливана  – арабы по происхождению, а те, кто проживает в Турции 
– турки, курды и заза. Принимая во внимание ряд обстоятельств, в том числе 
множество общих черт между алавитами и христианами, некоторые из иссле-
дователей ислама и востоковедов предполагают, что в прошлом они были хри-
стианами – греками, армянами и ассирийцами. Алавиты были одним из самых 
преследуемых меньшинств в Османской империи. Сегодня правящая Партия 
справедливости и развития в свою очередь рассматривает их как немусульман, 
несмотря на попытки склонить их на свою сторону во время выборов из-за опа-
сения, что их голоса могли бы быть решающими. Единству алавитов, числен-
ность которых в Турции  15-20 млн., мешает неоднородность их происхождения, 
а также другие факторы. Их единство также не исходит из интересов властей, 
которые, следовательно, склонны помешать этому. Отметим, что крайняя нетер-
пимость Анкары к правящему режиму в Сирии обусловлена принадлежностью 
Асада к алавитам.

EMMA BEGIJANYAN
Who Are the Alawites?

The Alawites—mainly centered in Turkey, Syria, and Lebanon—are followers of one 
of the sects of Shi’a Islam. However, it may be surely claimed that their affiliation 
with the mentioned stream of Islam is limited to the glorification and deification of 
Ali—the Prophet’s nephew and son in law—who appears to be the main Saint for the 
Shi’ites following the Prophet himself.  The Alawites in Syria and Lebanon have Arab 
descent, while those who live in Turkey are of Turkish, Kurdish, and Zaza origins. 
Taking into account a number of circumstances, including a lot of similarities be-
tween the Alawites and the Christians, some scholars of Islamic and Oriental studies 
suggest that in the past they were Christians—Greeks, Armenians, and Assyrians. 
The Alawites have been one of the most persecuted minorities in the Ottoman Em-
pire. Today’s ruling Justice and Development Party, in its turn, treats them as non-
Muslims, despite attempts to win them over to its side during the elections for fear 
that their votes could be decisive. Given the heterogeneity of the Alawite origin, their 
unity is hindered. The harmony among the Alawites also does not meet the interests 
of the authorities concerned, which therefore tend to lay obstacles in this path. To 
note, the extreme intolerance of Ankara towards the ruling regime in Syria is closely 
related to Assad’s belonging to the Alawite sect.
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Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր՝
ըստ WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի

ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
 Պատմական գիտությունների դոկտոր

XXI դա րում  Թուր քիան՝ օգ տա գոր ծե լով հա մաշ խար հա յին եւ տա րա ծաշր ջա-

նա յին ի րո ղութ յուն նե րը աս տի ճա նա բար սկսեց հա վակ նել աշ խար հա քա ղա-

քա կան լուրջ դե րա կա տա րութ յան: Ս տեղծ ված ի րա վի ճակն ա վե լի քան բա րեն-

պաստ էր:  Մի կող մից Ա րե ւել քում խիստ ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն էր ծա վա լում 

 Թուր քիա յի գլխա վոր քա ղա քա կան գոր ծըն կերն ու հո վա նա վո րը` ԱՄՆ-ն, իսկ 

մյուս կող մից` վերս տին աշ խու ժա նում է ՌԴ-ն, ո րը պու տին յան ժա մա նա կաշր-

ջա նում սկսեց շտկել իր մեջ քը` փոր ձե լով Բ.Ել ցի նի օ րոք ար ձա նագր ված հսկա-

յա կան նա հան ջից հե տո վե րա կանգ նել իր դերն աշ խար հում:  Կապ ված Բ.Ել ցի նի 

իշ խա նութ յան շրջա նում ՌԴ-ի տե ղատ վութ յան հետ` ԱՄՆ-ի ար տա քին քա ղա-

քա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի դաշ տում  Թուր քիան զգա լիո րեն կորց րել էր իր 

կշի ռը: Ուս տի ՌԴ-ի աշ խու ժա ցու մը կրկին ու կրկին  Թուր քիա յին ԱՄՆ-ի տե սա-

կե տից պետք է վե րա ծեր տա րա ծաշր ջա նա յին լուրջ դե րա կա տա րի:

 Բա ցի դրա նից, մի կող մից Անդր կով կա սում  Թուր քիա յի գոր ծու նեութ յան հա-

մար պա րարտ հող էր ստեղծ վել` կապ ված վրաց-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն-

նե րի աս տի ճա նա կան վատ թա րաց ման եւ Ադր բե ջա նի` սե փա կան է ներ գե տիկ 

ռե սուրս նե րի մի ջո ցով տա րա ծաշր ջա նում դե րա կա տա րութ յան բարձ րաց ման 

նկրտում նե րի հետ, իսկ մյուս կող մից`  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում եւ Ի րա նի շուրջ տե-

ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րը, երբ ԱՄՆ-ի գլխա վոր գոր ծըն կեր էր դիտ վում հենց 

 Թուր քիան՝ այդ ա մե նը ստի պե ցին վեր ջի նիս հան դես գա լու նոր ար տա քին քա-

ղա քա կան հա յե ցա կարգ-ռազ մա վա րութ յամբ, ո րը ձե ւա կերպ վեց որ պես «ռազ-

մա վա րա կան խո րութ յան» քա ղա քա կա նութ յուն:

2002թ. նո յեմ բե րին  Թուր քիա յում իշ խա նութ յան ան ցավ «Ար դա րութ յուն եւ 

զար գա ցում» կու սակ ցութ յու նը:  Թուր քիան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ 

ա ռաջ քա շեց «զրո խնդիր ներ հա րե ւան նե րի հետ» սկզբուն քը, ո րի մշա կո ղը  Թուր-

քիա յի ներ կա յիս ԱԳ նա խա րար Ա. Դա վու թօղ լուն է:  Թուր քիա յի ար տա քին քա-

ղա քա կա նութ յան ու ղե նի շը դար ձավ « Ռազ մա վա րա կան խո րութ յան» տե սութ-

յու նը, ո րը շա րադ րել է Ա. Դա վու թօղ լուն 2001թ. հրա պա րա կած իր հա մա նուն 

գրքում: Այս տե սութ յան հիմ նա կան էութ յունն այն է, որ ար դի աշ խար հում պե-
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Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր՝
ըստ WIKILEAKSի գաղտնազերծած փաստաթղթերի

տութ յան տեղն ու դե րը ո րոշ վում են նրա աշ խար հագ րա կան դիր քով եւ պատ մա-

կան անց յա լով: Ըստ Ա. Դա վու թօղ լո ւի` այդ տե սա կետ նե րից  Թուր քիան շա հե կան 

դիր քե րում է, քա նի որ ու նի հան գու ցա յին աշ խար հագ րա կան դիրք եւ Օս ման յան 

կայս րութ յան ի րա վա հա ջորդն է:  Դա վու թօղ լուն կա րե ւո րում է  Թուր քիա յի կա պը 

 Բալ կան նե րի,  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի,  Կենտ րո նա կան Ա սիա յի,  Մի ջերկ րա կան ծո-

վի, Անդր կով կա սի, կասպ յան եւ սեւ ծով յան ա վա զան նե րի պե տութ յուն նե րի հետ: 

Որ պես Օս ման յան կայս րութ յան ի րա վա հա ջորդ, ո րը մի ժա մա նակ միա վո րում էր 

իս լա մա կան աշ խար հը,  Թուր քիան կա րող է ու նե նալ ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նա-

յին խո շոր դե րա կա տա րութ յուն, այ լեւ լի նել կենտ րո նա կան ուժ մի քա նի տա րա-

ծաշր ջան նե րում եւ իս լա մա կան աշ խար հում:  Թուր քիան չպետք է կախ ված լի նի 

ո րե ւէ ու ժից, այլ պետք է ձգտի հա վա սար հա րա բե րութ յուն նե րի եւ դա շինք նե րի: 

 Թուր քիա յի հետ ցա մա քա յին սահ ման ու նե ցող ե րեք կա րե ւոր տա րա ծաշր ջան նե-

րից մե կը հան դի սա ցող Անդր կով կասն ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի 

աշ խար հա քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան (նավ թի ու գա զի ար տա հան ման ու ղի-

ներ եւ այլն) կա պե րի զար գաց ման տե սանկ յու նից1:

Այս ա ռու մով կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ.

1. նոր աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի պայ ման նե րում  Թուր քիա յի 

ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը են թարկ վեց լուրջ փո փո խութ յուն նե րի, 

վե րա նայ վե ցին նրա տեղն ու դե րը աշ խար հում ընդ հան րա պես, եւ հա րե-

ւան տա րա ծաշր ջան նե րում` մաս նա վո րա պես.

2.  Թուր քիա յում սկսեց ակ տի վո րեն քննարկ վել նոր ար տա քին քա ղա քա կան 

նպա տա կը` սկզբում տա րա ծաշր ջա նա յին ա ռա ջա տար տե րութ յան վե րած-

վե լը, ո րը միտ ված էր տե սա նե լի ա պա գա յում  Թուր քիան բարձ րաց նե լու նոր 

ո րա կա կան մա կար դա կի` հա մաշ խար հա յին դե րա կա տա րութ յան.

3.  Թուր քիան հա վակ նութ յուն ներ ու նի ա ռա ջա տար դե րա կա տա րութ յուն 

ստանձ նե լու ե րեք հար թութ յուն նե րի վրա` աշ խար հագ րա կան-տա րա ծաշր-

ջա նա յին (Անդր կով կա սում,  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում եւ այլն), կրո նա կան (իս-

լա մա կան աշ խար հում) եւ է ներ գե տիկ-ռե սուր սա յին (ադր բե ջա նա կան եւ մի-

ջի նա սիա կան նավ թի, գա զի եւ այլ նի ար տա հան ման ու ղի նե րի «մի ջանց քի» 

եւ ըստ այդմ` այդ ու ղի նե րի «վե րահս կո ղի» դե րի ա ռու մով): Այն, որ  Թուր-

քիա յի հե տաքրք րութ յուն ներն ա վան դա բար կապ ված են Անդր կով կա սի եւ 

 Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի հետ, հայտ նի է, սա կայն XXI դա րում իս լա մի վրա դրույք 

կա տա րե լը նո րութ յուն է աշ խար հիկ հա մա րում ու նե ցող եւ ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի 

հետ միա սին աշ խար հի տար բեր հատ ված նե րում իս լա մա կան ծայ րա հե ղա-

կա նութ յան ու ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քար մղող պե տութ յան հա մար:
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ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Wikileaks-ըեւԹուրքիան:Երբ 2006 թվա կա նից սկսե ցին գաղտ նա զերծ վել 

ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան գաղտ նի գրագ րութ յան հար յուր հա զա րա վոր փաս-

տաթղ թեր, դրանց շար քում շրջա նա ռութ յան մեջ դրվե ցին նաեւ  Թուր քիա յի ար-

տա քին քա ղա քա կան վե րո հիշ յալ նկրտում ներն ի ցույց դնող նյու թեր: Ըստ հաշ-

վար կի` ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան գրագ րութ յան` գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ-

թե րի մեջ  Թուր քիա յում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յան նյու թե րը (7918 փաս տա թուղթ) 

քա նա կութ յամբ երկ րորդ տեղն են զբա ղեց նում2:

 Քա նի որ վեր ջերս տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րը` կապ ված գաղտ նա-

զերծ ման հե ղի նակ Ջ.Ա սան ժի` Էկ վա դո րի դես պա նա տանն ա պաս տա նե լու եւ 

նրա կող մից որ պես գաղտ նա զերծ ման աղբ յուր շա հա գործ վող Wikileaks ա նու-

նով բազ մա թիվ կայ քե րի փակ ման հետ թույլ են տա լիս կար ծե լու, որ գաղտ նա-

զերծ վող փաս տաթղ թե րի հոսքն առն վազն մոտ ա պա գա յում չի կրկնվե լու, այժմ 

ճիշտ ժա մա նակն է վեր լու ծե լու  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հետ 

կապ ված հիմ նա կան մի շարք հար ցեր եւ ի րո ղութ յուն ներ, ո րոնք Wikileaks-ի նյու-

թե րով նոր նրբե րանգ ներ են ստա նում3:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում քննութ յու նը կա տա րել ըստ  Թուր քիա յի ար տա քին 

քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա յութ յուն նե րի, ո րոնց մա սին ար դեն խո սե ցինք, ինչ-

պես նաեւ անդ րա դառ նալ հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման 

գոր ծըն թա ցին:

I. Իսլամական աշխարհում եւ հարեւան տարածաշրջաններում առաջա-
տարտերության վերածվելու Թուրքիայի նկրտումները:Չ նա յած  Թուր քիան 

աշ խար հիկ պե տութ յուն է, սա կայն «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ-

յան` իշ խա նութ յան անց նե լուց հե տո ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ սկսեց խոս վել իս-

լա մի, դրա դե րի եւ նշա նա կութ յան մա սին: Այդ ե րե ւույթն իր ար ձա գանքն է գտել 

նաեւ Wikileaks-ի կող մից գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րում:  Դե ռեւս 2003թ. 

վե րա բե րող մի փաս տաթղ թում, որն Ան կա րա յից  Վա շինգ տոն է ու ղար կել ԱՄՆ 

դես պա նը, նշվում է, որ  Թուր քիա յում իս լա մը մո նո լիտ չէ, այլ քա ղա քա կա նա պես 

տա րան ջատ ված, քա նի որ տար բեր քա ղա քա կան խմբեր այն փոր ձում են օգ տա-

գոր ծել սե փա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար4:  Թուր քիա յի եւ, մաս նա վո-

րա պես, իշ խող «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան կող մից իս լա մի 

օգ տա գործ ման նպա տակ նե րից մեկն էլ իս լա մա կան երկր նե րի մեջ ա ռա ջա տար 

դիր քի հաս նելն է, ո րի վե րա բեր յալ նույն պես կան գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ-

թեր:  Հիմ նա կան հար ցե րը, որ այս աս պա րե զում քննարկ վում են, հե տեւ յալ ներն 

են.
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1)  Թուր քիան ձգտում է դառ նալ ա ռա ջա տար տե րութ յուն հա րե ւան տա րա-

ծաշր ջան նե րում, ինչ պես նաեւ իս լա մա կան աշ խար հի ա ռաջ նոր դը5,

2)  Թուր քիան իս լա մա կան աշ խար հում բախ վում է կա րե ւոր ի րո ղութ յուն-

նե րի, ո րոն ցից մե կը նրա կող մից մշտա պես ա նըն դու նե լի հա մար վող` քրդա կան 

ան կա խութ յունն է, ո րին քրդե րը հա սել են  Թուր քիա յի գլխա վոր հո վա նա վո րի 

եւ դաշ նակ ցի` ԱՄՆ-ի ա ջակ ցութ յամբ:  Գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի 

հա մա ձայն՝ ԱՄՆ-ն  փորձ է կա տա րել հաշ տեց նե լու իր եր կու կա րե ւոր դաշ նա կից-

նե րին`  Թուր քիա յին եւ ի րաք յան Քրդս տա նին, բայց հա ջո ղութ յան չի հա սել, քա նի 

որ էա կան է ե ղել Քր դա կան բան վո րա կան կու սակ ցութ յան (ՔԲԿ) գոր ծո նը6, ո րին, 

ինչ պես պարզ վում է գաղտ նա զերծ ված այլ նյու թե րից, օգ նութ յուն է տրա մադ րել 

ԱՄՆ-ը7,

3) իս լա մա կան աշ խար հի շատ երկր նե րի հա մար թշնա մի է հան դի սա նում 

Իս րա յե լի պե տութ յու նը, ո րը  Թուր քիա յի ա մե նաակ տիվ գոր ծըն կեր նե րից է8, ուս-

տիեւ  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի իս լա մա կան պե տութ յուն նե րի հետ սերտ հա րա բե-

րութ յուն նե րի կա ռու ցու մը նրան դարձ նում է հրեա կան պե տութ յան հիմ նա կան 

հա կա ռա կոր դը,

4) իս լա մա կան աշ խար հը երկ փեղկ ված է ԱՄՆ-ի հետ հա րա բե րութ յուն նե-

րի ա ռու մով, քա նի որ այդ աշ խար հում լուրջ դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցող  Պա-

կիս տանն ու  Թուր քիան հան դես են գա լիս որ պես ԱՄՆ-ի դաշ նա կից ներ, մի շարք 

իս լա մա կան երկր նե րում ԱՄՆ-ն  ու ժով (նաեւ ՆԱՏՕ-ի մի ջո ցով) հաս տա տել է 

ի րե նից կախ յալ իշ խա նութ յուն ներ, իսկ ո րոշ երկր ներ եւ, գլխա վո րա պես, Ի րա նը 

թշնա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ են ԱՄՆ-ի հետ,

5) Անդր կով կա սում  Թուր քիա յի նկրտում նե րին «դի մա կա յում» է  Հա յաս տա-

նի  Հան րա պե տութ յու նը, ո րը տա րա ծաշր ջա նում «ներ կա յաց նում» է իր հիմ նա-

կան դաշ նակ ցի`  Ռու սաս տա նի շա հե րը:

 Վե րո հիշ յալ դի տար կում նե րը բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չեն, քա նի որ 

քննութ յան ա ռար կա են դար ձել  Թուր քիա յի ղե կա վա րութ յան շրջա նում:  Նույ-

նիսկ քննարկ վել է այն պի սի հնա րա վոր դի պա շար, ինչ պի սին է Իս րա յե լի կող մից 

Ի րա նին հասց վե լիք հար վա ծը եւ վեր ջի նիս դեպ քում  Թուր քիա յի մո տե ցում նե րը: 

 Փաս տաթղ թե րից մե կի հա մա ձայն՝ չնա յած  Թուր քիան ձգտում է ա ռա ջա տար դե-

րա կա տա րութ յան իս լա մա կան աշ խար հում, եւ Իս րա յե լի կող մից Ի րա նին հասց-

վե լիք հար վա ծը կա րող է կտրուկ բարձ րաց նել  Թուր քիա յի դե րը տա րա ծաշր ջա-

նում, սա կայն, մյուս կող մից, նրա նից կպա հանջ վի հստա կեց նել իր դիր քո րո շու մը: 

Ն ման «սահ մա նա յին» ի րա վի ճա կում դժվար է են թադ րել, թե ինչ կնա խընտ րի 

 Թուր քիան9:  Բայց դա միայն` ա ռայժմ: Խն դիրն այն է, որ Իս րա յե լում սկսում են 



116

ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

լուրջ մտա հո գութ յուն ներ ա ռա ջա նալ  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կան գե րա-

կա յութ յուն նե րի փո փո խութ յան հետ կապ ված:

 Գաղտ նա զերծ ված մի հույժ կա րե ւոր փաս տաթղ թի հա մա ձայն` 2009թ. Իս րա-

յե լում բո լոր հե տա խու զա կան եւ վեր լու ծա կան կա ռույց նե րի մաս նակ ցութ յամբ 

տե ղի է ու նե ցել քննար կում:  Վեր ջի նիս հիմ նա կան արդ յունք նե րը հան գում են 

հե տեւ յա լին. «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան գլխա վո րութ յամբ 

 Թուր քիան աս տի ճա նա բար հե ռա նում է Ա րեւ մուտ քից դե պի մի ջի նա րե ւել յան 

նշա նա կետ ու նե ցող «նեոօս ման յան» քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը նա խա տե սում 

է նաեւ  Թուր քիա յի ներ սում իս լա միզ մի խո րա ցում:  Թուր քիան ա վե լի ու ա վե լի 

կմո տե նա Ի րա նին, քա նի որ նրա նավ թի եւ գա զի կա րիքն ու նի, ինչ պես նաեւ 

վեր ջին նե րիս ար տա հան ման «մի ջանցք» դառ նա լու ցան կութ յուն: Այդ իսկ պատ-

ճա ռով  Թուր քիան օգ նում է Ի րա նին` շրջան ցե լու մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան 

պատ ժա մի ջոց նե րը եւ «չի նկա տում» ի րան յան զեն քի հոս քը  Սի րիա, որ տե ղից 

նրա մի մա սը հաս նում է  Հըզ բոլ լա հին: Իս րա յե լը վստահ է, որ  Թուր քիան օգ նում 

Է  Հա մա սին  Գա զա յի հատ վա ծում: Իս րա յել ցի փոր ձա գետ նե րը միա ձայն գտնում 

են, որ  Թուր քիան շարժ վում է դե պի իս լա մա կան աշ խարհ` տե ղա կան գեր տե-

րութ յուն դառ նա լու նպա տա կով10:

 Թուր քիա յի նեոօս ման յան քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ կա րե ւոր նյու-

թեր են պա րու նակ վում նաեւ Ան կա րա յի ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա-

ցուց չութ յան գրագ րութ յան մեջ: 2009թ. դեկ տեմ բե րի մի նա մա կում նշվում է, 

որ Ա. Դա վու թօղ լուն  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ ներդ րել է 

«նեոօս մա նիզ մի հա յե ցա կարգ»-ը, իսկ այ դու հետ ուղ ղա կի հայ տա րա րել, որ` «ա-

յո՛, մենք նոր օս ման ներ ենք»11:

2010թ. գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րը ցույց են տա լիս, որ ԱՄՆ-ի պետ-

դե պար տա մեն տում բա ցա սա կան վե րա բեր մունք կա  Թուր քիա յի վար չա պետ 

Ռ.Թ. Էր դո ղա նի եւ ԱԳ նա խա րար Ա. Դա վու թօղ լո ւի նկատ մամբ: ԱՄՆ-ի պետ-

դե պար տա մեն տի աշ խա տա կից ներն այն կար ծի քին են, որ Ռ.Թ. Էր դո ղա նը, 

«հա տուկ ծրագ րի» հա մա պա տաս խան,  Թուր քիան տա նում է իս լա մա կան պե-

տութ յուն դառ նա լու ճա նա պար հով: Այս ա ռու մով ԱՄՆ-ի պետ դե պար տա մեն-

տին հատ կա պես ան հանգս տաց նում է  Թուր քիա յի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը 

Իս րա յե լի նկատ մամբ: 2009թ.  Թուր քիա յում Իս րա յե լի դես պա նը հա մա ձայ նել է 

ա մե րի կա ցի նե րի հետ այն ա ռու մով, որ թուրք-իս րա յել յան հա րա բե րութ յուն նե րը 

վատ թա րա նում են հատ կա պես Ռ.Թ. Էր դո ղա նի պատ ճա ռով: Ըստ ո րում, Իս րա-

յե լի դես պա նը  Թուր քիա յի վար չա պե տի վե րա բեր մուն քը չի կա պում քա ղա քա-

կան խնդիր նե րի հետ, այլ վե րագ րում է անձ նա կան մո տե ցում նե րին, քա նի որ 
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Ռ.Թ. Էր դո ղա նը ֆուն դա մեն տա լիստ է եւ շարժ վում է միայն կրո նա կան մղում-

նե րով: Իս րա յե լի դես պա նը, որ պես ա մե նից վտան գա վոր թուրք քա ղա քա կան 

գոր ծիչ, տա լիս է նաեւ Ա. Դա վու թօղ լո ւի ա նու նը, ո րը հա մար վում է  Թուր քիա յի 

ներ կա յիս ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան գլխա վոր «ճար տա րա պետ»12: Ա մե-

րի կա ցի դի վա նա գետ նե րը նշում են, որ  Թուր քիա յի քա ղա քա կա նութ յունն ի րենց 

մտա հո գութ յունն է ա ռա ջաց նում: Ս պի տակ տունն ար դեն կաս կա ծի տակ է դնում 

«Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան իշ խա նութ յան վստա հե լիութ յու-

նը: Այդ կու սակ ցութ յու նը եր կատ վել է Ա րեւ մուտ քի եւ Ա րե ւել քի մի ջեւ հա րա բե-

րութ յուն նե րում, ո րի հե տե ւան քով  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը 

դար ձել է ան հե ռա տես: Աս վում է նաեւ, որ  Թուր քիան փոր ձում է վե րած նել հա րե-

ւան նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի «օս ման յան մո դել»-ը: Ռ.Թ. Էր դո ղա նը, ըստ 

ԱՄՆ-ի դի վա նա գետ նե րի` նման է Ա թա թուր քին13: Ն ման մեկ այլ նա մա կում ԱՄՆ-ի 

դի վա նա գե տը տե ղե կաց նում է, թե Իս րա յե լի դես պանն ա սել է, որ Ռ.Թ. Էր դո ղա նը 

ֆուն դա մեն տա լիստ է եւ իս րա յել ցի նե րին ա տում է կրո նա կան հո ղի վրա14:

 Վե րե ւում բեր ված մտա հո գութ յուն նե րը պա տա հա կան չեն: «Ստ րատ ֆոր» 

հե տա խու զա կան-վեր լու ծա կան կենտ րո նի ղե կա վար Ջ.Ֆ րիդ մա նը գրում է, որ 

Ռ.Թ. Էր դո ղա նը ԱՄՆ նախ կին պետ քար տու ղար Հ. Քի սին ջե րին ա սել է, որ ինչ-որ 

պա հից սկսած սկսե լու է «այ րել կա մուրջ նե րը» Իս րա յե լի հետ, որ պես զի հնա-

րա վո րութ յուն ստա նա ա վե լի սերտ կա պեր հաս տա տե լու իս լա մա կան աշ խար-

հի հետ եւ դառ նա լու իս լա մա կան աշ խար հի ա ռաջ նոր դը: Ըստ ո րում, կար ծիք է 

հայտն ված, որ  Թուր քիան ցան կա նում է խզել կա պե րը նաեւ ԱՄՆ-ի հետ, եւ այդ 

նպա տա կին հաս նե լու հա մար ա մե նա հար մար պա հը կլի նի Իս րա յե լի հար ձա կու-

մը Ի րա նի վրա:  Փո խա րե նը, Իս րա յե լի ու ժե րի կող մից  Գա զա յի հատ ված ու ղե-

ւոր վող նա վա տոր մին հասց ված հար վա ծը բա վա րար պատ ճառ չի հան դի սա ցել 

այդ քայլն ա նե լու հա մար15:  Հե տաքր քիր է, որ այդ նպա տա կը  Թուր քիա յի վար-

չա պետն իր առ ջեւ դրել է  Գա զա յի հատ վա ծում տե ղի ու նե ցած եւ թուրք-իս րա յել-

յան հա րա բե րութ յուն նե րում լուրջ ճգնա ժամ ստեղ ծած վե րո հիշ յալ մի ջա դե պից 3 

ա միս ա ռաջ16:

Չ նա յած վե րո հիշ յա լին,  Թուր քիան ի սկզբա նե դեմ չի ար տա հայտ վել Իս րա յե լի 

կող մից 2008թ.  Գա զա յի հատ վա ծում ի րա կա նաց ված « Ձու լա ծո ար ճիճ» գոր ծո-

ղութ յա նը:  Թուր քիա յի նա խա գահ Ա.Գ յուլն Իս րա յե լի  իր պաշ տո նա կից Շ. Պե րե-

սին հայտ նել է, որ հաս կա նում է Իս րա յե լի ձգտու մը` վերջ տա լու ա հա բեկ չութ յա-

նը17:

 Հե տա գա դեպ քե րը ցույց տվե ցին, որ այդ խոս քե րը պար զա պես խոս քեր էին, 

ո րոնք, հնա րա վոր է, ի րա կա նում  Թուր քիա յի կող մից հստակ ծրագր ված դի պա-
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շա րի բաղ կա ցու ցիչ մասն էին, քա նի որ հենց  Գա զա յի հատ վա ծում ի րա կա նաց-

ված վե րո հիշ յալ գոր ծո ղութ յու նը կտրուկ հա կա սութ յուն ներ ա ռա ջաց րեց եր կու 

դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի մի ջեւ:  Թե րեւս, այդ է պատ ճա ռը, որ  Թուր քիան 

Wikileaks-ի գաղտ նա զեր ծում նե րի`  Թուր քիա յին վե րա բե րող հատ վա ծի բա-

ցա հայ տում նե րի հա մար մե ղադ րում է Իս րա յե լին: Ա.Գ յու լը նույ նիսկ նշել է, որ 

կար ծես հա տուկ ընտր ված լի նեն այն նյու թե րը, ո րոնք կա րող են վնաս հասց նել 

 Թուր քիա յին18:

 Թուր քիա յի դե րա կա տա րութ յունն իս լա մա կան աշ խար հում կա րող է բարձ-

րա նալ նաեւ այն ի րո ղութ յամբ, որ շրջա նառ վում է նրա տա րած քում (ա մե րի-

կա-թուր քա կան Ին ջիր լիք ա վիա հե նա կե տում) մոտ 90 ա տո մա յին ռում բե րի առ-

կա յութ յու նը19:  Ճիշտ է, դրանք  Թուր քիա յին չեն պատ կա նում եւ տե ղա կայ վել են 

ԱՄՆ-ի կող մից, սա կայն սե փա կան տա րած քում նման ռազ մա կան պո տեն ցիա լի 

առ կա յութ յու նը  Թուր քիան դարձ նում է ան խո ցե լի, ինչ պես նաեւ տա րա ծաշր ջա-

նի միակ ա տո մա յին պե տութ յուն Իս րա յե լի գլխա վոր հա կա ռա կոր դը` իս լա մա-

կան պե տութ յուն նե րի կող մից:

 Գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րը հստա կո րեն մատ նան շում են այն, որ իս-

լա միս տա կան, ա հա բեկ չա կան Ալ- Քաի դա կազ մա կեր պութ յունն ա ջակ ցութ յուն է 

ստա ցել  Թուր քիա յից, մաս նա վո րա պես, զենք եւ գու մար փո խադ րե լու հնա րա վո-

րութ յուն ստա նա լով նրա տա րած քով20:

 Կա րե ւոր է նշել եւս մեկ ու շագ րավ փաս տի մա սին:  Թուր քիա յի ներ կա յիս քա-

ղա քա կա նութ յան դեմ հան դես է գա լիս նույ նիսկ նրա ան դա վա ճան եւ մշտա-

կան դաշ նա կի ցը` Ադր բե ջա նը: Ըստ գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի 

(2010թ.), Ի.Ա լիեւն այն կար ծիքն է հայտ նել, որ  Թուր քիան աս տի ճա նա բար կորց-

նում է «աշ խար հի կութ յու նը» եւ փոր ձում Ադր բե ջան ներ մու ծել կրո նա կան ծայ-

րա հե ղա կա նութ յուն:  Թուր քիան Ադր բե ջա նը դի տար կում է որ պես «ներ քին բակ»` 

ան տե սե լով նրա պա հանջ նե րը, մինչ դեռ Ադր բե ջա նը ցան կա նում է հա վա սար 

հա րա բե րութ յուն ներ: Ադր բե ջա նը դեմ է այդ նեոօս մա նիզ մին21: Այ սինքն` Ադր-

բե ջա նում եւս նկա տել են, որ  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը նպա-

տա կաուղղ ված է ոչ թե սե փա կան դաշ նա կից նե րի շա հե րի «սպա սարկ մա նը», այլ 

հե տապն դում է բա ցա ռա պես սե փա կան շա հը, ո րը հա ճախ կյան քի է կոչ վում 

ի հա շիվ դաշ նա կից նե րի շա հե րի, ըստ ո րում` դաշ նա կից նե րը չեն դի տարկ վում 

 Թուր քիա յի հետ հա վա սար հար թութ յան վրա: Ադր բե ջա նում նկա տել են նաեւ 

 Թուր քիա յի զար գաց ման իս լա միս տա կան ուղղ վա ծութ յու նը:  Նույն մտքե րը Ի.

Ա լիեւն ար տա հայ տել էր դեռ 2007թ.՝ հա վե լե լով, որ «Էր դո ղա նը հրա շա լի մարդ 

է, բայց իս լա միստ է, իսկ դա խնդիր է»22:
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 Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մյուս կա րե ւոր ուղ ղութ յու նը հա-

րե ւան տա րա ծաշր ջան նե րում եւ, մաս նա վո րա պես, Անդր կով կա սում ա ռա ջա տար 

դե րա կա տա րութ յան ստանձ նումն է: Անհ րա ժեշ տա բար՝ թուր քա կան իշ խա նութ-

յուն նե րի կող մից քննութ յան է առն վել նաեւ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան, 

ինչ պես նաեւ մի շարք այլ պե տութ յուն նե րի հետ (ո րոնց հետ  Թուր քիան խնդիր-

ներ ու նի), հա րա բե րութ յուն նե րի հար ցը, ո րի հե տե ւան քով  Թուր քիան ա ռաջ քա-

շեց «զրո խնդիր ներ հա րե ւան նե րի հետ» ար տա քին քա ղա քա կան սկզբուն քը: 

 Վեր ջինս կեն սու նակ գա ղա փար չէր եւ քննութ յուն չբռնեց:  Մաս նա վո րա պես, 

Անդր կով կա սում դաշ նա կից եւ թշնա մի ու նե ցող պե տութ յու նը բախ վեց հա վա-

սա րակ շիռ հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լու անհ նա րի նութ յան ի րո ղութ յա նը: Այդ 

է պատ ճա ռը, որ, սկսած 2008թ.,  Թուր քիա յի եւ Անդր կով կա սում նրա գլխա վոր 

դաշ նակ ցի` Ադր բե ջա նի մի ջեւ ի հայտ են գա լիս հա կա սութ յուն ներ, ո րոնց պատ-

ճա ռը «ընդ հա նուր թշնա մու»`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հետ հա րա բե-

րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցում թուր քա կան ղե կա վա րութ յան պատ-

րաս տա կա մութ յունն էր, «զրո խնդիր ներ հա րե ւան նե րի հետ» քա ղա քա կա նութ-

յան վե րաակ տի վա ցու մը23, ինչ պես նաեւ անդր կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նա յին 

ծրագ րե րով հան դես գա լը: Ն ման ծրագ րե րից մե կը « Կով կա սի կա յու նութ յան 

եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան պլատİֆ İոր մի» գա ղա փարն էր, ո րը  Թուր քիա յի կող-

մից ա ռաջ քաշ վեց Ռ.Թ. Էր դո ղա նի` 2008թ. օ գոս տո սի մոս կով յան այ ցի ժա մա-

նակ24: Պ լատ ֆորմն ի հայտ ե կավ վրաց-ռու սա կան պա տե րազ մից հե տո: Դ րա 

հիմ նա կան նպա տա կը Անդր կով կա սում  Թուր քիա յի ներ կա յութ յան ա պա հո վումն 

էր, ո րը, սա կայն, ու ներ մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն: Պ լատ ֆոր մը նա խա տե սում 

էր Անդր կով կա սում տա րա ծաշր ջա նա յին կա յու նութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ-

յան հա մա կար գի ձե ւա վո րում`  Թուր քիա յի եւ  Ռու սաս տա նի մաս նակ ցութ յամբ25: 

 Հենց վեր ջին ի րո ղութ յու նը, ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի է, վա նե լու էր Վ րաս-

տա նին պլատ ֆոր մից26:  Վեր ջի նիս դեմ հան դես էր գա լու նաեւ Ադր բե ջա նը, ո րը, 

ընդ հան րա պես, դեմ է ցան կա ցած ծրագ րում, որ տեղ ներ կա էր կա՛մ Ադր բե ջա նը 

եւ կա՛մ  Թուր քիան,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ներգ րավ մա նը: Որ քան էլ 

որ զար մա նա լի է, սա կայն նման պլատ ֆոր մին կա րող էր կողմ ար տա հայտ վել 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, քա նի որ վեր ջինս նվա զեց նում էր Ադր բե ջա նի 

կող մից  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա պե տութ յան դեմ պա տե րազմ սան ձա զեր-

ծե լու հա վա նա կա նութ յու նը, ա պա հո վում  Ռու սաս տա նի ներ կա յութ յու նը Անդր-

կով կա սում եւ կաս կա ծի տակ դնում  Թուր քիա յի օգ նութ յամբ տա րա ծաշր ջա նա-

յին ծրագ րե րից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը դուրս թող նե լու եւ մե կու սաց-

նե լու` Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նութ յան հա ջո ղութ յու նը:  Սա կայն  Հա յաս տա նի 
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 Հան րա պե տութ յան կողմ նո րո շու մը մե ծա պես կապ ված էր  Ռու սաս տա նի դիր քո-

րոշ ման հետ, ո րը նման նա խա ձեռ նութ յա նը միա նալ չէր կա րող այն պարզ պատ-

ճա ռով, որ դրա նով հան դես էր գա լիս  Թուր քիան` Ռու սաս տա նի ա վան դա կան 

հա կա ռա կոր դը Անդր կով կա սում: Այս պի սով` գրե թե բո լոր շա հագր գիռ կող մե րը, 

փաս տո րեն, պետք է դեմ կանգ նեին այդ պլատ ֆոր մին, որն էլ ար տա հայտ վեց 

նրա նով, որ 2009թ. հուն վա րի 26-ին Ս տամ բու լում կող մե րը (անդր կով կաս յան 

հան րա պե տութ յուն նե րի,  Թուր քիա յի եւ  Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ) ո րե ւէ 

արդ յուն քի չհան գե ցին27:

 Պետք է նշել նաեւ, որ  Թուր քիան, առն վազն ե րե ւու թա պես, Անդր կով կա սում 

վա րում է նաեւ ա վան դա բար այդ տա րա ծաշր ջա նի գլխա վոր դե րա կա տար հան-

դի սա ցող  Ռու սաս տա նի դեմ «ագ րե սիվ» եւ «կան խար գե լիչ» քա ղա քա կա նութ-

յուն:  Գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի հա մա ձայն՝  Թուր քիան 2008թ. 

օ գոս տո սին պատ րաստ է ե ղել պա տե րազ մե լու  Ռու սաս տա նի դեմ: Օ գոս տո սի 

14-ին  Մոսկ վա յում ՌԴ նա խա գահ Դ. Մեդ վե դե ւի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ 

Ռ.Թ. Էր դո ղանն ա սել է, որ ե թե ռու սա կան զոր քե րը գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա-

լեն  Թուր քիա յի սահ ման նե րի շրջա կա 100 կմ -ի վրա, ա պա  Թուր քիան, որ պես 

ՆԱՏՕ-ի ան դամ, ի րա վունք եւ պար տա վո րութ յուն ու նի զորք մտցնե լու եւ պաշտ-

պա նե լու դա շին քի ան դամ-պե տութ յուն նե րի հա րե ւան երկր նե րի տա րած քը: 

 Փաս տաթղ թում աս ված է, որ  Թուր քիան պա տե րազ մի մեջ կա րող էր մտնել նաեւ 

այն դեպ քում, ե թե ռու սա կան զոր քե րը մտնեին Ա ջա րիա եւ կամ ռմբա կո ծեին 

այն28:   Կա րե ւոր է, որ այդ մա սին հայ տա րա րել է նաեւ Վ րաս տա նի ՆԳ նա խա րար 

 Վա նո  Մե րա բիշ վի լին29:

 Թեեւ խիստ ան հա վա նա կան է թվում  Թուր քիա յի կող մից ռու սա կան զոր քե րի 

դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ սկսե լը եւ, այն էլ, Վ րաս տա նի տա րած քում, 

սա կայն նման միտքն ար դեն իսկ ցույց է տա լիս  Թուր քիա յի եւ, այս պա րա գա յում, 

գլխա վո րա պես նրա հո վա նա վոր եւ դաշ նա կից ԱՄՆ-ի քա ղա քա կան նպա տա-

կաուղղ վա ծութ յու նը` նույ նիսկ զեն քով կա սեց նե լու  Ռու սաս տա նի ա ռաջ խա ղա-

ցու մը:

 Թուր քիան «ագ րե սիվ» քա ղա քա կա նութ յուն է վա րում նաեւ  Մեր ձա վոր Ա րե-

ւել քում:  Գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի հա մա ձայն` թուր քա կան 

իշ խա նութ յուն նե րը 2011թ. նա խա տե սել են հնա րա վոր ներ խու ժում  Սի րիա 

եւ Հ յու սի սա յին  Սի րիա յում բու ֆե րա յին գո տու ստեղ ծում (ծրա գի րը մշակ վել է 

2011թ. մար տին եւ վե րա նայ վել հու նի սին): Ըստ ծրագ րի` այն կյան քի կկոչ վի, 

ե թե  Սի րիա յում բա խում նե րը վե րած վեն քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի, ստեղծ-

վի փախս տա կան նե րի զանգ վա ծա յին ճգնա ժամ, վտան գի տակ դրվի  Թուր քիա յի 
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Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր՝
ըստ WIKILEAKSի գաղտնազերծած փաստաթղթերի

սահ ման նե րի անվ տան գութ յու նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ՔԲԿ-ին հեշ տութ-

յամբ հար վա ծե լու  Թուր քիա յին (ըստ 1998թ. թուրք-սի րիա կան Ա դա նա յի հա մա-

ձայ նագ րի` թուր քա կան բա նա կը ՔԲԿ-ի հար ձա կում նե րի դեմ պայ քա րե լու հա-

մար հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել 5կմ  խո րա նա լու  Սի րիա յի տա րած քում (թուր-

քե րը նշում են 15կմ), թեեւ ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րը ոչ մի կերպ չեն կա րո ղա նում 

հա մա ձայ նագ րով  Թուր քիա յին վե րա պահ ված ի րա վուն քից բխեց նել  Թուր քիա յի 

կող մից Հ յու սի սա յին  Սի րիա յում բու ֆե րա յին գո տու ստեղծ ման հնա րա վո րութ-

յու նը30):  Սի րիա յի տա րածք զորք մտցնե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է դիտ վում 

նաեւ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի կող մից  Սի րիա յի դեմ գոր ծո ղութ յուն ներ սկսե լը31:  Ցա-

վոք սրտի, Wikileaks-ի գաղտ նա զեր ծում ներն ընդ հատ վե ցին այն ժա մա նակ, երբ 

 Սի րիա յում եւ  Սի րիա յի շուրջ ի րա վի ճա կը խիստ սրվեց, ո րի հե տե ւան քով վեր լու-

ծութ յուն ներ կա րե լի է ա նել միայն հրա պա րա կա յին նյու թի հի ման վրա, չնա յած 

նման ի րա վի ճա կում ի րադ րութ յու նը կա րե լի է գրե թե ճշգրիտ գնա հա տել նաեւ 

նման նյու թով: Խն դիրն այն է, որ  Սի րիա յի հետ կապ ված հար ցե րում դի վա նա-

գի տութ յու նը եւ քա ղա քա կան խու սա նա վում նե րը մե ծա պես կորց րել են ի րենց 

դե րը, ստեղծ վել է «սահ մա նա յին» ի րա վի ճակ,  Սի րիա յում հնա րա վո րութ յուն է 

ստեղծ վել ձե ւա վո րե լու երկ րորդ Քրդս տան եւ  Սի րիա յի իշ խա նութ յուն նե րի կող-

մից  Թուր քիա յի դեմ օգ տա գործ վե լու է ՔԲԿ-ի «խա ղա քար տը»32, իսկ վեր ջինս 

 Թուր քիա յին մղե լու է վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի: Այդ պա րա գա յում, հնա րա-

վոր է նաեւ, որ  Սի րիա յում  Բա շար ալ-Ա սա դի ռե ժի մի, ո րը միաս նա կան  Սի րիա յի 

գլխա վոր խորհր դա նիշն  է, տա պա լումն այ լեւս  Թուր քիա յի շա հե րից չի բխում: 

 Սի րիա կան «հե ղա փո խութ յան» հաղ թա նա կը երկ րում առն վազն մոտ ա պա գա-

յում ստեղ ծե լու է մի ի րա վի ճակ, երբ  Սի րիա յի տար բեր շրջան նե րում ստեղծ վե լու 

է ան կա ռա վա րե լի դրութ յուն, ո րից կա րող են օգտ վել քրդե րը:  Մաս նա վո րա պես, 

վեր ջին ներս ակ տի վա ցել են  Թուր քիա յի հա րա վա րե ւել յան շրջան նե րում: Ջ.Ֆ րիդ-

մա նի գաղտ նա զերծ ված նա մակ նե րից մե կում (2011թ. նո յեմ բե րի 23) նշվում է, 

որ  Բա շար ալ-Ա սա դը կա պեր ու նի ՔԲԿ-ի հետ, բայց չի քա ջա լե րում նրա հար ձա-

կու մը  Թուր քիա յի վրա, սա կայն, միայն ա ռայժմ33:

II. Հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը եւ թուրք-ադրբեջանական
հարաբերությունները:Գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րը կա րե ւոր նյու թեր են 

պա րու նա կում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ  Թուր քիա յի որ դեգ-

րած քա ղա քա կա նութ յան մա սին:  Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի 

տե ղա կալն Ան կա րա յում ԱՄՆ-ի գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տա րին 

ա սել է, որ  Թուր քիան կա րե ւո րում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մաս նակ-
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ցութ յու նը տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բո լոր ծրագ րե րին: Զ րույ-

ցը տե ղի է ու նե ցել նախ քան 2008թ.` Ա.Գ յու լի այ ցը Ե րե ւան:  Միակ խո չըն դոտ 

թուրք պաշ տոն յան դի տար կել է Ադր բե ջա նի խիստ դեմ կեց ված քը34:  Վե րե ւում 

ար դեն խո սե ցինք  Թուր քիա յի « Կով կաս յան պլատ ֆորմ»-ի մա սին, ո րին պետք 

է մաս նակ ցեր նաեւ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը, իսկ այ դու հետ շրջա-

նա ռութ յան մեջ դրվե ցին հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման 

հայտ նի ար ձա նագ րութ յուն նե րը, ո րոնք ստո րագր վե ցին 2009թ. հոկ տեմ բե րի 

10-ին Ց յու րի խում:  Վեր ջին ի րո ղութ յու նը խիստ բա ցա սա բար անդ րա դար ձավ 

թուրք-ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա:

Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան մեջ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը պայթ յու նի ազ դե-

ցութ յուն թո ղեց: Ն րանք սկսե ցին մե ղադ րել  Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րին 

«դա վա ճա նութ յան» մեջ եւ փոր ձե ցին ձեռ նար կել  Թուր քիա յի շա հե րին հար վա-

ծող գոր ծո ղութ յուն ներ: 2009թ. Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի.Ա լիե ւը ԱՄՆ-ի պետ-

քար տու ղա րի տե ղա կա լի օգ նա կան Մ.Բ րայ զա յի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ 

ա սել է, որ հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցին 

Ադր բե ջա նը հե տե ւել է լռութ յամբ, քա նի որ հա վա տա ցել է Ա.Գ յու լի խոստ մա նը, 

թե այդ գոր ծըն թա ցը պետք է զու գա հեռ վի ԼՂ-ի խնդրի լուծ ման հետ: Ա.Գ յու լին 

Ի.Ա լիեւն ան վա նել է «ստա խոս, խա բե բա եւ դա վա ճան»:  Նա հա վե լել է, որ ի րենց 

մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րը եր բեք անց յա լի նման չեն լի նի, ի րենց ժո ղո վուրդ-

ներն էլ` մեկ ժո ղո վուրդ չեն ու չեն դառ նա: Ի.Ա լիեւն ի րեն ան ձամբ դա վա ճան ված 

է զգա ցել Ա.Գ յու լից եւ Ռ.Թ. Էր դո ղա նից: Ա լիեւն ա սել է, որ  Թուր քիա յի ա րա-

ծը պատ մա կան սխալ է եւ չի մո ռաց վի: Դ րա պատ ճա ռով լուրջ վնաս ներ կկրեն 

նրանց մի ջեւ գո յութ յուն ու նե ցող սերտ կա պերն անվ տան գութ յան, տնտե սա կան 

եւ է ներ գե տիկ բնա գա վառ նե րում: «Ն րանք ա մեն ինչ ա նում են ոչն չաց նե լու է ներ-

գե տիկ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը»,-ա սել է Ա լիե ւը:  Թուր քիան իր քայ լե րով կկորց նի 

Ադր բե ջա նը, այ նու հե տեւ  Կենտ րո նա կան Ա սիան, ինչ պես նաեւ «թուր քա կան հա-

մե րաշ խութ յուն»-ը: Մ.Բ րայ զան նրան հա մո զել է մեկ նել Ս տամ բուլ, սա կայն նա 

ա սել է, որ թուր քե րը դա կդի տար կեն որ պես հա մա ձայ նութ յան նշան:  Միայն այն 

դեպ քում, երբ հայ-թուր քա կան սահ մա նի բա ցու մը եւ ԼՂ հիմ նախնդ րի լու ծու մը 

դրվեն զու գա հեռ հար թութ յուն նե րի վրա եւ մեկ փա թե թի մեջ, Ադր բե ջա նը պատ-

րաստ է հա մա գոր ծակ ցութ յան35:

Ադր բե ջանն ան մի ջա պես ձեռ նար կեց այն պի սի քայ լեր, ո րոնց հե տե ւան քով 

վտան գի տակ էր դրվե լու Ադր բե ջա նի է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի ար տա հան-

ման թուր քա կան «մի ջանց քը»: Ըստ գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի 

(2010թ.), Ի.Ա լիեւն ա սել է, որ Ադր բե ջա նը  Թուր քիա յի խոր հուրդ նե րի եւ ազ դե-
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ցութ յան կա րի քը չու նի եւ դեմ է այն բա նին, որ  Թուր քիան, ի հա շիվ ադր բե ջա նա-

կան գա զի, փոր ձում է վե րած վել է ներ գե տիկ կենտ րո նի: Դ րա պատ ճա ռով Ադր-

բե ջա նը նույ նիսկ ցան կա նում է գա զի ար տա հան ման վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր 

կնքել  Ռու սաս տա նի հետ36: Այդ ա մե նի հե տե ւան քով  Թուր քիա յի քա ղա քա կա-

նութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ, ի վեր ջո, վե րա դար ձավ 

«ի շրջանս իւր», թեեւ, ըստ 2010թ. հուն վա րի 7-ին  Թուր քիա յում ԱՄՆ-ի դես պա-

նատ նից ու ղարկ ված նա մա կի` 2009թ. դեկ տեմ բե րին Ան կա րա յում Ադր բե ջա նի 

ԱԳ նա խա րար Է. Մա մեդ յա րո վին զգու շաց րել էին, որ  Թուր քիան հայ-թուր քա կան 

ար ձա նագ րութ յուն նե րի վա վե րաց ման հար ցում Ադր բե ջա նի հա մա ձայ նութ յան 

կա րի քը չի զգում: Աս ված է նաեւ, որ  Թուր քիան կոնկ րետ ժամ կետ ներ չի սահ-

մա նում վա վե րաց ման հա մար, բայ ցե ւայն պես, մո տե ցող ապ րի լի 24-ը նրանց 

ան հանգս տաց նում է, քա նի որ չվա վե րաց ման դեպ քում ԱՄՆ կոնգ րե սը  Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ բա նա ձեւ կըն դու նի, իսկ Ս պի տակ տու նը կար-

տա սա նի «ցե ղաս պա նութ յուն» բա ռը37:

2009թ. թվագր վող փաս տաթղ թում նկա րագր վում է  Բաք վում ԱՄՆ-ի եւ  Թուր-

քիա յի դես պան նե րի հան դի պու մը, որ տեղ քննարկ վել են հայ-թուր քա կան սահ-

մա նի բաց ման եւ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի խնդրի կար գա վոր ման հար ցե րը:  Թուր-

քիա յի դես պա նը նշել է, որ ի րենք ան հանգս տա ցած են թուրք-ադր բե ջա նա կան 

հա րա բե րութ յուն նե րի սա ռեց մամբ, որն ա մե նա խորն է Ադր բե ջա նի ան կա խա ցու-

մից հե տո:  Նա ա սել է նաեւ, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հետ հա րա բե-

րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը չպետք է բա ցա սա բար անդ րա դառ նա թուրք-ադր-

բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա, ուս տի նպա տա կա հար մար է, որ հայ-

թուր քա կան սահ մա նի բաց ման եւ ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման գոր ծըն թաց ներն 

ըն թա նան զու գա հե ռա բար:  Թուր քիա յի դես պա նը նշել է, որ «վի րա վոր ված» Ի.Ա -

լիե ւին Ս տամ բուլ մեկ նե լու հրա վե րից հրա ժար վե լու մտքից ետ չեն կանգ նեց րել 

նույ նիսկ Ա.Գ յու լի, Ռ.Թ. Էր դո ղա նի եւ ԱՄՆ պետ քար տու ղար Հ.Ք լին թո նի զան գե-

րը: Որ պես ար դա րա ցում՝ Ռ.Թ. Էր դո ղանն Ա լիե ւին ա սել է, թե զբաղ ված է ե ղել 

ընտ րութ յուն նե րով եւ չի նկա տել, թե ինչ պես է գոր ծըն թացն այդ քան խո րա ցել: 

Իսկ Ա.Գ յուլն իր հեր թին Ա լիե ւին հա վա տաց րել է, թե եր կու գոր ծըն թաց նե րը` 

հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի եւ ԼՂ հիմ նա հար ցի կար գա վո րում նե րը, 

փոխ կա պակց ված են:  Թուր քիա յի դես պանն ա սել է նաեւ, որ  Հա յաս տա նի  Հան-

րա պե տութ յու նը ԼՂ կար գա վոր ման հար ցում չի շտա պում եւ նրան հար կա վոր է 

մղել դե պի այդ կար գա վո րու մը: Այդ հար ցում  Թուր քիան հույ սը դնում է ԱՄՆ-ի 

վրա:  Բա ցի դրա նից, ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Ադր բե ջանն ի րեն միայ նակ եւ 

լքված է զգում  Ռու սաս տա նի եւ Ի րա նի մի ջեւ38:
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Ան մի ջա պես հայ-թուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի կնքու մից հե տո` ար դեն 

2010թ.,  Թուր քիա յում ԱՄՆ-ի դես պա նը մի փաս տաթղ թում նշում է, որ թուր քա-

կան իշ խա նութ յուն նե րը որ պես հայ-թուր քա կան սահ մա նի բաց ման նա խա պայ-

ման սկսել են ա ռաջ քա շել ԼՂ խնդրի լու ծու մը, ո րին նա հա կա դար ձում է, թե 

նման բան ար ձա նագ րութ յուն նե րում նա խա տես ված չէ եւ այդ դիր քո րո շու մը չի 

սա տար վում ԱՄՆ-ի կող մից39:

 Մեր հե տա զո տութ յան շա հե րը պա հան ջում են անդ րա դառ նա լու ա ռա ջին հա-

յաց քից անն շան թվա ցող, սա կայն խո րը են թա տեքստ ու նե ցող եւս մեկ բա ցա-

հայտ ման: 2009թ. ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի տե ղա կա լի օգ նա կան Թ. Քեյ դա նաո ւի 

հետ հան դիպ ման ժա մա նակ Վ րաս տա նի նա խա գահ Մ. Սաա կաշ վի լին ա սել է, որ 

հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը դի տար կում է 

որ պես  Ռու սաս տա նի ազ դե ցութ յու նից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը դուրս 

բե րե լու գոր ծըն թա ցին նպաս տող քայլ: Իսկ ԱՄՆ-ի պաշ տոն յան հույս է հայտ-

նել, որ հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը դրա կան կանդ րա-

դառ նա Անդր կով կա սի վրա նաեւ տա րա ծաշր ջա նի տնտե սա կան զար գաց ման 

տե սանկ յու նից40: Վ րաս տա նի նա խա գա հի խիստ ու շագ րավ հույս-դի տար կու մը, 

ինչ պես նաեւ Թ. Քեյ դա նաո ւի ոչ միան շա նակ պա տաս խա նը, ա մե նայն հա վա նա-

կա նութ յամբ, փոխ կա պակց ված են եւ բխում են ԱՄՆ-ի վա րած քա ղա քա կա նութ-

յան տրա մա բա նութ յու նից: Խն դիրն այն է, որ ԱՄՆ-ում, ան կաս կած, լավ են հաս-

կա նում, որ  Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

շրջա փակ ման պայ ման նե րում վեր ջինս ան խու սա փե լիո րեն եւ անհ րա ժեշ տա բար 

սեր տաց նե լու է հա րա բե րութ յուն նե րը  Ռու սաս տա նի հետ, ուս տի հայ-թուր քա-

կան սահ մա նի բա ցու մը կբե րի  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տնտե սա կան 

կյան քի աշ խու ժաց ման, ո րի հե տե ւան քով աս տի ճա նա բար կփոք րա նա նրա կա-

խու մը  Ռու սաս տա նից: Ուս տի Մ. Սա հա կաշ վի լու դի տար կու մը եւ ԱՄՆ-ի պաշ-

տոն յա յի պա տաս խա նը կա րե լի է դի տար կել հենց ԱՄՆ-ի վա րած քա ղա քա կա-

նութ յան հա մա տեքս տում:

Ամփոփելովվերլուծությունը`կարողենքարձանագրել,որ.
1. XXI դա րում  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը որ դեգ րել է մի մո-

տե ցում, ո րը նպա տակ ու նի մոտ ա պա գա յում նրան վե րա ծե լու տա րա ծաշր-

ջա նա յին ա ռա ջա տա րի, իսկ հե ռան կա րում` հա մաշ խար հա յին ազ դե ցիկ դե-

րա կա տա րի,

2.  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ զգա լի տեղ է հատ կաց վում 

իս լա միս տա կան ուղ ղութ յա նը եւ իս լա մա կան աշ խար հին, որն իր ազ դե-
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Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր՝
ըստ WIKILEAKSի գաղտնազերծած փաստաթղթերի

ցութ յունն է թող նում նրա ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան վրա,

3.  Թուր քիան նպա տա կա դիր հա կա սութ յուն ներ է ա ռա ջաց նում Իս րա յե լի հետ 

հա րա բե րութ յուն նե րում` որ պես «ազ դան շան» իս լա մա կան հա կաիս րա յե լա-

կան պե տութ յուն նե րին,

4. ԱՄՆ-ում եւ Իս րա յե լում թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յան «նոր ուղ ղութ-

յան» վե րա բեր յալ մտա վա խութ յուն ներն ա ճում են օ րե ցօր,

5. իս լա միս տա կան ուղ ղութ յուն վերց րած թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն աս-

տի ճա նա բար հե ռա նում են ԱՄՆ-ից, ո րը կա րող է լուրջ փո փո խութ յուն նե րի 

են թար կել  Թուր քիա յի նկատ մամբ ԱՄՆ-ի քա ղա քա կա նութ յու նը,

6.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան հետ հա րա բե րութ յուն նե րը  Թուր քիան 

փոր ձեց վա րել Անդր կով կա սում սե փա կան տա րա ծաշր ջա նա յին քա ղա քա-

կա նութ յան շա հե րից ել նե լով, սա կայն, երբ կշեռ քի մյուս նժա րին Ադր բե-

ջա նի կող մից դրվեց ադր բե ջա նա կան է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի «թուր քա-

կան մի ջանցք»-ի պահ պան ման հար ցը, վեր ջինս ա վե լի «ծան րակ շիռ» դուրս 

ե կավ,

7.  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յունն ա նընդ հատ որ դեգ րում է նոր 

մո տե ցում ներ` կապ ված այս կամ այն ի րո ղութ յան կամ ո րե ւէ դաշ նա կից պե-

տութ յան մո տե ցում նե րի հետ, ո րը նրա քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա յութ-

յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը դնում է կաս կա ծի տակ,

8. ԱՄՆ-ն  հայ-թուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի դրույթ նե րը կյան քի կո չե լը 

չի կա պում ԼՂ հիմ նա հար ցի կար գա վոր ման հետ եւ չի սա տա րում թուրք-

ադր բե ջա նա կան նմա նա տիպ մո տե ցում նե րին,

9.  Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի դիր քո րո շում նե րը հա ճախ բախ վում են եւ, չնա-

յած մին չեւ հի մա ի վեր ջո այդ բա խում նե րը կար գա վոր վել են այդ պե տութ-

յուն նե րի եր կուս տեք շա հե րի հա մա տեքս տում, սա կայն ա պա գա յում եւս 

չպետք է բա ցա ռել նման ի րա վի ճակ նե րը,

10.  Թուր քիա յի ներ կա յիս քա ղա քա կա նութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ-

յունն ու Իս րա յե լը դարձ նում է պո տեն ցիալ դաշ նա կից ներ:  Մաս նա վո րա-

պես, կա րե ւոր է պայ քա րել Իս րա յե լի կող մից  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 

ճա նաչ ման հա մար, ինչ պես նաեւ հա մա գոր ծակ ցել  Թուր քիա յի դեմ, հատ-

կա պես լոբ բիս տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծակ ցութ յան բնա գա-

վա ռում:
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АРМАН ЕГИАЗАРЯН
Некоторые вопросы внешней политики Турции в свете секретных материа-
лов, опубликованных сайтом WikiLeaks

Несколько лет назад социальная сеть WikiLeaks опубликовала секретную кор-

респонденцию американских дипломатов. Она включала письма, посланные 

дипломатами США в Турции, которые содержали некоторые важные дискус-

сии, касающиеся региональной политики Турции в Южном Кавказе. Особенно 

интересным представляется корреспонденция 2006-2010гг., где американские 

дипломаты обсуждают важные вопросы, относящиеся к приоритетам внешней 

политики Турции. Выявлена информация, которая может быть ценной для фор-

мирования внешней политики Армении.

ARMAN YEGHIAZARYAN
Some Issues of Turkey’s Foreign Policy in Light of the Documents Released 
by WikiLeaks

A few years ago the international social networking site WikiLeaks published the 

American diplomats’ secret correspondence. It included letters on several impor-

tant discussions concerning Turkey’s regional policy in the South Caucasus, which 

were sent by members of the US diplomatic community in Turkey. Communication 

records that date back from 2006-2010 are of particular interest, with the US dip-

lomats having reflected on important issues of Turkey’s foreign policy priorities. The 

research findings may add voice to the Armenian foreign policy formulation.


