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ՄՈՒՏՔԻ ԽՈՍՔ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն իր քսա նամ յա կը թե ւա կո խեց ներ
քա ղա քա կան եւ ար տա քին քա ղա քա կան բարդ պայ ման նե րում: 
Միայն վեր ջին ե րեք տար վա ըն թաց քում աշ խար հում եւ հա րավ կով

կաս յան տա րա ծաշր ջա նում տե ղի ու նե ցան այն պի սի ի րա դար ձութ յուն ներ, 
ո րոնք ար մա տա պես փո խե ցին հա յոց պե տա կա նութ յան զար գաց ման պայ
ման նե րը: Այս խնդիր նե րին է նվիր ված ըն թեր ցո ղին ա ռա ջարկ վող վեր լու ծա
կան հոդ ված նե րի սույն ժո ղո վա ծուն: Հե ղի նակ նե րը հիմք են ըն դու նել այն 
ե լա կե տը, որ 2008 թվա կա նի մի շարք ան նա խա դեպ ի րա դար ձութ յուն ներ 
ո րո շե ցին Հա րա վա յին Կով կա սում նոր պայ ման նե րի բնույ թը: Ա րեւ մուտ քի 
երկր նե րի կող մից Կո սո վո յի ան կա խութ յան միա կող մա նի ճա նաչ ման փաս
տը, Ռու սաս տա նի եւ Վ րաս տա նի մի ջեւ 2008թ. օ գոս տոս յան պա տե րազ մը, 
ինչ պես նաեւ 2009ին այս ի րա դար ձութ յուն նե րին հա ջոր դած` Ռու սաս տա նի 
եւ ԱՄՆի հա րա բե րութ յուն նե րի «վե րա բեռ նա վո րու մը» մեր տա րա ծաշր ջա
նում քա ղա քա կան մթնո լոր տի կտրուկ փո խա կերպ ման խթան հան դի սա
ցան: Տա րա ծաշր ջա նի յու րա քանչ յուր պե տութ յուն իր վրա զգաց այս փո փո
խութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը:

Դա, ա ռա ջին հեր թին, վե րա բե րում է անվ տան գութ յան հա մա կար գին, 
ինչ պե սեւ հա րե ւան պե տութ յուն նե րի ու մի ջազ գա յին ազ դե ցիկ ատ յան նե րի 
հետ տա րա ծա գո տու երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րին: Ինչ պես ցույց տվեց 
ժա մա նա կը, տա րա ծաշր ջա նում ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յունն ա րա գո րեն 
փո փո խութ յան են թարկ վեց` խթա նե լով ռազ մա քա ղա քա կան հա րա բե րութ
յուն նե րի նոր ձե ւե րի ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցը: Այս խո րա պատ կե րին Ադր
բե ջա նի հա րա ճուն ռազ մա կա նա ցու մը եւ Թուր քիա յի հետ նրա ռազ մա վա
րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րի կնքու մը կա րե լի է գնա հա տել 
իբ րեւ նոր ա պա կա ռու ցո ղա կան գոր ծոն: Գլ խա վո րա պես այս հան գա ման քը 
սրեց ի րա նաադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը եւ խթա նեց Կաս պից 
ծո վի ա վա զա նի ռազ մա կա նա ցու մը: Շեշ տա կի կեր պով նվա զե ցին նաեւ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման հնա րա
վո րութ յուն նե րը:
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Հա րա վա յին Կով կա սի խնդիր նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը զգա լիո րեն 
փոխ վեց` պայ մա նա վոր ված Ռու սաս տա նի հետ իր հա րա բե րութ յուն նե րը 
«վե րա բեռ նա վո րե լու»` ԱՄՆի նոր քա ղա քա կա նութ յամբ: Քա ղա քա կան օ րա
կարգ մտավ ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի կող մից պաշտ պան վող` հայթուր քա
կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման թե ման, ին չը կա րե լի է գնա հա տել 
իբ րեւ ո րա կա կան փո փո խութ յուն տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի հա րա բե րութ
յուն նե րի փի լի սո փա յութ յան մեջ: Ու թեեւ հա րա բե րութ յուն նե րի տվյալ ո լոր
տում շու տով մեծ բար դութ յուն ներ ի հայտ ե կան` այս թե մա յի ար դիա կա նա
ցում ինք նին խո սում է անվ տան գութ յան ա վան դա կան գծա պատ կե րի վե
րա նայ ման հրա մա յա կա նի մա սին: Տա րա ծաշր ջա նի խնդիր նե րը շատ ա րագ 
ձեռք բե րե ցին մի ջազ գա յին նշա նա կութ յուն: Մաս նա վո րա պես` տա րա ծաշր
ջա նի երկր նե րի եւ Ռու սաս տա նի դիր քո րո շում ե րը սկսե ցին ազ դե ցութ յուն 
գոր ծել տա րա ծա գո տուց շատ հե ռու: 2010թ. դեկ տեմ բե րի 2ի Աս տա նա յում 
կա յա ցած` ԵԱՀԿ գա գա թա ժո ղո վը ցույց տվեց, որ Ռու սաս տա նի ու Վ րաս
տա նի, ինչ պե սեւ Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի մի ջեւ լար ված հա րա բե րութ
յուն ներն ի զո րու են կաթ վա ծա հար ա նե լու ԵԱՀԿի գոր ծու նեութ յու նը: 

Մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի ա ռա ջա ցու մը միայն ա րա գաց րեց 
փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցը տա րա ծաշր ջա նում: Իսկ 2011թ. «ա րա
բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րը» բո լո րին ցույց տվե ցին, որ փո փո խութ յուն
նե րը կա րող են վե րա բե րել ոչ միայն անվ տան գութ յան հա մա կար գին, այ
լեւ բո լոր նոր պե տութ յուն նե րի ներ քին կա ռուց ված քի խնդիր նե րին: Մին չեւ 
վեր ջերս ժո ղովր դա վա րութ յան եւ ա րեւմտ յան պա հանջ նե րի հան դեպ քա
մահ րանք դրսե ւո րող տե ղա կան վար չա կար գերն ա ռա վել ու շա դիր սկսե ցին 
վե րա բեր վել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի պա հանջ նե րին: Սույն 
հան գա ման քը հատ կա պես նկա տե լի է Հա յաս տա նում, ուր իշ խա նութ յուն նե
րը հրա ժար վել են բռնաճն շում ե րից եւ որ դեգ րել ընդ դի մութ յան հետ բա
նակ ցութ յուն նե րի ու ղին:

Հա յաս տա նում խո րա պես ըն կալ վեց քա ղա քա կան մթնո լոր տի փո փո
խութ յունն աշ խար հում եւ տա րա ծաշր ջա նում: 2008թ. սկիզբ ա ռած ներ քա
ղա քա կան տագ նա պը ոչ միայն խո րաց րեց իշ խա նութ յան ճգնա ժա մը, այ լեւ 
սրեց երկ րի անվ տան գութ յան խնդի րը: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում զոր քե րի 
շփման գծում մշտա կան լար վա ծութ յու նը իշ խա նութ յա նը եւ ընդ դի մութ յա նը 
ստի պեց գտնել ներ քին ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման ու ղի ներ, ին չը հնա րա
վո րութ յուն կտա խու սա փել հնա րա վոր ա պա կա յու նա ցու մից: Ի րա կա նում 
նման ի րա վի ճա կը հան գեց րեց լճաց ման, տնտե սա կան վի ճա կի խիստ վատ
թա րաց ման, ինչ պես նաեւ երկ րից բնակ չութ յան ար տա հոս քի: Հա յաս տա նի 
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իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին ինչ պես սե փա կան, այն պես էլ երկ րի անվ տան
գութ յան խնդիրն ա ռա վե լա պես կա պել ար տա քին ու ժե րի հետ: Եր կա րաձգ
վեց Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տե րի տե ղա կայ ման ժամ կե տը: 
Ներ կա յում Հա յաս տանն ա ռա վել ակ տի վո րեն է մաս նակ ցում ՀԱՊԿ շրջա նա
կում ծա վալ վող աշ խա տանք նե րին` չխոր շե լով ընդ լայ նել ՆԱՏՕի հետ ռազ
մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: 

Ճիշտ չի լի նի պնդել, թե տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի անվ տան գութ յան եւ 
տնտե սա կան բա րե կե ցութ յան մա կար դա կը բարձ րա ցել է: Կա րե լի է մատ
նան շել միայն հա րե ւան տե րութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան ու ժե ղաց ման փաս
տը, ին չը ո րո շա կիո րեն հա մակշ ռում է Հա րա վա յին Կով կա սի երկր նե րի 
տնտե սութ յան եւ անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի ան հա մա չափ զար գա
ցու մը: Ն ման հա մակշ ռում ար տա հայտ վում է անվ տան գութ յան հար ցե րում 
ո րո շում եր կա յաց նե լու գոր ծում տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի ինք նու րույ
նութ յան նվազ մամբ: Ն կա տե լի է, որ հա կա մար տութ յան գո տի նե րում` մաս
նա վո րա պես Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում, պա տե րազ մի վերսկս ման սպառ նա լի
քը զսպում են հատ կա պես հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա տար տե րութ յուն նե րի 
ջա նադ րութ յու նը եւ տա րա ծաշր ջա նին հա րե ւան երկր նե րի դիր քո րո շում ե
րում առ կա հա կա սութ յուն նե րը: Կա րե լի է պնդել, որ տա րա ծա գո տու կա յու
նութ յու նը կախ յալ վի ճա կում է, քան զի բա ցա կա յում են դրա ա պա հով ման 
ներ քին մի ջոց նե րը:

ՌԱՀՀԿ փոր ձա գետ նե րը, ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րի հետ հա մա տեղ, 
մեծ աշ խա տանք են կա տա րել Հա րա վա յին Կով կա սի հա մա լիր խնդիր նե րի 
հա մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յան եւ վեր լու ծութ յան հա մար: Գր քում ար
տա ցո լում են գտել տա րա ծաշր ջա նի կա րե ւո րա գույն խնդիր նե րը` մի ջազ գա
յին ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի ու մի տում ե րի հետ փոխ կա պակց
ված: Ն ման մո տե ցու մը մեզ հնա րա վո րութ յուն է տվել տա րա ծաշր ջա նի 
խնդիր նե րը ներ կա յաց նե լու ե րեք փոխ կա պակց ված հար թութ յուն նե րում` 
Հա րա վա յին Կով կա սի վրա մի ջազ գա յին նոր զար գա ցում ե րի ազ դե ցութ յու
նը, տա րա ծաշր ջա նում տե ղի ու նե ցած կա րե ւո րա գույն փո փո խութ յուն նե րը 
եւ Հա յաս տա նը նոր հո վե րի հա մա տեքս տում: Մեր կար ծի քով` բո լոր հե ղի
նակ նե րը խոր քա յին մո տե ցում են ցու ցա բե րել ընտ րած թե մա նե րը մշա կե լիս: 
Հու սով ենք, որ ժո ղո վա ծուն կար ժա նա նա Հա րա վա յին Կով կա սի հիմ ախն
դիր նե րով հե տաքրքր վող ըն թեր ցող նե րի ու շադ րութ յա նը:

Ման վել Սարգս յան
ՌԱՀՀԿ	գի	տա	կան	տնօ	րեն
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ԿՈ ՍՈ ՎՈ ՅԻՑ ՀԵ ՏՈ.
 ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ ԵՒ Ա ՐԵՒ ՄՈՒՏ ՔԻ 
ԴԻ ՄԱ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ  ԿԱ ԼԵՆՉ ՅԱՆ
Տեխնիկական	գիտությունների	թեկնածու,	

ՌԱՀՀԿ	գործադիր	տնօրեն

 Նա խա բան

ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո  Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ բարդ 
հա րա բե րութ յուն նե րի քննար կու մը բա վա կան մեծ հե տաքրք
րութ յուն է ներ կա յաց նում: Այս թե մա յին են անդ րա դառ նում նո

րա գույն պատ մութ յան շատ մաս նա գետ ներ եւ հե տա զո տող ներ:
 Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի հա րա բե րութ յուն նե րի ու սում ա սի րութ յու

նը եւ մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տում նրանց մի ջեւ քա ղա քա
կան ո րո շում ե րի ըն դուն ման մե թո դա բա նութ յան վեր լու ծութ յու նը հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս ճիշտ կողմ ո րոշ վե լու աշ խար հա քա ղա քա կան բար
դա գույն գոր ծըն թաց նե րում, ընդ ո րում`  ան կախ նրա նից, թե որ տեղ են 
դրանք ըն թա նում` Եվ րո պա յում, Աֆ րի կա յում,  Մի ջին Ա րե ւել քում, թե Ա սիա
յում:  Վեր ջին քսան տա րի նե րին աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի 
ըն թաց քը ցույց է տա լիս, որ աշ խար հը շեշ տա կիո րեն փոխ վում է` հա վա սա
րակշ ռութ յան մի վի ճա կից (սա ռը պա տե րազմ) անց նե լով մեկ այլ վի ճա կի: 
 Նոր աշ խար հա կար գի չա փո րո շիչ նե րը եւ բնույ թը, ըստ էութ յան, ո րոշ վե լու 
են` պայ մա նա վոր ված նրա նով, թե ինչ պես են զար գա նա լու ներ կա յիս ան ցու
մա յին շրջա նի գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք սկիզբ են ա ռել ԽՍՀՄի փո խա րեն 
աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան` որ պես 
ԽՍՀՄ ժա ռան գոր դի, ի հայտ գա լուց ան մի ջա պես հե տո: 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Մարդ կութ յան զար գաց ման պատ մութ յու նը վկա յում է, որ պե տութ յուն
ներն ի րենց հա մար նվա ճել են կեն սա տա րածք ներ, դար ձել կայս րութ յուն
ներ, սա կայն միա ժա մա նակ տե ղի է ու նե ցել նրանց փլուզ ման գոր ծըն թա ցը: 
 Հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում պե տութ յուն նե րի սահ ման
ներն ա նընդ հատ փո փոխ վել ու վե րա ձեւ վել են (Հ ռո մեա կան կայս րութ յուն, 
Բ յու զան դիա, Օս ման յան կայս րութ յուն եւ այլն):  Սույն գոր ծըն թա ցը բնու
թագ րող ակն բախ օ րի նակ ներ կան հենց Եվ րո պա յում, ուր XlX եւ XX դա րե
րում տա պալ վե ցին վեր ջին կայս րութ յուն նե րը: Անգ լիա ցի ներն ու ֆրան սիա
ցի նե րը, օ րի նակ, հաս կա ցան, որ նման հսկա յա ծա վալ տա րածք նե րի կա ռա
վար ման հա մա կարգն արդ յու նա վետ չէ թե՛ քա ղա քա կան եւ թե՛ տնտե սա կան 
ա ռու մով:  Հարկ է նշել, որ սա օ րի նա չափ գոր ծըն թաց է, ո րը հնա րա վոր չէ 
ար հես տա կան ո րե ւէ ե ղա նա կով կա սեց նել կամ եր կա րաձ գել: 

Kurdistan.ru կայ քի գլխա վոր խմբա գիր  Յու րի  Նա բիե ւը « Պատ մութ յան 
ա վար տը եւ «սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յան» մա սին իր աշ խա տութ յան 
մեջ պատ մա կան դի տանկ յու նից փայ լուն կեր պով վեր լու ծում է այս գոր ծըն
թաց նե րը1: « Պատ մութ յու նը, գրում է նա, ցույց է տա լիս, որ հա մաշ խար հա յին 
ցան կա ցած լայ նա ծա վալ ցնցում, որն ու ղեկց վում է աշ խար հի քա ղա քա կան 
քար տե զի վե րա ձեւ մամբ, սկզբնա վո րում է նոր դա րաշր ջան. ե թե նախ կի նում 
դի վա նա գետ ներն ու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը սուրբ ա ղոթ քի պես կրկնում 
էին սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յան բա նա ձե ւը, ին չը են թադ րում էր մարդ
կութ յան պատ մութ յան այն պի սի ըն թացք, երբ պե տութ յուն նե րը կա րող էին 
ա ռա ջա նալ կամ փլուզ վել, սահ ման նե րը` փո փոխ վել ու վե րա ձեւ վել, ա պա 
այժմ այդ պատ մութ յու նը կա րե լի է հա մա րել ա վարտ ված, քան զի հա զա րամ
յա կի կտրված քով տի րե լու է աշ խար հի ան փո փո խե լիութ յան գա ղա փա րը»: 
Իս կա պես, աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը չեն կա րող լի նել ան փո
փոխ, դրանք մշտա պես փոխ վում են: Ինչ պես նշվում է սույն աշ խա տութ
յու նում, ար դի պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ դա ար տա հայտ վեց ե րես
նամ յա պա տե րազ մը եզ րա փա կած 1648թ.  Վեստ ֆալ յան հաշ տութ յու նից 
հե տո եւ շատ ա վե լի ցայ տուն կեր պով` 1815թ.  Վիեն նա յի կոնգ րե սից հե տո: 
« Հա վիտ յանս հա վի տե նից» ծա ռա յե լու կոչ ված վիեն նա կան հա մա կարգն իր 
ստեղ ծող նե րից ա վե լի եր կար կյանք չու նե ցավ:  Կոնգ րե սի ա վար տից 56 տա
րի անց` 1871թ., Եվ րո պա յի քար տե զը բո լո րո վին այլ տեսք ըն դու նեց ի տա
լա կան եւ գեր մա նա կան շուրջ հի սուն պե տութ յուն նե րի ան հե տաց ման ու 
միա վոր ված Ի տա լիա յի եւ  Գեր մա նիա յի ի հայտ գա լու շնոր հիվ:  Վիեն նա կան 
հա մա կար գի գե րեզ մա նա փո րը ե ղավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ

1 www.regnum.ru/news/1393112.html
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մը, որն ա ռա ջադ րեց իր հեր թին 20 տա րուց պա կաս գո յութ յու նը պահ պա
նած  Վեր սալ յան հա մա կար գը: Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից 
հե տո ստեղծ ված  Յալ թա Պոստ դամ յան հա մա կար գի բախ տը մի փոքր բե
րեց. այն գո յա տե ւեց 50 տա րի:

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ձե ւա վոր ված աշ խար
հա կար գը պայ մա նա վոր ված էր պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շող հա
մընդ հա նուր պայ մա նագ րի առ կա յութ յամբ:  Հատ կա պես դա վե րա բե րում 
էր Եվ րո պա յին, ո րը դար ձել էր ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հիմ ա կան 
թա տե րա բեմ:  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան ստեղ ծում իր Անվ
տան գութ յան խորհր դով հսկա յա կան դեր խա ղաց խա ղա ղութ յան պահ պան
ման եւ Եր րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ա ղե տից մարդ կութ յա նը 
զերծ պա հե լու գոր ծում:  Կա րե ւոր էր մի ջազ գա յին այն կա ռույց նե րի ստեղ
ծու մը, ո րոնք կար գա վո րում էին անվ տան գութ յան հար ցե րը թե՛ պե տութ յուն
նե րի ներ սում, թե՛ նրանց մի ջեւ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: Աշ խար հը հաս
կա ցավ, որ ա ռանց նման մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի հնա րա վոր չէ խու սա փել 
պա տե րազմ ե րից: 1947թ.  Փա րի զում հա կա հիտ լեր յան կոա լի ցիա յի երկր
նե րի եւ Երկ րորդ աշ խար հա մար տում ֆա շիս տա կան  Գեր մա նիա յի նախ կին 
դաշ նա կից նե րի մի ջեւ կնքված հաշ տութ յան պայ մա նագ րե րը տա րած քա յին 
վե ճե րը լու ծե ցին հիմ ա կա նում status quo antebellum2 բա նա ձե ւին հա մա
պա տաս խան:

 Բա ցի նրա նից, որ հետ պա տե րազմ յան շրջա նի անվ տան գութ յան հա մա
կար գը կա նո նա կարգ վում էր ՄԱԿի ու իր Անվ տան գութ յան խորհր դի կեն
սա գոր ծու նեութ յամբ, ԽՍՀՄի եւ սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի այլ երկր նե րի 
նա խա ձեռ նութ յամբ 1973թ. գու մար վեց «Եվ րո պա յի անվ տան գութ յան եւ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան խորհր դակ ցութ յու նը» (ԵԱՀԽ): Դ րա նպա տա կը Եվ
րո պա յում ռազ մա կան դի մա կա յութ յան նվա զեց ման եւ անվ տան գութ յան ամ
րապնդ ման ուղ ղութ յամբ մի ջո ցա ռում ե րի մշա կում էր: ԵԱՀԽ մշտա պես 
գոր ծող ֆո րու մը բաղ կա ցած էր Եվ րո պա յի 33 պե տութ յուն նե րից` նե րառ
յալ Ա մե րի կա յի միաց յալ նա հանգ նե րը եւ  Կա նա դան: 1975թ.  Հել սին կիում 

2 Այս եզրը ծագում է լատիներենից եւ բառացի նշանակում է «մինչեւ պատերազմի 
սկիզբը գոյություն ունեցած վիճակ»: Եզրը սկզբնապես օգտագործվում էր թշնամական 
զորքերի դուրսբերմանը եւ մինչպատերազմյան ղեկավարության վերականգնմանն առնչվող 
պայմանագրերում: Սովորաբար այս եզրի օգտագործումը նշանակում է, որ կողմերից ոչ 
մեկը չի ստանում եւ չի կորցնում տարածք կամ տնտեսական եւ քաղաքական իրավունքներ: 
Այս եզրը հակադրվում է uti possidetis եզրին, երբ կողմերից յուրաքանչյուրը պահպանում է 
պատերազմի ավարտից հետո ռազմական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված 
տարածքի եւ ունեցվածքի նկատմամբ իր իրավունքը: 
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35 պե տութ յան ղե կա վար ներ ստո րագ րե ցին ԵԱՀԽ եզ րա փա կիչ ակ տը`  Հել
սինկ յան հա մա ձայ նագ րե րը:  Հե տա գա յում այս հա մա կար գը զար գա ցավ եւ 
ար դեն 1990թ. նո յեմ բե րին ստո րագր վեց նոր Եվ րո պա յի փա րիզ յան խար
տիան` ազ դա րա րե լով սա ռը պա տե րազ մի ա վար տը եւ կնքե լով Եվ րո պա
յում սո վո րա կան զին ված ու ժե րի (ԵՍԶՈՒ) մա սին պայ մա նա գի րը:  Սա կայն, 
ինչ պես ցույց տվե ցին հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րը, անվ տան գութ յան 
այս հա մա կար գը եւս փլուզ վեց: 90ա կան թվա կան նե րի սկզբի տա րա ձայ
նութ յուն նե րի ու բա նա վե ճե րի բնույ թը ո րոշ վում էր ա ռա ջին հեր թին մար դու 
ի րա վունք նե րի, սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յան եւ ազ գե րի ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քի մա սին փաս տաթղ թե րում առ կա սկզբունք նե րով:

ԽՍՀՄի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ ե ղած աշ խար հա քա ղա քա կան հա վա սա
րակշ ռութ յու նը խախտ վեց:  Խորհր դա յին միութ յու նը դա դա րեց գո յութ յուն 
ու նե նա լուց, իսկ նրա ի րա վա հա ջոր դը դար ձավ  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու
նը:  Մեկ ակն թար թում խզվե ցին նրա կա պերն աշ խար հի շատ երկր նե րի հետ, 
ո րոնք ա ջակ ցութ յուն էին ստա նում բռնա տի րա կան այս պե տութ յու նից:  Ռու
սաս տա նը` որ պես ի րա վա հա ջորդ, բո լոր այդ պե տութ յուն նե րի եւ նախ կին 
ԽՍՀՄ երկր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռու ցու մը փաս տո րեն սկսեց 
զրո յից:  Բուն ռու սա կան հա սա րա կութ յու նում, ինչ պե սեւ նրա ղե կա վա րութ
յան մեջ հա վա սա րա պես տեղ էին գտել եր կու բա ղադ րիչ` ա զա տա կան եւ 
հետ կայ սե րա կան դիր քո րո շում ե րը, ո րոնք ի րենց ար տա ցո լում էին գտել 
նաեւ երկ րի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րում:  Ռու սաս տա նի ներ սում ծա գած 
չե չե նա կան հա կա մար տութ յու նը պա կաս դեր չխա ղաց այդ երկ րի ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յան ձե ւա վոր ման գոր ծում: Այդ բարդ ի րա վի ճա կում սկսե
ցին զար գա նալ Ա րեւ մուտ քի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք, ինչ պես 
ցույց տվեց ժա մա նա կը, ու ղեկց վում էին վե րելք նե րով ու վայ րէջք նե րով, վրի
պում ե րով եւ ա ռան ձին ո լորտ նե րում ձեռք բեր ված հա ջո ղութ յուն նե րով:

 Սա կայն այդ տա րի նե րին գե րակշ ռողն, այ նո ւա մե նայ նիվ, տա րա ձայ
նութ յուն նե րի առ կա յութ յունն էր եւ դրանց հե տե ւո ղա կան կու տա կու մը: 
 Տա րա ձայ նութ յուն նե րի եւ դի մա կա յութ յուն նե րի բարձ րա կե տը նախ կին  Հա
րավս լա վիա յում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն ներն ու  Կո սո վո յի հա կա
մար տութ յունն էին, ո րից հե տո զսպա նա կը կտրուկ թու լա ցավ` տե ղի տա
լով Վ րաս տա նում 2008թ. օ գոս տոս յան պա տե րազ մին:  Վե րոնշ յալ պա տե
րազ մից հե տո աշ խար հը հաս կա ցավ, որ նման զար գա ցում ե րը ոչ մի լավ 
բան չեն խոս տա նում:  Հետ պա տե րազ մա կան անվ տան գութ յան հա մա կար գը 
զրկվեց իր զսպող լծակ նե րից: Ա վե լի հա ճախ սկսեց ար ծարծ վել այն հար ցը, 
որ «միա բե ւեռ աշ խար հի» պայ ման նե րում ՄԱԿն  ի զո րու չէ կա տա րել իր 
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

պար տա կա նութ յուն նե րը: Այս կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցը հե տաքրք րութ յուն 
է ա ռա ջաց նում այն պատ ճա ռով, որ աշ խար հա կար գի զար գաց ման հե տա
գա գոր ծըն թաց նե րը պայ մա նա վոր ված էին առ կա հա կա սութ յուն նե րով եւ 
նրանց հաղ թա հար մանն ուղղ ված եր կուս տեք ջան քե րով:

 Սա ռը պա տե րազ մի ա վար տը եւ  Ռու սաս տան-ՆԱՏՕ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը

 Ռու սաս տա նի եւ ՆԱՏՕի մի ջեւ փոխ հա րա բե րութ յուն ներ հաս տատ վե
ցին դե ռեւս 1991թ., երբ  Ռու սաս տա նի նա խա գահ  Բո րիս Ել ցի նը Հ յու սի
սատ լանտ յան դա շին քի ան դամ երկր նե րի ար տա քին գե րա տես չութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րի առ ջեւ ե լույ թի ըն թաց քում պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց 
քննար կել  Ռու սաս տա նի` ՆԱՏՕ ընդգրկ վե լու հար ցը` որ պես եր կա րա ժամ
կետ քա ղա քա կան նպա տակ: Ընդ ո րում,  Ռու սաս տա նը ձայ նի ի րա վուն քով 
լիի րավ մաս նակ ցութ յան պայ ման էր դնում, ին չին ՆԱՏՕ չտվեց իր հա մա
ձայ նութ յու նը:  Փո խա րե նը ստո րագր վեց « Գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն խա
ղա ղութ յան» ծրագ րի շրջա նա կա յին փաս տա թուղթ, ինչ պես նաեւ հա տուկ 
ար ձա նագ րութ յուն, ո րը, ի տար բե րութ յուն այլ մաս նա կից նե րի,  Մոսկ վա յին 
ա ռա վել լայն ի րա վա սութ յուն ներ էր ըն ձե ռում` ճա նա չե լով «խո շոր տե րութ
յան» նրա կար գա վի ճա կը:  Միակ բա նը, ո րին կա րո ղա ցավ հաս նել  Ռու սաս
տա նը, 1997թ. մա յի սի 27ին ստո րագր ված փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի « Հիմ
նա րար ակտն» էր, ո րի լեյտ մո տի վը ՆԱՏՕի նոր ան դամ ե րի տա րած քում 
մի ջու կա յին զեն քի չտե ղա կայ մանն առնչ վող ե րաշ խիք ներն էին: ՆԱՏՕն  եւ 
 Ռու սաս տա նը փոր ձում էին հա մա գոր ծակ ցել եվ րո պա կան անվ տան գութ յան 
բնա գա վա ռում:  Բուն  Ռու սաս տա նում 90ա կան թթ. փոր ձա գի տա կան կար
ծիք ներ էին շրջա նառ վում ՆԱՏՕի` ռազ մա քա ղա քա կան դա շին քից քա ղա
քա կանռազ մա կան դա շին քի փո խա կերպ վե լու դրա կան բնույ թի առն չութ
յամբ:  Սա կայն շու տով պարզ դար ձավ, որ անվ տան գութ յան նոր հա մաեվ
րո պա կան հա մա կար գի կա ռուց ման գա ղա փարն այդ քան էլ ի րա տե սա կան 
չէ:  Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ կար հսկա յա կան անվս տա հութ յուն, 
ո րին ա մեն կերպ տոն էին տա լիս նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րը եւ, հատ կա պես, 
մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րը: « Դա րա վոր ստրկութ յու նից» ա զա
տագր վե լու` նրանց ո գե ւո րութ յու նը բա վա կան բա ցա սա կան դեր խա ղաց 
 Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:

 Սա ռը պա տե րազ մի ա վար տը նշա նա վոր վեց բեռ լին յան պա տի անկ մամբ 
եւ Ա րե ւել յան ու Ա րեւմտ յան  Գեր մա նիա նե րի վե րա միա վոր մամբ: Դ րան ան
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մի ջա պես հա ջոր դած` ԽՍՀՄ փլու զու մը ցույց տվեց, որ աշ խար հում «սահ
ման նե րի ան խախ տե լիութ յան» գա ղա փա րը բա ցար ձակ ար ժեք չէ:  Նոր ձե
ւա վոր վող 15 հան րա պե տութ յուն նե րի պե տա կան սահ ման նե րը գծվել էին 
ինք նա բե րա բար` ա ռանց վեր լու ծե լու նախ կին հան րա պե տութ յուն նե րի մի
ջեւ գո յութ յուն ու նե ցած վար չա կան սահ ման նե րի ի րա վա չա փութ յու նը: 

Այս շրջա նում «օ րի նա կան» էին հա մար վում ոչ թե մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րե րով ամ րագր ված, այլ նախ կին վար չա կան շրջան նե րի սահ ման նե րը, 
ո րոնք փլուզ ման ըն թաց քում միան գա մից դար ձան պե տա կան: Ո րոշ դեպ
քե րում նո րաս տեղծ պե տութ յուն նե րը նույ նիսկ չէին վե րահս կում «ի րենց» 
տա րածք նե րը ( Լեռ նա յին  Ղա րա բաղ, Աբ խա զիա,  Մերձդ նեստր,  Հա րա վա յին 
Օ սիա): Այ նու հե տեւ փլուզ վեց սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րը, խա ղաղ կեր պով 
բա ժան վե ցին  Չե խիան եւ Ս լո վա կիան:  Պե տութ յուն նե րը եվ րո պա կան հան
րութ յան եւ ԱՄՆի կող մից ճա նաչ վե ցին` ա ռանց նոր ձե ւա վոր ված սահ ման
նե րի ո րե ւէ ի րա վա կան սկզբունք նե րի մշակ ման, ին չը հե տա գա յում պա կաս 
դեր չխա ղաց Եվ րո պա յի եւ աշ խար հի գլո բալ զար գա ցում ե րի ա ռու մով:

Եր բեմ ի հզոր ԽՍՀՄ փլու զու մը աշ խար հում, մաս նա վո րա պես Եվ րո պա
յում, հսկա յա կան քա ղա քա կան տեկ տո նիկ տե ղա շարժ ա ռաջ բե րեց: Եվ թե
պետ այս «երկ րա շար ժը» տե ղի ու նե ցավ հա մե մա տա բար խա ղաղ ճա նա
պար հով, նրա հե տե ւանք նե րը` որ պես հետցն ցում եր, նկա տե լի են մին չեւ 
օրս: Այն օ րը, երբ Կ րեմ լից ի ջեց վեց ԽՍՀՄ դրո շը, ցնծութ յուն էր ոչ միայն 
Ա րեւ մուտ քի, այ լեւ ԽՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար:  Ռու սաս տա նի 
խորհր դա յին ֆե դե րա տիվ սո ցիա լիս տա կան հան րա պե տութ յու նը (ՌԽՖՍՀ) 
ին քը հան դես ե կավ ԽՍՀՄից ան ջատ վե լու նա խա ձեռ նութ յամբ, ին չը եւ 
կան խո րո շեց այդ հզոր պե տութ յան` որ պես  Միութ յան ի րա վա հա ջոր դի, գո
յութ յու նը:  Սույն գոր ծըն թա ցում վիթ խա րի դեր խա ղաց ԽՍՀՄ ա ռա ջին եւ 
վեր ջին նա խա գահ  Մի խա յիլ  Գոր բա չո վը, ով հե տա գա յում ստա ցավ  Նո բել
յան մրցա նակ: Այդ երկ րի տնտե սա կան փլու զու մը սկսվել էր դե ռեւս անց յալ 
դա րի 80ա կան նե րի սկզբին,  Գոր բա չովն ուղ ղա կի ա րա գաց րեց գոր ծըն թա
ցը: Արդ յուն քում  Ռու սաս տա նը` որ պես ԽՍՀՄ ի րա վա հա ջորդ, տա րած քա յին 
ա ռու մով կորց րեց ողջ  Մի ջին Ա սիան, այդ թվում` հսկա յա կան պա շա րա մի
ջոց նե րով հա րուստ  Ղա զախս տա նը, ողջ  Հա րա վա յին  Կով կա սը, իսկ Ա րեւ
մուտ քում` մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ  Մոլ դո վան, 
 Բե լա ռու սը եւ Ուկ րաի նան` փաս տա ցի ողջ  Կենտ րո նա կան Եվ րո պան:

Բ նա կան է, որ այ դօ րի նակ աշ խար հա քա ղա քա կան ա ղե տը, ո րը բռնկեց 
ԽՍՀՄը քանդ վե լուց հե տո, եվ րո պա կան անվ տան գութ յան ա ռու մով ու նե
ցավ հե ռուն գնա ցող հե տե ւանք ներ, քան զի փլուզ վեց  Վար շա վա յի պայ մա
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նագ րի երկր նե րի ռազ մա կան դա շին քը, որն իբ րեւ սա ռը պա տե րազ մի բա
ղադ րիչ նե րից մե կը, հա կակշ ռում էր ՆԱՏՕին: Եվ ար դեն այդ պա հից սկսեց 
ա ճել մի կող մից` ՌԴի եւ մյուս կող մից` Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ դի մա կա յութ յու նը: 
Ու թեեւ ներ կա յում  Ռու սաս տա նի եւ ՆԱՏՕի ան դամ պե տութ յուն նե րի հա
մա գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում է  Ռու սաս տանՆԱՏՕ խորհր դի (ՌՆԽ) 
ղե կա վա րութ յամբ, այդ հա րա բե րութ յուն ներն ա նամպ չես հա մա րի:  Մեկ նա
բա նե լով այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը` Աշ խար հա քա ղա քա կան խնդիր նե րի 
ա կա դե միա յի նա խա գահ  Լեո նիդ Ի վա շո վը «ԱիՖ» թեր թին տված հար ցազ
րույ ցում հայ տա րա րեց. « Ռու սաս տանՆԱՏՕ մշտա կան խորհր դի շրջա նա
կում եր կար տա րի ներ ըն թա ցող բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ տե սել եմ 
միայն մեկ բան. ողջ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը միա կող մա նի եր թե ւեկ ու նե ցող 
փո ղոց էր հի շեց նում, ո րով նրանք կա րող էին ըն թա նալ, իսկ մենք` ոչ:  Ռու
սաս տա նին միշտ հար կադ րել են գնալ փոխ զիջ ման: Ե թե մենք չենք ընտ րել 
այդ ճա նա պար հը, ա պա մեր կար ծիքն ուղ ղա կի ան տես վել է»: 

90ա կան թթ. սկզբին  Ռու սաս տա նում ա վե լի հա ճախ էր ար ծարծ վում այն 
գա ղա փա րը, որ գեր մա նա կան եր կու պե տութ յուն նե րի վե րա միա վո րում թույլ 
տա լով`  Գոր բա չո վը եւ ԽՍՀՄ այն ժա մա նակ վա արտ գործ նա խա րար  Շե ւարդ
նա ձեն ճա կա տագ րա կան սխալ գոր ծե ցին: Այդ քննա դա տութ յան պատ ճառն 
այն էր, որ վե րա միա վոր ման բա նակ ցութ յուն ներն անց կաց նե լիս  Գոր բա չո վի 
կող մից իբր չեն հստա կեց վել վե րա միա վոր ման ձե ւա չա փի պայ ման նե րը: ԱՄՆ 
կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ էր այն ա մե նին, ին չը  թույլ կտար ԽՍՀՄին 
հա մա ձայ նել  Գեր մա նիա յի վե րա միա վոր մա նը եւ ար դեն միա վոր ված  Գեր
մա նիա յի` ՆԱՏՕի ան դա մութ յան պահ պան մա նը, քան զի ԳԴՀն  Վար շա վա
յի պայ մա նագ րի ան դամ պե տութ յուն էր: Ա մե րի կա ցի նե րը մտա վա խութ յուն 
ու նեին, որ ԽՍՀՄի ան հա մա ձայ նութ յան դեպ քում  Գեր մա նիան դուրս կգա 
դա շին քից: Ազ գա յին անվ տան գութ յան խորհր դի ա վագ աշ խա տա կից նե րից 
 Ֆի լիպ  Զե լի կո վը, ով մաս նակ ցել էր  Գեր մա նիա յի վե րա միա վոր ման  գոր ծըն
թա ցին, իր հի շո ղութ յուն նե րում մեջ բե րում է  Բուշ ա վա գի վար չա կազ մի պետ
քար տու ղար  Ջեյմս  Բեյ քե րին. «Ա ռա ջարկ վում էր միա վո րել  Գեր մա նիան` ամ
րագ րե լով ՆԱՏՕի ան դա մութ յու նը, սա կայն չըն դար ձա կել վեր ջի նիս ի րա վա
սութ յու նը ա րե ւել յան ուղ ղութ յամբ»: Սթ րոուբ  Թել բո թը « Ռու սաս տա նի ձեռ
քը» գրքում մեջ բե րում է  Բեյ քե րի խոս քը. « Գեր մա նիա յում մեր ներ կա յութ յու նը 
պահ պա նե լու, իսկ վեր ջի նիս` ՆԱՏՕի ան դամ դառ նա լու դեպ քում մեկ դյույմ 
ան գամ չենք ընդ լայ նի ՆԱՏՕի զոր քե րի ի րա վա սութ յու նը դե պի ա րե ւելք3»:

3  http://www.inosmi.ru/world/20081014/244636.html ‘’Холодная” гвардия (“The Finan
cial Times, Մեծ Բրիտանիա):
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Ի րա կա նում սրանք սոսկ բա նա վոր խոս տում եր էին, եւ  Բեյ քե րի տված 
խոս տու մը նրան ոչն չի չէր պար տա վո րեց նում: Գ րա վոր պայ մա նա վոր վա ծութ
յուն ներ այս հար ցով ձեռք չեն բեր վել:  Տա րի ներ անց ՆԱՏՕի` դե պի ա րե ւելք 
ընդ լայն ման ժա մա նակ  Ռու սաս տա նի նա խա գահ ներ  Բո րիս Ել ցի նը եւ Վ լա դի
միր  Պու տի նը բազ միցս անդ րա դար ձան «Ա րեւ մուտ քի խոս տում ե րին»: Սկզ
բում ՆԱՏՕին ան դա մակ ցե ցին սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի նախ կին երկր նե
րը, ա պաեւ` ԽՍՀՄ կազ մում ընդգրկ ված մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե
րը: ՆԱՏՕի` դե պի ա րե ւելք ընդ լայ նու մը դար ձավ օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յուն, 
ո րը չէր կա րող չշո շա փել  Ռու սաս տա նի շա հե րը:  Վեր ջինս սկսեց գի տակ ցել, 
որ օ րե ցօր կորց նում է ոչ միայն իր պաշտ պա նու նա կութ յու նը, այ լեւ մի ջազ
գա յին աս պա րե զում իր աշ խար հա քա ղա քա կան կշի ռը:  Ռու սաս տա նի միակ 
գոր ծի քը մի ջու կա յին նե րու ժի առ կա յութ յունն էր, ո րի հետ, բնա կա նա բար, աշ
խար հը չէր կա րող հաշ վի չնստել:  Գի տակց վում էր նաեւ այն, որ աշ խար հում 
մի ջու կա յին զեն քի մի ջո ցով հիմ ա կա նում խնդիր ներ չեն լուծ վում: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով ռու սա կան կող մի փաս տարկ նե րը հաս կա նա լի էին. ե թե փլուզ վել 
է ԽՍՀՄը, վե րաց վել է  Վար շա վա յի պայ մա նագ րի ռազ մա կան դա շին քը, ո րը 
մինչ այդ դի մա կա յում էր ՆԱՏՕին, ու րեմ ին չու է ՆԱՏՕն  իր դա շին քում ըն
դու նում նախ կին սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի երկր նե րին:

 Մոսկ վա յի տրա մա բա նութ յամբ` ե թե ա վարտ վել է սա ռը պա տե րազ մը, 
ո րի գա գաթ նա կե տը դար ձավ ԽՍՀՄ փլու զու մը, ու րեմ եւ ՆԱՏՕն` որ պես 
սա ռը պա տե րազ մի բա ղադ րիչ, պետք է դա դա րեց նի իր գո յութ յու նը, եւ Եվ
րո պա յում պետք է հա սու նա նա  Ռու սաս տա նի հետ ընդ հա նուր հա վա քա կան 
անվ տան գութ յան հա մա կար գի գա ղա փա րը: Ընդ ո րում, այդ պես մտա ծում էր 
ոչ միայն  Ռու սաս տա նը, այդ մա սին խորհր դա ծում էին նաեւ ԱՄՆում: « Սա
ռը պա տե րազ մի» ա վար տը, կար ծես, ի մաս տազր կեց ՆԱՏՕի գո յութ յու նը ոչ 
միայն այն պատ ճա ռով, որ թշնա մին ան հե տա ցավ, այ լեւ պայ մա նա վոր ված 
այն հան գա ման քով, որ հե տա գա յում հա մաշ խար հա յին անվ տան գութ յան 
ե րաշ խա վո րի դեր ստանձ նեց ՄԱԿը: 1991թ. ՄԱԿն  իր պատ մութ յան մեջ 
ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց րեց հա վա քա կան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն` 
Ի րա քի զոր քե րը քշե լով  Քու վեյ թից:  Սա կայն ա վե լի ուշ  Բոս նիա յի եւ  Կո սո
վո յի ճգնա ժա մե րը նրա հա մար խիստ բարդ էին:  Ռու սաս տա նը վե տո դրեց 
ՄԱԿի մի ջամ տութ յան վրա, եւ նախ կին  Հա րավս լա վիա յում կրո նա կան ու 
էթ նիկ հո ղի վրա ծա գած ար յու նա հե ղութ յան դա դա րե ցում ար դեն վի ճակ
ված էր ՆԱՏՕին, որն այդ պի սով նոր գոր ծա ռույթ գտավ իր հա մար»4:

4 http://www.inosmi.ru/world/20090413/248437.html “Куда идти дальше” (The Wash
ington Times, США)
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  Բա ցի դրա նից,  Ռու սաս տա նին չէր բա վա րա րում ԵՍԶՈՒ պայ մա նա գի
րը` միտ ված ՆԱՏՕի եւ  Վար շա վա յի պայ մա նագ րի ան դամ երկր նե րի մի ջեւ 
սո վո րա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի հա վա սա րակշ ռութ յան պահ պան մա նը: 
 Սա կայն ԵՍԶՈՒի` ու ժի մեջ մտնե լու պա հին (1992թ.) փլուզ վեց  Վար շա վա յի 
դա շին քը, եւ ԽՍՀՄը դա դա րեց գո յութ յուն ու նե նալ:  Պայ մա նա գիրն ար դեն 
ի րո ղութ յուն նե րին չէր հա մա պա տաս խա նում նաեւ այն պատ ճա ռով, ո րով հե
տեւ այդ ժա մա նա կից Եվ րո պա յում ի հայտ էին ե կել նոր պե տութ յուն ներ, իսկ 
Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին քի կազմ ընդ լայն վել էր:  Ռու սաս տա նի` ԵՍԶՈՒ 
պայ մա նագ րի պահ պան ման վրա մո րա տո րիում հայ տա րա րե լուց հե տո նրա 
մաս նա կից նե րի կող մից զո րա մա սե րի տե ղա փո խութ յան վե րա բեր յալ տե ղե
կատ վութ յան փո խա նա կու մը եւ փո խա դարձ տես չութ յու նը դա դա րեց վե ցին: 
Իր այս քայ լը ռու սա կան կող մը հիմ ա վո րեց նրա նով, որ ՆԱՏՕի երկր նե
րը չեն կա տա րել ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
չեն վա վե րաց րել պայ մա նագ րի ա դապ տաց ված տար բե րա կը, ինչ պես նաեւ 
նրա նով, որ ԱՄՆը մտա դիր է Եվ րո պա յում տե ղա կա յել իր հա կահր թի ռա յին 
պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի տար րե րը:

Մ յուս կող մից` Ա րեւ մուտ քը եւ նախ կին միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն
նե րը քա ղա քա կան մեծ ճնշում էին գոր ծադ րում  Ռու սաս տա նի վրա` ի րենց 
տա րածք նե րից ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո մա ցած ռու սա կան ռազ մա կա յան
նե րի դուրս բեր ման պա հան ջով: Իսկ այդ ռազ մա կա յան նե րը` չնա յած լիո վին 
դուրս բեր վե ցին մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րից, Ուկ րաի նա յում, 
Վ րաս տա նում,  Հա յաս տա նում,  Մոլ դո վա յում,  Տա ջիկս տա նում եւ Ադր բե ջա
նում տա կա վին մում էին: Ան կա խութ յուն ձեռք բե րե լուց հե տո Ուկ րաի նան 
իր տա րած քում տե ղա կայ ված նախ կին ԽՍՀՄ ռազ մա կան միա վո րում ե րի 
հեն քի վրա ստեղ ծեց սե փա կան ռազ մա կան ու ժե րը:  Ռու սաս տա նի հա մար 
խնդրա հա րույց էր  Սե ւաս տո պո լում (Ուկ րաի նա) տե ղա կայ ված  Սեւ ծով յան 
նա վա տոր մի ճա կա տա գի րը:   Ժա մա նա կին Ուկ րաի նա յի նա խա գահ  Լեո նիդ 
 Կուչ ման  Ռու սաս տա նի հետ պայ մա նա գիր էր ստո րագ րել մին չեւ 2012թ. 
ռու սա կան նա վա տոր մը վերջ նա կա նա պես դուրս բե րե լու մա սին: Վ րաս
տա նը չցան կա ցավ պայ մա նա գիր կնքել  Բա թու մում եւ Ա խալ քա լա քում տե
ղա կայ ված ռազ մա կա յան նե րի առն չութ յամբ:  Ռու սաս տա նը պա հան ջում էր 
կնքել քսան հինգ տար վա պայ մա նա գիր, սա կայն Ա րեւ մուտ քի եւ Վ րաս տա նի 
ճնշման ներ քո հա մա ձայն վեց ժամ կետ սահ մա նել տասն հինգ, ա պա` տասն
մեկ տա րին:

Վ րաս տա նին եւ  Մոլ դո վա յին, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ջող վեց Ա րեւ մուտ քի` 
մաս նա վո րա պես ԱՄՆի ա ջակ ցութ յամբ 1999թ. Ս տամ բու լի գա գա թա ժո
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ղո վում ստո րագ րել սկզբուն քա յին մի պայ մա նա գիր` այդ երկր նե րից ի րենց 
բո լոր ռազ մա կա յան նե րի դուրս բեր ման վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում, այս փաս
տա թուղ թը ստո րագ րեց  Ռու սաս տա նի նա խա գահ  Բո րիս Ել ցի նը:  Ռու սա
կան կող մը գտնում էր, որ Վ րաս տա նից եւ  Մոլ դո վա յից հե նա կե տե րի դուրս
բե րու մը զգա լիո րեն կրճա տում էր իր հա մար այս բարդ աշ խար հա քա ղա քա
կան ի րա վի ճա կում խու սա նա վե լու հնա րա վո րութ յու նը: Այդ էր թե րեւս պատ
ճա ռը, որ մին չեւ 2006թ. ա մա ռը  Ռու սաս տա նը ձգձգում էր դուրս բեր ման 
գոր ծըն թա ցը:  Վեր ջի նիս միակ հույ սը հա րա վում եւ հա րավա րեւ մուտ քում 
Գ յում րիի ռազ մա կա յանն էր ( Հա յաս տան), Ադր բե ջա նում`  Գա բա լա յի ռա դիո
տե ղո րոշ ման կա յա նը, Ուկ րաի նա յում`  Սեւ ծով յան նա վա տոր մը եւ  Տի րաս պո
լում` ԽՍՀՄ 14րդ  բա նա կի ռազ մա կան պա հեստ նե րը: Վ րաս տա նից ռազ մա
կան տեխ նի կա յի դուրս բեր ման ժա մա նակ Ադր բե ջա նը` վա խե նա լով, որ այն 
կա րող է  Հա յաս տան ներ թա փան ցել, «օգ նեց»  Ռու սաս տա նին` գոր ծըն թացն 
ի րա կա նաց նել իր տա րած քով անց նող եր կա թու ղու մի ջո ցով:

 Հա մա ձայն ո րոշ ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րի (The Times)` 2008ին ուղ ղա կի 
ակ նարկ վել է. «ԱՄՆը եւ Եվ րո պա կան միութ յու նը վճռա կան են տրա մադր
ված Ուկ րաի նա յի` ՆԱՏՕին ին տեգ րե լու հար ցում, ին չի փո խա րեն Ա րեւ մուտ
քը հա մա ձայն է զի ջել  Սե ւաս տո պո լը, նույ նիսկ ողջ Ղ րի մը դա շին քի` դե պի 
ա րե ւելք ըն դար ձակ մանն ընդ դի մա ցող  Ռու սաս տա նին հանգս տաց նե լու նպա
տա կով»:  Հոդ վա ծի հե ղի նա կի` ոմ  Քեթ րին  Ֆի լի պի կար ծի քով. «Ուկ րաի նա
յի` ՆԱՏՕին ին տեգր վե լիս խնդիր ներ ա ռա ջա նա լու դեպ քում Ղ րի մը կա րող է 
տրվել  Ռու սաս տա նին»5: Վ րաս տա նի եւ Ուկ րաի նա յի ձգտու մը դե պի ՆԱՏՕ, 
ինչ պես նաեւ այդ հար ցում վեր ջի նիս պատ րաս տա կա մութ յու նը խիստ բա ցա
սա բար ըն դուն վեց  Ռու սաս տա նի կող մից:  Հար ցը դրվեց այն պի սի սրութ յամբ, 
որ Ա րեւ մուտ քը ստիպ ված էր հրա ժար վել իր մտադ րութ յու նից:

Է ներ գե տիկ դի մա կա յութ յուն

 Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի դի մա կա յութ յան հիմ քում նաեւ է ներ գա կիր
ներն էին:  Ռու սաս տա նը գի տակ ցում է, որ  Եվ րո պան մե ծա պես կախ ված է 
ռու սա կան գա զից:  Բա վա կան է նշել եվ րո պա կան երկր նե րի կող մից ռու սա
կան գա զի օգ տա գործ ման ո րոշ տվյալ ներ` Ս լո վա կիա,  Ֆին լան դիա,  Լատ
վիա, Էս տո նիա` 100%,  Բուլ ղա րիա,  Չե խիա,  Լիտ վա` ա վե լի քան 80%,  Հու
նաս տան,  Հուն գա րիա,  Թուր քիա` ա վե լի քան 60%,  Լե հաս տան` 45%,  Գեր
մա նիա` 39%,  Ռու մի նիա եւ Ի տա լիա` 31%:

5  http://www.nr2.ru “Америка согласна отдать Крым России”.
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

 Ռու սաս տա նը միշտ ձգտել է եւ այժմ էլ ձգտում է մե նաշ նոր հա յին դիրք 
զբա ղեց նել Եվ րո պա յի է ներ գա մա տա կա րար ման հար ցում, քան զի այն փոխ
կա պակց ված է մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում քա ղա քա կան շա հա
բա ժին նե րի հետ: Ուկ րաի նա յի հետ «գա զա յին» հայտ նի պա տե րազ մը, որ 
քա ղա քա կան են թա տեքստ ու ներ, Եվ րո պա յին ստի պեց դի վեր սի ֆի կաց նել 
 Ղա զախս տա նից,  Թուրք մե նիա յից եւ Ադր բե ջա նից նավ թի եւ գա զի ներ մու
ծու մը  Ռու սաս տա նը շրջան ցող մայ րու ղի նե րի հաշ վին:  Բա քուԹ բի լի սի Ջեյ
հան նավ թա մու ղի կա ռու ցու մից հե տո օ րա կար գա յին դար ձավ « Նա բուկ կո» 
նա խա գի ծը: Իր հեր թին`  Ռու սաս տա նը նա խա ձեռ նեց «Հ յու սի սա յին հոսք» եւ 
« Հա րա վա յին հոսք» նա խագ ծե րի ի րա գոր ծու մը: Ինչ պես «Հ յու սի սա յին հոս
քի» պա րա գա յում, Ուկ րաի նան շրջան ցող « Հա րա վա յին հոս քի»` որ պես այ
լընտ րան քա յին գա զա տա րի, կա ռու ցու մը խիստ կա րե ւոր էր  Ռու սաս տա նի 
հա մար: Այն վեր ջի նիս թույլ կտա խու սա փել այս պես կոչ ված` «կա մա կոր» 
միջ նոր դից, ինչ պես նաեւ « Նա բուկ կո յի» կա ռուց ման դեպ քում գա զը վա ճա
ռել ա վե լի ցածր գնով:  Ռու սաս տա նի կար ծի քով` այդ  «հոս քե րը» կչե զո քաց
նեն « Նա բուկ կո յի» նշա նա կութ յու նը Եվ րո պա յի հա մար: Այս ա ռու մով խիստ 
հե տաքրք րա կան է Եվ րո պա յում մի ջազ գա յին ռազ մա կան կազ մա վո րում ե
րի տես քով «գա զա մու ղա յին» ոս տի կա նութ յան ստեղծ ման գա ղա փա րը, ո րը 
կոչ ված է պաշտ պա նել գա զի տա րան ցիկ ու ղի նե րը: Այս պա րա գա յում ԱՄՆի 
բալ կան յան ռազ մա վա րութ յու նը կա րող է բախ վել  Ռու սաս տա նի հում քա յին 
ռազ մա վա րութ յա նը, ին չը են թադ րում է, որ վե րո հիշ յալ գա զա մու ղը հու սա
լիո րեն կպաշտ պան վի: Ինչ պե՞ս:

 Միան գա մայն հնա րա վոր է, որ  Կո սո վո յում տե ղա կայ ված ԱՄՆ ռազ մա
կա յան նե րին զու գա հեռ, ո րոնք, ի դեպ, կա րող են ստանձ նել ռազ մա վա
րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող գա զա տար նե րի պահ պա նութ յու նը,  Սեր
բիա յում, հնա րա վոր է, տե ղա կայ վեն ռու սա կան հե նա կե տեր:  Ներ կա յում 
 Ռու սաս տա նի եւ  Սեր բիա յի մի ջեւ վի զա յին պայ մա նա կար գը վե րաց ված է, 
իսկ ԱՄՆը  Սեր բիա յի թիվ մեկ թշնա մին է: Այդ է պատ ճա ռը, որ  Ռու սաս
տա նի գա զա յին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րութ յու նը միան շա նակ է` 
Եվ րո պա յին հնա րա վո րինս մե կու սաց նել գա զի մա տա կա րար ման այ լընտ
րան քա յին ու ղի նե րից, ինչ պե սեւ ա պա հո վել  Թուրք մե նիա յից,  Ղա զախս
տա նից ու Ադր բե ջա նից գա զի տա րան ցում իր տա րած քով: Այս հա մա
տեքս տում  Ռու սաս տա նը նույ նիսկ իր ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րո ջը` 
 Հա յաս տա նին թույլ չտվեց Ի րա նից 1200 մմ տ րա մագ ծով խո ղո վա կա շա
րի անց կա ցու մը` բա ցա ռե լու հա մար Վ րաս տա նի մի ջո ցով գա զի տա րան
ցու մը Եվ րո պա:
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Ար դեն 1993ին  Ռու սաս տա նը տնտե սա կան ա ռու մով Ուկ րաի նա յին, ո րի 
է ներ գա հա մա կար գը գրե թե ամ բող ջո վին կախ ված է ռու սա կան է ներ գա կիր
նե րից, հար կադ րեց գա զա յին դի մա կա յութ յուն` «դե պի Եվ րո պա եւ ՆԱՏՕ 
վեր ջի նիս ա վե լորդ ձգտում ե րի պատ ճա ռով»:  Նույն թվա կա նին Ուկ րաի նա
յին զգու շաց նում էին, որ գա զի դի մաց կու տակ ված պարտ քե րի պատ ճա ռով 
 Ռու սաս տա նը կա րող է դա դա րեց նել գա զա մա տա կա րա րու մը: Խն դի րը, սա
կայն, ա րագ լուծ վեց: 1994թ. « Գազպ րո մը» դա դա րեց րեց Ուկ րաի նա գա զի 
մա տա կա րա րու մը: 2005թ. դեկ տեմ բե րին  Ռու սաս տա նի նա խա գա հի տնտե
սա կան հար ցե րի խորհր դա կան Անդ րեյ Ի լա րիո նո վը ստեղծ ված ի րա վի ճա
կը բնու թագ րեց իբ րեւ «գա զա յին պա տե րազմ»: 2006թ.  Ռու սաս տա նը հրա
ժար վեց Ուկ րաի նա գազ մա տա կա րա րե լուց` պնդե լով, որ Եվ րո պա գա զը 
տա րանց վի հենց այս երկ րի տա րած քով: 

 Խո րա մուխ չլի նե լով այս «պա տե րազ մի» ման րա մաս նութ յուն նե րի մեջ, 
հարկ է նշել, որ դա ու ներ քա ղա քա կան են թա տեքստ:  Ռու սաս տա նի հա մար 
այն ու նե ցավ խիստ բա ցա սա կան նշա նա կութ յուն, քան զի Եվ րո պան վերջ նա
կա նա պես հաս կա ցավ, որ ի րեն ան հա պաղ անհ րա ժեշտ են  Թուրք մե նիա յից, 
 Ղա զախս տա նից եւ Ադր բե ջա նից  Ռու սաս տա նը շրջան ցող գա զի տա րանց ման 
այ լընտ րան քա յին ու ղի ներ: Այն տեղ գի տակ ցում էին, որ քա ղա քա կան նկա տա
ռում ե րից ել նե լով`  Ռու սաս տա նը ցան կա ցած պա հի կա րող է դա դա րեց նել 
գա զա մա տա կա րա րու մը: Այս ա ռու մով  Ռու սաս տա նը` ան կախ իր մե նաշ նոր
հա յին դիր քից, քա ղա քա կան ա ռու մով դարձ յալ պարտ վեց Եվ րո պա յին, ինչն 
ա վե լի ամ րապն դեց Ուկ րաի նա յի եւ Վ րաս տա նի` ՆԱՏՕին եւ Եվ րո պա կան 
միութ յա նը (ԵՄ) ան դա մակ ցե լու հա մոզ մուն քը:  Հա մա պա տաս խա նա բար` Եվ
րո պան ձգտում է ա զատ վել է ներ գա կիր նե րի մա տա կա րար ման գոր ծում  Ռու
սաս տա նի մե նաշ նոր հա յին դե րից: Այդ իսկ պատ ճա ռով Եվ րո պա յի հա մար 
շատ հրա տապ է « Նա բուկ կո» եւ է լի ու րիշ այ լընտ րան քա յին ծրագ րե րի կեն
սա կո չու մը: Այս դի մա կա յութ յու նը դեռ եր կար է շա րու նակ վե լու:

Ի հար կե,  Ռու սաս տա նը, որ պես ԽՍՀՄ ի րա վա հա ջորդ, չէր կա րող հաշտ
վել Եվ րո պա յի եւ Ա սիա յի շար քա յին պե տութ յան կար գա վի ճա կի հետ: Այդ 
մա սին ա նա չա ռո րեն վկա յում էին նաեւ տնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րը, հատ
կա պես` Ել ցի նի օ րոք, երբ  Ռու սաս տա նի տնտե սութ յու նը կրեց ա մե նա ծանր 
հար վա ծը` 1998թ. դե ֆոլ տը:  Հետ խորհր դա յին շրջա նում լու ծար վե ցին ռազ
մաարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րը ներ կա յաց նող հինգ հիմ ա կան նա խա
րա րութ յուն նե րը, ո րոնք,  Միութ յան արդ յու նա բե րութ յան այլ ճյու ղե րի հա
մե մատ, ու նեին ա վե լի ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա ներ: Այդ հա մա լի րի կազ
մա քան դում էլ ա վե լի խո րաց րեց ռու սա կան զին ված ու ժե րի ա ռանց այն 
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էլ ծանր կա ցութ յու նը` կապ ված բարձր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ ժա
մա նա կա կից զեն քի ար տադ րութ յան, ինչ պես նաեւ կա պի մի ջոց նե րի տրա
մադր ման հետ:

ՆԱՏՕի եւ  Ռու սաս տա նի սպա ռա զի նութ յուն նե րի չա փա նիշ նե րի մի ջեւ 
խզու մը գնա լով մե ծա նում էր:  Բա նը հա սավ նրան, որ  Չի նաս տա նը եւ Հնդ
կաս տա նը` ռու սա կան զի նամ թեր քի հիմ ա կան գնորդ նե րը, ցածր ո րա կի եւ 
ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը չբա վա րա րե լու պատ ճա ռով 
ա ռա վել հա ճա խա կի սկսե ցին հրա ժար վել բազ մա մի լիարդ ար ժո ղութ յուն 
ու նե ցող գոր ծարք նե րից: Տն տե սութ յան ո րո շա կի մա կար դա կի ա պա հով
ման միակ հնա րա վո րութ յու նը դար ձավ ած խաջ րած նա յին հում քի վա ճառ քի 
ա վե լա ցու մը:  Ռու սաս տա նը հա ջո ղակ էր այն ա ռու մով, որ է ներ գա կիր նե րի 
գնե րը գնա լով ա ճում էին, ին չը հնա րա վո րութ յուն տվեց ստեղ ծել բազ մա մի
լիարդ (դո լա րա յին ար տա հայ տութ յամբ) ար ժո ղութ յամբ կա յու նաց ման հիմ
նադ րամ:

 Գեր տե րութ յան իր ի մի ջը պահ պա նե լու նպա տա կով  Ռու սաս տա նը այլ 
պե տութ յուն նե րի մի քա նի տասն յակ մի լիար դի հաս նող պարտ քը մար ված 
հա մա րեց` Ա րեւ մուտ քին վե րա դարձ նե լով ԽՍՀՄ պարտ քը:  Թեեւ նրան ըն
դու նե ցին  Մեծ յոթն յակ` վե րան վա նե լով այն  Մեծ ութն յակ, սա կայն, բա ցի 
բա րո յա կան բա վա րար վա ծութ յու նից, այդ եր կի րը ո չինչ չստա ցավ:  Ռու սաս
տա նը  չընդգրկ վեց Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) 
կազ մում, եւ ոչ ոք չի պատ րաստ վում չեղ յալ հայ տա րա րել  Ջեք սոն Վե նի կի 
ուղ ղու մը:  Պե տութ յան տնտե սա կան նե րուժն ա ճում է է ներ գա կիր նե րի, ինչ
պես նաեւ եր րորդ երկր նե րին զի նամ թեր քի վա ճառ քի հաշ վին` այդ պես էլ 
չգրան ցե լով տեխ նո լո գիա կան բե կում գի տութ յան եւ ար տադ րութ յան բնա
գա վառ նե րում:

 Հա րավս լա վա կան հա կա մար տութ յու նը

 Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ հա կա սութ յուն ներն ու տա րա ձայ
նութ յուն նե րը ա ռա վել ցայ տուն դրսե ւոր վե ցին հա րավս լա վա կան հա կա մար
տութ յու նում, որ տեղ այս պե տութ յան փլուզ ման գոր ծըն թա ցը շատ ա վե լի 
ծանր էր, քան ԽՍՀՄում:  Հա րավս լա վիա յում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ 
ու ղեկց վեց բազ մա թիվ էթ նիկ զտում ե րով:  Հա կա մար տութ յուն նե րի լուծ ման 
հա մար ԱՄՆը հան դես ե կավ տա րածք նե րը բա ժա նե լու եւ  Բոս նիա յում ու 
 Հեր ցե գո վի նա յում քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մին (199295թթ.) վերջ տա
լու ա ռա ջար կով: 1995թ. նո յեմ բե րի վեր ջին  Դեյ թո նում (ԱՄՆ) հա մա ձայ նեց
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վեց եւ նույն տար վա դեկ տեմ բե րին  Փա րի զում բոս նիա ցի նե րի ա ռաջ նորդ 
Ա լիա Ւ զետ բե գո վի չի,  Սեր բիա յի նա խա գահ Ս լո բո դան  Մի լո շե ւի չի, ինչ պես 
նաեւ  Խոր վա թիա յի նա խա գահ Ֆ րան յո  Թուջ մա նի կող մից կնքվեց հայտ նի 
 Դեյ թոն յան հա մա ձայ նա գի րը:  Նույն տար վա օ գոս տոսսեպ տեմ բեր ա միս նե
րին`  Դեյ թոն յան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից ան մի ջա պես ա ռաջ, ՆԱՏՕի 
օ դու ժը բոս նիա ցի սեր բե րի դեմ ի րա կա նաց րեց « Կան խամ տած ված ուժ» 
գոր ծո ղութ յու նը, ին չի հե տե ւան քով դա դա րեց վեց սեր բա կան հար ձա կու մը` 
ի նպաստ  Բոս նիա յի եւ  Խոր վա թա յի փո խե լով ու ժե րի դա սա վո րութ յու նը:

 Դեյ թոն յան հա մա ձայ նագ րի ստո րագր ման ժա մա նակ  Սա րաե ւոն ու ներ 
120150 հա զար սերբ բնակ չութ յուն, այն դեպ քում, երբ  Սա րաե ւոն  Բոս նիա
 Հեր ցե գո վի նա յին անց նե լուց հե տո մու սուլ ման նե րը սեր բե րից մաք րե ցին 
քա ղա քը: Այս պի սով`  Դեյ թոն յան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը հան գեց րեց 
սեր բե րի նկատ մամբ էթ նիկ զտում ե րի կի րառ մա նը6, ո րի ժա մա նակ զոհ վեց 
ա վե լի քան 100 հա զար մարդ: Էթ նիկ զտում ե րով ու ղեկց ված այս պե տութ
յան փլու զու մը ցույց տվեց, որ հա կա մար տութ յան լուծ մա նը կոչ ված  Դեյ
թոն յան հա մա ձայ նա գի րը հա կա սում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին: 
Խնդ րի հան դեպ ԱՄՆի մո տե ցում այս պես է բնու թագ րում  Պետ դե պար
տա մեն տի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա  Ջեյմս Օ’Բ րա յե նը. « Ցա վում եմ, որ 
 Միաց յալ նա հանգ ներն ա ռա վել ակ տիվ չէր եւ չար ձա գան քեց ա վե լի ա րագ, 
երբ  Հա րավս լա վիան փլուզ ման եզ րին էր:  Կար ծում եմ` մենք լիո վին չգի տակ
ցե ցինք, թե որ քան բռնութ յուն ներ դա կբե րի եւ որ քան արդ յու նա վետ կլի նեն 
այն խա ղաղ մի ջոց նե րը, որ մենք կա րող էինք կի րա ռել:  Լավ կլի ներ, ե թե տա
րա ծաշր ջա նի եվ րո պա կան հե ռան կա րի պատ կե րա ցու մը ձե ւա վոր վեր ա վե
լի վաղ, սա կայն 1995թ. անհ նար էր խո սել  Սեր բիա յի` որ պես ԵՄ ան դամ 
պե տութ յան, մա սին:  Մենք կա րող էինք ա վե լի հա մա լիր մո տե ցում ու նե նալ 
 Բոս նիա յի եւ  Կո սո վո յի նկատ մամբ, այլ ոչ թե խնդիր նե րը լու ծել ար դեն այն 
ժա մա նակ, երբ դրանք ծա գե ցին:  Մենք կա րող էինք ողջ տա րա ծաշր ջա նը 
դի տար կել ա վե լի լայն եվ րո պա կան հա մա տեքս տում: Եվ դա եւս մեկ ան գամ 
ա պա ցու ցում է, որ ճիշտ ո րո շում ե րը գա լիս են միայն տա րի ներ անց»7:

Խնդ րո կա պակ ցութ յամբ  Ռու սաս տա նի քո ղարկ ված տե սա կետն ա ռա վել 
վառ կեր պով ար տա հայտ ված է Աշ խար հա քա ղա քա կան խնդիր նե րի ա կա
դե միա յի նա խա գահ  Լեո նիդ Ի վա շո վի հոդ վա ծում:  Նա գրում է. « Կո սո վո յի 
նկատ մամբ ԱՄՆ աշ խար հա քա ղա քա կան հե տեւ յալ դի պա շարն է են թադր

6 ru.wikipedia.org/wiki/Дейтонское_соглашение.

7 http://www.inosmi.ru/europe/20101007/163422528.html “США играют особую роль 
на Балканах”.



33

Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

վում. Եվ րո պան, որ քան էլ տա րօ րի նակ հնչի, Ա մե րի կա յի վա ղե մի աշ խար
հա քա ղա քա կան ա խո յանն է, իսկ այժմ` նաեւ մրցա կի ցը: Երկ րորդ հա մաշ
խար հա յին պա տե րազ մից հե տո Ա մե րի կան իր են թա կա յութ յան տակ ա ռավ 
պա տե րազ մից ա վեր ված Ա րեւմտ յան Եվ րո պան, այդ թվում` անգ լո սաք սոն
նե րի նա խա հայ րե նիք  Մեծ Բ րի տա նիան, հզո րա ցավ եվ րո պա կան նե րու ժի 
հաշ վին, ներ քա շեց նրան ԽՍՀՄի հետ դի մա կա յութ յան մեջ եւ Եվ րո պա յի 
հետ հա մա տեղ ջան քե րով նպաս տեց պատ մա կան թա տե րա բե մից գլխա
վոր ընդ դի մա խո սի հե ռաց մա նը: Թ վում էր` միա բե ւեռ աշ խար հը կա յա ցել 
է. եւս մի փոքր ջան քեր, եւ հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան օ լի գար խիա յի 
տի րա պե տութ յու նը, ո րի հիմ ա կան մա սը կենտ րո նա ցած է ԱՄՆում, ա պա
հով ված է: Ն րանց [ԱՄՆի] կող մից մշակ վել եւ ի րա կա նաց վում է « Կո սո վո» 
կո դա յին ան վա նու մը կրող ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, ո րի նպա տակն է թու
լաց նել եւ Ա մե րի կա յի են թա կա յութ յա նը վե րա դարձ նել Եվ րո պա յին: Հ ղա ցու
մը հե տեւ յալն է. Եվ րո պա յում ար մա տա կան իս լա մա կան գոր ծո նի մի ջո ցով 
դան դա ղեց նել աշ խար հա մա սի զար գա ցու մը, խա թա րել կա յու նութ յու նը եւ 
դարձ յալ մղել նրան ԱՄՆի գիր կը: Այն պես որ, գլխա վոր ա ռար կան ար դեն ոչ 
թե  Սեր բիան է, այլ ողջ Եվ րո պան»8:

 Հա րավս լա վիա յում ազ գա միջ յան բա խում ե րը վե րա ճե ցին պա տե րազ մի, 
ո րը սկսվեց 1999թ. մար տի 24ին` այն բա նից հե տո, երբ սեր բե րը հրա ժար
վե ցին կա տա րել  Ռամ բո ւե յի խորհր դա ժո ղո վի վերջ նա գի րը: ՆԱՏՕի գոր ծո
ղութ յու նը, ո րի հե տե ւան քով լիո վին կոր ծան վե ցին  Բելգ րա դը եւ սեր բա կան 
բո լոր են թա կա ռուց վածք նե րը, վերջ դրեց  Կո սո վո յի պա տե րազ մին:  Ռու
սաս տա նը կտրա կա նա պես դեմ էր այս պա տե րազ մին:  Միեւ նույն ժա մա նակ 
պետք է նշել, որ  Բոս նիա յում ռու սա կան խա ղա ղա պահ նե րի եւ ՆԱՏՕի ու ժե
րի մաս նակ ցութ յան հար ցը, ո րը հուն վա րի 5ին հա վա նութ յան ար ժա նա ցավ 
 Դաշ նա յին խորհր դի հռչա կագ րով եւ հաս տատ վեց ՌԴ նա խա գա հի 1996թ. 
փետր վա րի 14ի հրա մա նագ րով, կա րե ւոր դեր խա ղաց  Ռու սաս տանՆԱՏՕ 
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծում: Եվ նույ նիսկ ռազ մա կան մար
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յու նը, որ 1999թ. հու նի սի 10ին ռու սա կան զոր
քերն ի րա կա նաց րին ու ժե րը վե րա տե ղա կա յե լու եւ Պ րիշ տի նա յի մո տա կայ
քում գտնվող Ս լա տի նի օ դա նա վա կա յա նը գրա վե լու հա մար, ինչ պես նաեւ 
դե պի ԱՄՆ ու ղե ւոր վող վար չա պետ Եվ գե նի Պ րի մա կո վի ինք նա թի ռի ցու
ցադ րա կան հետ դար ձը վերջ նարդ յուն քում ո չինչ չտվե ցին  Ռու սաս տա նին: 
 Սա նրա հեր թա կան ստո րա ցում էր:

8  http://army.lv/?s=2339&id=4066 “Независимому Косово отведена роль троянского 
коня США на Балканах”.
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Ռու սաս տա նի նա խա գահ  Բո րիս Ել ցինն այդ ժա մա նակ  Վիկ տոր  Չեռ նո
միր դի նին նշա նա կում է հա րավս լա վա կան կար գա վոր ման գծով իր հա տուկ 
ներ կա յա ցու ցի չը: Չ նա յած  Չեռ նո միր դի նը մեծ ա վանդ ներդ րեց այս հա կա
մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծում, ակն հայտ էր, որ ինչ պես ռազ մա կան, 
այն պես էլ քա ղա քա կան ա ռու մով ա ռա ջին ջու թա կը ԱՄՆը եւ ՆԱՏՕն  էին:

 Մոսկ վան ա մեն կերպ փոր ձում էր այս հա կա մար տութ յան մեջ իր խաղն 
ա ռաջ տա նել` գի տակ ցե լով, որ արդ յունք նե րը կա րող են ճա կա տագ րա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ա պա գա յում: 1999թ. փետր վա րի 20ին  Ռու սաս
տա նի  Պե տա կան դու ման հան դես ե կավ հայ տա րա րութ յամբ, ուր մաս նա
վո րա պես նշվում էր. « Վեր ջին դեպ քե րը հաս տա տում են, որ մի ջազ գա յին 
հան րութ յու նը պետք է  Կո սո վո յում ի րա վի ճա կի գնա հա տա կա նին մո տե նա 
հա տուկ պա տաս խա նատ վութ յամբ եւ հա կա հար ված հասց նի սադ րանք
ներն եւ հան ցա գոր ծութ յուն նե րին, ում կող մից էլ դրանք ի րա կա նաց վեն: 
 Ցան կա ցած հապ ճեպ, ա չա ռու քննար կում, ա ռա վել եւս միա կող մա նի գոր
ծո ղութ յուն միայն կսրեին ի րադ րութ յու նը` խա թա րե լով  Կո սո վո յում խա ղաղ 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ վստա հութ յու նը:  Ցա վոք,  Սեր բիա
յի նկատ մամբ Ա րեւ մուտ քի կան խա կալ վե րա բեր մուն քը պահ պան վում է: 
Չ պետք է թույլ տալ, որ հե ղի նա կազրկ վի Եվ րո պա յի անվ տան գութ յան եւ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յան (ԵԱՀԿ)9  Կո սո վո յի դի տարկ ման 
ա ռա քե լութ յու նը, ին չը տե ղի ու նե ցավ Ի րա քի զի նա թափ ման գծով ՄԱԿի 
հա տուկ կո մի տեի պա րա գա յում»10:

Այս հա կա մար տութ յան մեջ միան շա նակ բռնե լով  Սեր բիա յի կող մը,  Ռու
սաս տանն այ նո ւա մե նայ նիվ չկա րո ղա ցավ եր բեմ ի ԽՍՀՄի նման հաս տա
տա պես պնդել իր դիր քո րո շու մը: Ս րա մա սին պեր ճա խոս վկա յութ յուն կա 
ԱՄՆ նախ կին պետ քար տու ղար  Մադ լեն Օլբ րայ թի հու շե րում, որ տեղ նա 
պատ մում է, թե ինչ պես  Մեծ թատ րո նում «Տ րա վիա տա» օ պե րա յի անտ րակ
տի ժա մա նակ ին քը ստա ցավ ՌԴ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ի գոր Ի վա
նո վի հա մա ձայ նութ յու նը ԱՄՆի հետ  Ռու սաս տա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան 
վե րա բեր յալ: «Ար դեն գի շեր էր, գրում է Օլբ րայ թը, սա կայն օ պե րա յից հե տո 
վե րա դառ նա լով հյու րա նոց` զան գա հա րե ցի կոն տակ տա յին խմբի ան դամ 

9 Անվտանգության եւ մարդու իրավունքների առումով ավելի մեծ իրավասություններով 
օժտելու նպատակով 1994թ. Բուդապեշտում հրավիրված գագաթաժողովի ընթացքում 
ընդունվեց որոշում 1995թ. հունվարից ԵԱՀԽն Եվրոպայի անվտանգության եւ 
համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ) վերանվանելու վերաբերյալ: Նույն 
ընթացքում ընդունվեց «Դեպի իրական համագործակցություն նոր դարաշրջանում» 
հռչակագիրը` միտված 21րդ դարում Եվրոպայում անվտանգության համապարփակ 
ձեւաչափի մշակմանը:

10 http://www.lawrussia.ru/texts/legal_382/doc382a708x939.htm
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

այլ պե տութ յուն նե րի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րին` ի մա նա լով, որ 
իմ կող մից ար տա բեր ված ցան կա ցած խոսք գրանց վե լու եւ փո խանց վե լու 
է ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րին: Ե թե ես  Մոսկ վա յի դիր քո րո շու մը կեղ ծեի, 
ա պա ան մի ջա պես կհե տե ւեր ար ձա գան քը: Իմ գոր ծըն կեր նե րին հայտ նե ցի, 
որ Ի վա նո վը մեզ չի խո չըն դո տի, այն պես որ, մենք պետք է միա վոր վենք եւ 
 Մի լո շե ւի չին վերջ նա գիր ներ կա յաց նենք»11:

 Հա րավս լա վիա յի հա կա մար տութ յու նը12 լուրջ փոր ձութ յուն էր  Ռու սաս
տա նի հա մար:  Վեր ջի նիս փլու զում ու ղեկց վում էր ար յու նա լի մի ջէթ նի
կա կան հա կա մար տութ յուն նե րով, ինչն էլ հիմք հան դի սա ցավ  Բոս նիա յի 
եւ  Հեր ցե գո վի նա յի, ա պաեւ  Կո սո վո յի ինք նա վար մար զի տա րած քում ԱՄՆ 
ղե կա վա րութ յամբ ՄԱԿի խա ղա ղա պահ ու ժեր մտցնե լու հա մար: 1996թ. 
 Բոս նիա յում եւ  Հեր ցե գո վի նա յում ԱՄՆի եւ  Ռու սաս տա նի մի ջեւ փո խա դարձ 
պայ մա նա վոր վա ծութ յան արդ յուն քում ռու սա կան խա ղա ղա պահ զո րա
խումբ ձե ւա վոր վեց` ՆԱՏՕի ան դամ պե տութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ խա
ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: Ի դեպ, ռու սա կան 
զո րա խումբն ա մե նա մե ծա թիվն էր այն ու ժե րից, ո րոնք մաս նակ ցում էին 
խա ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յա նը, բայց ՆԱՏՕի ան դամ երկր նե րի կազ մում 
չէին:  Կո սո վո յի սեր բա կան եւ ալ բա նա կան բնակ չութ յան մի ջէթ նի կա կան հա
կա մար տութ յու նը կար գա վո րե լու հա մար տա րած քը փո խադր վեց ՄԱԿի հո
վա նու ներ քո:  Մինչ դեռ  Հա րավս լա վիան, ո րը 21րդ  դա րասկզ բում մա ցել 
էր եր կու հան րա պե տութ յուն, վե րած վեց  Փոքր  Հա րավս լա վիա յի ( Սեր բիա եւ 
 Չեռ նո գո րիա): 19922003թթ. կազ մա վոր վեց  Հա րավս լա վիա յի միու թե նա
կան հան րա պե տութ յու նը (ՀՄՀ), 20032006թթ.`  Սեր բիա յի եւ  Չեռ նո գո րիա յի 
հա մա դաշ նա յին միութ յու նը եւ 2006թ. հու նի սի 3ին միութ յու նից  Չեռ նո գո

11 “Госпожа Госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт”, М. 2004. С.514515.

12 Հիշեցնենք, որ բալկանյան թերակղզում տեղավորված Հարավսլավիան որպես 
պետություն իր գոյությունը պահպանեց ողջ XXրդ դարի ընթացքում` մուտք ունենալով դեպի 
Ադրիատիկ ծով: Մեծ Հարավսլավիայի, այնուհետեւ Հարավսլավիայի սոցիալիստական 
ֆեդերատիվ հանրապետության կազմում ընդգրկված էին Սերբիան, Չեռնոգորիան, 
Խորվաթիան, Սլովենիան, Մակեդոնիան, Բոսնիան եւ Հերցեգովինան ու երկու ինքնավար 
մարզ: Հարավսլավիան ձեւավորվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմից եւ Ավստրո
հունգարական կայսրության տապալումից հետո: Վերջինիս ծաղկման հիմական շրջանը 
Իոսիպ Բրոզ Տիտոյի կառավարման տարիներն էին, երբ ձեւավորվեց կապիտալիստական 
եւ սոցիալիստական համակարգերի սիմբիոզը` հետպատերազմյան շրջանում ստեղծելով 
զարգացման լայն հնարավորություններ: Տիտոյի մահից հետո վեց հանրապետություններում 
անցկացվեցին տեղական ընտրություններ (1990), որում հաղթանակ տարան ազգայնական 
ուժերը` նպաստելով Հարավսլավիայի փլուզմանը: Քաղաքացիական պատերազմի եւ 
Մեծ Հարավսլավիայի փլուզման արդյունքը xx դարի սկզբին ձեւավորված ինքնիշխան 
պետություններն էին` Սլովենիա, Խորվաթիա, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա, Մակեդոնիա:   
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րիա յի դուրս գա լուց հե տո  Հա րավս լա վիան վերջ նա կա նա պես դա դա րեց րեց 
իր գո յութ յու նը: 2008թ. փետր վա րին  Կո սո վո յի ինք նա վար մար զը, ո րը սեր
բե րի տե ղա հա նու մից հե տո հիմ ա կա նում բնա կեց ված էր ալ բա նա ցի նե րով, 
ԱՄՆի եւ Եվ րո պա յի ա ջակ ցութ յամբ հռչա կեց իր ան կա խութ յու նը:  

 Կո սո վո յի հա կա մար տութ յու նը նշա նա կա լի դեր խա ղաց  Ռու սաս տա նի 
եւ Ա րեւ մուտ քի ա ռանց այն էլ բարդ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:  Կո սո վո յի 
դեպ քե րը կա րե ւո րե ցին այն խնդիր նե րը, ո րոնք մինչ այդ մի ջազ գա յին հան
րութ յան կող մից կամ լրջո րեն չէին քննարկ վում, կամ էլ դրանց մա սին նա
խընտ րում էին չխո սել ընդ հան րա պես: Եվ սա վե րա բե րում էր ոչ միայն  Ռու
սաս տա նին:  Կո սո վո յի խնդրի լու ծում այն պես, ինչ պես այն տե ղի ու նե ցավ, 
նման էր շշից ջի նը դուրս թող նե լուն, երբ այ լեւս հնա րա վոր չէր նրան այն տեղ 
վե րա դարձ նել:

 Կո սո վո յից հե տո

 Հա րավս լա վիա յում փո խա կեր պում ե րի չա փից դուրս ման րա մասն նկա
րագ րութ յու նը միտ ված է ընդգ ծե լու, թե ինչ պես Եվ րո պա յի կենտ րո նում 
«սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յան» մա սով խախտ վեց ստա տուսքվոն: 
 Սա կայն ե թե վե րո հիշ յալ օ րի նակ ներն առնչ վում են միու թե նա կան հան րա
պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րում պե տութ յուն նե րի բա ժան մա նը (ինչ պես 
ԽՍՀՄի կամ  Հա րավս լա վիա յի դեպ քում), ա պա  Կո սո վո յի պա րա գա յում 
խոսքն ար դեն մետ րո պո լիա յից ինք նա վար մար զի ան ջատ ման մա սին է: Երբ 
 Հա րավս լա վիա յի պա տե րազ մից հե տո սկսե ցին խո սել  Կո սո վո յի ճա նաչ ման 
մա սին,  Ռու սաս տա նը հստակ պատ կե րաց րեց ի րեն սպառ նա ցող վտան գի 
չա փը: Այդ պատ ճա ռով 2007թ. հուն վա րի 21ին  Գեր մա նիա յի կանց լեր Ան
գե լա  Մեր կե լի հետ  Սո չիում կա յա ցած բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում  Ռու
սաս տա նի նա խա գահ Վ լա դի միր  Պու տինն ընդգ ծեց, որ ե թե մի ջազ գա յին 
հան րութ յու նը ո չինչ չա նի  Սեր բիա յի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան վե
րա կանգն ման հա մար, ա պա մյուս ժո ղո վուրդ ներն ի րա վունք ու նեն ա սե լու. 
« Մենք նույն պես ցան կա նում ենք այդ պես վար վել»: « Տա րած քա յին վե ճե րի 
լուծ ման հա մար պետք է կի րառ վեն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մընդ հա նուր 
բա նա ձե ւեր:  Կո սո վո յի խնդրի լուծ ման ճա նա պար հը հե տա գա յում կա րող է 
կի րառ վել նաեւ այլ դեպ քե րում»: Բ նա կա նա բար, «այլ դեպ քեր» ա սե լով` ակ
նարկ վում էին  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը, Աբ խա զիան,  Մերձդ նեստ րը եւ  Հա րա
վա յին Օ սիան, ո րոնք դե ֆակ տո ար դեն ան ջատ վել էին մետ րո պո լիա յից եւ 
ապ րում էին նրան ցից ան կախ: 2008թ. ապ րի լին հրա ժեշ տի մամ լո ա սու լի սի 
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ժա մա նակ  Պու տի նը հայ տա րա րեց. « Չեմ ցան կա նում ո րե ւէ մե կին վի րա վո
րել, սա կայն ար դեն 40 տա րի է, ինչ գո յութ յուն ու նի գործ նա կա նում ան կախ 
 Կիպ րո սի հան րա պե տութ յու նը. ին չո՞ւ այն չի ճա նաչ վել:  Կո սո վո յի միա կող
մա նի ճա նաչ ման ա ջակ ցութ յու նը հա կա բա րո յա կան եւ ա նօ րի նա կան է:  Մի՞
թե դուք` եվ րո պա ցի ներդ, չեք ա մա չում, որ նույ նան ման խնդիր նե րը լու ծե լիս 
ա ռաջ նորդ վում եք եր կա կի չա փա նիշ նե րով:  Մեզ ա սում են, որ  Կո սո վոն հա
տուկ դեպք է, սա կայն դա սուտ է, եւ բո լո րը դա քաջ գի տակ ցում են: Այն տեղ, 
ինչ պես որ ու րիշ տե ղե րում, էթ նի կա կան հա կա մար տութ յուն եւ հան ցա գոր
ծութ յուն ներ ե ղան եր կու կող մե րից էլ:  Մենք ի րա վի ճա կը փա կու ղի չենք տա
նում, այլ ձգտում ենք ստեղ ծել վար քագ ծի միաս նա կան կա նոն ներ:  Ցա վոք, 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քը հի մա չի պաշտ պա նում փոքր պե տութ յուն նե րի շա
հե րը»13: 

Ի հար կե,  Ռու սաս տա նի ան հանգս տութ յու նը կա րե լի է հաս կա նալ, քան
զի  Կո սո վո յի նա խա դե պը, նույն  Պու տի նի պատ կե րա վոր ար տա հայ տութ
յամբ, սահ ման նե րի վե րա ձեւ ման ա ռու մով բա ցեց « Պան դո րա յի արկ ղը»: 
2008թ. օ գոս տո սի 29ին « Սի էն էն» (CNN) հե ռուս տաըն կե րութ յա նը տված 
հար ցազ րույ ցում  Պու տինն ար դեն վար չա պե տի պաշ տո նում հայ տա րա րեց. 
«Երբ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո փլուզ վեց ռու սա կան 
կայս րութ յու նը, Վ րաս տա նը հայ տա րա րեց սե փա կան պե տութ յան ստեղծ
ման մա սին, իսկ Օ սիան ցան կա ցավ մալ  Ռու սաս տա նի կազ մում, եւ դա 
ե ղավ 1917թ. դեպ քե րից ան մի ջա պես հե տո: Այս կա պակ ցութ յամբ Վ րաս
տա նը 1918թ. այն տեղ անց կաց րեց շատ դա ժան պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն` 
1921թ. կրկնե լով այն: Երբ ձե ւա վոր վեց ԽՍՀՄը, Ս տա լի նի ո րոշ մամբ այս 
տա րածք նե րը վերջ նա կա նա պես ամ րա կայ վե ցին Վ րաս տա նին: Ս տա լի նը, 
ինչ պես հայտ նի է, ազ գութ յամբ վրա ցի էր: Այն պես որ, նրանք, ով քեր պնդում 
են, որ այս տա րածք ներն այ սու հետ եւս պետք է պատ կա նեն Վ րաս տա նին, 
ստա լի նա կան ներ են, նրանք պաշտ պա նում են Իո սիֆ  Վի սա րիո նի Ս տա լի նի 
ո րո շու մը»14:

Աս ված է չա փա զանց հստակ: Այս պի սով` ըն դուն վում է, որ ԽՍՀՄում տա
րած քա յինվար չա կան սահ ման նե րը գծվել են կա մա յա կա նո րեն` ա ռանց ո րե
ւէ ի րա վա կան հիմ ա վոր ման կամ հաշ վի առ նե լու տա րա ծաշր ջա նի էթ նիկ 
կազ մը: Ոչ ոք չէր մտա ծում, թե ին չու օ սե րը պետք է ապ րեն միմ յան ցից ան
ջատ` տար բեր պե տութ յուն նե րում, ինչ պի սիք են  Հա րա վա յին եւ Հ յու սի սա յին 

13 http://malchish.org/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=35  
«Պուտինի մամլո ասուլիսը գերմանական մամուլի հայելում»: 

14 «Սի Էն Էն» հ/ը, Վլադիմիր Պուտին.  «Ո՞վ բացեց «Պանդորայի արկղը» 29.08.2008:
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Օ սիա նե րը:  Բա ժան ման նման սկզբուն քով են ա ռաջ նորդ վել  Նա խի ջե ւա նի, 
 Ղա րա բա ղի, Ղ րի մի պա րա գա յում. այ սօ րի նակ դեպ քե րը շատ են:  Նույն հար
ցազ րույ ցում թե ման զար գաց նե լով` նա նշեց. «…վեր ջին տա րի նե րին մեր 
ա մե րի կա ցի գոր ծըն կեր ներն ա ռաջ նորդ վում են ու ժի, այլ ոչ թե մի ջազ գա
յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րով: Երբ մենք փոր ձե ցինք կա սեց նել  Կո սո վո
յի վե րա բեր յալ ո րո շու մը, ոչ ոք մեզ չլսեց:  Մենք ա սում էինք` մի ա րեք դա, 
սպա սեք:  Դուք մեզ  Կով կա սում ծանր կա ցութ յան մեջ եք դնում: Ի՞նչ պետք 
է ա սենք  Կով կա սի փոքր ժո ղո վուրդ նե րին, ին չո՞ւ  Կո սո վոն կա րող է ստա նալ 
ան կա խութ յուն, իսկ այն տե ղի պե տութ յուն նե րը` ոչ:  Դուք մեզ ան հար մար վի
ճա կի մեջ եք դնում:  Մե զա նից զատ` ոչ ոք այն ժա մա նակ չէր խո սում մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի մա սին:  Հի մա բո լո րը հի շե ցին:  Հի մա, չգի տես ին չու, բո լո րը 
սկսե ցին խո սել մի ջազ գա յին ի րա վուն քի մա սին:  Բայց ո՞վ բա ցեց « Պան դո
րա յի արկ ղը»:  Մի՞ թե մենք: Ոչ:  Սա մեր ո րո շու մը եւ քա ղա քա կա նութ յու նը չէ: 
 Մի ջազ գա յին ի րա վուն քում առ կա է եւ մե կը, եւ մյու սը` պե տութ յան տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան սկզբուն քը եւ ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը:  Պար
զա պես հար կա վոր է պայ մա նա վոր վել խա ղի կա նոն նե րի շուրջ»:

ԵՄում  Ռու սաս տա նի նախ կին դես պան,  Դաշ նա յին խորհր դի մի ջազ
գա յին կա պե րի կո մի տեի նա խա գահ  Վա սի լի  Լի խա չո վը այս ա ռու մով հե
տաքր քիր միտք ար տա հայ տեց. « Ռու սաս տա նը, նշել է նա, հնա րա վոր էր 
հա մա րում շրջա դարձ դե պի  Կո սո վո յին ինչոր կար գա վի ճա կի տրա մադ րում, 
ո րին կնա խոր դեր սկզբում ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րի, սերբ բնակ
չութ յան ի րա վունք նե րի եւ ա զա տութ յուն նե րի ա պա հո վու մը:  Մո տա վո րա
պես 34 տա րի անց հայտն վեց նոր բա նա ձեւ` միա ժա մա նակ չա փա նիշ ներ 
եւ կար գա վի ճակ: Այ սօր  Ռու սաս տա նը, ռու սա կան ար տա քին քա ղա քա կա
նութ յու նը են թարկ վում են դի վա նա գի տա կան, քա ղա քա կան եւ հո գե բա
նա կան ճնշման. նույն  Վա շինգ տո նը հար ցը դնում է հե տեւ յալ կերպ` նախ 
կար գա վի ճակ, ա պա ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ ներ, ին չը  Ռու սաս տա նի 
հա մար չի կա րող ըն դու նե լի լի նել»15: 

 Ռու սաս տա նի եւ ԱՄՆի դի մա կա յութ յու նը բալ կան յան ճգնա ժա մի շրջա
նում ա ռանձ նա պես խո րա ցավ, քան զի  Ռու սաս տանն ի րե րի տրա մա բա
նութ յամբ չէր կա րող չմի ջամ տել հա կա մար տութ յա նը, ո րում սեր բերն ի րենց 
պատ մութ յան ըն թաց քում ար դեն ո րե րորդ ան գամ բա ժան վում են «ա րեւմտ
յան» ու ղու հե տե ւորդ նե րի եւ «ռու սա մետ նե րի»:  Ռու սաս տա նը, սա կայն, գի
տակ ցում էր բալ կան յան հա կա մար տութ յան ըն թաց քում իր ան զո րութ յու նը 
եւ հի վան դա գին էր դրան ար ձա գան քում: Ա վե լին`  Կո սո վո յի նա խա դե պի 

15  “Эхо Москвы”: Косово и Абхазия: прецендент или нет? 19.09.2007 
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վտան գա վո րութ յու նը գի տակ ցում էր ոչ միայն  Ռու սաս տա նը:  Բա վա կան է 
միայն աչ քի անց կաց նել այն երկր նե րի ցան կը, ո րոնք ա ռա վել սուր կեր պով 
հան դես ե կան  Կո սո վո յի ան կա խութ յան դեմ: Ն րանց թվում էին  Հու նաս տա
նը,  Կիպ րո սը,  Ռու մի նիան, Ս լո վա կիան, ո րոն ցում ազ գա յին փոք րա մաս
նութ յուն նե րով հոծ բնա կեց ված տա րածք նե րը գտնվում էին  Բալ կան նե րում 
ծա վալ վող ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի թա տե րա բե մի ան մի ջա կան հա
րե ւա նութ յամբ16: Վ տան գա վոր կա րող էին դառ նալ Տ րան սիլ վա նիա յի կամ 
Ս լո վա կիա յի հա րա վում էթ նի կա կան հա կա մար տութ յուն նե րը:  Սու դե տա կան 
գեր մա նա ցի նե րը կա րող են բա ժա նել  Չե խիան: Ընդ ո րում, միան գա մայն հա
վա նա կան է, որ  Գեր մա նիան եւ  Հուն գա րիան կա րող են մի ջամ տել այդ հա
կա մար տութ յուն նե րին: Ան ջատ ման վտանգն առ կա է  Կա նա դա յում (Ք վե բեկ), 
Իս պա նիա յում (ար մա տա կան  Բաս կո նիա, ինչ պես նաեւ  Կա տա լո նիա), Ի տա
լիա յում (Հ յու սի սա յին Ի տա լիա,  Կոր սի կա) եւ  Մեծ Բ րի տա նիա յում (Իռ լան
դիա յի խնդի րը, ո րը սրվեց  Կո սո վո յի հար ցին զու գա հեռ,  Շոտ լան դիա յում): 
Ի հա վաս տում աս վա ծի` հարկ է նշել, որ 2011թ.  Շոտ լան դիա յի տե ղա կան 
ընտ րութ յուն նե րում հաղ թա նակ տա րան ազ գայ նա կան նե րը, ում նպա տա կը, 
ինչ պես հայ տա րա րե ցին,  Մեծ Բ րի տա նիա յի կազ մից դուրս գա լու վե րա բեր
յալ  Շոտ լան դիա յի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման հան րաք վեի անց կա ցում է: Այս
պի սով` պարզ դար ձավ, որ խոս քը ոչ միայն նախ կին  Հա րավս լա վիա յի բա
ժան ման եւ նա խա դե պի ստեղծ ման մա սին է:  Հարցն ա վե լի խոր քա յին էր եւ 
շա րու նա կում է այդ պի սին մալ:  Կո սո վո յի նա խա դե պը փաս տա ցի ստեղ ծեց 
նոր աշ խար հա կարգ, ին չի մա սին մի քա նի տա րի անց վկա յում են ներ կա յիս 
ա րա բա կան պե տութ յուն նե րը:

Ա րեւ մուտ քի կող մից  Կո սո վո յի ճա նա չում իս կա պես դար ձավ նա խա դեպ, 
ո րից հե տո փաս տո րեն ար ձակ վե ցին բո լո րի ձեռ քե րը: Ե թե մինչ այդ պա հը 
պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի փո փո խութ յունն ըն թա նում էր կող մե րի հա
մա ձայ նութ յամբ (խոս քը հետ պա տե րազմ յան ժա մա նա կաշր ջա նի մա սին է), 
ա պա այժմ բո լո րի շուր թե րից կհնչի  Կո սո վո յի նա խա դե պը:  Բո լո րը հաս կա
նում են, որ վե րա պա հում ե րը, թե սա ե զա կի, մյուս տա րած քա յին վե ճե րի 
հետ ա ղերս չու նե ցող դեպք է, ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պա տաս խա նում:

2010թ. հար ցի հա տուկ կա րե ւո րութ յու նը հաս տա տեց ՄԱԿի  Մի ջազ գա
յին դա տա րա նը, որն ամ փո փեց  Կո սո վո յի կար գա վի ճա կի շուրջ եր կու տա
րի տե ւած խորհր դատ վութ յուն նե րը: Ու թե պետ դա տա րա նի ո րո շում ու նի 
խորհր դատ վա կան բնույթ, սա կայն քա ղա քա կան ա ռու մով այն չի կա րե լի 

16  С. Хелемендик. Crazy Empire – Америка зажигает. “ИноСМИ”, Россия, 
31.03.2008
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թե րագ նա հա տել:  Հար ցը ձե ւա կերպ ված էր բա վա կան պարզ. « Հա մա պա
տաս խա նո՞ւմ է արդ յոք մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին  Կո սո վո յի 
ինք նահռ չակ կա ռա վա րութ յան կող մից ան կա խութ յան միա կող մա նի ճա նա
չու մը»: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար տասն հինգ դա տա վոր նե րից 
պա հանջ վեց եր կու տա րի ժա մա նակ եւ գրե թե քա ռա սուն երկ րի վկա յութ
յուն:  Թե պետ դա տավ ճի ռը բաղ կա ցած էր 30 է ջից, բո լո րին հե տաքրք րում էր 
միայն մեկ նա խա դա սութ յուն: Եվ այդ նա խա դա սութ յու նը վեր ջա պես հրա
պա րակ վեց. «Ել նե լով վե րոգր յա լից` դա տա րա նը հան գում է եզ րա կա ցութ
յան, որ մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը չի ար գե լում ան կա խութ յան հռչա կու
մը եւ, այս պի սով, 2008թ. փետր վա րի 17ին  Կո սո վո յի ան կա խութ յան հռչա
կու մը չի հա կա սում մի ջազ գա յին ի րա վուն քին»17:

Այս ո րո շում ա ռաջ բե րեց  Ռու սաս տա նի կան խա տե սե լի բա ցա սա կան 
ար ձա գան քը:  Դաշ նա յին խորհր դի պաշտ պա նութ յան եւ անվ տան գութ յան 
կո մի տեի նա խա գահ  Վիկ տոր Օ զե րո վը հայ տա րա րեց, որ «դա տա կան վճի
ռը դա տա կան վճիռ է եւ գնա հատ ման են թա կա չէ:  Սա եւս մի ծան րակ շիռ 
փաս տարկ է  Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի ինք նիշ խա նութ յան հռչակ
ման օգ տին»:  Դաշ նա յին խորհր դի ա ռա ջին փոխ խոս նակ Ա լեք սանդր  Տոր շի
նը հա մա րում է, որ «ՄԱԿի դա տա րա նը բա րո յա կան ո րե ւէ ի րա վունք չու նի 
զբաղ վե լու նմա նա տիպ հար ցե րով:  Կո սո վո յի վե րա բեր յալ նրա ըն դու նած 
ո րո շու մը ստեղ ծում է վտան գա վոր նա խա դեպ:  Հենց ՄԱԿի դա տա րա նի 
թողտ վութ յամբ ի րա կա նաց վե ցին նախ կին  Հա րավս լա վիա յի եւ  Սեր բիա յի 
ռմբա կո ծութ յուն նե րը: Ն րա թողտ վութ յամբ կո սով ցի ա վա զակ նե րը ոչն չաց
րին խա ղաղ բնակ չութ յա նը, ա վե րե ցին սեր բա կան տա ճար նե րը»18:  Միա ժա
մա նակ նա հա մա րում է, որ ե թե  Կո սո վո յի հար ցի շուրջ դա տա վա րութ յուն 
պետք է անց կաց վեր, ա պա միայն` « Սեր բիա յի մոխ րա ցած գյու ղե րի, ինչ պե
սեւ սեր բա կան ոչն չաց ված վան քե րի ու գե րեզ ման նե րի տա րած քում»: «Ե թե 
այդ դա տա վոր նե րը հայտն վեին այն տեղ` մոխ րա կույ տում, նա յեին շուրջ բո լո
րը, հնա րա վոր է` նրանց խիղ ճը կարթ նա նար», ա սել է  Տոր շի նը:

 Հաս կա նա լի է, որ տվյալ պա րա գա յում  Ռու սաս տա նին մտա հո գում են 
ոչ այն քան ար տա քին հա կա մար տութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են ԼՂՀն,  Մերձդ
նեստ րը,  Հա րա վա յին Օ սիան, Աբ խա զիան, որ քան ներ քին սպառ նա լիք նե րը` 
կապ ված Հ յու սի սա յին  Կով կա սի,  Թա թարս տա նի եւ մյուս ազ գա յին կազ մա
վո րում ե րի ճա կա տագ րե րի հետ: Տ րա մա բա նա կան է, որ ար տա քին հա կա

17 Vesti.ru: Международный суд ООН потвердил независимость Косова. 23.07.2010.

18 News. Ru: Решение суда по Косово дает основания для суверенитета Южной 
Осетии и Абхазии, считают в Совфеде. 23.07.2010.
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

մար տութ յուն նե րի կար գա վո րում ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է երկ րի ներ սում 
հնա րա վոր սպառ նա լի քին:  Թա թարս տա նում, օ րի նակ, նման մի տու մը հաս
տա տում են գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ բազ մա թիվ փոր ձա գետ նե րի ար ձա
գանք նե րը: «Հ յու սի սա յին  Կով կա սում ռու սա կան պե տութ յան դեմ զին ված 
պայ քար ծա վա լող իս լա միստ նե րը ա վե լի հա ճախ են հան դես գա լիս «ջի հա
դը» դե պի  Պո վոլ ժիե, մաս նա վո րա պես`  Թա թարս տան տա րա ծե լու կո չով»: 
«Այս մի տու մը վերջ նա կա նա պես ձե ւա վոր վեց վեր ջին եր կու տար վա ըն
թաց քում` հա մընկ նե լով  Թա թարս տա նի մահ մե դա կան հա մայն քում նկատ
վող ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի հետ…»19: Այս ա ռու մով ար դեն բուն 
 Ռու սաս տա նում հե տա գա սահ մա նագծ ման եւ սահ մա նա զատ ման վտան գի 
սպառ նա լիքն ա ռա վել հրա տապ է դառ նում:

 Կո սո վո յի վե րա բեր յալ ո րո շու մը  Ռու սաս տա նի հա մար ա ռա վել ցա վա գին 
էր, քան զի միա ժա մա նակ հրա պա րակ վե ցին  Լե հաս տա նում եւ  Չե խիա յում 
հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի տար րե րի տե ղա կայ ման, 
ինչ պես նաեւ Ուկ րաի նա յի եւ Վ րաս տա նի` ՆԱՏՕին ան դա մակ ցե լու վե րա
բեր յալ ծրագ րե րը: Ընդ ո րում, հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան տե ղա
կա յու մը հիմ ա վոր վում էր ի րա նա կան սպառ նա լի քին դի մա կա յե լու անհ րա
ժեշ տութ յամբ:  Սա կայն քար տեզն ու սում ա սի րե լիս ան զեն աչ քով ան գամ 
ե րե ւում է, որ Ի րա նից սպառ նա ցող վտան գը չե զո քաց նե լու նպա տա կով 
 Լե հաս տա նում հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի տե ղա կա
յու մը ռազ մա կան տե սանկ յու նից լուրջ չէ: Ա վե լին` խա ղա ղութ յուն եւ կա յու
նութ յուն ա պա հո վե լու պատր վա կով  Կո սո վո յում տե ղա կայ վեց ԱՄՆ  Բոնդս
թիլ (Bondsteel) ռազ մա կա յա նը:  Դա լցրեց  Ռու սաս տա նի համ բե րութ յան բա
ժա կը20:

 Կո սո վո յի հա կա մար տութ յան խո րա պատ կե րին ըն թա նում էր մեկ այլ գոր
ծըն թաց: ԽՍՀՄ փլու զու մից եւ  Վար շավ յան պայ մա նագ րի երկր նե րի բլո կի 
կազ մա լու ծու մից հե տո  Ռու սաս տանն ինչոր կերպ այն փո խա րի նե լու նպա
տա կով հա ջող ված փորձ ձեռ նար կեց` ստեղ ծե լով Ան կախ պե տութ յուն նե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան (ԱՊՀ) երկր նե րի հետ ռազ մա քա ղա քա կան դա շին
քը: 1992թ. մա յի սին  Հա յաս տա նը,  Ղա զախս տա նը, Ղր ղըզս տա նը,  Ռու սաս
տա նը,  Տա ջիկս տա նը եւ Ուզ բեկս տա նը  Տաշ քեն դում կնքե ցին  Հա վա քա կան 
անվ տան գութ յան պայ մա նա գիր: Եվ ե թե 1993թ. տար բեր ժա մա նա կա հատ

19 Раис Сулейманов. “Вилаят ИдельУрал”: начало салафитизации Татарстана по 
северокавказскому сценарию. Новое Восточное Обозрение. 03.04.2011.

20 2011թ. մայիսի սկզբին, համաձայն թուրքական “Միլիեթ” թերթի, որն իր հերթին 
վկայաբերում է բոսնիական աղբյուրներ, ԱՄՆը պատրաստվում է այդ հենակետը տալ 
Թուրքիային:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ված նե րում վեր ջի նիս ան դա մակ ցե ցին Ադր բե ջա նը, Վ րաս տա նը եւ  Բե լա ռու
սը, ա պա Ուկ րաի նան կտրա կա նա պես դեմ էր ան դա մակ ցութ յա նը: 2004թ. 
դեկ տեմ բե րի 2ին  Հա վա քա կան անվ տան գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր
պութ յու նը (ՀԱՊԿ) ստա նում է մի ջազ գա յին կար գա վի ճակ: ՄԱԿի Գլ խա վոր 
ա սամբ լեան բա նա ձեւ ըն դու նեց իր վե հա ժո ղո վում ՀԱՊԿին դի տոր դի կար
գա վի ճակ տրա մադ րե լու մա սին: 1999թ. Ադր բե ջա նը, Վ րաս տա նը եւ Ուզ
բեկս տա նը հրա ժար վե ցին եր կա րաց նել պայ մա նա գի րը` փաս տա ցի դուրս 
գա լով ՀԱՊԿից: Ադր բե ջա նը եւ Վ րաս տա նը հույս ու նեին, որ ՀԱՊԿը կօգ նի 
ի րենց տա րած քա յին խնդիր նե րը (Աբ խա զիա,  Հա րա վա յին Օ սիա,  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բաղ) կար գա վո րե լու հար ցում` ել նե լով ՀԱՊԿին ան դա մագր ված պե
տութ յուն նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան սկզբուն քից: 

 Սա կայն սպա սում ե րը չար դա րա ցան, ին չի պատ ճա ռով Ադր բե ջա նը եւ, 
ա ռա վե լա պես, Վ րաս տա նը ի րենց հա յացք ներն ուղ ղե ցին դե պի Ա րեւ մուտք: 
Ուկ րաի նան նույն պես որ դեգ րեց ա րեւմ տա մետ ու ղե գիծ` ձգտե լով վա րել ներ
քին եւ ար տա քին ա ռա վել ան կախ քա ղա քա կա նութ յուն: Ա վե լին` 1997թ. Ա րեւ
մուտ քի միջ նոր դութ յամբ ստեղծ վեց ժո ղովր դա վա րաց մա նը եւ տնտե սա կան 
զար գաց մա նը միտ ված տա րա ծաշր ջա նա յին ՎՈՒԱՄ կազ մա կեր պութ յու նը, 
ո րի կազ մում ընդգրկ վե ցին Վ րաս տա նը, Ուկ րաի նան, Ադր բե ջա նը եւ  Մոլ դո
վան: 19992005թթ. կազ մա կեր պութ յանն ան դա մակ ցում էր նաեւ Ուզ բեկս
տա նը, ո րը  Թուրք մե նիա յի հետ մեկ տեղ հետ խորհր դա յին Ա սիա յում վա րում էր 
 Մոսկ վա յից հա մե մա տա բար ան կախ  քա ղա քա կա նութ յուն: ՎՈՒԱՄը կա րե լի 
է բնու թագ րել իբ րեւ ԱՊՀ շրջա նա կից դուրս դե պի եվ րո պա կան եւ մի ջազ գա
յին կա ռույց ներ միտ ված կազ մա կեր պութ յուն:  Միութ յան ան մի ջա կան նպա
տա կը նրա նում ընդգրկ ված պե տութ յուն նե րի`  Ռու սաս տա նից տնտե սա կան եւ, 
ա ռա ջին հեր թին, է ներ գե տիկ կախ վա ծութ յան թու լա ցում էր եւ  Ռու սաս տա նը 
շրջան ցող Ա սիա ( Կաս պից) Կով կասԵվ րո պա ճա նա պար հով է ներ գա կիր նե
րի տա րանց ման հնա րա վո րութ յան ստեղ ծու մը:  Քա ղա քա կան պատ ճառ նե
րի թվում նշվում էր  Ռու սաս տա նի` ԵՍԶՈՒ սահ մա նա փակ ման վե րա նայ ման 
նպա տա կադ րում ե րին դի մա կա յե լը, քան զի մտա վա խութ յուն կար, որ այն կա
րող էր օ րի նա կա նաց վել Վ րաս տա նում եւ  Մոլ դո վա յում` ան կախ վեր ջին նե րիս 
հա մա ձայ նութ յու նից, ինչ պես նաեւ Ուկ րաի նա յում ռու սա կան զո րախմ բե րի 
առ կա յութ յու նը: ՎՈՒԱՄի քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յունն ա ռա վել ակն հայտ 
դար ձավ այն բա նից հե տո, երբ Վ րաս տա նը, Ադր բե ջա նը եւ Ուզ բեկս տա նը 
դուրս ե կան ՀԱՊԿ կազ մից (1999թ.):  Ռու սա կան ԶԼՄնե րը ՎՈՒԱՄը միշտ 
գնա հա տում էին որ պես հա կա ռու սա կան դա շինք կամ էլ «նարն ջա գույն ազ գե
րի» կազ մա կեր պութ յուն, ո րի թի կուն քում կանգ նած է ԱՄՆը:
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 Միա ժա մա նակ հետ խորհր դա յին տա րած քում հնա րա վոր դար ձան գու
նա վոր հե ղա փո խութ յուն նե րը:  Ռու սաս տա նի հա մար սա նշա նա կում էր իր 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան լիա կա տար ձա խո ղում, քան զի նա հա մա
րում էր եւ է, որ հետ խորհր դա յին տա րածքն իր կեն սա կան շա հե րի գո տում 
է: 2003թ. «վար դե րի հե ղա փո խութ յան» արդ յուն քում Վ րաս տա նում իշ խա
նութ յան ե կավ  Մի խա յիլ  Սա հա կաշ վի լին, ով ստա ցել էր փայ լուն ա րեւմտ յան 
կրթութ յուն եւ ձգտում էր իր հայ րե նի քում ներդ նել ա րեւմտ յան ար ժեք ներն 
ու ա րեւմ տաեվ րո պա կան քա ղա քա կան մշա կույ թը: 2004թ. Ուկ րաի նա յի 
«նարն ջա գույն» հե ղա փո խութ յան արդ յուն քում  Կուչ մա յին փո խա րի նե լու 
ե կավ  Վիկ տոր  Յուշ չեն կոն: 2005թ. Ղր ղըզս տա նում տե ղի ու նե ցավ «կա կաչ
նե րի» հե ղա փո խութ յու նը, ո րը 2010թ. փո խա րին վեց «սե խե րի» հե ղա փո
խութ յամբ: Ի հար կե, հե ղա փո խութ յուն ներն ա մե նուր հարթ չէին ըն թա նում: 
Ղր ղըզս տա նում, օ րի նակ, այս հե ղա փո խութ յուն ներն ու ղեկց վե ցին բազ մա
թիվ զո հե րով: Իսկ  Հա յաս տա նում 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե
րի արդ յունք նե րի ար դա րութ յան վե րա կանգ նու մը հան գեց նում է ող բեր գութ
յան, ո րի հե տե ւան քով սպան վում է 10 մարդ:  Հատ կան շա կան է, որ հետ
խորհր դա յին տա րած քում բո լոր գու նա վոր հե ղա փո խութ յուն նե րի հիմ քում 
ընտ րա կան գոր ծըն թաց ներն էին:  Ռու սաս տա նը գու նա վոր հե ղա փո խութ
յուն նե րը միշտ կա պում էր այս գոր ծըն թաց նե րում ա րեւմտ յան մի ջամ տութ
յան եւ ֆի նան սա վոր ման հետ:  Նույ նիսկ վար կա բեկ ված օ լի գարխ  Բո րիս 
 Բե րե զովս կու հրա պա րա կա յին խոս տո վա նութ յուն նե րը, թե Վ րաս տա նում եւ 
Ուկ րաի նա յում հե ղա փո խութ յուն նե րը ֆի նան սա վո րել է ան ձամբ ին քը, ի զո
րու չէին  Ռու սաս տա նին հա մո զել հա կա ռա կը:

2004թ. Վ րաս տա նում եւ Ուկ րաի նա յում կա յա ցած ընտ րութ յուն նե րի ժա
մա նակ  Ռու սաս տա նը չկա րո ղա ցավ ա պա հո վել ռու սա մետ թեկ նա ծու նե
րի իշ խա նութ յան գա լը: Եվ սա այն դեպ քում, երբ այն տեղ ան դուլ աշ խա
տում էին ռու սա կան քաղ տեխ նո լոգ նե րը: Ակն հայտ էր, որ  Ռու սաս տա նը 
գնա լով դժվա րա նում էր իր ան մի ջա կան հա րե ւան նե րի ներ քա ղա քա կան 
կյան քում ճշգրտում եր մտցնել:  Նույ նիսկ Աբ խա զիա յում 2004թ. կա յա ցած 
ընտ րութ յուն նե րում հաղ թո ղը ո րոշ վեց կրկնա կի քվեար կութ յու նից հե տո եւ 
ոչ ի նպաստ  Ռու սաս տա նի ցան կութ յուն նե րի: Այդ առն չութ յամբ աբ խա զա
կան « Չե գեմս կա յա պրավ դա» թեր թը գրեց. « Վեր ջին շրջա նում Աբ խա զիա յի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը փոխ վում է: Ե թե նախ կի նում այն տեղ (Ա րեւ մուտ
քում) հա մա րում էին, որ Աբ խա զիան  Մոսկ վա յի խա մա ճիկն է, ա պա 2004թ. 
կա յա ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո ա մեն ինչ փոխ վեց: 
Այն ժամ աբ խազ ժո ղո վուր դը քվեար կեց ոչ այն պես, ինչ պես ցան կա նում էին 
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Կ րեմ լում» (նկա տի ու նեն ընտ րութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լը): Ուկ րաի նա յում 
«նարն ջա գույն նե րի» իշ խա նութ յան գալն ա վե լի սրեց Ա րեւ մուտ քի եւ  Ռու
սաս տա նի դի մա կա յութ յու նը:  Ռու սաս տա նից ան կախ քա ղա քա կա նութ յուն 
վա րե լու` Ուկ րաի նա յի ձգտու մը, ո րը միտ ված էր Ա րեւ մուտ քի հետ ին տեգր
մա նը,  Ռու սաս տա նում չէին կա րող հան գիստ ըն դու նել: Ըստ էութ յան,  Միութ
յան փլու զու մից հե տո Եվ րո պա յի կենտ րո նում կազ մա վոր վեց մի պե տութ յուն, 
որն իր տա րած քով զի ջում էր միայն  Ռու սաս տա նին: Ուկ րաի նա յի տա րած քը 
603.700 քառ. կմ  է, այն դեպ քում, երբ Ֆ րան սիա յի տա րած քը, որ մե ծութ
յամբ Եվ րո պա յում երկ րորդն է Ուկ րաի նա յից հե տո, զբա ղեց նում է ըն դա մե նը 
547.030 քառ. կմ  տա րածք: Այ սինքն` այն մի ամ բողջ  Խոր վա թիա յի չա փով 
մեծ է Ֆ րան սիա յից ( Խոր վա թիա յի տա րած քը կազ մում է 56.538 քառ. կմ)21: 

 Ռու սաս տա նում քա ղա քա կան ու ժե րը հաս կա նում էին, որ Ուկ րաի նա յի 
ամ բող ջա կան ին տեգ րու մը Եվ րո պա յին ի րենց երկ րում կա րող է սկզբնա
վո րել ան կա ռա վա րե լի գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք կհան գեց նեն պե տութ յան 
մաս նատ մա նը: Ի հաս տա տում աս վա ծի` մեջ բե րենք ա մե րի կա ցի հայ տի 
քա ղա քա գետ Զ բիգ նեւ Բ ժե զինս կու խոս քե րը. «Ուկ րաի նան` հան դի սա նա
լով նոր եւ կա րե ւոր տա րածք եվ րա սիա կան շախ մա տա յին տախ տա կի վրա, 
աշ խար հա քա ղա քա կան կենտ րոն է, քան զի նրա գո յութ յու նը` որ պես ան կախ 
պե տութ յուն, օգ նում է փո խա կեր պել բուն  Ռու սաս տա նը: Ա ռանց Ուկ րաի նա
յի  Ռու սաս տա նը դա դա րում է լի նել եվ րա սիա կան պե տութ յուն: Ա ռանց Ուկ
րաի նա յի  Ռու սաս տա նը դեռ կա րող է պայ քա րել կայս րութ յան կար գա վի ճա
կի հա մար, սա կայն այս դեպ քում այն կդառ նա հիմ ա կա նում ա սիա կան կայ
սե րա կան պե տութ յուն եւ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կներ քաշ վի  Մի ջին 
Ա սիա յի հյու ծիչ հա կա մար տութ յուն նե րի մեջ… Ե թե  Մոսկ վան կա րո ղա նա 
վե րա դարձ նել 52 մի լիոն ազ գաբ նակ չութ յուն, հսկա յա կան պա շա րա մի ջոց
ներ ու նե ցող, ինչ պես նաեւ դե պի  Սեւ ծով մուտք ա պա հո վող Ուկ րաի նա յի 
նկատ մամբ իր վե րահս կո ղութ յու նը, ա պա  Ռու սաս տանն ինք նա բե րա բար 
կստա նա Եվ րո պա յում եւ Ա սիա յում տա րած ված հզոր կայ սե րա պե տութ յուն 
դառ նա լու մի ջոց նե րը»22:

 Սա չէին կա րող չհաս կա նալ  Ռու սաս տա նում, ո րը բարդ կա ցութ յան մեջ 
էր հայտն վել հատ կա պես այն բա նից հե տո, երբ Ուկ րաի նան նախ կին ԽՍՀՄ 
հան րա պե տութ յուն նե րի հան գույն հռչա կեց ան կա խութ յուն` ինք նա բե րա
բար իր կազ մում ընդգր կե լով Ղ րի մի թե րակղ զին, որ  Ռու սաս տա նի տի րա

21  http://worldgeo.ru/lists/?id=2&loc=europe Площади территорий стран Европы.

22  Զբիգնեւ Բժեզինսկի: Մեծ շախմատային տախտակ: Մ.: Միջազգ. հարաբերություններ, 
1998.
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պե տութ յան տակ էր ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ նե րից23: Ընդ 
ո րում,  Ռու սաս տա նի սեւ ծով յան նա վա տոր մի` Սե ւաս տո պո լում տե ղա կայ
ված ռազ մա ծո վա յին հե նա կե տը փաս տա ցի մաց Ուկ րաի նա յի տա րած
քում: Այն ան մի ջա պես  Ռու սաս տա նի հա մար մեծ խնդիր հա րու ցեց, քան զի 
Ուկ րաի նան հա մա ռո րեն պա հան ջում էր իր տա րած քից դուրս բե րել «օ տա
րերկր յա նա վա տոր մը»: Այս պա հանջ նե րը հատ կա պես ու ժե ղա ցան  Վիկ տոր 
 Յուշ չեն կո յի նա խա գա հութ յան տա րի նե րին: Բ նա կա նա բար` Ուկ րաի նան 
ձեռ նա մուխ ե ղավ սե փա կան նա վա տոր մի ստեղծ մա նը, իսկ  Սե ւաս տո պո լի 
ծո վա խոր շը նա վե րի հա մար թշնա մուց պատս պար վե լու հիա նա լի թաքս տոց 
է` ստեղծ ված բնութ յան կող մից:  Սեւ ծո վում չկա այն պի սի բնա կան թաքս
տոց, ինչ պի սին  Սե ւաս տո պո լինն է:  Ռու սա կան նա վա տոր մի վե րա տե ղա կա
յու մը  Ռու սաս տա նի տա րած քում կապ ված է  նա վա մա տույց նե րի կա ռուց
ման եւ են թա կա ռուց վածք նե րի ստեղծ ման հսկա յա կան ծախ սե րի հետ:

Ա մե նագլ խա վո րը, սա կայն, այն է, որ  Ռու սաս տա նի տա րած քում` որ տեղ 
էլ տե ղա կայ վի սեւ ծով յան նա վա տոր մը, այն պես պաշտ պան ված չի լի նի, 
ինչ պես  Սե ւաս տո պո լում: 1954թ. Խ րուշ չո վի կա մա յա կան կու սակ ցա կան 
ո րոշ մամբ Ղ րի մի հանձ նու մը Ուկ րաի նա յի խորհր դա յին սո ցիա լիս տա կան 
հան րա պե տութ յա նը (ՈՒԽՍՀ)  Ռու սաս տա նի հա մար դար ձավ նույն պի սի ող
բեր գութ յուն, ինչ պես  Հա յաս տա նի հա մար նա խորդ դա րի 20ա կան թթ. Ադր
բե ջա նի կազ մում  Լեռ նա յին  Ղա րա բաղն ընդգր կե լու վե րա բեր յալ կու սակ ցա
կան ո րո շու մը: Ղ րի մի եւ  Սե ւաս տո պո լի ա ռու մով կրքե րը բոր բոք վում էին 
եր կուս տեք:  Բա զում ռուս քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ բա ցեի բաց հայ տա րա րե
ցին, որ  Սե ւաս տո պո լը եր բեք ուկ րաի նա կան չի ե ղել եւ չի լի նե լու. այն միշտ 
պատ կա նել է  Ռու սաս տա նին: Այս ա ռու մով հատ կա պես ջանք չէր խնա յում 
 Մոսկ վա յի այն ժա մա նակ վա քա ղա քա պետ  Յու րի  Լուժ կո վը, ով ոչ միայն 
հայ տա րա րեց այդ մա սին, այ լեւ  Մոսկ վա յի կող մից ցու ցադ րա բար «խնա մա
կա լութ յան տակ վերց րեց»  Սե ւաս տո պո լը: Այդ «հո գա տա րութ յան» պատ ճա
ռով Ուկ րաի նա յում նա ան ցան կա լի անձ հայ տա րար վեց: Ա վե լին`  Յուշ չեն կո
յի նա խա գա հութ յան շրջա նում Ուկ րաի նան ա մեն կերպ ձգտում էր դառ նալ 
ՆԱՏՕի ան դամ` «վտան գա զեր ծե լով ի րեն ա րե ւել յան հա րե ւա նից»: Այս խո
րա պատ կե րին նո րո վի գրվեց Ուկ րաի նա յի պատ մութ յու նը: Ո րոշ քա ղա քա
կան գոր ծիչ ներ Ս տե պան  Բան դե րա յին եւ հետ ման  Մա զե պա յին ըն կա լում 
էին որ պես ազ գա յին հե րոս ներ:  Սա խիստ բա ցա սա բար էր ըն կալ վում  Ռու

23  1783թ. դա ձեւակերպված էր Ղրիմի թերակղզին, Թամանյան կղզին եւ «Կուբանի ողջ 
տարածքը Ռուսական տիրապետության տակ» ընդունելու մասին Եկատերինա կայսրուհու 
հրամանագրով:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

սաս տա նում:  Հա կա մար տութ յուն է ա ռա ջա նում նաեւ կրո նա կան ան դաս տա
նում, ուր ուկ րաի նա կան ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին վճռա կան քայ լեր էր ա նում 
ռուս ուղ ղա փառ ե կե ղե ցուց ան ջատ վե լու ուղ ղութ յամբ:  Պա հո ցից հան վում 
էր  Գուն դե մի րի խնդի րը, ո րը խորհր դա յին տա րի նե րին լե հե րի զանգ վա ծա
յին գնդա կա հա րութ յուն նե րի պես խնամ քով թաքց վում էր: Բ նա կան է, որ 
 Ռու սաս տա նը չէր կա րող այս ա մե նին մատ նե րի ա րան քով նա յել:

Ուկ րաի նա յի վրա սկսեց գոր ծադր վել քա ղա քա կանտնտե սա կան ուժ գին 
ճնշում:  Մոսկ վան խա ղար կում էր այն ի րո ղութ յու նը, որ ա րե ւել յան Ուկ րաի
նա յում հիմ ա կա նում բնակ վում է ռու սա լե զու բնակ չութ յուն, ում սրտով չէր, 
օ րի նակ, ուկ րաի նե րե նի` որ պես պե տա կան լեզ վի, գոր ծա ծու մը: Հն չե ցին երկ
րում հա վա սա րա պես երկ լե զու հա մա կարգ սահ մա նե լու բա ցա հայտ կո չեր: 
Դ րա հետ չէին կա րող հաշտ վել բնակ չութ յան ա րեւմտ յան խա վե րը:  Շեշ տադ
րե լով Ա րեւ մուտ քին շու տա փույթ ին տեգր վե լու հրա մա յա կա նը, Ուկ րաի նան 
ցան կա նում էր  Ռու սաս տա նի հետ իր հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռու ցել եր կու 
պե տութ յուն նե րի ի րա վա հա վա սա րութ յան հի մուն քով: Այն տեղ հա մա րում 
էին, որ եր կու երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը պետք է խարսխ վեն  փոխ շա
հա վետ հիմ քի վրա`կող մե րից յու րա քանչ յու րի ինք նիշ խա նութ յան պահ պան
մամբ:

 Ռու սաս տա նը նույն չափ ուժ գին ճնշման էր են թար կում Վ րաս տա նին: 
2000թ. դեկ տեմ բե րի 5ին ռու սա կան կող մի նա խա ձեռ նութ յամբ  Ռու սաս
տա նի եւ Վ րաս տա նի մի ջեւ մտցվեց վի զա յին պայ մա նա կարգ, ին չը դժվա
րութ յուն ներ ստեղ ծեց Վ րաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րոն ցից 500 
հա զարն այդ ժա մա նակ աշ խա տում էր  Ռու սաս տա նում:  Միա ժա մա նակ 
 Ռու սաս տանն ա ռանց վի զա յի պայ մա նա կար գը պահ պա նեց Աբ խա զիա յի եւ 
 Հա րա վա յին Օ սիա յի բնա կիչ նե րի հա մար` հա րու ցե լով Վ րաս տա նի բո ղո քը: 
2001թ. մար տի 1ից չեղ յալ հայ տա րար վե ցին վրա ցի դի վա նա գետ նե րի, ինչ
պես նաեւ մերձ սահ մա նա յին շրջա նի բնակ չութ յան հա մար ա ռանց վի զա յի 
մուտք ա պա հո վող ար տո նութ յուն նե րը:

Վ րա ցա կան տա րածք նե րից դուրս բե րե լով զոր քե րը`  Ռու սաս տանն իր խա
ղա ղա պահ ու ժե րը պա հում էր Աբ խա զիա յում եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յում: Դ րա 
հա մար հիմ քեր կա յին: Ինչ պես հայտ նի է, Աբ խա զիա յի դեմ պա տե րազ մի ժա
մա նակ, ո րը տե ւեց 1992թ. օ գոս տո սի 14ից մին չեւ 1993թ. սեպ տեմ բե րի 30
ը, Վ րաս տա նը զո հե րի եւ ա վե րա ծութ յուն նե րի գնով ան գամ չկա րո ղա ցավ իր 
վե րահս կո ղութ յան տակ առ նել ապս տամբ տա րածք նե րը, քա նի որ այն տեղ 
տե ղա կայ ված էին ռու սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րը: Ընդ ո րում, կա րե ւոր էր 
նաեւ այն, որ Աբ խա զիա յի կող մից կռվում էին բազ մա թիվ կա մա վոր ներ Հ յու
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

սի սա յին  Կով կա սից, եւ այս հան գա ման քը  Ռու սաս տա նը չէր կա րող հաշ վի 
չառ նել: Ն ման ի րա վի ճակ էր ստեղծ վել նաեւ  Հա րա վա յին Օ սիա յում: 1989թ. 
հա րա վօ սա կան ինք նա վար մար զը հռչա կում է ինք նա վար հան րա պե տութ
յուն, իսկ մեկ տա րի անց հայ տա րա րում իր ինք նիշ խա նութ յան մա սին: Ի պա
տաս խան` Վ րաս տա նը լու ծա րում է այդ ինք նա վա րութ յունն առ հա սա րակ, 
եւ ար դեն 1991ին այդ գո տում սկսվում են ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը: 
2004թ. օ գոս տո սին բա նը հա սավ ար յու նա լի բա խում ե րի, ո րոնց ըն թաց
քում վրա ցա կան զոր քերն ան հա ջող փորձ կա տա րե ցին վե րահս կո ղութ յուն 
հաս տա տե լու Ց խին վա լին շրջա նա կող ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան 
բար ձունք նե րի նկատ մամբ: Այդ պատ ճա ռով ռուս խա ղա ղա պահ նե րի առ
կա յութ յու նը չէր կա րող չնյար դայ նաց նել վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րին: 
2005թ. սեպ տեմ բե րի 20ին Ց խին վա լիում ան ցավ ռազ մա կան շքերթ` նվիր
ված  Հա րա վա յին Օ սիա յի ան կա խութ յան հռչակ ման 15ամ յա կին, ո րին մաս
նակ ցեց նաեւ ռու սա կան ռազ մա տեխ նի կան: Ս րա նից ան մի ջա պես հե տո 
Վ րաս տա նի խորհր դա րա նը հայ տա րա րեց, թե խա ղա ղա պահ նե րը չեն կա
տա րում ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րը, եւ ա ռա ջար կեց հա կա մար տութ յան 
գո տի նե րում ( Հա րա վա յին Օ սիա եւ Աբ խա զիա) տե ղա կա յել ԵԱՀԿ խա ղա
ղա պահ ու ժեր: Ինչ պես 2005թ.  Ֆին լան դիա յի նա խա գահ  Տար յա  Հա լո նե նի 
հետ հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ հայ տա րա րեց  Սա հա կաշ վի լին, 
«Վ րաս տա նի հա կա մար տութ յան գո տի նե րում  Ռու սաս տա նի կող մից տա
րածք նե րի բռնակց ման բո լոր տար րերն առ կա են»24:

 Սա կայն վե րահս կե լով աբ խա զա կան եւ հա րա վօ սա կան տա րածք նե րը, 
 Ռու սաս տա նը չէր պատ րաստ վում դրանք ճա նա չել:  Դա նրան բնավ ձեռն տու 
չէր, քա նի որ ճա նա չե լու դեպ քում իր հա մար մեծ գլխա ցա վանք կա ռա ջաց
նեին հյու սիս կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րը:  Չէ՞ որ այն տեղ միան գա
մից կաշ խա տեր «ին չու մե կին կա րե լի է, մյու սին` ոչ» սկզբուն քը: Ընդ ո րում, 
հարկ է նշել, որ Աբ խա զիա յի,  Մերձդ նեստ րի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի հետ 
 Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն ներն այն քան էլ ա նամպ չէին: Չ ճա նաչ ված 
հան րա պե տութ յուն նե րը սկսե ցին  Ռու սաս տա նին մե ղադ րել կրա վո րա կան 
պահ ված քի հա մար: « Նե զա վի սի մա յա գա զե տան» գրում է, որ   Մերձդ նեստ
րը եւ Աբ խա զիան հո վա նա վոր ներ են փնտրում Բր յու սե լում եւ  Վա շինգ
տո նում:  Հա մա ձայն «polit.ru» կայ քի (2008թ. հու նի սի 2),  Մերձդ նեստ րի եւ 
Աբ խա զիա յի խորհր դա րան նե րի աղբ յուր նե րի հա ղորդ մամբ` «Չ ճա նաչ ված 
հան րա պե տութ յուն նե րի նկատ մամբ  Ռու սաս տա նի ոչ հե տե ւո ղա կան քա ղա

24  http://lenta.ru/news/2005/09/28/lands/ Սահակաշվիլին Ռուսաստանին մեղադրեց 
վրացական տարածքները բռնակցելու մեջ:
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քա կա նութ յու նը ԱՊՀ տա րած քում կա րող է հան գեց նել  Մոսկ վա յից նրանց 
հե ռաց մա նը»: Աբ խա զա կան ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րի փո խանց մամբ` 
ժա մա նա կին ռուս նե րը վրա ցի նե րի հետ բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ 
ա ռա ջար կել էին Վ րաս տա նին տալ Աբ խա զիա յի եւ  Հա րա վա յի Օ սիա յի վրա
ցաբ նակ շրջան նե րը Վ րաս տա նի` ՆԱՏՕին ան դա մակ ցե լուց հրա ժար վե լու 
դի մաց:  Սա հա կաշ վի լին, սա կայն, կտրուկ մեր ժել էր այդ ա ռա ջար կը:

1996թ.  Ռու սաս տա նը Աբ խա զիա յի հան դեպ կի րա ռեց ա ռեւտ րատն տե սա
կան, ֆի նան սա կան եւ տրանս պոր տա յին պատ ժա մի ջոց ներ, ո րոնք գոր ծե ցին 
մին չեւ 2008թ. մար տի 6ը եւ կա սեց վե ցին «հան գա մանք նե րի փո փո խութ յան 
պատ ճա ռով»:  Զու գա հե ռա բար, 2002թ. հու լի սի 1ին  Ռու սաս տա նի կող մից 
քա ղա քա ցիութ յան մա սին նոր օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո Աբ խա զիա յի եւ  Հա
րա վա յին Օ սիա յի քա ղա քա ցի նե րին հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ վեց ստա նալ ռու
սա կան անձ նագ րեր, ին չը հիմք ըն դու նե լով`  Ռու սաս տանն ա նընդ հատ սպառ
նում էր բարձ րաց նել Վ րաս տա նի կող մից իր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի 
խախտ ման հար ցը: Աբ խա զիա յի մե կու սա ցու մը ա մե նագլ խա վոր խնդիր նե րից 
էր ոչ միայն  Ռու սաս տա նի հա մար:  Բանն այն է, որ Աբ խա զիա յով է անց նում 
 Հա յաս տա նը եւ  Ռու սաս տա նը միաց նող եր կա թու ղին: Վ րացաբ խա զա կան 
հա կա մար տութ յան պատ ճա ռով այն փակ է եւ գործ նա կա նում եր բեք չի բաց
վի: ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո  Հա յաս տանն ամ բող ջա պես մաց Վ րաս տա նից 
եւ Ի րա նից կախ յալ վի ճա կում: Ադր բե ջա նը եւ  Թուր քիան մոտ ա պա գա յում եւ 
նույ նիսկ հե ռան կա րում չեն բա ցի ի րեն ճա նա պարհ նե րը: Ն րանց նպա տա կը 
պարզ է. նրանք շու տով ի րենց ճա նա պար հը կբա ցեն Վ րաս տա նի տա րած
քով: Ե թե  Հա յաս տա նի հա մար սա կեն սա կա նո րեն կա րե ւոր խնդիր է, ա պա 
 Ռու սաս տա նի հա մար եւս այդ պի սի ի րա վի ճա կը շատ զգա յուն է:  Նա խե ւա
ռաջ  Հա յաս տա նի եւ Ի րա նի հետ նրա եր կա թու ղա յին կա պը չի գոր ծում:  Բայց 
ա մե նա կա րե ւո րը` հար ցա կա նի տակ է դրվում Գ յում րիի ռազ մա կա յա նի առ
կա յութ յան հրա տա պութ յու նը:  Մա նա վանդ, որ 2011թ. Վ րաս տա նը պաշ տո
նա պես հայ տա րա րեց, որ իր տա րած քով  Ռու սաս տա նից  Հա յաս տան ռազ մա
կան բեռ նե րի փո խադ րում ամ բող ջո վին ար գել վում է:  Սա նշա նա կում է, որ 
 Հա յաս տա նի տա րած քում գտնվող ռու սա կան ռազ մա կան տեխ նի կան հե տա
գա յում կհնա նա` չհա մա պա տաս խա նե լով ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին: Եվ 
չնա յած հան գա ման քին, որ  Ռու սաս տա նը  Հա յաս տա նի հետ եր կա րաձ գել է 
Գ յում րիում իր ռազ մա կա յա նի մա լու պայ մա նա գի րը, վեր ջի նիս գործ նա կան 
ար դիա կա նութ յու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում կհա վա սար վի զրո յի: Ի րա նի հետ 
կապ ու նե նա լու նպա տա կով  Ռու սաս տանն Ադր բե ջա նի հետ պայ մա նա վոր վել 
է նրա տա րած քով եր կա թու ղի անց կաց նե լու վե րա բեր յալ:
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ԱՄՆի ա ջակ ցութ յամբ իր երկ րում ի րա գոր ծե լով տնտե սա կան ու քա ղա
քա կան բա րե նո րո գում եր` Վ րաս տա նը դրան զու գըն թաց բա րե փո խեց իր 
զին ված ու ժե րը եւ գնեց ժա մա նա կա կից ՆԱՏՕա կան սպա ռա զի նութ յուն ու 
հան դեր ձանք: Այդ երկ րի զի նու ժը հրա հան գա վո րում էին ԱՄՆի եւ ՆԱՏՕի 
մաս նա գետ նե րը: Վ րաս տա նը միան շա նակ հայ տա րա րեց իր հիմ ա կան 
նպա տա կը` ան դա մակ ցութ յու նը ՆԱՏՕին:  Դա  Ռու սաս տա նի հա մար ա նըն
դու նե լի է: Այս առն չութ յամբ դա դա րեց վում են վրա ցա կան ար տադ րան քի 
մա տա կա րա րում ե րը  Ռու սաս տան: Վ րաս տա նի տնտե սութ յան վրա հատ
կա պես ու ժեղ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ վրա ցա կան գի նի նե րի ու հան քա յին 
ջրե րի` այդ երկ րի ար տա հան ման են թա կա հիմ ա կան ար տադ րա տե սակ նե
րի տե ղա փոխ ման ար գել քը  Ռու սաս տա նի կող մից: Ի պա տաս խան` Վ րաս
տա նը հայ տա րա րեց, որ վե տո կդնի ԱՀԿին  Ռու սաս տա նի ան դա մակ ցութ
յան վրա: Եր կու երկր ներն ի րենց քա ղա քա ցի նե րի հա մար մտցրին վի զա յին 
պայ մա նա կարգ, ին չը  Ռու սաս տա նում աշ խա տող վրա ցի մաս նա գետ նե րի ու 
բան վոր նե րի հա մար խիստ դժվա րաց րեց սահ մա նի հա տու մը:

 Զու գա հե ռա բար`  Կո սո վո յից հե տո Ա րեւ մուտ քի կող մից քա ղա քա կան մեծ 
ճնշում էր գոր ծադր վում  Ռու սաս տա նի վրա, ո րը նպա տակ ու ներ փո խե լու 
ԱՊՀ երկր նե րի նկատ մամբ  Ռու սաս տա նի վե րա բեր մուն քը, զար գաց նե լու 
ժո ղովր դա վա րութ յունն այդ երկ րում, կա սեց նե լու այ լա խոհ նե րի հե տապն
դում ե րը, ի րա կան պայ քար ծա վա լե լու քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, լրագ
րող նե րի եւ ռու սա կան հա սա րա կութ յան այլ ե րե ւե լի դեմ քե րի պատ վիր ված 
սպա նութ յուն նե րի կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ: ԱՄՆը,  Կա նա դան, ԵՄ, 
ԵԱՀԿ երկր ներն ա վե լի ու ա վե լի բա ցա հայտ են  Ռու սաս տա նին մե ղադ րում 
դե պի անց յա լը վե րա դառ նա լու փոր ձե րի մեջ: Այս կա պակ ցութ յամբ «Իմ պե
րիա» լրատ վա կանվեր լու ծա կան պոր տա լը ժա մա նա կին գրում էր. « Մին չեւ 
հի մա ԵԱՀԿն ձգ տում էր վե րա փո խել  Ռու սաս տա նը եւ նախ կին ԽՍՀՄ մյուս 
երկր նե րը: Այժմ  Ռու սաս տանն ինքն է ցան կա նում  Հա վա քա կան անվ տան
գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան իր դաշ նա կից նե րի հետ միա սին 
փո խել ԵԱՀԿը:  Կազ մա կեր պութ յան ան դամ երկր նե րի արտ գործ նա խա րար
նե րի մադ րիդ յան հան դի պու մից հե տո պարզ դար ձավ, որ  Ռու սաս տա նը, նա
խե ւա ռաջ, չի հան դուր ժի ԵԱՀԿի վե րա դար ձը դե ռեւս 90ա կան նե րին ձե ւա
վոր ված իր վար քագ ծի մո դե լին:  Բայց, մյուս կող մից,  Ռու սաս տանն ա ռայժմ 
այն քան ուժ եւ ազ դե ցութ յուն չու նի, որ պես զի նրան վե րա փո խի նոր հիմ քե րի 
վրա: Ն կա տենք, որ ո՛չ ԵՄ ան դամ ե րը, ո՛չ էլ ԱՄՆն  ու  Կա նա դան չեն ըն կա
լում ԵԱՀԿն` իբ րեւ ներ քին ազ դե ցութ յան գոր ծոն: Ն րանց հա մար այդ կա
ռույցն ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան գոր ծիք է, օ րի նակ, ԽՍՀՄ երկր նե րի 
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ժո ղովր դա վա րաց ման հա մար, այլ ոչ թե սե փա կան ներ քին կա ռուց ված քի 
խնդիր նե րը լու ծե լու ա ռու մով կա մա վոր ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե
րի մարմ ա վո րում»25: 

Օ գոս տոս յան պա տե րազ մը Վ րաս տա նում

 Կո սո վո յից հե տո  Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի դի մա կա յութ յան բարձ
րա կե տը դար ձավ Վ րաս տա նի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի մի ջեւ պա տե րազ մը 
(2008թ. օ գոս տոս):  Հենց այս տեղ էլ  Ռու սաս տա նի հա մար գոր ծեց կո սով յան 
ծու ղա կը:  Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկզբից  Ռու սաս տանն ու ներ եր
կու տար բե րակ` կամ ան մի ջա կա նո րեն մի ջամ տել հա կա մար տութ յա նը, կամ 
քա ղա քա կան մի ջոց նե րով փոր ձել կար գա վո րել առ ճա կա տու մը:  Ռու սաս տա
նը խնդի րը քա ղա քա կան ե ղա նակ նե րով լու ծե լու պա րա գա յում վերջ նա կա
նա պես կկորց ներ  Հա րա վա յին Օ սիա յի տա րած քը:  Հե տա գա յում նույն կերպ 
Վ րաս տա նը կվե րա դարձ ներ Աբ խա զիան, այ սինքն` հաղ թող դուրս կգար եւ 
ար դեն` որ պես տա րած քա յին խնդիր նե րը լու ծած պե տութ յուն, ՆԱՏՕին ան
դա մակ ցե լը կդառ նար լոկ ժա մա նա կի հարց: Մ յուս կող մից` ստա տուս քվոն, 
որ պահ պան վում էր մին չեւ պա տե րազ մը, ՆԱՏՕին Վ րաս տա նի ան դա մակ
ցութ յու նը կդարձ ներ խնդրա հա րույց, քան զի այդ կազ մա կեր պութ յան  Կա նո
նադ րութ յու նը սահ մա նում է, որ ՆԱՏՕի ան դամ կա րող են լի նել այն երկր
նե րը, ո րոնք չու նեն տա րած քա յին խնդիր ներ:  Ռու սաս տա նը` մի ջամ տե լով 
հա կա մար տութ յա նը, լուրջ խնդիր ներ կու նե նար մի ջազ գա յին հան րութ յան 
հետ, կկորց ներ ի մի ջը եւ գործ նա կա նում իր դեմ կտրա մադ րեր ողջ աշ խար
հը:  Ռու սաս տանն ընտ րեց այդ տար բե րա կը:

Վ րաս տա նի ռազ մա կան հար ձա կու մը  Հա րա վա յին Օ սիա յի վրա եւ, դրան 
ի պա տաս խան,  Ռու սաս տա նի գրո հը միան գա մայն ա րա գաց րին վրաց
աբ խա զա կան եւ հա րա վօ սա կան հա կա մար տութ յուն նե րի լու ծու մը: Ին չո՞ւ  
Վ րաս տա նի նա խա գա հը դի մեց հա կա մար տութ յան ու ժա յին լուծ մա նը:  Հար
ցը բա վա կան բարդ է:  Գո յութ յուն ու նեն ա մե նա հա վա նա կան ե րեք տար բե
րակ ներ` ա/  Սա հա կաշ վի լին այդ քայ լին ո րո շեց գնալ սե փա կան նա խա ձեռ
նութ յամբ, բ/ նրան իր հա մա ձայ նութ յունն էր տվել ԱՄՆը, եւ գ/ ա մե նաան
հա վա նա կան տար բե րա կը` այդ գոր ծում նրան «օգ նեց»  Ռու սաս տա նը:  Քիչ 
հա վա նա կան է, որ  Սա հա կաշ վի լին ան ձամբ կամ իր ռազ մա կան հրա մա նա
տար նե րի խորհր դով նա խա ձեռ ներ այդ քան լայ նա ծա վալ ռազ մա կան ու ժի 

25  http://www.imperiya.by/club.html?id=949 ОБСЕ после Мадрида: нет пути назад, нет 
пути вперед.  04.12.2007.
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կի րա ռում` ծանր հրե տա նու, տան կե րի, ա կա նա նե տե րի, «Գ րադ» կա յանք նե
րի ներգ րավ մամբ:  Չի բա ցառ վում, որ եր կու կող մից հրա դա դա րի մշտա կան 
խախ տում ե րը դրդե ցին Վ րաս տա նին տալ կոշտ պա տաս խան: Մ յուս կող
մից` Վ րաս տա նում գտնվող ա մե րիկ յան ռազ մա կան խորհր դա տու նե րը եւ 
մաս նա գետ նե րը չէին կա րող չի մա նալ նա խա պատ րաստ վող գոր ծո ղութ յան 
եւ դե պի հյու սիս Վ րաս տա նի զի նու ժի վե րախմ բա վոր ման մա սին:  Շա տե րը 
հակ ված են հա մա րել, որ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը թե լադր ված էին 
ԱՄՆի կող մից: ՄԱԿում  Ռու սաս տա նի դաշ նութ յան մշտա կան ներ կա յա ցու
ցիչ  Վի տա լի  Չուր կինն այն ժա մա նակ բաց տեքս տով հայ տա րա րեց. «Դժ վար 
է հա վա տալ, որ Վ րաս տա նի նա խա գա հը հա մա ձայ նեց պա տե րազ մել  Հա րա
վա յին Օ սիա յի դեմ ա ռանց  Վա շինգ տո նի հա մա ձայ նութ յան»26: Ընդ ո րում, 
նա մատ նան շեց, որ ռու սա կան կող մը «չէր ցան կա նա մտա ծել», որ նրանց 
ինչոր հրա ման էր ի ջեց ված  Վա շինգ տո նից: « Ցան կա նում ենք հու սալ, որ 
սա  Վա շինգ տո նի կող մից հնչեց ված ազ դակ նե րին Վ րաս տա նի նա խա գա հի 
ոչ ճշգրիտ մեկ նութ յան արդ յունք է, ա սել է ՌԴ ներ կա յա ցու ցի չը` հա վե լե լով. 
 Մենք չէինք ցան կա նա մտա ծել, որ մեր ա մե րի կա ցի գոր ծըն կեր նե րը կձեռ
նար կեն այն պի սի քայ լեր, ո րոնք կա րող են կազ մա քան դել ռուսա մե րիկ
յան հա րա բե րութ յուն նե րը»: Ինչ պես ե րե ւում է  Չուր կի նի հայ տա րա րութ յան 
տեքս տից,  Ռու սաս տանն ա մեն կերպ փոր ձում էր պաշտ պա նել ԱՄՆին մար
տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ սկսե լու հա մա ձայ նութ յուն տա լու մե ղադ րան քից` 
մեղ քը բար դե լով ան մի ջա պես  Սա հա կաշ վի լու վրա: Մ յուս կող մից` Վ րաս տա
նի նախ կին արտ գործ նա խա րար  Սա լո մե  Զու րա բիշ վի լին կոչ է ա նում դա դա
րեց նել Վ րաս տա նում տե ղի ու նե ցա ծի պա տաս խա նատ վութ յունն այլ երկր
նե րի վե րագ րե լու փոր ձե րը: Ն րա խոս քով` «Վ րաս տա նում ա մե րիկ յան ռազ
մա կան խորհր դա կան նե րը նո րութ յուն չեն: Ն րանք ար դեն մի քա նի տա րի է` 
մաս նակ ցում են վրա ցի զին վո րա կան նե րի պատ րաստ մա նը: ԱՄՆը տե ղի 
ու նե ցա ծի հա մար քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում: Այն պես 
որ, ի զուր են ռուս նե րը փոր ձում մե ղադ րել ԱՄՆին»:

Այժմ անդ րա դառ նանք այս հա կա մար տութ յան մեջ  Ռու սաս տա նի գոր ծո
ղութ յուն նե րին:  Ռազ մա կան տե սա կե տից հատ կան շա կան է ՌԴ պաշտ պա
նութ յան նախ կին նա խա րար  Պա վել Գ րա չո վի եւ մի քա նի այլ ռուս մաս նա
գետ նե րի հայ տա րա րութ յուն նե րը, թե  Հա րա վա յին Օ սիա յում գտնվող ռու
սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րը պար զա պես չէին նկա տել ծանր ռազ մա կան 
տեխ նի կա յի կու տա կում երն ինք նա վար հան րա պե տութ յան հա րա վա յին 

26  http://www.rusobr.ru/opinions/450 Վիտալի Չուրկին. ՄԱԿի Անվտանգության 
խորհրդում արտասանած ճառը, 10.08.2008:
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սահ ման նե րի մոտ, ժա մա նա կին չէին տե ղե կաց րել այդ մա սին, ինչ պես նաեւ 
աղ մուկ չէին բարձ րաց րել այդ հար ցի կա պակ ցութ յամբ:  Մեր կար ծի քով` 
խիստ կաս կա ծե լի է, որ խա ղա ղա պահ ու ժե րի ղե կա վա րութ յու նը չգի տեր 
այդ շրջա նում վրա ցա կան զի նու ժի կու տա կում ե րի մա սին:  Դա պար զա պես 
հնա րա վոր չէ:  Սա կայն հնա րա վոր գրո հը կան խե լու ուղ ղութ յամբ հա մար ժեք 
նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ չէին ձեռ նարկ վել: Ին չո՞ւ: Ա վե լին` ռու սա կան 
զոր քե րը  Հա րա վա յին Օ սիա մտան ու շա ցու մով` այն բա նից հե տո, երբ վրա
ցա կան զոր քե րը հո ղին հա վա սա րեց րին եւ գրե թե ամ բող ջութ յամբ բռնա
զավ թե ցին տա րած քը:

Ե թե վեր լու ծենք դեպ քե րի հե տա գա զար գա ցու մը եւ ռու սա կան 58րդ 
 բա նա կի ո րոշ զո րա մա սե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ա պաեւ` ռու սա կան սեւ
ծով յան նա վա տոր մի ու ժե րի հետ նրանց հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
հնա րա վոր չէ խո սել ռու սա կան ռազ մա կան հրա մա նա տա րութ յան բա ցա
հայտ սխալ նե րի մա սին:  Ռազ մա կան տե սա կե տից  Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ, 
միա ժա մա նակ, Աբ խա զիա յի ա զա տագ րու մը խո րա պես մտած ված գոր ծո
ղութ յուն էր, ո րը նաեւ Վ րաս տա նը բա ժա նեց եր կու մա սի:  Ռու սա կան զոր
քե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ար հես տա վարժ պահ ված քը սկզբում զգաց վում 
էր, թվում է, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ոչ այն քան կա րե ւոր 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաս տե րի մա սով, ա սենք` գե րի նե րի եւ խա ղաղ 
բնակ չութ յան հան դեպ բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քով:  Ռուս նե րը գեր ված 
վրա ցի զին վոր նե րի նկատ մամբ նույ նիսկ սահ մա նել էին հա տուկ պահ պա
նութ յուն` զգու շա նա լով օ սե րի ինք նա դա տաս տա նից, ին չը շատ կա րե ւոր էր 
ժո ղովր դին իր դեմ չտրա մադ րե լու ա ռու մով:  Սա կայն նույ նիսկ այս գոր ծո
ղութ յան ժա մա նակ  Ռու սաս տա նի Անվ տան գութ յան ա կա դե միա յի ա կա դե
մի կոս, գե նե րալլեյ տե նանտ  Յու րի  Նետ կա չե ւը նշել է ռուս զին վո րա կան
նե րի կող մից թույլ տրված մի շարք սկզբուն քա յին սխալ ներ:  Նա ուղ ղա կի 
մատ նան շում է, որ գլխա վոր շտա բը պատ րաստ վում էր Վ րաս տա նի կող մից 
հնա րա վոր ագ րե սիա յին: « Հու լի սի վեր ջին ա վարտ ված` « Կով կաս2008» 
ռազ մա կան վար ժանք նե րի ժա մա նակ մշակ վում էին գոր ծո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք այժմ զոր քե րը կա տա րում են մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի պայ
ման նե րում:  Բայց ինչ պե՞ս են կա տա րում:  Թող ես ինչոր մե կին վի րա վո րեմ, 
սա կայն հա մոզ ված եմ, որ մեր հրա մա նա տա րութ յու նը մատ նե րի ա րան քով 
է նա յել վրա ցա կան ագ րե սիա յից  Հա րա վա յին Օ սիա յի պաշտ պա նութ յա նը: 
Այ լա պես ինչ պես կա րե լի է բա ցատ րել ար դեն մար տե րի ա ռա ջին ժա մե րի 
ըն թաց քում եր կու ինք նա թիռ նե րի կո րուս տը, ո րոն ցից մե կը ռազ մա վա րա
կան ռմբա կո ծիչ էր:  Ցան կա ցած դա սագր քում գրված է, որ մեր ռազ մա
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Կ.ԿԱ	ԼԵՆՉ	ՅԱՆ	 	 	 	 	 	 	 ԿՈ	ՍՈ	ՎՈ	ՅԻՑ	ՀԵ	ՏՈ.	
ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ԵՒ	Ա	ՐԵՒ	ՄՈՒՏ	ՔԻ	ԴԻ	ՄԱ	ԿԱ	ՅՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

վար ներն աշ խա տում են թե ւա վոր հրթիռ նե րի կա ռա վար վող ար կե րի օգ
նութ յամբ` չմտնե լով հա կա ռա կոր դի հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան տի
րույթ»27:

Այս հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծում մեծ է Ֆ րան սիա յի նա
խա գահ  Նի կո լա  Սար կո զիի դե րա կա տա րութ յու նը: Ն րա միջ նոր դա կան 
ջան քերն ըն դու նե ցին հա կա մար տութ յան բո լոր կող մե րը:  Հաս կա նա լի է, որ 
ԱՄՆը չէր կա րող միջ նոր դի դեր խա ղալ  Ռու սաս տա նի վե րը նշված «ակ
նարկ նե րի» պատ ճա ռով:  Սար կո զիի միջ նոր դա կան ջան քե րը, սա կայն, հան
դի պե ցին ԱՄՆի եւ նրա դաշ նա կից նե րի զուսպ վե րա բեր մուն քին: Եվ ե թե 
 Վա շինգ տո նի քննա դա տութ յունն այդ պես էլ հրա պա րա կայ նո րեն չհնչեց, 
բայ ցե ւայն պես, այն սո ղոս կեց դի վա նա գի տա կան շրջա նակ ներ: Այն հրա պա
րակ վեց Wikileaksում, ա պա փո խանց վեց Le Mondeին28: 2008թ. օ գոս տո սի 
23ին ԱՄՆ պետ քար տու ղար  Քոն դո լի զա  Ռայ սի ու ղար կած հե ռա գի րը հաս
կա նալ է տա լիս, թե ին չու է  Բու շի աշ խա տա կազ մը ո րո շել այդ բարդ հար ցը 
վստա հել Ֆ րան սիա յին, որն այդ ժա մա նակ ԵԽ նա խա գա հող եր կիր էր:  Վա
շինգ տո նին անհ րա ժեշտ էր, որ ԵԽն  ա ռաջ նա յին դեր խա ղա այդ հար ցում, 
ին չը կխան գա րեր  Մոսկ վա յին` մեկ նա բա նե լու Վ րաս տա նում սան ձա զերծ
ված պա տե րազ մը հետ խորհր դա յին տա րած քում ռուսա մե րիկ յան առ ճա
կատ ման հա մա տեքս տում:

Ա մե րիկ յան փաս տաթղ թե րից հե տե ւում է, որ ռու սա կան կող մը պատ րաս
տել է հրա դա դա րի վե րա բեր յալ երկ րորդ պայ մա նա գի րը, ո րը փոքրինչ տար
բեր վում էր նրա նից, ո րը ներ կա յաց րել էր  Սար կո զին:  Հենց դա էլ ստո րագ
րել էր նա խա գահ  Մեդ վե դե ւը: Արդ յուն քում ի հայտ ե կավ հա մա ձայ նագ րի 
եր կու մեկ նա կերպ, ո րոնք պա րու նա կում էին  Ռու սաս տա նի հա մար գոր ծո
ղութ յուն նե րի ո րո շա կի ա զա տութ յուն ա պա հո վող նրբե րանգ ներ:  Սար կո զիի 
բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յունք նե րը զգու շա վո րութ յուն ա ռա ջաց րին ա մե րի
կա ցի նե րի շրջա նում, քան զի հրա դա դա րի հա մա ձայ նագ րի մեջ կա յին չա փից 
ա վե լի «անճշ տութ յուն ներ», ո րոնք  Մոսկ վա յին հնա րա վո րութ յուն կտա յին 
յու րո վի մեկ նա բա նել փաս տա թուղ թը եւ դուրս չբե րել զոր քե րը: Այդ պատ
ճա ռով  Ռայ սը պայ մա նա վոր վեց  Սար կո զիի հետ լրա ցու ցիչ փաս տաթղ թի 
մա սին:  Դա Ֆ րան սիա յի նա խա գա հի օ գոս տո սի 14ի նա մակն էր պայ մա
նագ րի ո րո շա կի ճշգրտում ե րով:  Մոսկ վան, սա կայն, չճա նա չեց այդ նա մա կը 
որ պես հա մա ձայ նագ րի լրա ցու ցիչ փաս տա թուղթ: Ընդ ո րում, Ա րեւ մուտ քը 
պարզ հաս կա նում էր  Ռու սաս տա նի դե րը տա րա ծաշր ջա նի աշ խար հա քա

27  Նեզավիսիմայա գազետա. 13.07.2008

28  WikiLeaks : les réserves américaines sur la médiation de Sarkozy en Géorgie
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ղա քա կան դա սա վո րութ յուն նե րում: Ե լի սե յան պա լա տի ռազ մա վա րա կան 
հար ցե րի խորհր դա կան Ֆ րան սո ւա  Ռիշ յեն ՆԱՏՕում ԱՄՆի ներ կա յա ցու
ցիչ  Կուրտ Ո ւոլ քե րի հետ 2008թ. սեպ տեմ բե րի 5ին հան դիպ ման ժա մա նակ 
հայ տա րա րեց. «Ա րեւ մուտ քին  Ռու սաս տանն անհ րա ժեշտ է Ի րա նի մի ջու կա
յին սպառ նա լի քին դի մա կա յե լու հա մար»:

Սկ սե լով պա տաս խան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ռուս ներն ան
ցան Վ րաս տա նի սահ մա նը եւ հեշ տութ յամբ կա րող էին գրա վել Թ բի լի սին: 
Եվ չնա յած, որ ա մե րիկ յան ռազ մա նա վե րը մտել էին սեւ ծով յան ջրա յին տա
րածք, նրանք չէին կա րող մի ջամ տել հա կա մար տութ յա նը, ճիշտ այն պես, 
ինչ պես  Ռու սաս տա նը չէր կա րող մի ջամ տել  Կո սո վո յի հա կա մար տութ յա նը, 
երբ ռմբա կոծ վում էր 10 մի լիո նից ա վե լի բնակ չութ յուն ու նե ցող  Բելգ րա դը: 
Ուկ րաի նան, մերձ բալթ յան երկր նե րը,  Լե հաս տա նը ան մի ջա պես Վ րաս տա
նի մայ րա քա ղաք ու ղար կե ցին ի րենց նա խա գահ նե րին` ցու ցադ րե լով բա ցա
հայտ ա ջակ ցութ յուն  Սա հա կաշ վի լիին: Իս կույն ե ւեթ ստո րագր վեց  Լե հաս
տա նում հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րի տե ղա կայ ման 
վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գի րը:  Միեւ նույն ժա մա նակ` օ գոս տո սի 14ին  Թուր
քիա յի վար չա պե տը ժա մա նեց  Ռու սաս տան` տա րա ծաշր ջա նում խա ղա
ղութ յան պակ տի կնքման ա ռա ջար կով: Այս տեղ  Թուր քիան` լի նե լով ՆԱՏՕի 
ա մե նան վիր յալ ան դա մը, ար դեն հաս կա նում է, որ ա մեն ին չը չէ, որ ԱՄՆն  է 
վճռում:  Մոսկ վա մեկ նե լուց ա ռաջ  Թուր քիան` գի տակ ցե լով, թե որ քան բա
ցա սա կան կար ձա գան քի դրան ԱՄՆը, խորհր դատ վութ յուն ներ անց կաց րեց 
Ի րա նի հետ: Այդ ժա մա նակ էլ ա մե րիկ յան եւ ֆրան սիա կան ռազ մա ծո վա յին 
նա վա տոր մը հայտն վեց  Պար սից ծո ցում:  Հա րա վօ սա կան հա կա մար տութ
յա նը  Ռու սաս տա նի ռազ մա կան մի ջամ տութ յու նը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
ԱՄՆին իր շուր ջը հա մախմ բե լու Եվ րո պա յի իր նախ կին դաշ նա կից նե րին, 
ո րոնք ա վե լի ու ա վե լի կտրուկ էին քննա դա տում  Բու շին` ի րաք յան քա ղա
քա կա նութ յան պատ ճա ռով: 

Այս պի սով` Վ րաս տա նում օ գոս տոս յան պա տե րազ մը հիմ ա վո րա պես 
փո խեց աշ խար հա քա ղա քա կան կա ցութ յու նը ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նում, 
այ լեւ աշ խար հում: Վ րաս տա նից զատ շո շափ վում էին  Թուր քիա յի, Ի րա նի, 
 Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի շա հե րը: Եվ ե թե տա րա ծաշր ջա նի ծանր քա շա
յին նե րը`  Ռու սաս տա նը, Ի րա նը,  Թուր քիան,  Հա րա վա յին  Կով կա սում ու նե
նա լով ի րենց շա հե րը, ա ռանց միջ նորդ նե րի հա մա ձայ նութ յան էին գա լիս` 
լու ծե լով սե փա կան խնդիր նե րը, ա պա  Հա յաս տանն ու Ադր բե ջա նը ստիպ
ված էին ի րենց հար ցե րը լու ծել շրջա հա յաց կեր պով` հաշ վի առ նե լով վե րը 
նշված ծանր քա շա յին նե րին: 
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 Ռու սաս տանն ան մի ջա պես ճա նա չեց Աբ խա զիա յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի 
ան կա խութ յու նը: Ն րան բա ցար ձա կա պես չէր հե տաքրք րում այդ առն չութ
յամբ Ա րեւ մուտ քի ար ձա գան քը: Չ նա յած հան գա ման քին, որ նրանց հե տա
գա յում ճա նա չե ցին ըն դա մե նը մի քա նի պե տութ յուն, ի րա վի ճա կը դրա նից 
չփոխ վեց:  Ռու սաս տանն օ րի նա կան հի մունք նե րով ամ րապնդ վեց ար դեն 
եր կու ան կախ տա րածք նե րում: Ն րա բա ցա հայտ ա ջակ ցութ յու նը հնա րա
վո րութ յուն տվեց Աբ խա զիա յին եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յին զար գաց նել ի րենց 
տնտե սութ յու նը` ա ռանց ու շադ րութ յուն դարձ նե լու վրա ցա կան կող մից հնչող 
ռազ մա կան սպառ նա լիք նե րին: Վ րաս տա նը վերջ նա կա նա պես կորց րեց իր 
տա րածք նե րը, փո խա րե նը նրա առ ջեւ բաց վե ցին ԱՄՆի եւ եվ րո պա կան կա
ռույց նե րի հո վա նու ներ քո պե տա կա նութ յան հե տա գա ամ րապնդ ման լայն 
հո րի զոն ներ:

Տն տե սա կան վե րա փո խում ե րը, ո ր սկսեց ի րա կա նաց նել  Սա հա կաշ վի լին 
իր երկ րում, տվե ցին նկա տե լի արդ յունք ներ: Եվ ե թե այժմ հա մե մա տենք հա
րավ կով կաս յան ե րեք երկր նե րը քա ղա քա ցիա կան շի նա րա րութ յան չա փա
նիշ նե րով, ա պա ստիպ ված ենք խոս տո վա նել, որ Վ րաս տա նը շատ է ա ռաջ 
ան ցել: ԱՊՀ բո լոր երկր նե րից (Վ րաս տա նը ԱՊՀ ան դամ էր մին չեւ 2008թ. 
օ գոս տո սի 14ը) Վ րաս տանն ա ռա վել նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն նե րի է հա
սել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում: Ա ռաջ անց նե լով` կա րե լի է պնդել, որ հայ 
եւ ադր բե ջան ցի շատ գոր ծա րար ներ նա խընտ րում են ներդ րում եր ա նել 
Վ րաս տա նի տնտե սութ յան մեջ եւ կազ մա կեր պել ի րենց բիզ նե սը Վ րաս տա
նում` քա ջա տեղ յակ լի նե լով Վ րաս տա նի տնտե սութ յան ա զա տա կա նութ յան 
եւ ստվե րա յին տնտե սութ յան կրճատ վող ծա վալ նե րի մա սին: Այժմ Վ րաս
տանն անհ րա ժեշ տութ յուն չու նի մեծ ծախ սեր կա տա րե լու պաշտ պա նութ
յան բնա գա վա ռում, ինչ պես դա ա նում են Ադր բե ջա նը եւ  Հա յաս տա նը: Երկ րի 
անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վոր ված է ԱՄՆի կող մից:  Հե տա գա յում Վ րաս
տա նը կա րող է ան դա մագր վել ՆԱՏՕին, քա նի որ այ լեւս չու նի տա րած քա
յին խնդիր ներ, եւ ա մեն ինչ կախ ված է նրա նից, թե ինչ պես այդ հար ցում 
կպայ մա նա վոր վեն  Ռու սաս տանն ու ԱՄՆը:

Ի րա նի հա մար նույն պես կա րե ւոր էր օ գոս տոս յան պա տե րազ մի արդ յուն
քը.  Դա թույլ է տա լիս հստակ պատ կե րաց նել տա րա ծաշր ջա նում աշ խար
հա քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը եւ նշել սե փա կան անվ տան գութ յան 
խնդիր նե րի լուծ ման հե տա գա մար տա վա րութ յու նը:  Չէ՞ որ  Պար սից ծո ցում 
ՆԱՏՕի ռազ մա ծո վա յին նա վա տոր մի ցու ցադ րա կան ներ կա յութ յու նը օ գոս
տոս յան պա տե րազ մի ժա մա նակ նրա հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ: 
 Թուր քիան` տես նե լով ԱՄՆի անվճ ռա կա նութ յունն այդ առ ճա կատ ման ժա
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մա նակ եւ զգու շա նա լով իր հե տա գա անվ տան գութ յան հա մար, սկսեց ակ
տիվ քա ղա քա կա նութ յուն վա րել տա րա ծաշր ջա նում եւ պայ մա նա վոր վա
ծութ յուն ներ ձեռք բե րել  Մոսկ վա յի հետ:  Փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծութ
յամբ նա փոր ձեց ստանձ նել տա րա ծաշր ջա նա յին ա ռաջ նոր դութ յան դե րը 
եւ նույ նիսկ ժա մա նա կա վո րա պես վատ թա րաց նել հա րա բե րութ յուն ներն իր 
մշտա կան դաշ նակ ցի` Իս րա յել հետ` հօ գուտ Ի րա նի եւ ա րա բա կան երկր նե
րի:

 Հա յաս տա նի հա մար խնդիր նե րը միայն ա վե լա նում էին, քան զի պատ
մա կա նո րեն հայտ նի է, որ  Թուր քիա յի եւ  Ռու սաս տա նի մի ջեւ ցան կա ցած 
մեր ձե ցում ազ դում է  Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան վրա:  Թուր քիան սկսեց 
ա վե լի ակ տիվ զբաղ վել ղա րա բաղ յան խնդրով` հօ գուտ Ադր բե ջա նի, եւ  Հա
յաս տա նի առ ջեւ նա խա պայ ման ներ դնել` զու գա հե ռա բար  Ռու սաս տա նի 
հա մա ձայ նութ յամբ ամ րապն դե լով  Նա խի ջե ւա նը եւ Վ րաս տա նի տա րած քով 
եր կաթգ ծի կա ռուց մամբ վերջ նա կա նա պես մե կու սաց նե լով նրան: Ադր բե ջա
նի հա մար նույն պես ա վե լա ցան խնդիր նե րը: Չ նա յած բնա կան իր պա շար նե
րի հաշ վին (ա ռա վե լա պես` նավ թի)  Հա րա վա յին  Կով կա սում ա մե նա հա րուստ 
եր կի րը լի նե լու հան գա ման քին, Ադր բե ջա նը հաս կա ցավ, որ դա բա վա րար չէ 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի խնդիրն իր օգ տին լու ծե լու հա մար: Այդ պի սի փոքր 
երկ րի հա մար ոչ հա մար ժեք հսկա յա կան ռազ մա կան ծախ սե րը, ո րոնք մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում են Վ րաս տա նի եւ  Հա յաս տա նի պաշտ պա նա
կան ծախ սե րին, վեր ջին հաշ վով ո չինչ չեն ո րո շում: Օ գոս տոս յան պա տե
րազմ Ադր բե ջա նին ցույց տվեց, որ ա ռանց ա ռա ջա տար տե րութ յուն նե րի 
հետ հա մա ձայ նութ յան պա տե րազ մե լու արդ յուն քը կա րող է անս պա սե լի լի
նել: Իսկ այդ պի սի ա նո րո շութ յու նը հղի է բա ցա սա կան լուրջ հե տե ւանք նե
րով:  Կո սո վո յի, Աբ խա զիա յի,  Հա րա վա յին Օ սիա յի ան կա խութ յան ճա նա չու
մը նույն պես չի խո սում Ադր բե ջա նի օգ տին:

Եզ րա կա ցութ յուն

Ինչ պես ար դեն նշվեց, ԽՍՀՄ փլու զու մը եւ դրան հա ջոր դած զար գա ցում
նե րը ցույց տվե ցին, որ այժմ մարդ կութ յու նը գտնվում է հա վա սա րակշ ռութ
յան մի վի ճա կից նույ նա տիպ մեկ այլ վի ճա կի անց նե լու ըն թա ցաշր ջա նում: 
 Հենց այս պի սի ան ցու մա յին գոր ծըն թաց նե րի շրջա նում է թու լա նում մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի հան րա կար գը, եւ գլխա վո րը դառ նում է ու ժի ի րա վուն քը: 
Ար դեն ու ժա յին գոր ծոն նե րի քո ղի ներ քո վերս տին գրվում կամ սրբագր վում 
են մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա
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նիզմ ե րը: Ի րա քում, Աֆ ղանս տա նում, նախ կին  Հա րավս լա վիա յում տե ղի 
ու նե ցած ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներն աս վա ծի ակ նա ռու օ րի նակ ներն 
են:

Այ դու հան դերձ`  Կո սո վո յի ճա նա չու մից հե տո  Մի ջազ գա յին դա տա րա նի 
կա յաց րած վճի ռը, թե ի րա վուն քը խախտ ված չէ, հիմք է տա լիս մտա ծե լու, 
որ անց ման գոր ծըն թա ցը հա սել է իր բարձ րա կե տին: Ե թե  Կո սո վո յի ճա
նա չում օ րի նա կան է եւ հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
նոր մե րին, ու րեմ նույն շրջա նա կում պետք է դի տարկ վի նաեւ Աբ խա զիա յի, 
 Հա րա վա յին Օ սիա յի,  Մերձդ նեստ րի,  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի ի րա վուն քը: Ու 
թե պետ հե տա գա յում էլ եր կա կի չա փա նիշ նե րը տեղ են ու նե նա լու այս աշ
խար հի հզոր նե րի քա ղա քա կա նութ յան մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ, մի ջազ գա յին 
ի րա վա կան նոր մե րի պահ պա նու մը` թե կուզ ոչ հա ճա խա դեպ, թույլ կտա ժա
մա նակ առ ժա մա նակ խու սա փել քաո սից, ար յու նա հե ղութ յու նից եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մից:

 Մարդ կութ յան` նոր վի ճա կի անց նե լուց հե տո, ան կաս կած, մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քը եւ նրա միան շա նակ մեկ նութ յունն ա ռա ջին տե ղում կլի նեն, ո րով
հե տեւ գնա լով կա մա յա կան լու ծում ե րը, ընտ րո վի մո տե ցում ե րը դուրս 
կմղվեն օ րա կար գից: Բ նա կան է, որ այդ դեպ քում ար դեն ու ժը կեն թարկ
վի օ րեն քին, այլ ոչ թե հա կա ռա կը:  Կո սո վո յի ան կա խութ յան եւ Վ րաս տա նի 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մի շուրջ  Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի դի մա կա յութ
յունն իր ո րո շա կի նպաս տը կու նե նա աշ խար հա կար գի փո փոխ ման մեջ: Այն
պես որ, « Պան դո րա յի արկ ղը» բաց ված է, նոր աշ խար հա կար գի կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցը կհաս նի իր տրա մա բա նա կան ա վար տին:  Ռու սաս տա նի եւ 
Ա րեւ մուտ քի դի մա կա յութ յան նկա րագ րութ յունն այդ մի տում ե րի ար տա ցո
լանքն է:
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ԱՄՆ-ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
«ՎԵՐԱԲԵՌՆԱՎՈՐՄԱՆ» 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

ՄԱՆ ՎԵԼ ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ
ՌԱՀՀԿ	տնօ	րեն

Քա ղա քա կան վե րա փո խում ե րը սրըն թաց ընդ լայ նում են ի րենց աշ
խար հագ րութ յու նը` հաս նե լով ընդ հուպ մին չեւ երկ րագն դի ա մե
նա կա յուն շրջան նե րը: Թ վաց յալ քաո սա յին ի րա դար ձութ յուն նե րը, 

այ նո ւա մե նայ նիվ, տե ղա վոր վում են մեկ ընդ հա նուր տրա մա բա նութ յան մեջ. 
ա մե նուր փլուզ վում են նախ կին կար գե րը` ա ռա ջաց նե լով ներ պե տա կան եւ 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի նոր ձե ւա չա փի հրա մա յա կան: Հա մա պա
տաս խա նա բար, կտրուկ ա ճել է ան կա յու նութ յան աս տի ճա նը, ինչն իր հեր
թին նպաս տել է մի ջազ գա յին կոա լի ցիա նե րի ստեղծ մա նը` միտ ված աշ խար
հի տար բեր կե տե րում կա յու նութ յան ա պա հով մա նը:

Վեր ջին տա րի նե րի քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը եւ նրանց տրա մա
բա նութ յունն ու սում ա սի րե լիս պետք է ա ռանձ նա կի անդ րա դառ նալ ա ռա
ջա տար տե րութ յուն նե րի` ի մաս նա վո րի Ա մե րի կա յի միաց յալ նա հանգ նե րի 
ու Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յա նը: Ինչ պես ցույց է տա լիս ժա մա նա
կը, 2009թ. այս եր կու երկր նե րի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րի «վե րա բեռ
նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յունն իր դրոշ մը թո ղեց հա մաշ խար հա յին եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին բո լոր գոր ծըն թաց նե րի վրա: ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի 
մի ջեւ նոր հա րա բե րութ յուն ներն ա ռաջ բե րե ցին քա ղա քա կան ան նա խա
դեպ ե րե ւույթ ներ մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան ո լոր տում: Միա ժա մա նակ 
ո րա կա կան փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վեց ա ռա ջա տար մի ջազ գա յին ինս
տի տուտ նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը: Վե րը հի շա տակ ված գոր ծըն թաց նե րի 
ի մաս տա վոր մանն է նվիր ված այս հոդ վա ծի հե տա գա շա րադ րան քը:
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Ա. Հա կա մար տութ յան սպառ նա լի քը. մի ջազ գա յին կոա լի ցիա նե րի 
«հիմ ադր ման» հրա մա յա կա նը

1975թ. Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան խորհր
դակ ցութ յու նում (ԵԱՀԽ) Հել սին կիի եզ րա փա կիչ ակ տի ըն դու նու մից հե տո, 
երբ « Մար դու ի րա վունք ներ» հաս կա ցութ յու նը քա ղա քա կան լուրջ կշիռ 
ձեռք բե րեց, քչերն էին կար ծում, որ 21րդ դա րի սկզբին այն ո րո շիչ գոր ծոն 
կդառ նա մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան աս պա րե զում: 1990ա կան թթ. 
սկզբին ԱՄՆի քա ղա քա կա նութ յան մեջ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց «նոր 
աշ խար հա կարգ» եզ րը` ի լուր աշ խար հի հռչա կե լով, որ գոր ծող աշ խար
հա կար գը կազ մա կեր պա կան ա ռու մով ի րեն սպա ռել է: Նույ նիսկ այդ ժա
մա նակ, սա կայն, ամ բող ջութ յամբ չէր գի տակց վում, որ սպառ վել է ոչ միայն 
վեր ջի նիս կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի գծա պատ կե րը, այ լեւ ձե ւա
վոր ման սկզբունք նե րի ար ժե քա յին բա ղադ րի չը: 

Միայն ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի ներ քին գոր ծե րին բա ցա հայտ մի
ջամ տե լուն ուղղ ված ի րար հա ջոր դող գոր ծո ղութ յուն նե րը (Ի րաք, Հա րավս
լա վիա, Լի բիա) աշ խար հին ա պա ցու ցե ցին, որ աշ խար հա կար գի` ազ գա յին 
ինք նիշ խա նութ յան եւ ու ժի կի րառ ման ի րա վուն քի հիմ ա րար սկզբունք
ներն էա կան փո փո խութ յան են են թարկ վել: Ն կա տե լի է գլո բալ ան հանգս
տութ յուն` կապ ված այն ի րո ղութ յան հետ, որ տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն
թա ցը փո խել է մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ու ժե րի հա վա սա րակշ
ռութ յան ա պա հով ման ե ղա նա կը` հա մա պա տաս խա նա բար ձե ւա վո րե լով 
վե րահս կո ղութ յան նոր մե խա նիզմ ե րի պա հանջ: Ընդ ո րում, հա մաշ խար
հա յին փոր ձը նման մե խա նիզ մի նա խա դե պեր չի գրան ցել. չա փից շատ են 
փո փոխ վել ազ գա յին պե տութ յուն նե րի գո յութ յան պայ ման նե րը: 

ԱՄՆը` որ պես հա մաշ խար հա յին գեր տե րութ յուն, բո լո րին հա սու դարձ
րեց այն միտ քը, որ ստիպ ված է «հա նել կա պանք նե րը» ոչ միայն մի ջազ գա
յին ի րա վուն քի սրբա զան հիմ քե րից, այ լեւ աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե
զի վրա յից, քան զի նոր դա րաշր ջա նի յու րա հատ կութ յու նը սկզբուն քո րեն 
նոր մո տե ցում եր է պա հան ջում: Խոսքն ա ռա ջին հեր թին պե տութ յուն նե րի 
ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տութ յան եւ սահ ման նե րի վե րա ձեւ ման ար գելք
նե րի մա սին է1: Եվ ա ռա ջի նը, որ չա փա զանց ա րագ դրսե ւո րեց ի րեն, պե

1 ԱՄՆ  նոր մոտեցման տեսական հիմավորման լավագույն օրինակը 20րդ դարի 
ամերիկյան քաղաքականության ռահվիրաներից մեկի` Հ.Քիսինջերի գնահատականն է. 
«Այսօր վեստֆալյան կարգն ապրում է համակար գային ճգնաժամ: Նրա սկզբո ւն քն եր ը 
վիճարկվում են, սակայն ընդունելի այլընտրանք դեռեւս չի գտնվել: Ոչ միայն ԱՄՆը, այլեւ շատ 
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տութ յուն նե րի ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տութ յան մի ջազ գա յինի րա վա կան 
օ րի նա կա նաց ման մի տում էր, ինչ պես նաեւ «ցե ղաս պա նութ յան սպառ
նա լի քի» ներ քո պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի վե րա ձե ւու մը: Սա ա ռա ջին 
գործ նա կան մե խա նիզմ էր, որն ըն դուն վեց ԱՄՆի կող մից` թույլ տա լով 
ոչ միայն ձե ւա վո րել նոր քա ղա քա կանի րա վա կան ի րա կա նութ յուն, այ լեւ 
քա ղա քա կան շրջա նա ռութ յան մեջ դնել մի ջազ գա յին կոա լի ցիա յի գա ղա
փա րը: 

Պետք է որ հաս կա նա լի լի նի այն, որ Հա րավս լա վիա յի բա ժան մանն 
ուղղ ված նման կոա լի ցիա յի կող մից ի րա կա նաց վող մի ջազ գա յին գոր ծո
ղութ յու նը ԱՄՆի նոր քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջին ար տա հայ տութ յունն 
է: Այս քա ղա քա կա նութ յան թե գա ղա փա րա կան, թե կազ մա կեր պա կան 
բա ղադ րիչ նե րը հա ջո ղութ յամբ փոր ձարկ վե ցին. միայն մի ջազ գա յինի րա
վա կան բա ղադ րիչն ի րեն չար դա րաց րեց: Հա րավս լա վիա յի գոր ծո ղութ յան 
հան դեպ Ռու սաս տա նի ար ձա գանքն ի ցույց դրեց ոչ միայն այս քա ղա քա
կա նութ յան ոչ ի րա վա րար լի նե լը, այ լեւ քա ղա քա կան ա ռու մով աշ խար հի 
պա ռակտ ման սպառ նա լի քը: ԱՄՆը, սա կայն, ինչ պես ցույց տվեց ժա մա
նա կը, կա րո ղա ցավ ա րագ գտնել գլո բալ քա ղա քա կան պա ռակտ ման հա
կա թույ նը: Ի րա քում նոր գոր ծո ղութ յան «նա խօ րեին» շրջա նա ռութ յան մեջ 
դրվեց «մի ջազ գա յին ա հա բեկ չութ յան սպառ նա լի քի» նոր դրույ թը: Վեր ջի
նիս նպա տակն այս ան գամ ա ռա վել ու ժեղ տե րութ յուն նե րի կոա լի ցիա յի 
ստեղ ծում էր, ինչ պես նաեւ Ի րա քի` որ պես ինք նու րույն սուբ յեկ տի, ա պա
մոն տաժ ման ա ռա ջին ա րա րի ի րա գոր ծու մը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես ցույց տվեց ժա մա նա կը, վե րա ցա կան սպառ
նա լի քը (ա հա բեկ չութ յան տես քով) անհ րա ժեշտ ազ դե ցութ յուն չու նե ցավ 
հա մաշ խար հա յին տե րութ յուն նե րի` մաս նա վո րա պես Ա րեւմտ յան Եվ րո պա
յի երկր նե րի դիր քո րո շում ե րի վրա: Նույ նիսկ ԱՄՆի գլխա վոր հա մախմ
բող մե խա նիզ մի` ՆԱՏՕի ընդ լայ նում ի զո րու չէր կան խար գե լել աշ խար հի 
գեր տե րութ յուն նե րի «տա րա ծու մը». Ընդ հա կա ռակն` սկսվեց գեր տե րութ
յուն նե րի քա ղա քա կան նե րու ժի ա պա կենտ րո նաց ման գոր ծըն թաց: 

եվրոպական պետություններ մերժում են այլ պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու 
սկզբունքը` ելնելով հումանիտար ինտերվենցիայի գաղափարից կամ համաշխարհային 
իրավասությունից: 2000թ. սեպտեմբերին նոր հազարամյակի գալստյանը նվիրված ՄԱԿի 
գագաթաժողովի ընթացքում այս մոտեցումը հավանության արժանացավ եւ աջակցություն 
ստացավ շատ ուրիշ պետությու նն եր ի կողմից»: 

Տես` Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? Пер. с англ. под. ред. В. Л. Ино
земцева. М.: Ладомир, 2002. С. 5, 6.
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

Բ. 2007-2008թթ. ԱՄՆ-ի եւ Ռու սաս տա նի դի մա կա յութ յու նը եւ գլո բալ 
«հա սու նա ցու մը»

Ինչոր պա հի Միաց յալ նա հանգ նե րը հա վել յալ մե խա նիզ մի կա րիք զգաց` 
Եվ րո պա յի երկր նե րին մի ջազ գա յին կոա լի ցիա յի գա ղա փա րի ա ջակ ցութ
յան հար կադ րե լու հա մար: 2008թ. նո րից շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց «ցե
ղաս պա նութ յան սպառ նա լի քի» դրույ թը` սա կայն ար դեն այլ նպա տա կադ
րութ յամբ: Գո յութ յուն ու ներ « Կո սո վո յի նա խա դե պը». ԱՄՆը եւ Եվ րո պա
կան միութ յան (ԵՄ) երկր նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ճա նա չել էին սեր բա կան 
երկ րա մաս Կո սո վո յի ան կա խութ յու նը, ո րի մար տա վա րա կան նպա տակն 
ի րա կան սպառ նա լիք հա րու ցող կող մի` Ռու սաս տա նի ագ րե սո րի կեր պա րի 
վե րա կանգ նում էր: Թե րեւս վեր ջին ան գամ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվե ցին 
«սա ռը պա տե րազ մի» կարծ րա տի պե րը2: Միա ժա մա նակ վե րաց վե ցին ցան
կա ցած պե տութ յան տա րածք ռազ մա կան մի ջամ տութ յան բո լոր քա ղա քա
կանի րա վա կան վե րա պա հում ե րը: Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րա
կանգն վեց ա րեւմտ յան պե տութ յուն նե րի մի ջեւ սերտ կոա լի ցիա յի ձե ւա վոր
ման հնա րա վո րութ յու նը: Մի կարճ ժա մա նա կով Ռու սաս տանն էր ո րոշ ված 
իբ րեւ ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րը միա վո րող գոր ծոն:

Դե ռեւս 2007թ. փետր վա րի 10ին Ռու սաս տա նի վար չա պետ Վ լա դի միր 
Պու տի նը Մ յուն խե նի` անվ տան գութ յան հար ցե րին նվիր ված խորհր դա ժո ղո
վի ըն թաց քում Վա շինգ տո նին հան դի մա նեց ողջ աշ խար հում վեր ջի նիս կող
մից «գրե թե ոչն չով չզսպվող» ռազ մա կան ու ժի կի րառ ման հա մար: Պու տի նը 
գնաց առ ճա կատ ման ճա նա պար հով` մարտն չող քննա դա տութ յան են թար
կե լով ԱՄՆի իշ խո ղա կան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը` գլխա վո րա պես 
Ի րա քի հան դեպ: 2007թ. մա յի սի 30ին Ռու սաս տա նը նա խազ գու շաց րեց, որ 
Լե հաս տա նում եւ Չե խիա յի Հան րա պե տութ յու նում հա կահր թի ռա յին պաշտ

2 Այս կապակցությամբ նույն ժամանակամիջոցում բավական պերճախոս կերպով 
ա րտահայտվեց ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Պուշկովը. «Արեւմուտքում կա ի դեմս 
Ռուսաստանի` թշնամու պահանջարկ»: Սա մոբիլիզացնում է Արեւմուտքը: Այն թույլ է տալիս 
հանդես գալ փոխհամաձայնեցված դիրքորոշմամբ: Իսկ այս միասնությունը հարցականի 
տակ է: Երբ Իրաքում սկսվեց պատերազմը, Արեւմուտքի միասնությունը խախտվեց. ՆԱՏՕի 
կեսը չպաշտպանեց Միացյալ նահանգների գործողությունները: Եվ թշնամին` ի դեմս 
Ռուսաստանի, շատ հարմար գործոն է արեւմտյան տերությունների միավորման համար, 
ինչն ԱՄՆին հնարավորություն է տալիս հեռու չթողնել իր ե վրոպական դաշնակիցներին: 
Ռուսաստանի ուրվականը նախկինի պես օգնում է կառուցել քաղաքական գործընթացները: 
Այդ իսկ պատճառով «սառը պատերազմի» ուրվականը դեռե ւս երկար ժամանակ 
պահանջարկ կվայելի»: Մոսկվայի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Ալեքսեյ Պուշկովի 
հետ հարցազրույցը տես` http://www.i no sm i. ru /world/20080402/240588.html
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

պա նութ յան հա մա կար գի տար րե րի տե ղա կայ ման ա մե րիկ յան ծրագ րե րը 
կա րող են «վա ռո դի տա կա ռի» վե րա ծել Եվ րո պան: Վեր ջինս հա ջո ղութ յամբ 
փոր ձար կում է միջ մայր ցա մա քա յին նոր բա լիս տիկ հրթիռ նե րը, ո րոնք ի զո
րու են «հաղ թա հա րել» բո լոր գոր ծող եւ նա խա տես վող հա մա կար գե րը: Ռու
սաս տա նը հայ տա րա րեց, որ ստիպ ված է լի նե լու ար ձա գան քել «ոչ թե դի վա
նա գի տա կան, այլ ռազ մա կան ե ղա նակ նե րով»: 

Հա րավս լա վիա յում Ա րեւ մուտ քի դե մար շը չէր կա րող չան հանգս տաց նել 
Ռու սաս տա նին. վեր ջինս հան դես ե կավ պա տաս խան ա ռա ջար կով: 2008թ. 
հու լի սի 7ին Ճա պո նիա յում կա յա ցած « Մեծ ութն յա կի» գա գա թա ժո ղո վի 
շրջա նա կում Ռու սաս տա նի նա խա գահ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը երկ կողմ բա
նակ ցութ յուն ներ վա րեց Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Նի կո լա Սար կո զիի եւ Գեր
մա նիա յի կանց լեր Ան գե լա Մեր կե լի հետ, ո րոնց ըն թաց քում հան դես ե կավ 
«եվ րո պա կան անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ ի րա պես պար տա վո րեց նող 
պայ մա նագ րի մշակ ման եւ կնքման ա ռա ջար կով, որ տեղ իբ րեւ կողմ կա րող 
են հան դես գալ եվ րատ լանտ յան տա րած քում գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն
նե րը»: « Տա րա ծաշր ջա նա յին պակ տը» կոչ ված է վերջ նա կա նա պես հստա
կեց նել «եվ րատ լանտ յան հան րութ յան հա րա բե րութ յուն նե րում ու ժի գոր ծո
նը»: Մեդ վե դե ւը հա վե լեց, որ այս պակ տը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռեր հա
մա լիր կեր պով լու ծե լու «Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան ան բա ժա նե լիութ յան 
եւ սպա ռա զի նութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան խնդիր նե րը»: Ռու սաս տա նի 
նա խա գա հը հայ տա րա րեց, որ «ատ լան տա կա նութ յու նը … ս պա ռել է ի րեն. 
խոսքն այժմ պետք է վե րա բե րի Վան կու վե րից մին չեւ Վ լա դի վոս տոկ ձգվող 
ողջ եվ րատ լանտ յան տա րած քի միաս նութ յան մա սին»: Մեդ վե դե ւը` որ պես 
օ րի նակ բե րե լով 1975թ. Հել սին կիի եզ րա փա կիչ ակ տը, փաս տո րեն ա ռա
ջար կեց ստեղ ծել Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կազ մա կեր պութ յա նը (ԵԱՀԿ) փո խա րի նող այլ ինս տի տուտ:

Ա րեւ մուտ քի երկր նե րը թե րա հա վա տո րեն մո տե ցան Ռու սաս տա նի նման 
ա ռա ջար կին: Հ նա րա վոր է` այս պատ ճա ռով «անկ յուն» քշված Ռու սաս տա նը 
պետք է իր վե րա բեր մունքն ար տա հայ տեր Ա րեւ մուտ քում ըն թա ցող քա ղա
քա կան գոր ծըն թաց նե րի շուրջ: 2008թ. օ գոս տո սի 8ին Ռու սաս տա նը ներ
քաշ վեց Վ րաս տա նի եւ նախ կի նում վեր ջի նիս շրջան հան դի սա ցող Հա րա
վա յին Օ սիա յի հա կա մար տութ յան մեջ` ոչ միայն բարձ րա կե տին հասց նե լով 
Ա րեւ մուտ քի ու Ռու սաս տա նի մի ջեւ հա կա մար տութ յու նը, այ լեւ ճա նա պարհ 
բա ցե լով նոր աշ խար հա կար գի հաս տատ ման հա մար: Ռու սաս տանն օգտ
վեց « Կո սո վո յի նա խա դե պի» գա ղա փա րա կան հեն քից` ճա նա չե լով նախ կի
նում Վ րաս տա նի կազ մում նե րառ ված Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի 
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

ան կա խութ յու նը: Ռու սաս տա նի շուր թե րով ի լուր աշ խար հի հայ տա րար վեց, 
որ ժո ղովր դին ցե ղաս պա նութ յու նից փրկե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ճա նա չել 
վեր ջի նիս ան կա խութ յու նը: Այս հայ տա րա րութ յան հիմ քում դրված էր նույն 
տար վա փետր վա րի 28ին ԱՄՆի եւ եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րի կող մից 
Կո սո վո յի ճա նաչ ման փոր ձը:

Չ նա յած ձե ւա կան ա ռու մով Ռու սաս տա նի գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ
մամբ Ա րեւ մուտ քի խիստ ար ձա գանք նե րին` այս գոր ծո ղութ յուն նե րը միայն 
նոր նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե ցին ԱՄՆի նոր քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նաց ման հա մար: Մի ջազ գա յինի րա վա կան հար թութ յու նում թե պե
տութ յուն նե րի ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու օ րի նա կա նաց ման տրա մադ
րութ յու նը, թե «ցե ղաս պա նութ յան սպառ նա լի քի» ներ քո նրանց վե րա ձե ւու
մը ստա ցավ նոր ռե սուրս ներ: Այդ պատ ճա ռով ի մաստ ու նի ման րա մաս նո
րեն անդ րա դառ նալ « Կո սո վո յի նա խա դե պին», քան զի ակն հայտ է, որ հատ
կա պես այս մե խա նիզ մին է մե ծա պես վե րա պահ ված փո խել 21րդ դա րի 
քա ղա քա կան աշ խար հի քար տե զի դեմ քը: 

Ռուս քա ղա քա գետ Նի կո լայ Զ լո բի նը շատ հստակ գնա հա տա կան է տվել 
ստեղծ ված կա ցութ յա նը: Վեր ջի նիս խոս քով` «Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին 
Օ սիա յի ճա նա չու մից հե տո Ռու սաս տանն ու Ա րեւ մուտ քը միմ յանց ա վե լի 
մեր ձե ցան: … Ն րանք այժմ խո սում են նույն լեզ վով: Այլ բան է, որ թե՛ Ռու սաս
տա նը, թե՛ Ա րեւ մուտ քը դա տա կա վին չեն հաս կա ցել»: Զ լո բի նի կար ծի քով` 
«Երբ անց նի այժմ յան հիս տե րիան, բո լո րը գլխի կընկ նեն, որ Ռու սաս տա նը 
հրա ժար վել է մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հետ յալթ յան հա մա կար գը 
վե րա կեն դա նաց նո ղի սո վո րա կան դե րից, մի հա մա կարգ, ո րի պահ պա նու մը 
նա ա վան դա բար պնդում էր: Ռու սաս տա նը հրա ժար վեց պահ պա նել Երկ
րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ձե ւա վոր ված հա մա կար գը»:

Իս կա պես, շատ ա րագ պարզ դար ձավ, որ Ռու սաս տա նի կամ քին հա կա
ռակ Կո սո վո յի ան կա խութ յան ճա նա չու մը մի ջազ գա յին պրակ տի կա ա ռա ջին 
ան գամ մտցրեց ա ռանց մետ րո պո լիա յի հա մա ձայ նութ յան ինք նա կամ պե
տա կան կազ մա վոր ման միա կող մա նի ճա նաչ ման փոր ձը: Մինչ այժմ մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից սահ ման նե րի ցան կա ցած փո փո խութ յուն 
հեն վում էր կող մե րի հա մա ձայ նութ յան վրա: Միայն այս մե խա նիզմ էր հնա
րա վո րութ յուն տա լիս կար գա վո րե լու տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան եւ 
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի սկզբունք նե րի մի ջեւ առ կա հա կա սութ յու նը:

Կո սո վո յի պա րա գա յում շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց մի նոր չգրված մի
ջազ գա յին սկզբունք: Այս պի սով` ցան կա ցած պե տա կան կազ մա վոր ման ինք
նիշ խա նութ յան պաշտ պան վա ծութ յունն ար դեն վտան գի տակ դրվեց «օ րի
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

նա կան հի մունք նե րով»: Ընդ ո րում, այս սկզբուն քի կի րարկ ման բուն գոր
ծըն թացն ու նե ցավ միան գա մայն ո րո շա կի քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յուն` 
նա խա դե պը հաս տատ վեց Ա րեւ մուտ քի եւ Ռու սաս տա նի աշ խար հա քա ղա
քա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի դի մա կա յութ յան բարձ րա կե տում: Արդ յուն
քում Ռու սաս տա նը, իր կամ քից ան կախ, ստա ցավ այդ պի սի քա ղա քա կա
նութ յան «դաշ նակ ցի» կար գա վի ճակ: 

Հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից սուր քննա դա տութ յան 
ար ժա նա ցած Ռու սաս տա նը ո րոշ ժա մա նակ տրա մադր ված էր Ա րեւ մուտ քի 
հետ դի մա կա յութ յան պահ պան մա նը: Չ տեսն ված ակ տի վութ յուն ցու ցա բե
րե ցին Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի երկր նե րը: Հա մե րաշխ կեր պով հան դես գա լով ի 
պաշտ պա նութ յուն Վ րաս տա նի` «հա կա ռու սա կան գո տին» վե րա կեն դա նաց
րեց «սա ռը պա տե րազ մի» կար գա խոս նե րը: Սա կայն շատ ժա մա նակ չպա
հանջ վեց, որ պես զի աշ խար հը տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րին նա յի այլ 
դի տանկ յու նից: «Ինք նո րոշ ված քա ղա քա կան սուբ յեկտ նե րի» ան կա խութ յան 
միա կող մա նի ճա նաչ ման մե խա նիզ մը ձեռք բե րեց ռազ մա վա րա կան նշա նա
կութ յուն: Ռու սաս տա նի ներ կա յիս ղե կա վար ներն այն ժա մա նակ ա ռա ջի նը 
հայ տա րա րե ցին Վ րաս տա նում ա ռա ջա ցած ճգնա ժա մի խոր ար մատ նե րի 
մա սին: Ռու սաս տա նի նա խա գահ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը հայ տա րա րեց, որ 
մին չեւ 2008թ. օ գոս տո սի 8ի պա տե րազ մը գոր ծող մի ջազ գա յին անվ տան
գութ յան ճար տա րա պե տութ յունն ա պա ցու ցեց իր թու լութ յու նը եւ կա րիք ու
նի վե րա նայ ման: Ն ման պնդու մը դուրս էր մի ջազ գա յին բարդ ի րա վի ճա կում 
հայտն ված պե տութ յան մար տա վա րա կան ծրագ րե րի շրջա նա կից:

2008թ. սեպ տեմ բե րի 5ին Ռու սաս տա նի նա խա գահն ի լուր աշ խար հի 
հայ տա րա րեց, որ … ձեր բա զատ վե լով «սա ռը պա տե րազ մից»` աշ խարհն 
այդ պես էլ հա վա սա րակշ ռութ յուն ձեռք չբե րեց. անհ րա ժեշտ է անվ տան
գութ յան նոր ճար տա րա պե տութ յուն: Մինչ այդ` 2008թ. սեպ տեմ բե րի 1ին, 
Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո վը հայ տա րա
րեց, որ «սկզբի հա մար վատ չէր լի նի տես նել` ինչոր ժա մա նակ ստեղծ ված 
այ սօր վա կա ռույց ներն ու մե խա նիզմ ե րը արդ յոք հա մար ժեք են, թե պետք է 
մտա ծել նո րի` նոր եվ րո պա կան ճար տա րա պե տութ յան ձե ւա վոր ման մա սին, 
ո րը կե րաշ խա վո րի հետ պա տե րազմ յան սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե լիութ յու
նը եւ միա ժա մա նակ հաշ վի կառ նի 21րդ դա րի ի րո ղութ յուն նե րը»:

Նախ կին աշ խար հա կար գի ա վար տի հա մընդ հա նուր գի տակց ման խորհր
դան շա կան ար տա հայ տութ յու նը 2009թ. ԱՄՆի կող մից Ռու սաս տա նին 
ա ռա ջարկ ված` եր կու երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի «վե րա բեռ նա վոր
ման» ռազ մա վա րութ յունն էր: Ըստ էութ յան, մի ջազ գա յին հար թակ նետ վեց 
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

նոր աշ խար հա կար գի ռազ մա վա րութ յու նը: Երկ րագն դի տար բեր կե տե րում 
այդ փո փո խութ յուն նե րին հա ջոր դած զար գա ցում ե րը վկա յե ցին, որ հա մաշ
խար հա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ նոր փոխ դա սա վո րութ յուն ներն այ լընտ
րանք չու նեն:

Գ. Քա ղա քա կան շրջա դարձ. ԱՄՆ-ի եւ Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ-
յուն նե րի «վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան նպա տա կը

ԱՄՆ նա խա գա հի պաշ տո նում Բա րաք Օ բա մա յի ընտր վե լը կտրուկ շրջա
դարձ նշա նա վո րեց Ռու սաս տանԱՄՆ հա րա բե րութ յուն նե րում: 2009թ. 
հուն վա րի 20ին տե ղի ու նե ցավ Բա րաք Օ բա մա յի երդմ ա կա լութ յան ա րա
րո ղութ յու նը: Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ժա մա նակ նա հայ տա րա րել 
էր, որ Ռու սաս տա նը «կդառ նա այն հիմ ա կան հար ցե րից մե կը, ո րին պետք 
է փոր ձի պա տաս խան գտնել ԱՄՆ հա ջորդ նա խա գա հը»:

2009թ. փետր վա րի 6ին Մ յուն խե նի` անվ տան գութ յան խնդիր նե րին 
առնչ վող ա մե նամ յա խորհր դա ժո ղո վի ըն թաց քում ԱՄՆ փոխ նա խա գահ Ջո 
Բայ դե նը հայ տա րա րեց. « Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում Ռու սաս
տա նի եւ մեր դա շին քի ան դամ ե րի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րը վտան գա
վոր մի տում եր են ար ձա նագ րել: Ժա մա նակն է վե րա բեռ նա վո րել կո ճա կը 
եւ անդ րա դառ նալ բազ մա թիվ այն ո լորտ նե րին, որ տեղ մենք կա րող ենք եւ 
պետք է հա մա գոր ծակ ցենք»:

Միա ժա մա նակ խորհր դա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում Հ յու սի սատ լանտ յան 
դա շին քի (ՆԱՏՕ) ան դամ պե տութ յուն նե րի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար
նե րը պայ մա նա վոր վե ցին վե րա կանգ նել դե ռեւս անց յալ տա րի « Կով կաս յան 
ճգնա ժա մից» հե տո Ռու սաս տա նի հետ սա ռեց ված պաշ տո նա կան հա րա
բե րութ յուն նե րը: 2009թ. փետր վա րի 6ին Մ յուն խե նում կա յա ցավ Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յան ա ռա ջին փոխ վար չա պետ Սեր գեյ Ի վա նո վի եւ ՆԱՏՕի 
գլխա վոր քար տու ղար Յաապ դե Հոոպ Ս խե ֆե րի հան դի պու մը` նվիր ված 
անվ տան գութ յան խնդիր նե րին: Այդ ժա մա նակ դա շին քի ռազ մա վար նե րի 
կող մից ար դեն հի րա վի գի տակց վում էր Ռու սաս տա նի հետ պայ մա նա վոր
վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ա վե լին` ՆԱՏՕի ղե կա վա րութ յու նը հաս կաց րեց, 
որ «սա ռեց նում է» Ուկ րաի նա յի եւ Վ րաս տա նի` ՆԱՏՕին ան դա մագր վե լու 
բա նակ ցութ յուն նե րը:

Բր յու սե լի կող մից Ռու սաս տանՆԱՏՕ խորհր դի շրջա նա կում հա մա գոր
ծակ ցութ յան վե րա կանգ նու մը Մոսկ վա յում դի տարկ վեց որ պես դի վա նա գի
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

տա կան հաղ թա նակ: Նախ` Ռու սաս տա նը թույլ չտվեց, որ Ուկ րաի նան եւ 
Վ րաս տա նը միա նան ՆԱՏՕին ան դա մագր վե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ
րին: Ա վե լին` « Կով կաս յան ճգնա ժա մից» հե տո նրան հա ջող վեց ա մե րիկ յան 
նոր վար չա կազ մի իշ խա նութ յան գա լուց հե տո Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին քի 
հետ կար գա վո րել փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը:

2009թ. մար տի 4ին հա ղոր դագ րութ յուն տա րած վեց այն մա սին, որ ԱՄՆ 
նա խա գա հը Ռու սաս տա նի իր պաշ տո նա կից Դ միտ րի Մեդ վե դե ւին նա մակ 
է հղել, ո րով տե ղե կաց րել է, որ Միաց յալ նա հանգ նե րը կհրա ժար վի Լե հաս
տա նում հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րի տե ղա կա յու
մից, ե թե փո խա րե նը Ռու սաս տա նը հա մա ձայն վի չօ ժան դա կել Ի րա նի մի
ջու կա յին զեն քի եւ բա լիս տիկ հրթիռ նե րի ստեղծ ման նա խագ ծե րին:

2009թ. մար տի 6ին Ժ նե ւում ԱՄՆ պետ քար տու ղար Հի լա րի Ք լին թո նը 
եւ Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո վը պայ մա
նա վոր վե ցին նոր թափ հա ղոր դել ռուսա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րին: 
Օ րա կար գում ընդգրկ ված էին մի շարք կա րե ւոր խնդիր ներ, ինչ պի սիք են 
մի ջու կա յին զի նա թափ ման բա նակ ցութ յուն նե րը, հա կահր թի ռա յին հա մա
կար գի վե րա բեր յալ փոխ զիջ ման հնա րա վո րութ յու նը, ինչ պես նաեւ Ռու սաս
տա նի` Ի րա նի հետ զեն քի ա ռեւ տու րը: Ի նշան Մոսկ վա յի հետ հա րա բե րութ
յուն նե րի «վե րա բեռ նա վոր ման» մտադ րութ յան` Ք լին թո նը Լավ րո վին նվի րեց 
խա ղա լիք կո ճակ, ո րը կրում էր ռու սե րեն peregruzka նշագ րու մը:

2009թ. ապ րի լի 1ին Լոն դո նում « Մեծ քսան յա կի» գա գա թա ժո ղո վի ըն
թաց քում կա յա ցավ ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի նա խա գահ նե րի ա ռա ջին հան
դի պու մը: Իսկ ար դեն հու լի սի 6ին Բա րաք Օ բա ման պաշ տո նա կան այ ցով 
ժա մա նեց Մոսկ վա: Այցն ու ներ կոնկ րետ լուրջ արդ յունք. Ռու սաս տա նը հա
մա ձայ նեց հա մա գոր ծակ ցել ԱՄՆի հետ Աֆ ղանս տա նի հար ցում: Ձեռք բեր
ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն` ԱՄՆին ի րա վունք էր վե րա պահ
վում ռազ մա կան տեխ նի կա յի եւ անձ նա կազ մի տա րան ցում ի րա կա նաց նել 
ռու սա կան օ դա յին տա րած քով` այս երկ րում ԱՄՆի եւ ՆԱՏՕի ռազ մա կան 
անձ նա կազմ ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով: Այս ո րո շու մը կա րե լի է հա մա րել 
«վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջին լուրջ հաղ թա նա կը:

Զու գա հե ռա բար Ռու սաս տա նը զար գաց նում էր սե փա կան ռազ մա վա րա
կան ծրագ րե րը: 2009թ. հու նի սի 14ին Հա վա քա կան անվ տան գութ յան պայ
մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան (ՀԱՊԿ) ան դամ պե տութ յուն նե րի ղե կա վար նե
րը ստո րագ րե ցին «Ա րագ ար ձա գանք ման հա վա քա կան ու ժե րի ստեղծ ման 
մա սին» պայ մա նա գի րը, ո րը հա վա նութ յան ար ժա նա ցավ 2009թ. փետր վա րի 
4ին: Ակն կալ վում էր, որ ա րագ ար ձա գանք ման հա վա քա կան ու ժե րը (ԱԱՀՈՒ) 
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

պետք է գտնվեն մշտա կան պատ րաս տութ յան մեջ` ար ձա գան քե լու ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րին, ագ րե սիա յին, ա հա բեկ չութ յա նը, ինչ պես նաեւ պայ
քա րե լու կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան ու թմրան յու թե րի ա ռեւտ րի դեմ: 

2009թ. դեկ տեմ բե րի սկզբին Կ րեմ լը հրա պա րա կեց «Եվ րո պա կան անվ
տան գութ յան պայ մա նա գիր» ա նու նը կրող մի փաս տա թուղթ: Սույն նա խա
գի ծը ներ կա յաց րեց Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Սեր գեյ 
Լավ րո վը 2009թ. դեկ տեմ բե րի 1ին Ա թեն քում կա յա ցած ԵԱՀԿ նա խա րա
րա կան գա գա թա ժո ղո վի ժա մա նակ` ար ժա նա նա լով ՆԱՏՕի ղե կա վա րութ
յան եւ ԵՄում նա խա գա հող Շ վե դիա յի քննա դա տութ յա նը: Դա պայ մա նա
վոր ված էր փաս տաթղ թում այն դրույթ նե րի առ կա յութ յամբ, թե բա ցի ԵՄից, 
ՆԱՏՕից եւ ԵԱՀԿից, պայ մա նագ րի ստո րագր մա նը հրա վիր ված են ԱՊՀն  
եւ ՀԱՊԿը: Պարզ էր, որ Ռու սաս տա նը ջան քեր է գոր ծադ րում ԱՊՀի մի ջազ
գա յին վար կա նի շը բարձ րաց նե լու եւ այս կազ մա կեր պութ յուն նե րին մի ջազ
գա յին աս պա րե զում կար գա վի ճակ ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ:

Ան փո փոխ էր մում Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը Վ րաս տա նի նկատ
մամբ: Նախ` Ռու սաս տա նը ջանք չէր խնա յում բա րե կամ պե տութ յուն նե րի 
կող մից Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի ան կա խութ յան ճա նաչ ման ուղ
ղութ յամբ` մին չեւ այժմ չգրան ցե լով նկա տե լի հա ջո ղութ յուն ներ այս աս պա
րե զում: Վե նե սո ւե լա յից եւ Նի կա րա գո ւա յից բա ցի, Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ 
Աբ խա զիա յի ան կա խութ յու նը Ռու սաս տա նի տնտե սա կան օգ նութ յան դի
մաց ճա նա չել է նաեւ Նաու րու փոք րիկ պե տութ յու նը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ` ար դեն 2010թ. պարզ էր, որ ԱՄՆը եւ Ռու սաս տա նը 
պատ րաստ են լուրջ հա մա գոր ծակ ցութ յան: 2009թ. դեկ տեմ բե րի 5ին լրա
ցավ Ռազ մա վա րա կան հար ձա կո ղա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի (ՌՀՍ) 
կրճատ ման եւ սահ մա նա փակ ման պայ մա նագ րի վա վե րա կա նութ յան ժամ
կե տը: 2010թ. ապ րի լի 8ին բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում կնքվեց ռազ
մա վա րա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի կրճատ մանն առնչ վող նոր պայ մա նա
գիր` ՌՀՍ3: Իսկ ար դեն 2010թ. հու նի սի 9ին ԱՄՆին հա ջող վեց հա մո զել 
Ռու սաս տա նին` ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել Ի րա նի վե րա բեր յալ Միա վոր
ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան (ՄԱԿ) նոր ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծում: 
ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խոր հուրդն ըն դու նեց բա նա ձեւ` Ի րա նի նկատ մամբ 
սահ մա նե լով նոր պատ ժա մի ջոց ներ, ին չը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ 
վեր ջինս հրա ժար վում էր դա դա րեց նել ու րա նի հարս տաց ման աշ խա տանք
նե րը: Փաս տաթղ թի օգ տին քվեար կե ցին Անվ տան գութ յան խորհր դի 12 ան
դամ պե տութ յուն ներ, դեմ քվեար կե ցին միայն Թուր քիան եւ Բ րա զի լիան, իսկ 
Լի բա նա նը ձեռն պահ մաց: 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

2010թ. հու նի սի 9ին ըն դուն ված թիվ 1929 փաս տա թուղ թը խստաց
րեց Խորհր դի պատ ժա մի ջոց նե րը Թեհ րա նի նկատ մամբ` մաս նա վո րա պես 
բռնար գելք դնե լով այդ եր կիր մար տա կան տան կե րի, ինք նա թիռ նե րի, ռազ
մա նա վե րի ու ռազ մա կան ինք նա թիռ նե րի, հրթիռ նե րի կամ հրթի ռա յին հա
մա կար գե րի մա տա կա րար ման վրա: Բա նա ձե ւում նշված է, որ Ի րա նը չի կա
րող փա յա տի րոջ ի րա վուն քով մաս նակ ցել այլ պե տութ յու նում մի ջու կա յին 
կո մեր ցիոն գոր ծու նեութ յան: Խոր հուր դը մաս նա վո րա պես ո րո շեց, որ բո լոր 
պե տութ յուն նե րը պետք է ար գե լեն ի րենց ի րա վա սութ յան տակ գտնվող տա
րածք նե րում ու րա նի արդ յու նա հան ման կամ մի ջու կա յին նյու թե րի ու տեխ
նո լո գիա նե րի ար տադ րութ յան եւ օգ տա գործ ման մեջ ի րա նա կան ներդ րում
նե րը: Խոս քը, ի թիվս այ լոց, բա լիս տիկ հրթիռ նե րի տեխ նո լո գիա նե րի մա սին 
է, ո րոնք ի զո րու են մի ջու կա յին զենք կրել: Բա ցի դրա նից, Խորհր դի ան
դամ ե րը ո րո շե ցին, որ «Ի րա նը չի ձեռ նար կի մի ջու կա յին զենք կրե լու ու նակ 
բա լիս տիկ հրթիռ նե րի` նե րառ յալ բա լիս տիկ մի ջու կա յին տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ մամբ ար ձա կում ե րի հետ կապ ված ո րե ւէ գոր ծու նեութ յուն»: Պար բե
րա բար մի ջազ գա յին կոա լի ցիա ներ ձե ւա վո րե լու` ԱՄՆի ռազ մա վա րա կան 
ու ղե գիծն ար ժա նա ցավ Ռու սաս տա նի հա վա նութ յա նը: 

2010թ. հու նի սի 23ին Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը մեկ նեց ԱՄՆ: Հու նի սի 24
ին Ս պի տակ տա նը ԱՄՆ նա խա գա հի եւ Ռու սաս տա նի նա խա գա հի մի ջեւ 
կա յա ցան բա նակ ցութ յուն ներ, ո րոնց ա վար տին կազ մա կերպ ված հա մա տեղ 
մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ Բա րաք Օ բա ման ընդգ ծեց, որ անց յալ տա րի 
հայ տա րար ված` հա րա բե րութ յուն նե րի, այս պես կոչ ված, «վե րա բեռ նա վո րու
մից» հե տո կոնկ րետ հար ցե րի վե րա բեր յալ զգա լի ա ռա ջըն թաց է գրանց վել: 
Ան կաս կած, Օ բա մա յի նման հայ տա րա րութ յան հա մար հիմք հան դի սա ցավ 
Աֆ ղանս տա նի եւ Ի րա նի հար ցում ԱՄՆին ա ջակ ցե լու` Ռու սաս տա նի պատ
րաս տա կա մութ յու նը: 

ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ նոր հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռա վել խո սուն 
վկա յութ յունն է Լի բիա յում ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կին մի ջամ տե լու նպա տա
կով ձե ւա վոր ված ռազ մա կան կոա լի ցիան: 2011թ. մար տի 18ին ՄԱԿի 
Անվ տան գութ յան խոր հուրդն ըն դու նեց մի բա նա ձեւ, ո րով թույ լատր վում էր 
թռիչք նե րից ա զատ գո տի մտցնել Լի բիա յի օ դա յին տա րած քում: Այս ձե ւա
կեր պու մը փաս տո րեն ճա նա պարհ բա ցեց մի ջազ գա յին ռազ մա կան ին տեր
վեն ցիա յի առ ջեւ: Բա նա ձե ւի նա խագ ծի3 օգ տին քվեար կեց ՄԱԿի Անվ տան
գութ յան խորհր դի 15 ան դամ ե րից 10ը: Հինգ պե տութ յուն ներ` Ռու սաս
տա նը, Չի նաս տա նը, Գեր մա նիան, Հնդ կաս տա նը եւ Բ րա զի լիան, ձեռն պահ 

3  Կարդալ ամբողջությամբ` http://top.rbc.ru/politics/20/03/2011/562337 .s ht ml
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

մա ցին քվեար կե լուց` դրա նով իսկ «կա նաչ լույս» վա ռե լով բա նա ձե ւի ըն
դուն ման հա մար: Ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րը բարձր գնա հա տե ցին Ռու
սաս տա նի այս քայ լը:

Սա Ռու սաս տա նի կող մից մի ջազ գա յին կոա լի ցիա յին ա ջակ ցութ յուն ցու
ցա բե րե լու եր րորդ դեպքն էր` չնա յած կոա լի ցիա յի ծրագ րերն ուղղ ված էին 
նրա ա վան դա կան դաշ նակ ցի դեմ: Լի բիա յի ա ռաջ նորդ Մո ւա մար Քա դա ֆին 
մի ջազ գա յին հան րութ յան առ ջեւ միայ նակ մաց այն բա նից հե տո, երբ Ռու
սաս տա նը` ա վե լի վաղ նրա նից ե րես չթե քած միակ եր կի րը, միա ցավ « Մեծ 
ութն յա կի» մա ցած ան դամ ե րի այն պնդում ե րին, թե Քա դա ֆին լիո վին 
կորց րել է լե գի տի մութ յու նը եւ ա պա գա չու նի ժո ղովր դա վա րա կան Լի բիա
յում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ` այս պա տաս խան քայ լե րի նշա նա կա լիութ յու նը չար ժե 
գե րագ նա հա տել, քա նի որ Վան կու վե րից մին չեւ Վ լա դի վոս տոկ հա մա կող
մա նի գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու մը բախ վում է շատ լուրջ խո չըն դոտ նե րի: 
Վ րաս տա նի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի վա րած ու ղե գիծն անդ րա դար ձավ 
ռուսա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի կա րե ւո րա գույն ո լորտ նե րին եւ, 
ա ռա ջին հեր թին, Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) ան
դա մակ ցութ յան ա ռու մով, ին չը «վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան 
հան գու ցա յին խնդիր նե րից էր: Բա ցի դրա նից, ան հաղ թա հա րե լի խնդիր ներ 
ա ռա ջա ցան ԵԱՀԿ շրջա նա կում:

ԱՀԿ ան դամ Վ րաս տա նը շա րու նա կում է խո չըն դո տել Ռու սաս տա նի 
մուտքն այս կազ մա կեր պութ յուն. ԱՀԿին ան դա մակ ցե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է բո լոր ան դամ ե րի հա մա ձայ նութ յու նը: Չ նա յած Ռու սաս տա նի եւ 
Վ րաս տա նի մի ջեւ ըն թա ցող եր կա րա տեւ բա նակ ցութ յուն նե րին` այս խնդի
րը լու ծում չի գտնում: Բանն այն տեղ հա սավ, որ Դո վի լում կա յա ցած «Ութն
յա կի» գա գա թա ժո ղո վի մաս նա կից նե րի ըն դու նած ամ փո փիչ հռչա կագ րում 
(2011թ. մա յի սի 27) նե րառ վեց դրույթ, հա մա ձայն ո րի` 2011թ. ԱՀԿ ըն դուն
վե լու հար ցում «Ութն յա կը» կա ջակ ցի Ռու սաս տա նին:

Ե թե այս հարցն ինչոր կերպ լու ծե լի է, ա պա ԵԱՀԿ շրջա նակ նե րում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կը սպառ նում է լրջո րեն ազ դել անվ տան գութ յան հար
ցե րում մի ջազ գա յին հան րութ յան միաս նա կա նութ յան վրա: 2010թ. դեկ տեմ
բե րի 12ը Աս տա նա յում ( Ղա զախս տան) կա յա ցած ԵԱՀԿ գա գա թա ժո ղո վը 
ոչ միայն դար ձավ Ռու սաս տա նի ու Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ առ կա տա րա ձայ
նութ յուն նե րի նոր հաս տա տում, այ լեւ հար ցա կա նի տակ դրեց այս կազ մա
կեր պութ յան գոր ծու նա կութ յու նը: Հենց Վ րաս տա նի տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յան հար ցի շուրջ Ռու սաս տա նի եւ Վ րաս տա նի տա րա ձայ նութ
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յուն նե րը ստեղ ծե ցին այն ի րա վի ճա կը, ո րի պատ ճա ռով ԵԱՀԿին չհա ջող վեց 
հա մա ձայ նեց նել հիմ ա կան ամ փո փիչ փաս տա թուղ թը` Գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրա գի րը: ԵԱՀԿ ան դամ պե տութ յուն նե րին մում էր միայն ըն դու նել ամ փո
փիչ հռչա կա գիր ԵԱՀԿ ար ժեք նե րին, ինչ պե սեւ նախ կի նում ըն դուն ված բո
լոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րին ի րենց նվիր վա ծութ յան մա սին4: 

Այս հռչա կագ րի տեքս տում տեղ գտած` « Վան կու վե րից մին չեւ Վ լա դի վոս
տոկ հա մա կող մա նի գոր ծակ ցութ յան զար գա ցում» բա նա ձե ւը դար ձավ սոսկ 
«բա րի ցան կութ յուն նե րի» առ կա յութ յան նշան: Ի րա կա նում ԵԱՀԿի գո յութ
յան հիմ քում ըն կած հել սինկ յան եզ րա փա կիչ ակ տը հայտն վեց իր մի ջազ գա
յին նշա նա կութ յու նը կորց նե լու վտան գի առ ջեւ: ԱՄՆին եւ ԵՄ երկր նե րին 
մում էր միայն հայ տա րա րել, որ ի րենք պաշտ պա նում են Վ րաս տա նի տա
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը` հա մա կերպ վե լով ԵԱՀԿում կոն սեն սու սի 
հաս նե լու անհ նա րի նութ յան հետ:

Էլ ա վե լի լուրջ տա րա ձայ նութ յուն ներ ա ռա ջա ցան` կապ ված հա կահր թի
ռա յին պաշտ պա նութ յան ա պա գա ծրագ րե րի հետ: Չ նա յած հան գա ման քին, 
որ Բա րաք Օ բա ման վե րա նա յել է Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում ա ռանց ռա դիո
տե ղո րո շիչ եւ հա կահր թի ռա յին մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ հա կահր թի ռա յին 
պաշտ պա նութ յուն ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ իր նա խոր դի` Ջորջ Բու շի ո րո շում
նե րը, սա կայն Ա րեւ մուտ քի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ այդ հար ցի շուրջ ա ռայժմ 
չի ձե ւա վոր վել ընդ հա նուր մո տե ցում: 2009թ. դեկ տեմ բե րի 11ին Վա շինգ
տո նի եւ Վար շա վա յի մի ջեւ կնքվեց պայ մա նա գիր, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
տվեց վեր ջի նիս տա րած քում տե ղա կա յել « Փեթ րիոթ» հրթիռ նե րի մարտ կոց
ներ: Այս պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը միակն էր, որ մա ցել էր նախ կին ա մե
րիկ յան վար չա կար գի` Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում հա կահր թի ռա յին հա մա կար
գի ստեղծ ման հետ կապ ված ծրագ րից, ո րի նախ նա կան հա մա ձայ նա գի րը 
ստո րագր վել էր 2008թ. օ գոս տո սին: Ռու սաս տա նում եւ Ա րեւ մուտ քում այս 
քայլն ըն կալ վեց իբ րեւ Մոսկ վա յի եւ Վա շինգ տո նի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն
նե րի «վե րա բեռ նա վոր մա նը» հա մըն թաց կա տար ված զի ջում Ռու սաս տա
նին: Վեր ջի նիս հատ կա պես զայ րաց նում էին Եվ րո պա յում հա կահր թի ռա յին 
պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի տար րե րի` այդ թվում հրթիռկլա նիչ նե րի 
( Լե հաս տան) եւ ռա դիո տե ղո րո շիչ կա յան նե րի ( Չե խիա) տե ղա կայ ման Բու շի 
ծրագ րե րը: Մոսկ վան հա մա րում էր, որ սա չա փա զանց մոտ է իր սահ ման
նե րին եւ այս պի սի տե ղա կա յում իր հա մար լուրջ ան հար մա րութ յուն ներ է 
ստեղ ծում:

4 Աստանայում ընդունված հռչակագրի ամբողջական տեքստը տես` 
http://www.regnum.ru/news/1353137.html
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2010թ. նո յեմ բե րի 20ին Ռու սաս տա նի նա խա գա հը հրա վիր վեց ՆԱՏՕի 
գա գա թա ժո ղո վին ( Լի սա բոն), որ տեղ կազ մա կեր պութ յան 28 ան դամ երկր
նե րը եւ Ռու սաս տա նը պայ մա նա վոր վե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յուն սկսել 
մի ամ բողջ շարք հար ցե րի` ա ռա ջին հեր թին Եվ րո պա յի պաշտ պա նութ յան 
հա մար նա խա տես ված ա մե րիկ յան հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան հա մա
կար գե րի շուրջ: Ռու սաս տա նի եւ ՆԱՏՕի մի ջեւ կնքվե ցին մի շարք այլ հա
մա ձայ նագ րեր եւս: Ո րոշ վեց, որ Ռու սաս տանՆԱՏՕ խորհր դի աշ խա տան
քում վե րա կա ռու ցում է ի րա կա նաց վել, եւ կող մե րը պայ մա նա վոր վե ցին այդ 
խորհր դի մի ջո ցով ձե ւա վո րել « Խա ղա ղութ յան, անվ տան գութ յան եւ կա յու
նութ յան ընդ հա նուր տա րածք»: Խո սակ ցութ յուն ներ էին գնում այն մա սին, 
որ կան բա վա կա նին ծան րակ շիռ հիմ քեր Ռու սաս տա նի եւ ՆԱՏՕի հա կահր
թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րի միա վոր ման հա մար5: ԱՄՆը եւ 
ՆԱՏՕն չէին բա ցա ռում հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան ո լոր տում լայ
նա ծա վալ հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը` բա ցեի բաց հայ տա րա
րե լով, որ այ սու հետ եւս Ռու սաս տա նը միանձն յա պա տաս խա նատ վութ յուն է 
կրե լու իր տա րած քի պաշտ պա նութ յան հա մար, իսկ ՆԱՏՕն` իր տա րած քի:

Սա կայն հար ցի այ սօ րի նակ դրված քը նույն պես չհան գեց րեց հա կահր թի
ռա յին պաշտ պա նութ յան ա պա գա մո դե լի փո խա դարձ ըն դու նե լի տար բե
րա կի ձե ւա վոր մա նը: Ռու սաս տա նի եւ ՆԱՏՕի մի ջեւ փո խա դարձ անվս տա
հութ յու նը հա սավ այն աս տի ճա նին, որ 2001թ. հու լի սին ՆԱՏՕում Ռու սաս
տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Դ միտ րի Ռո գո զի նը ռու սա կան « Կո մեր սանտ» թեր
թին տված հար ցազ րույ ցում կար ծիք հայտ նեց, թե այս հար ցում ռու սա կան 
կող մին ա կան ջա լուր չլի նե լը կա րող է պատ ճառ դառ նալ, որ պես զի Մոսկ վան 
դուրս գա 2010թ. ստո րագր ված ՌՍՀ3 պայ մա նագ րից, ինչ պե սեւ մի ջու կա
յին սպա ռա զի նութ յու նը մո տեց նի ՆԱՏՕի սահ ման նե րին: 2011թ. հու լի սի 
5ին ՆԱՏՕ Ռու սաս տան հեր թա կան հան դիպ ման ժա մա նակ Մեդ վե դե ւը 
փոր ձում էր ՆԱՏՕին հա մո զել լե գալ մի փաս տա թուղթ թո ղար կե լու անհ րա
ժեշ տութ յան մեջ, ո րով կե րաշ խա վոր վի, որ հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ
յան նոր հա մա կարգն ուղղ ված չի լի նե լու Ռու սաս տա նի մի ջու կա յին ու ժե րի 
դեմ: 

5 Նման գաղափարն աննախադեպ էր: Եվրոպական անվտանգության մոսկովյան 
կենտրոնի ղեկավար Տատյ անա Պարխալինան հետեւյալ կերպ է գնահատում. «Սա 
առաջին հերթի ն քաղաքական նախագիծ է: Գործնականում այն նշանակում է ռուսական 
պաշտպանության ինտեգրում եվրատլանտյան անվտանգութ յա ն համ ակարգին: 
Ռուսաստանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարում է, որ ինքը ներգրավված է Եվրոպայում 
որոշումերի կայացման գործում: Իսկ սա լուրջ գլխացավանք է Կրեմլի համար»:
http://www.washingtonpost.com/world/russia_us_warm_up_on_missile_defense/2011/03/21/
ABY7ei7_story.html?wprss=rss_homepage
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ՆԱՏՕի ղե կա վա րութ յու նը, սա կայն, շա րու նա կում է մալ այն կար ծի քին, 
որ նոր հա մա ձայ նագ րեր պետք չեն: Դա շինքն ա ռաջ քա շեց տե ղե կատ վութ
յան մշակ ման հա մա տեղ կենտ րոն ներ ստեղ ծե լու գա ղա փա րը` որ պես հա
մա կար գի կա ռա վար ման հա մա տեղ կա յա նի այ լընտ րանք, ո րի ստեղ ծու մը 
նույն պես ա ռա ջար կել էր Ռու սաս տա նը: ԱՄՆը այս ա ռա ջարկն ան վա նեց 
ոչ ի րա տե սա կան: ՆԱՏՕի գլխա վոր քար տու ղար Ան դերս Ֆոգ Ռաս մու սե նը 
հայ տա րա րեց. «Ա մե նաի րա տե սա կա նը կլի ներ ռու սաս տան յան եւ նա տօ յա
կան մե կա կան ան կախ հա մա կար գե րի գո յութ յու նը, ո րոնց խնդի րը, սա կայն 
լի ներ նույ նը: Սա կա րե լի է ի րա գոր ծել մեկ կամ եր կու հա մա տեղ կենտ րոն
նե րի կազ մա կերպ մամբ, ո րոնք կծա ռա յեն որ պես տե ղե կատ վութ յան փո խա
նակ ման կա ռույց ներ6»:

Այ սու հան դերձ` դի տար կե լով Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ նոր 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման տրա մա բա նութ յու նը, թե րեւս, չի 
կա րե լի չա ռանձ նաց նել վեր ջի նիս բնո րոշ սկզբուն քո րեն նոր ա ռաջ նա հեր
թութ յուն նե րը: Ա ռա ջա ցող տա րա ձայ նութ յուն նե րը լոկ ընդգ ծում են նոր նա
խագ ծե րի ռե սուրս նե րի հաշ վին սե փա կան քա ղա քա կան կշի ռը բարձ րաց
նե լու` կող մե րի ցան կութ յուն նե րը: Հա մա տեղ գլո բալ նա խագ ծե րի մշակ ման 
եւ ի րա կա նաց ման հե ռան կարն այժմ ոչ մե կի կող մից չի վի ճարկ վում: Բո
լո րը հաս կա նում են, որ ի րա դար ձութ յուն նե րի այս պի սի ըն թաց քին ար դեն 
այ լընտ րանք չկա:

Դ. Մի ջազ գա յին ակն կա լիք ներ Ռու սաս տա նից

Ռու սաս տա նի նկատ մամբ ԱՄՆ քա ղա քա կա նութ յան կտրուկ շրջա դար ձի 
պատ ճառ նե րը մեկ նա բա նե լու ցան կա ցած փորձ պա հան ջում է պար զա բա
նել կա րե ւո րա գույն մի հարց. ո՞րն է Ռու սաս տա նից ԱՄՆի սպա սե լիք նե րի 
էութ յու նը: Բա ցի դրա նից, անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել եւս մեկ հար ցի. 
ին չի՞ կա պակ ցութ յամբ են ե րե ւան ե կել այդ ակն կա լիք նե րը: Հաս կա նա լի է, 
որ սոսկ գլո բալ առ ճա կատ ման կա սեց ման ցան կութ յու նը չի կա րող դրդա
պատ ճառ լի նել աշ խար հի ա ռա ջա տար երկ րի հա մար: Պետք է որ ծան րա
կշիռ սպառ նա լիք ներ լի նեն բուն ա ռա ջա տար հա մաշ խար հա յին տե րութ յան 
հա մար, որ պես զի վեր ջինս սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջար կով կդի մի 
աշ խար հում իր տե ղը փնտրող այն պի սի մի ավ տո րի տար սուբ յեկ տի, ինչ պի
սին Ռու սաս տանն է: 

6  Այդ մասին տես ̀ http://www.inosmi.ru/europe/20110706/171648230.html
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

Այս նպա տա կով ի մաստ ու նի նախ նա կան տե սութ յան բե րել «վե րա
բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան հրա պա րա կա յին հիմ ա վո րում ե րը, 
ո րոնք հնչում են հենց ԱՄՆի այդ նոր քա ղա քա կա նութ յան նա խա ձեռ նող
նե րի շուր թե րից: Ինչ պես թվում է, այս պի սի փաս տարկ նե րի դի վա նա գի տա
կան գե րակշ ռութ յու նը չի խան գա րում բա ցա հայ տել իր գլո բալ քա ղա քա կա
նութ յան ամ բող ջա կան վե րա նայ ման ա ռու մով ԱՄՆի ղե կա վա րութ յան շա
հագրգ ռութ յան ի րա կան պատ ճառ նե րը:

Նա խա գահ Օ բա ման ին քը Մոսկ վա այ ցե լութ յան ժա մա նակ Ռու սաս
տա նի տնտե սա գի տա կան դպրո ցում ու նե ցած ե լույ թում (2009թ. հու լի սի 
7) հայ տա րա րեց. «Ա մե րի կա յին հար կա վոր է հզոր, խա ղաղ եւ բար գա վաճ 
Ռու սաս տան»: Ընդ ո րում, նա պար զա բա նեց, թե «մեր փո խա դարձ կախ վա
ծութ յան պատ ճա ռով ցան կա ցած աշ խար հա կարգ, ո րի դեպ քում մի եր կիր 
կամ երկր նե րի խումբ կջա նա վեր կանգ նել մյուս նե րից, դա տա պարտ ված է 
կոր ծան ման: Հ զո րութ յան ձգտու մը դա դա րել է լի նել զրո յա կան գու մա րով 
խաղ… Ա հա թե ին չու կոչ ա րե ցի «վե րա բեռ նա վո րել» ԱՄՆի եւ Ռու սաս
տա նի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը»: Օ բա ման չէր թաքց նում իր ան հանգս
տութ յունն առ այն, որ ե թե մի ջու կա յին տե րութ յուն նե րը «չկանգ նեն ուս ու սի 
տված` Չ տա րած ման պայ մա նա գի րը եւ Անվ տան գութ յան խոր հուր դը կդա
դա րեն զսպման գոր ծոն լի նե լուց, եւ մի ջազ գա յին ի րա վունքն իր տե ղը կզի ջի 
ջունգ լի նե րի օ րեն քին… Խախտ մա նը պետք է հե տե ւի պա տի ժը: Խոս քե րը 
պետք է ինչոր բան ար ժե նան7»:

Ար դեն բա վա կա նա չափ ան կեղծ այս հայ տա րա րութ յուն նե րը բա վա րար 
էին` հաս կա նա լու Ռու սաս տա նին ար ված ԱՄՆի ա ռա ջար կի ի մաս տը: Ե թե 
հաշ վի առ նենք նաեւ ԱՄՆ նա խա գա հի նշած այն կա րե ւոր հան գա ման քը, թե 
«երբ շու կան ամ բող ջութ յամբ դուրս է գա լիս վե րահս կո ղութ յու նից, օ րի նակ` 
չար դա րաց ված ռիս կեր պա րու նա կող ո րո շում ե րի, պատ շաճ կար գա վոր
ման բա ցա կա յութ յան կամ կո ռուպ ցիա յի սան ձար ձա կութ յան պատ ճա ռով, 
այդ ժամ բո լորս ենք հայտն վում վտան գի առ ջեւ…», կա րե լի է հե տե ւութ յուն 
ա նել սպառ նա լիք նե րի ա ռա վել լայն շրջա նա կի գո յութ յան մա սին, որն ԱՄՆը 
տես նում է հա մաշ խար հա յին նոր ի րո ղութ յուն նե րում: 

7 Բարաք Օբաման բացահայտ հայտարարեց. «Ոչ մի պետություն միայնակ ի վիճակի 
չէ դիմագրավել 21րդ դարի մարտահրավերները եւ իրավունք չունի իր պայմաններն 
առաջադրել ողջ ա շխարհին: Սա այժմ հասկանալի է ԱՄՆի համար, ինչպես հասկանալի է 
Ռուսաստանի համար»:

Ռուսաստանի տնտեսագիտական դպրոցում ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամայ ի ելույթի 
տեքս տն  ամբողջությամբ տես` www.regnum.ru/news/1183553.html
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ԱՄՆի շար ժա ռիթ ներն ա ռա վել պար զո րոշ դրսե ւոր վե ցին այդ երկ րի պետ
քար տու ղար Հի լա րի Ք լին թո նի 2010թ. մար տի 22ի հար ցազ րույ ցում8, երբ 
Ք լին թո նը հայ տա րա րեց, թե «ԱՄՆը եւ Ռու սաս տանն ա ռաջ նորդ ներ են, եւ 
դրա հա մար մենք ենք պա տաս խա նա տու աշ խար հում կու տակ ված մի ջու կա
յին զի նա նո ցի հա մար: Փո խա դարձ ե րաշ խա վոր ված ոչն չա ցու մը կամ արդ
յու նա վետ զսպու մը մա սամբ հա ջող վեց, քան զի մենք եր բեք չդա դա րե ցինք 
խո սել: Մշ տա պես տե ղի են ու նե ցել բարձր մա կար դա կի հան դի պում եր, նույ
նիսկ` «սա ռը պա տե րազ մի» ա մե նա թեժ պա հին: Մենք գի տակ ցում էինք, որ 
բո լորս ող ջա միտ էակ ներ ենք: Մենք կա րող էինք չըն դու նել ձեր հա մա կար գը, 
դուք էլ` մե րը: Բայց հա մա րում էինք, որ ու նենք ո րո շա կի ընդ հա նուր ըմբռ նում, 
թե ինչ պես են ող ջա միտ էակ ներն ըն կա լում աշ խար հը, մենք միմ յանց ինք նաս
պան չէինք հա մա րում: Այ սօր վա աշ խար հում մենք զգու շա նում ենք ինք նաս
պան հա կա ռա կորդ նե րից, ով քեր մի ջու կա յին զենք ձեռք բե րե լու դեպ քում այն 
կօգ տա գոր ծեն հսկա յա կան ա վե րա ծութ յուն ներ գոր ծե լու հա մար…»:

Այդ ժա մա նակ ԱՄՆ պետ քար տու ղա րը հայ տա րա րեց, որ «մենք Ռու սաս
տա նին սպառ նա լիք չենք հա մա րում, այդ ժա մա նակ ներն անց յա լում են: Բայց 
տես նում ենք, որ ինչոր մե կը կզբա ղեց նի այդ վտան գա վոր տե ղը` ե թե հարկ 
լի նի: Եվ ա հա թե ին չի վրա է մեր հույ սը ա պա գա յում` ձե ւա վո րել վստա հութ
յան այն պի սի մթնո լորտ, ո րը թույլ կտա միա վո րել մեր վաղ ա հա զանգ ման 
եւ նա խազ գու շաց ման հա մա կար գե րը, ա պա հո վել մեր զին վո րա կան նե րի ու 
հե տա խու զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջեւ մշտա կան շփում ե րը, ինչ պես 
նաեւ մեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի շնոր հիվ զար գաց նել 
հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րը: Չէ որ մենք, որ քան էլ 
տխուր լի նի ըն դու նել, միա սին հիա նա լի աշ խա տում ենք: Բայց, ցա վոք, այն 
աշ խար հը, ո րի ա ռա ջաց մա նը մենք նպաս տել ենք, այն աշ խար հը, որ տեղ կա 
մի ջու կա յին զենք` բնա կեց ված է ոչ միայն նրան ցով, ով քեր կի սում են նույն 
ար ժեք նե րը, ինչ ա մե րի կա ցի ներն ու ռուս նե րը»:

Կաս կած չկա, որ Ռու սաս տա նից պա հանջ վում էր միա վո րել ջան քե րը` 
զսպե լու հա մար ռազ մա վա րա կան ի րենց նե րուժն ա վե լաց նող նոր սուբ յեկտ
նե րին: Այն, որ տվյալ հար ցը հա մընդ հա նուր քա ղա քա կա նութ յան ա ռանց
քա յին խնդիր նե րի շար քում է, ե րե ւում է նաեւ ԱՄՆ նա խա գա հի հայ տա րա
րութ յուն նե րից, ո րոնք 2009թ. դեկ տեմ բե րի 11ին Նո բել յան մրցա նակ ստա
նա լու ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ հնչե ցին նրա ե լույ թում: Օ բա ման ա սել է. 
«...պետք է ձգտել բռնութ յան բա ցառ մա նը, սա կայն եր բեմ ու ժի կի րա ռում 

8 Հիլարի Քլինթոնի հետ հարցազրույցի տեքստն ամբողջությամբ տես` 
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/478826/
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

անհ րա ժեշտ է… Նա յե լով ճշմար տութ յան աչ քե րին` մենք հաս կա նում ենք, 
որ պա տե րազմ լի նե լու է: Բայց միեւ նույն է` պայ քա րում ենք խա ղա ղութ յան 
հա մար: Մենք կա րող ենք դա ա նել, ո րով հե տեւ այդ պի սին է մարդ կութ յան 
զար գաց ման պատ մութ յու նը9»:

Այ նո ւա մե նայ նիվ` ճշգրիտ չէր լի նի ԱՄՆի հոգ սե րը հան գեց նել բա ցա ռա
պես ռազ մա կան բնույ թի սպառ նա լիք նե րին: ԱՄՆին քիչ չի մտա հո գում աշ
խար հի տնտե սա կան զար գաց ման մի տու մը, ո րը սպառ նում է նրա հա մաշ
խար հա յին ա ռա ջա տա րութ յա նը: Նա խա գահ Օ բա ման չի էլ թաքց նում, որ 
«աշ խար հում ԱՄՆի հա մար երկ րորդ տե ղը չի ըն դու նի»: Ա մե րիկ յան իս թեբ
լիշ մեն թի առ ջեւ իր ե լույթ նե րից մե կի ժա մա նակ նա ուղ ղա կի հայ տա րա րեց. 
«Ինչ քա՞ն եր կար մենք դեռ պետք է սպա սենք: Եվ ինչ քա՞ն կա րե լի է հե տաձ
գել ԱՄՆի ա պա գան: Այդ ըն թաց քում Չի նաս տա նը չի հա պա ղում ար դիա
կա նաց նե լու իր տնտե սութ յու նը, Գեր մա նիան նույն պես չի հա պա ղում, Հնդ
կաս տա նը` նույն պես»10:

ԱՄՆ նա խա գահն այս հայ տա րա րութ յամբ ըն դա մե նը վե րա հաս տա տեց 
ա մե րի կա ցի ռազ մա վար նե րի հետ իր հա մա ձայ նութ յու նը, թե աշ խար հում 
նոր տնտե սա կան ի րա վի ճա կը սպառ նում է ԱՄՆին: 2009թ. օ գոս տո սի 19
ին Զ բիգ նեւ Բ ժե զինս կին «Ն յու Յորք թայմս» թեր թում տպագր ված իր հոդ
վա ծում այս ա ռի թով նշել է, որ «ի րա վի ճա կը բար դաց նում է այն հան գա
ման քը, որ վեր ջին 50 տա րի նե րին Չի նաս տա նի եւ Հնդ կաս տա նի սրըն թաց 
վե րել քը, ինչ պե սեւ Ճա պո նիա յի շու տա փույթ վե րա կանգ նու մը ազ դա րա րում 
են, որ քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ծան րութ յան գլո բալ կենտ րո նը տե ղա
փոխ վում է հյու սի սա յին Ատ լան տի կա յից դե պի Ա սիա եւ խա ղա ղօվ կիա նոս
յան տա րա ծաշր ջան: Գ լո բալ ու ժի այ դօ րի նակ փո շիա ցու մը եւ զանգ ված
նե րի հու զում ե րի ու ժե ղա ցում ի րենց հա մադ րութ յամբ պայ թու նավ տանգ 
խառ նուրդ են ստեղ ծում»11:

Ա մե րի կա ցի տնտե սա գետ նե րի ու ռազ մա վար նե րի հե տա զո տութ յուն
նե րը վկա յում են, որ հենց Չի նաս տա նի եւ ա սիա կան այլ տե րութ յուն նե րի 

9 Բարաք Օբամայի ելույթը տես`
http://www.nytimes.com/2009/12/11/world/europe/11prexy.text.html
10 Այդ մասին տես` http://finance.rambler.ru/news/economics/61395709.html
11 Հոդվածի հեղինակն ընդգծում է նաեւ պատմության ներկա պահի մեկ այլ գլխավոր 
հանգամանք. «Մեր ժամանակների պարադոքսն այն է, որ աշխարհը գնալով դառնում է 
առավել փոխկապակցված եւ փոխպայմանավորված` ապրելով անընդհատ աճող ազգային 
անկարգություններ ու հուզումեր: Քաոսի աճող սպառնալիքին դիմակայելու համար, 
որը սկիզբ է առել մարդկության քաղաքական արթնացումից, գոյություն չունի գլոբալ 
անվտանգության պահպանման մեխանիզմ»: 
Տես` redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F;href=1
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

տնտե սա կան հզո րութ յան ա ճը փո խեց հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան ի րո
ղութ յուն նե րի նկատ մամբ ԱՄՆի վե րա բեր մուն քը եւ ստի պեց նրան որ դեգ
րել սկզբուն քո րեն նոր մո տե ցում եր: Գործ նա կա նում հա մայն մտա ծող հան
րութ յու նը եւ հա մաշ խար հա յին ազ դե ցիկ տե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը 
բա ցա հայտ ըն դու նում են, որ ե կել է Չի նաս տա նի «վե րըն թա ցի» դա րաշր ջա
նը: 2009թ. մի ջազ գա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մը ցրեց նշված տե սա կետ
նե րի ի րա վա ցիութ յան վե րա բեր յալ վեր ջին կաս կած նե րը: Ճիշտ է, ճգնա ժա
մը քիչ են կա պում Չի նաս տա նի եւ տեխ նո լո գիա կան ա ռու մով զար գա ցող 
ա սիա կանխա ղա ղօվ կիա նոս յան տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի հետ, սա կայն 
այդ ժա մա նա կը եւս անց նում է: Ա մեն դեպ քում ներ կա յում կան շատ հա մո
զիչ գնա հա տա կան ներ Ա րեւ մուտ քի եւ Չի նաս տա նի վրա ճգնա ժա մի ազ դե
ցութ յան ան հա մա չա փութ յան մա սին, ո րում նկա տե լի է այն գի տակ ցու մը, որ 
քա ղա քա կան, իսկ այժմ նաեւ ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի հիմ քե րը պետք է 
փնտրել ոչ թե Ա րեւ մուտ քում, այլ ընդ հան րա պես ողջ աշ խար հի քա ղա քա
կանտնտե սա կան հա մա կար գում. Հա մաշ խար հա յին հա մա կար գում ա ռա
ջա ցել են ա ռա վել կա յուն եւ ազ դու հատ կա նիշ նե րով օժտ ված սուբ յեկտ ներ: 
Հա մա պա տաս խա նա բար` խա թար վել է հա մա կար գի կա յու նութ յու նը:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի բար դութ յու նը գի տակ ցե ցին միայն այն ժա մա
նակ, երբ պարզ վեց, որ ներ կա ֆի նան սա կան ճգնա ժա մը միա տե սակ ազ դե
ցութ յու նը չու նի հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կանտնտե սա կան հա մա կար գի 
սուբ յեկտ նե րի վրա: Շու տով ա ռա վել բարդ մի տում եր ի հայտ ե կան: Որ պես 
փաս տարկ կա րե լի է ներ կա յաց նել «Է վըր քոր Փարթ ներս» (Evercore Partners) 
ըն կե րութ յան խորհր դի նա խա գահ եւ գլխա վոր տնօ րեն, 19931994թթ. 
ԱՄՆ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո ջեր Օլթ մա նի հոդ վա ծից մի 
հատ ված, ո րում վեր ջինս` հղում ա նե լով Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե
րի խորհր դի նա խա գահ Ռի չարդ Հաա սին, պնդում է. «ներ կա ֆի նան սա կան 
ճգնա ժա մի արդ յուն քը «ան բե ւեռ աշ խար հի» ձե ւա վո րում է: Հա մաշ խար
հա յին ճգնա ժա մը, օ րի նակ, ա ռա վել քիչ վնաս կհասց նի Չի նաս տա նին: Ար
ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մը (ԱՄՀ) կան խա տե սում է, որ Չի նաս տա նի 
տնտե սա կան ա ճը 2009թ. կկազ մի 8,5%: Ա րեւ մուտ քում ծայր ա ռած ֆի
նան սա կան ճգնա ժա մը գրե թե շրջան ցեց Չի նաս տա նը, ո րի ողջ ֆի նան սա
կան հա մա կար գը տնտե սութ յան մեջ հա րա բե րա կան ա ռու մով մեծ տեղ չի 
զբա ղեց նում: Այն, ըստ ե րե ւույ թին, չեն թարկ վեց «թու նա վոր» ակ տիվն ե րի 
ազ դե ցութ յա նը, ո րոնք ծնկի բե րե ցին Ա մե րի կա յի եւ Եվ րո պա յի բան կա յին 
հա մա կար գե րը… Սա նշա նա կում է, որ թե պետ ճգնա ժա մը հար վա ծեց նաեւ 
Չի նաս տա նի ժո ղովր դա կան հան րա պե տութ յա նը (ՉԺՀ), սա կայն վեր ջինս 
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
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ամ րապն դեց իր տնտե սա կան եւ ֆի նան սա կան նե րու ժը` ի տար բե րութ յուն 
Ա րեւ մուտ քի: Այս պի սով` Չի նաս տանն ի վի ճա կի կլի նի ի րա գոր ծել երկ րի հե
տա գա զար գաց մանն ուղղ ված քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան նա խա ձեռ
նութ յուն ներ` մե ծաց նե լով իր գլո բալ ազ դե ցութ յու նը»: 

Թե պետ տե սա կե տի հե ղի նա կը խո րա մուխ չի լի նում ֆի նան սա կան ճգնա
ժա մի ա ռա ջաց ման գոր ծում Չի նաս տա նի օբ յեկ տիվ դե րա կա տա րութ յան 
գոր ծո նի մեջ, վե րոնշ յալ դի տար կում ե րը նրան թույլ են տա լիս հան գել հե
տեւ յալ եզ րա կա ցութ յան. « Դեռ ո րոշ ժա մա նակ Միաց յալ նա հանգ նե րը կմա 
երկ րագն դի հզո րա գույն պե տութ յու նը, ինչն ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար 
է միայն վեր ջի նիս ռազ մա կան ու ժը: 2008թ. ճգնա ժա մը, սա կայն, լրջա գույն 
վնաս հասց րեց երկ րի ֆի նան սա կան հա մա կար գին, տնտե սութ յա նը, ինչ պես 
նաեւ աշ խար հում գրա ված դիր քին: Ճգ նա ժամ Ա մե րի կա յի էա կան աշ խար
հա քա ղա քա կան պար տութ յունն է: Միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում` Միաց
յալ նա հանգ նե րի գլո բալ պլաց դար մը փոք րա նա լու է` այն դեպ քում, երբ այլ 
երկր ներ, հատ կա պես Չի նաս տա նը հնա րա վո րութ յուն կստա նա ա րա գաց
նե լու իր վե րել քը»:

Մեր հոդ վա ծի նպա տակ նե րի տե սանկ յու նից հար մար է մեջ բե րել վե րոնշ
յալ տեքս տը, քան զի այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կենտ րո նա նա լու աշ
խար հում ձե ւա վոր ված քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի կա րե ւո րա գույն դի տանկ
յուն նե րի վրա: Չէ՞ որ ան կաս կած հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում այն 
հան գա ման քը, թե ինչ պես կդա սա վոր վեն ազ դե ցիկ հա մաշ խար հա յին տե
րութ յուն նե րի մի ջեւ քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: Ի տար բե րութ յուն 
տնտե սա գետ նե րի` քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը գի տեն` աշ խար հը չի կա րող լի
նել «ան բե ւեռ»: Լի նում է աշ խար հա կար գի կա ռա վար չա կան կա ռուց ված քի 
խա թար ման եւ այն ու ղեկ ցող գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նա կաշր ջան, ա նիշ խա
նութ յան ժա մա նա կաշր ջան, ինչ պես նաեւ ի հայտ են գա լիս իշ խա նութ յան 
պահ պան ման հա մար նոր ձե ւե րի ա ճող նկրտում ե րը:

Այս տե ղից էլ ա ռաջ է գա լիս մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի գլխա վոր 
խնդի րը` հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վո րու մը նշված հա կադ րութ յան հար
թութ յու նում: Օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յունն այն է, որ ա ռա ջա տար ու ժը մշտա
պես ստիպ ված է խրա խու սել իր մրցակ ցի հա մար ար հես տա կան   ընդ դի
մութ յան բե ւե ռը, ին չը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում կար գա վոր ման 
մե խա նիզ մի գծա պատ կերն է: Ա ռա ջա տար սուբ յեկ տը մի տում ա վոր սպառ
նա լիք ներ է ստեղ ծում իր մրցակ ցի հա մար: Ն ման դի տանկ յու նից մի ջազ գա
յին հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա բո լոր դի մա կա յութ յուն նե րի տրա մա բա
նութ յու նը դառ նում է շատ թա փան ցիկ:
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Հետ պա տե րազմ յան աշ խար հա կար գը կորց րեց իր արդ յու նա վե տութ յու
նը: Հա մաշ խար հա յին հե գե մո նի առ ջեւ ծա ռա ցավ ու ժե րի հա վա սա րակշ
ռութ յու նը պահ պա նե լու նոր գծա պատ կե րի ձե ւա վոր ման խնդի րը: Ռու սաս
տա նը կորց րեց զսպող բե ւե ռի իր դե րը: Եվ րո պա յի հետ ԱՄՆի միութ յու նը 
սկսեց քանդ վել: Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում խախտ վեց հա վա
սա րակշ ռութ յու նը: Աշ խարհն ան ցավ վե րա ձեւ ման փու լի: Մի ջազ գա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի նոր ի րա վի ճա կում ան նա խա դեպ է այն, որ ա ռա ջին 
հեր թին ո րա կա պես փոխ վեց բուն սկզբնա կան սուբ յեկտ նե րի` ազ գա յին 
պե տութ յուն նե րի դե րը: Անվ տան գութ յան հա մա կար գը, տնտե սութ յու նը, 
հիմ ա րար գի տութ յու նը եւ տե ղե կատ վութ յու նը դա դա րե ցին ազ գա յին պե
տութ յուն նե րի ա ռանձ նաշ նոր հը լի նե լուց` տե ղի ու նե ցավ մարդ կանց գոր
ծու նեութ յան այդ ո լորտ նե րի ին տեր նա ցիո նա լա ցում: Հա մա պա տաս խա
նա բար` մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի այս սկզբնա կան սուբ յեկտ նե րի 
ինք նու րույն դե րա կա տա րութ յու նը կտրուկ նվա զեց: Այ սու հետ ոչ մի եր կիր 
միայ նակ ի զո րու չէ ա պա հո վե լու իր անվ տան գութ յու նը եւ տնտե սա կան 
զար գա ցու մը:

 Կա րե ւոր հան գա մանք է այն, որ պա հանջ վող հատ կութ յուն նե րի կո րուս
տը հան գեց նում է ազ գա յին պե տութ յուն նե րի քա ղա քա կան հա մա կար գե րի 
հե տըն թա ցին: Գործ նա կա նում տե ղի է ու նե նում ազ գա յին իշ խա նութ յուն
նե րի օ լի գար խա ցում: Իսկ խախտ ված հա վա սա րակշ ռութ յան ժա մա նա
կաշր ջա նին բնո րոշ շա րու նա կա կան ի րո ղութ յուն նե րը միեւ նույն ե րե ւույթ
նե րի (օ րի նակ` ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի) ան հա մա չափ դրսե ւո րում ու նե
նալն է: Յու րա քանչ յուր սուբ յեկտ միան գա մայն տար բեր կերպ է զգում այդ 
ե րե ւույթ նե րի ազ դե ցութ յու նը: Տվ յալ հան գա ման քը չա փա զանց կա րե ւոր է 
մի ջազ գա յին մթնո լոր տի ձե ւա վոր ման գոր ծում: Աշ խար հը կա րող է բախ վել 
շա հե րի հա կադ րութ յան բա ցա ռի կութ յա նը, ին չը կվկա յի, որ փո փո խութ
յուն նե րի գոր ծըն թա ցը պետք է ցա վոտ լի նի:

Վե րը նշված փաս տարկ նե րից պարզ է դառ նում ԱՄՆի ձգտու մը` մի
ջազ գա յին կոա լի ցիա նե րի կազ մա վոր ման ո րո շում կա յաց նե լու պա հան ջով 
դի մել ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խորհր դին: Նույն քան հստակ է դառ նում մի
ջազ գա յին կոա լի ցիա նե րի` ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի ներ քին գոր ծե րին 
մի ջամ տե լու ի մաս տը: Ա ռանց մի ջու կա յին ա ռա ջա տար տե րութ յուն նե րի 
հետ սերտ գոր ծըն կե րութ յան` դժվար է ի րա կա նաց նել նման գլո բալ քա ղա
քա կա նութ յուն: Այս տե ղից էլ` Ռու սաս տա նի հան դեպ ԱՄՆի հա տուկ բա
րե հա ճութ յու նը:
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Ե. Ռու սաս տա նը մի ջազ գա յին նոր պայ ման նե րում

« Վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան կեն սա կոչ ման հենց սկզբից 
ա մե նաքն նարկ վող թե մա նե րից էր ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն
նե րի` վեր ջի նիս հա մար նոր ձե ւա չա փի նպա տա կա հար մա րութ յան հար ցը: 
Ա մե նա հո ռե տե սա կան կան խա տե սում ե րի խո րա պատ կե րին գե րակշ ռում 
էին տե սա կետ ներն առ այն, որ 21րդ դա րի սկզբին առ կա պայ ման նե րում 
Ռու սաս տա նը եւս չու նի ընտ րութ յան լայն հնա րա վո րութ յուն: Խախտ ված 
հա վա սա րակշ ռութ յան նոր ի րադ րութ յու նում պատ շաճ դեր գտնե լը դժվա
րութ յուն է ներ կա յաց նում ցան կա ցած պե տութ յան հա մար: Ռու սաս տանն 
էլ` կորց նե լով «սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի ա ռաջ նոր դի» նախ կին դե րը, 
աշ խար հա քա ղա քա կան ա ռու մով ար դեն քսան տա րի է, ինչ տի րա զուրկ է: 
ԱՄՆի հա կա ռա կոր դի դե րում մա լը նպա տա կա հար մար չէ: 

Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը պար բե րա բար հայ տա րա րել է, որ ռազ
մա վա րա կան խնդի րը երկ րի հա մա լիր ար դիա կա նա ցում է: Հա մա պա տաս
խա նա բար` ԱՄՆի հետ բնա կա նոն հա րա բե րութ յուն նե րը կա րե ւոր վում են 
տնտե սութ յան եւ հա սա րա կութ յան ար դիա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու տե սանկ յու նից: ԱՄՆը` որ պես բարձր տեխ նո լո գիա
նե րի եւ նո րա րա րութ յուն նե րի ո լոր տի հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա տար, ըն
կալ վում է իբ րեւ նշյալ տեխ նո լո գիա նե րի եւ Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան 
մեջ եր կա րա ժամ կետ ներդ րում ե րի աղբ յուր: Բա ցի դրա նից, հա ջող հա մա
գոր ծակ ցութ յամբ է պայ մա նա վոր ված Ռու սաս տա նի հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ընդ լայ նում ու հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան հան րա կար գե րի 
վրա ազ դե ցութ յան ա վե լա ցու մը: 

Անվ տան գութ յու նը ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան խնդիր նե րի հա ջորդ 
բնա գա վառն է: Հաս կա նա լի է, որ այս ո լոր տում ա ռանց սերտ փո խազ դե ցութ
յան եւ գոր ծակ ցութ յան անհ նար է վերջ նա կա նա պես հաղ թա հա րել «սա ռը 
պա տե րազ մի» հե տե ւանք նե րը եւ ստեղ ծել Ռու սաս տա նի շա հե րին հա մա
պա տաս խա նող եվ րո պա կան անվ տան գութ յան հա մա կարգ, ինչն ա ռա վել 
կա րե ւո րութ յուն է ձեռք բե րում Ռու սաս տա նի առ ջեւ ծա ռա ցած տա րած քա
յին ամ բող ջա կա նութ յան, ինչ պես նաեւ երկ րի միաս նութ յան պահ պան ման 
խնդրի ա ռու մով: Իր հոդ ված նե րից մե կում հայտ նի քա ղա քա գետ Սեր գեյ 
Կա րա գա նո վը նշում է. « Ռու սաս տանն իր բազ մա դար յա պատ մութ յան առն
վազն վեր ջին 400 տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ շրջա պատ ված է 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

այն պի սի տա րա ծաշր ջան նե րով, ո րոնք տնտե սա պես ա ռա վել դի նա միկ են 
զար գա նում (Ա րե ւել յան եւ Հա րա վա յին Ա սիա) կամ քա ղա քա կան ու տնտե
սա կան տե սա կե տից ա ռա վել գրա վիչ են (Եվ րո պա): Ե թե Ռու սաս տանն ու
նե նար զար գա ցած հա ղոր դակ ցա յին ու ղի ներ, կա րող էր Եվ րո պա յի եւ Ա րե
ւել յան ու Հա րա վա յին Ա սիա յի մի ջեւ կա պող օ ղակ դառ նալ: Բա ցի դրա նից, 
հա րա վա յին սահ ման նե րի մոտ գտնվում են ռազ մա տենչ իս լա մա կան ու ժեր, 
ո րոնց ազ դե ցութ յու նը Ռու սաս տա նում կա րող է մե ծա նալ»12:

Հե ղի նա կը մատ նան շում է եւս մեկ կա րե ւոր խնդիր. « Հետ խորհր դա յին 
տա րած քը ԱՄՆի ռու սաս տան յան քա ղա քա կա նութ յան երկ րորդ եւ, նույ
նիսկ, ա վե լի կա րե ւոր գե րա կա յութ յունն է: Այն, ցա վոք, այդ պես էլ չդար ձավ 
Ռու սաս տա նի եւ ԱՄՆի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցութ յան տա րածք` բայց այ սօր 
հան դես է գա լիս իբ րեւ գայ թակ ղութ յան քար երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե
րում եւ գրե թե հա մաշ խար հա յին ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի վե րա բաշխ ման 
հիմ ա կան օբ յեկտ: Ե թե Ռու սաս տա նը դա ժա նո րեն մե կու սաց վի նախ կին 
եղ բայ րա կան հան րա պե տութ յուն նե րից, նրա ոչ միայն հա մաշ խար հա յին, այ
լեւ տա րա ծաշր ջա նա յին գեր տե րութ յան կար գա վի ճա կի մա սին կա րե լի է մո
ռա նալ: Ն ման ել քը Ռու սաս տա նի հա մար կդառ նար աշ խար հա քա ղա քա կան 
ա ղետ` նույ նիսկ ա վե լի լուրջ ա ղետ, քան երկր նե րի 90ա կան նե րի սկզբին 
տե ղի ու նե ցած փլու զու մը»:

Իս կա պես, 21րդ դա րի ա ռա ջին տա րի նե րը (10 գու նա վոր հե ղա փո խութ
յուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը) վկա յե ցին, որ Ռու սաս տա նի եւ Միաց յալ նա
հանգ նե րի առ ճա կատ մամբ պայ մա նա վոր ված` հետ խորհր դա յին տա րած քի 
պե տութ յուն նե րը վա րում են Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ հա վա սա
րակշռ ման քա ղա քա կա նութ յուն` ստի պե լով ԱՄՆին ա ռա վել ակ տի վո րեն 
ա ջակ ցել այս պե տութ յուն նե րի հա կա ռու սա կան ու ժե րին: Վա շինգ տո նի հետ 
վատ հա րա բե րութ յուն նե րը թու լաց րին Ռու սաս տա նի դիր քե րը ԵՄի եւ Չի
նաս տա նի հետ առն չութ յուն նե րում: « Վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա
նութ յու նը զգա լիո րեն փո խեց ի րա վի ճա կը հետ խորհր դա յին տա րած քում: 
Ռու սաս տա նի շրջագ ծով ա ռա ջա ցած «հա կա ռու սա կան գո տին» կորց րեց իր 
ար դիա կա նութ յու նը մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ: 

ԱՄՆի նոր քա ղա քա կա նութ յու նը Ռու սաս տա նին հնա րա վո րութ յուն ներ 
բե րե լու հետ մեկ տեղ ա ռա ջադ րեց նաեւ խիստ պա հանջ ներ, ո րոնք ա ռա ջին 
հեր թին վե րա բե րում են վեր ջի նինս ներ քին վե րա կազ մա վոր մա նը: ԱՄՆը չի 
թաքց նում, որ Ռու սաս տա նի ժո ղովր դա վա րաց ման հար ցում ի րենք չեն կա

12 С.Караганов, Перенастройка, а не «перезагрузка».
http://www.globalaffairs.ru/number/n_13643
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

րող փոխ զի ջում եր ու նե նալ: ԱՄՆ փոխ նա խա գահ Ջո Բայ դե նը ա րա բա կան 
հե ղա փո խութ յուն նե րի բուռն շրջա նում` 2011թ. մար տի 10ին, Ռու սաս տան 
կա տա րած այ ցի ժա մա նակ Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող
նե րի առ ջեւ իր ե լույ թում մաս նա վո րա պես հայ տա րա րեց, որ կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րին, օ րեն քի գե րա կա յութ յան ա պա հով մանն ու ժո ղովր դա վա
րաց մա նը միտ ված «միայն հա մար ձակ եւ ի րա կան» փո փո խութ յուն նե րը 
կնպաս տեն «սա ռը պա տե րազ մի» նախ կին հա կա ռա կորդ նե րի մի ջեւ տնտե
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ մա նը: Բայ դե նը լսա րա նին դի մեց հե
տեւ յալ կո չով. « Դուք բո լորդ` ու սա նող ներդ, մի´ զի ջեք ժո ղովր դա վա րութ յան 
հիմ ա րար սկզբունք նե րի հար ցում»:

Ն ման պայ ման ներ Ռու սաս տա նին ա ռա ջադր վե ցին «վե րա բեռ նա վոր ման» 
քա ղա քա կա նութ յան հենց սկզբից: Սա կայն ԱՄՆ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող
մից այս պի սի խիստ ձե ւա չա փով հարցն ար ծարծ վեց միայն հա մաշ խար հա յին 
քա ղա քա կա նութ յան «տեկ տո նիկ ա ռա ջըն թա ցի» խո րա պատ կե րին: Ան շուշտ` 
Ռու սաս տա նի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը հաս կա նում է իր երկ րի առ ջեւ 
դրված պայ ման նե րի կա րե ւո րութ յու նը: Բայց հաս կա նում է նաեւ Ռու սաս տա
նում խոր քա յին բա րե փո խում ե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը: ՌԴ նա
խա գահ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը բազ միցս քննա դա տել է իր երկ րի ա վան դա կան 
քա ղա քա կան կա ռուց ված քը` ա ռա ջար կե լով հրա ժար վել ա րա տա վոր ա վան
դույթ նե րից: 2009թ. հոկ տեմ բե րի 10ին Մեդ վե դե ւը հան դես ե կավ «Ա ռաջ, 
Ռու սաս տան» հոդ վա ծով, որ տեղ ո րոշ ված են երկ րի հե տա գա զար գաց ման 
նոր ու ղե նիշ նե րը: Տն տե սութ յան, քա ղա քա կա նութ յան, մի ջազ գա յին հա րա բե
րութ յուն նե րի բնա գա վառ նե րում ա ռաջ քաշ ված նոր կողմ ո րո շիչ նե րը վկա
յում են քա ղա քա կան ու ղեգ ծի փո փո խութ յան մա սին:

Մեդ վե դեւն ա ռանձ նաց րել է Ռու սաս տա նին բնո րոշ մի շարք հան գու ցա
յին խնդիր ներ` ա նարդ յու նա վետ տնտե սութ յուն, կի սա խորհր դա յին սո ցիա
լա կան ո լորտ, չամ րապնդ ված ժո ղովր դա վա րութ յուն, ժո ղովր դագ րա կան 
բա ցա սա կան մի տում եր, ան կա յու նութ յուն Կով կա սում, կո ռուպ ցիա, հա
սա րա կութ յան մեջ գե րիշ խող նա հա պե տա կան տրա մադ րութ յուն ներ: Ն րա 
կար ծի քով` վեր ջին տա սը տա րում երկ րում լուրջ զար գա ցում չի ե ղել: Նա խա
գահն ընդգ ծել է, որ զար գա ցու մը հնա րա վոր է միայն ժո ղովր դա վա րութ յան 
հի ման վրա, միայն այս պես կա րե լի է հաս նել քա ղա քակր թութ յան ա ռա վել 
բարձր սանդ ղա կի: 

Երկ րի վի ճա կով Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յան ան հանգս տութ յան 
պատ ճառ ներն առնչ վում են տնտե սութ յան եւ անվ տան գութ յան ակն բախ 
ի րո ղութ յուն նե րին: 2008ին, երբ մի ջազ գա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մը նոր 
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էր սկսել, Ռու սաս տա նը լի էր լա վա տե սութ յամբ եւ ի րեն դի տար կում էր իբ
րեւ ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յու նից ե րաշ խա վոր ված պե տութ յուն: Սա կայն շատ 
շու տով պարզ դար ձավ, որ ի տար բե րութ յուն այլ երկր նե րի` լի նեն դրանք 
« Մեծ ութն յա կի», « Մեծ քսան յա կի» կամ ԲՌՀՉի (Բ րա զի լիա, Ռու սաս տան, 
Հնդ կաս տան, Չի նաս տան) երկր ներ, Ռու սաս տա նում ար ձա նագր վե ցին 
տնտե սա կան ա մե նա ցածր ցու ցա նիշ նե րը: Արդ յու նա բե րութ յան ան կու մը 
կազ մեց 11%, իսկ ՀՆԱն կր ճատ վեց 8,5%ով: Այս պի սով` կյան քը ցույց տվեց 
հա մաշ խար հա յին մի տում ե րից Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան «ան կախ» լի
նե լու գնա հա տա կան նե րի սնան կութ յու նը: Մեկ շնչին ընկ նող ՀՆԱն 12.000
ից ի ջավ 8.200 ԱՄՆ դո լա րի: Սա նշա նա կում է, որ 2008թ.ին տնտե սա պես 
հզոր պե տութ յուն նե րի շար քը դաս վող Ռու սաս տա նը 2009թ.ին ետ գլոր
վեց: Ընդ ո րում, Ռու սաս տանն ա վե լի ու ա վե լի է զգում է ներ գա կիր նե րից իր 
տնտե սութ յան կախ վա ծութ յան բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը: 

Բա նա կում տի րող վի ճակն ա ռա վել մտա հո գիչ է: Հա րա վա յին Օ սիա յի 
ռազ մա կան հա կա մար տութ յու նը վառ կեր պով ե րե ւա կեց ռու սա կան բա նա
կի խնդիր նե րը եւ դար ձավ բա նա կի ու նա վա տոր մի կա տա րե լա գործ ման 
ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա ռում ե րի նե րազ դիչ: 2008թ. դեկ տեմ բե րի 18ին ՌԴ 
զին ված ու ժե րի Գլ խա վոր շտա բի պե տի տե ղա կալ, գե նե րալգնդա պետ Վա
սի լի Ս միռ նո վը հայ տա րա րեց, որ «ներ կա յում ՌԴ բա նա կի վի ճա կը չի հա
մա պա տաս խա նում պե տութ յան անվ տան գութ յան շա հե րին»: Նա հայտ նեց, 
որ մար տա կան պատ րաս տա կա մութ յամբ միա վո րում երն ու զո րա մա սե րը 
կազ մում են ընդ հա նու րի միայն 17%ը: Գե նե րալգնդա պե տը հայ տա րա րեց, 
որ սպա ռա զի նութ յան եւ ռազ մա կան տեխ նի կա յի մե ծա քա նակ նմուշ ներ 
բա րո յա պես մաշ վել են եւ նո րոգ ման կա րիք են զգում: Վա սի լի Ս միռ նովն 
ընդգ ծեց. «Ար դի պա հանջ նե րին չի հա մա պա տաս խա նում նաեւ հե տա խու
զութ յան, կա պի, ռա դիոէ լեկտ րո նա յին պայ քա րի, զոր քե րի ավ տո մատ կա
ռա վար ման մի ջոց նե րի մի մա սը»13:

Ռու սա կան ԶԼՄնե րը ո ղող ված են նման գնա հա տա կան նե րով: Ան ցած 
քսան տա րի նե րի ըն թաց քում ռու սա կան բա նա կը, ան կաս կած, դա դա րեց հա
մա պա տաս խա նել ժա մա նա կի պա հանջ նե րին: Բա նա կի վի ճա կին գլխա վո
րա պես վատ անդ րա դար ձավ Ռու սաս տա նի տեխ նո լո գիա կան հե տըն թա ցը: 
Այդ երկ րի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին ա ռա վել շատ են սկսել ան հանգս տաց
նել ոչ միայն բա նա կի պաշտ պա նա կան նե րու ժը, այ լեւ այն հան գա ման քը, որ 
Ռու սաս տա նը կա րող է ան պատ րաստ գտնվել ինչ պես երկ րի ներ սում, այն
պես էլ հա րե ւան երկր նե րում ի րա վի ճա կի ա պա կա յու նաց ման դեմհան դի

13 Այդ մասին տես` http://novchronic.ru/2 857.htm
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ման: 2011թ. դեկ տեմ բե րի 22ին Պե տա կան դու մա յի պատ գա մա վոր Սեր գեյ 
Ա բել ցե ւը` հի շեց նե լով Ե գիպ տո սում, Բահ րեյ նում, Լի բիա յում եւ Մար րո կո
յում տե ղի ու նե ցած զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն նե րի մա սին, են թադ րեց. 
«Ակն հայտ է, որ գար նանն այդ վա րա կը կտա րած վի դե պի Մի ջին Ա սիա, իսկ 
աշ նա նը` դե պի մեզ` Ռու սաս տան»: Նա կար ծիք հայտ նեց, որ «միայն զին ված 
ու ժերն ի զո րու կլի նեն դի մա կա յե լու այս սպառ նա լի քին14»:

Ռու սաս տա նում տի րող հա մա լիր վի ճա կի ըն դա մե նը հա կիրճ նկա րագ
րութ յու նը կաս կած ներ չի թող նում պնդե լու, որ հա րա բե րութ յուն նե րի «վե րա
բեռ նա վոր ման» ԱՄՆի ա ռա ջար կութ յու նը նոր հե ռան կար ներ է բա ցել Ռու
սաս տա նի առ ջեւ: Այն հույ սե րը, թե Ռու սաս տա նը միայ նակ` այն էլ ԱՄՆի 
հետ դի մա կա յութ յան պայ ման նե րում, կա րող է նոր աշ խար հում գտնել իր 
ար ժա նի տե ղը, 21րդ դա րի ա ռա ջին տաս նամ յա կի վեր ջում նման են պատ
րան քի:

Զ. « Վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յու նը եւ Ռու սաս տա նի հա-
րե ւան նե րի ան հանգս տութ յու նը

Սե փա կան դերն ար մա տա պես վե րաի մաս տա վո րե լու ա ռու մով լուրջ 
փնտրտուք ծա վա լեց ոչ միայն Ռու սաս տա նը: Լուրջ խնդիր ներ ծա ռա ցան 
նաեւ ԱՄՆի առ ջեւ, մաս նա վո րա պես` վեր ջի նիս հետ Կենտ րո նա կան Եվ րո
պա յի երկր նե րի եւ, ա ռա ջին հեր թին, Ռու սաս տա նի հա րե ւան նե րի հա րա
բե րութ յուն նե րում: Հիշ յալ պե տութ յուն նե րի կող մից «վե րա բեռ նա վոր ման» 
քա ղա քա կա նութ յու նը դի տարկ վեց իբ րեւ ԱՄՆի` ի րենց հետ ռազ մա վա րա
կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նից հրա ժար վե լու նա խան շան: Դե ռեւս 2009թ. 
օ գոս տո սին Ա րե ւել յան ու Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի ի նը երկր նե րի քսա ներ
կու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ ու մտա վո րա կան ներ ԱՄՆ նա խա գահ Բա րաք 
Օ բա մա յին եւ նրա վար չա կազ մին դի մե ցին բաց նա մա կով, ո րը տպագր
վեց լե հա կան « Գա զե տա վի բոր չա» (Gazeta Wyborcza) եւ տե ղադր վեց 
openDemocracy.net կայ քում:

Հոդ վա ծի հե ղի նակ ներն ափ սո սանք էին հայտ նում, որ «Ա րե ւել յան ու 
Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի երկր ներն այ լեւս ըն կած չեն ԱՄՆ ար տա քին քա
ղա քա կա նութ յան հիմ քում», եւ տա լիս էին վեց ե րաշ խա վո րա գիր: Ն րանք 
ա ռա ջար կում էին անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի «ա րեւմտ յան 

14  Տես` http://www.rg.ru/2011/02/22/armiyasite.html
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շա հե րի խիստ նեղ մեկ նա բա նութ յու նը չհան գեց նի Ռու սաս տա նին ար վող 
ան հար կի զի ջում ե րի»: Բաց նա մա կը ու ղիղ պա տաս խանն էր Բա րաք Օ բա
մա յի մոս կով յան այ ցի, ո րը տե ղի ու նե ցավ 2009թ. հու լի սի 67ին:

Սույն նա մա կը վկա յում է, որ «սա ռը պա տե րազ մի» հա մախ տա նի շը դեռ 
շատ խորն է ար մա տա ցած Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի երկր նե րի հա սա րա
կա կան գի տակ ցութ յան մեջ: Գ րե թե եր կու տաս նամ յակ խա ղա լով Ռու սաս
տա նը զսպող սուբ յեկտ նե րի դեր` այս երկր նե րը մեկ ակն թար թում ի րենց 
ռազ մա վա րա կան ա ռու մով զգա ցին ոչ միայն «ան տեր», այ լեւ Ռու սաս տա նի 
պա հանջ նե րի առ ջեւ բախ տի քմա հա ճույ քին թողն ված: Հաշ վի մեջ չէր այն 
հան գա ման քը, որ Ջորջ Բու շի նա խա գա հութ յան շրջա նում Ռու սաս տա նի եւ 
Միաց յալ նա հանգ նե րի մի ջեւ առ կա մրցակ ցութ յունն ու փո խա դարձ անվս
տա հութ յու նը եր կար տա րի ներ նպաս տում էին ան կա յու նութ յանն ու չդա դա
րող ճգնա ժա մե րին Վ րաս տա նում եւ Ուկ րաի նա յում:

Ն կա րագր ված ան հանգս տութ յան ա ռա ջա ցու մը դար ձավ այն պի սի լուրջ 
մի ջազ գա յին խնդիր, որ ԱՄՆ պետ քար տու ղար Հի լա րի Ք լին թո նը 2010թ. 
հու լի սին հա տուկ շրջայց կա տա րեց Ռու սաս տա նին հա րե ւան երկր նե րում: 
Այս պես կոչ ված` « Հա վաս տիա ցում ե րի շրջա գա յութ յան» ժա մա նակ Ք լին
թո նը Ռու սաս տա նի հա րե ւան նե րից Լե հաս տա նին, Ուկ րաի նա յին, Ադր բե
ջա նին, Վ րաս տա նին եւ Հա յաս տա նին վստա հեց րեց, որ ԱՄՆը Ռու սաս
տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի «վե րա բեռ նա վոր մա նը» զու գըն թաց կա
րող է պահ պա նել այս երկր նե րի հետ գոր ծըն կե րութ յու նը: Ա վե լին` հու լի սի 
7ին այս շրջա գա յութ յան շար քի հեր թա կան կան գա ռում` Թ բի լի սիում, նա 
վրա ցա կան ղե կա վա րութ յա նը հա վաս տիաց րեց, թե «շա հե րի ո րե ւէ ո լոր տի 
մա սին ռու սա կան կող մի հայ տա րա րութ յուն նե րի հան դեպ ամ բողջ հար գան
քով հան դերձ` ԱՄՆը դրանք վճռա կա նո րեն հեր քում է: Մենք ապ րում ենք 
այն պի սի մի ժա մա նակ, երբ ան կախ պե տութ յուն ներն ի րա վունք ու նեն սե
փա կան ո րո շում երն ըն դու նել այն կազ մա կեր պութ յուն նե րի առն չութ յամբ, 
ո րոնց նրանք ցան կա նում են միա նալ, կողմ ո րո շել, թե որն է հատ կա պես 
լավ ի րենց ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րի տե սանկ յու նից եւ ինչ պես են տես նում 
սե փա կան ա պա գան»:

Հենց այդ ժա մա նակ էլ Եվ րո պա կան եւ եվ րա սիա կան կա պե րի գծով ԱՄՆ 
պետ քար տու ղա րի օգ նա կան Ֆի լիպ Գոր դո նը հայ տա րա րեց, թե Ք լին թո նը 
մեկ նել է շրջա գա յութ յան, որ պես զի «նո րից ու նո րից կրկնի եւ ցույց տա», որ 
« Ռու սաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը ձեռք չի բեր վե լու 
վեր ջի նիս հա րե ւա նութ յամբ գտնվող ան կախ, ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի 
հետ մեր կա պե րի հաշ վին»:
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Բո լոր պե տութ յուն նե րին հաս կա նալ տրվեց, որ ԱՄՆը շա րու նա կում է 
պաշտ պա նել իր դիր քե րը տա րա ծաշր ջա նում` հատ կա պես Լե հաս տա նում, 
Ուկ րաի նա յում եւ Ադր բե ջա նում: Անդ րա դառ նա լով հետ խորհր դա յին տա
րած քում քա ղա քա կան բազ մա կար ծութ յան եւ ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա
պար հով իշ խա նութ յան փո խանց ման թե մա յին, Ք լին թո նը չվա րա նեց սուր 
քննա դա տութ յան են թար կել Ռու սաս տա նին: Նա Ռու սաս տանն ընդգր կեց 
այն երկր նե րի ցան կում, որ տեղ «կա ռա վա րութ յուն նե րը դան դաղ քան դում 
են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը եւ մար դա սի րութ յան ո գին»: Ք լին
թոնն ընդգ ծեց, որ Վա շինգ տո նը շա րու նա կե լու է հետ խորհր դա յին հան րա
պե տութ յուն նե րի, այդ թվում նաեւ Ռու սաս տա նի ոչ կա ռա վա րա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը` փոր ձե լով ա ռաջ շար ժել ժո ղովր դա
վա րաց ման գոր ծըն թա ցը:

Ռուսա մե րիկ յան նոր հա րա բե րութ յուն նե րի ա նո րո շութ յան փաս տով 
պայ մա նա վոր ված ան հանգս տութ յու նը դար ձավ նաեւ ԱՊՀ ան դամ երկր նե
րի դիր քո րո շում ե րում ա մոր ֆութ յան բարձ րաց ման գոր ծոն: Տա րեց տա րի 
ա վե լի ակն հայտ է դառ նում, որ ԱՊՀն վե րած վում է ա ռա վել ան կա յուն կազ
մա կեր պութ յան, ո րը տա տան վում է Ա րեւ մուտ քի եւ Ա րե ւել քի մի ջեւ: Չ նա
յած նրան, որ Ռու սաս տա նը ԱՊՀ երկր նե րը հա մա րում է իր հա տուկ շա հե րի 
տա րա ծաշր ջան եւ կոշտ քա ղա քա կա նութ յուն է վա րում` ջա նա լով կան խել 
կենտ րո նա խույս մի տում ե րը, թույլ չտալ այդ երկր նե րի մուտ քը ար տա քին 
ռազ մա կան դա շինք ներ եւ խան գա րել այլ երկր նե րի տնտե սա կան ներ թա
փանց մա նը, ա պա սեր տա ճու մը գնա լով դառ նում է ա վե լի շատ օ րի նա չա
փութ յուն, քան բա ցա ռութ յուն:

Ո րո շիչ գոր ծոն է դառ նում այն, որ ԵՄը սկսում է ա վե լի շատ պա հանջ
ներ ներ կա յաց նել ԱՊՀ տա րած քում: Գլ խա վո րա պես փորձ է ար վում հետ
խորհր դա յին երկր նե րին «գայ թակ ղել» «Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան ծրագ
րի» ա ռա ջադր մամբ, ո րով ա ռա վե լութ յուն ներ են տրվում ա ռեւտ րի, վի զա յին 
պայ մա նա կար գի, ու սում ա ռութ յան քվո տա նե րի հար ցե րում` ջա նա լով դրա
նով իսկ նրանց կտրել Ռու սաս տա նից: 

Այս քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում Վ րաս տա նը դուրս ե կավ ԱՊՀ կազ
մից եւ այժմ ձգտում է ռազ մա քա ղա քա կան ա ռու մով ին տեգր վել ԵՄ տա
րած քին: Ուկ րաի նա յում ա ճել են նկրտում ե րը թե Ռու սաս տա նի, թե ԵՄի 
նկատ մամբ: Մոլ դո վան հայ տա րա րել է ԵՄին ին տեգր վե լու իր գե րա կա
յութ յան մա սին: Ռու սաս տա նի հետ դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րում 
գտնվող Բե լա ռու սը հայ տա րա րել է Ուկ րաի նա յի հետ իր ռազ մա վա րա կան 
գոր ծակ ցութ յան մա սին: Ադր բե ջա նը Ռու սաս տա նի եւ Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ 
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հա վա սա րակշռ ման քա ղա քա կա նութ յուն է վա րում` ձգտե լով վա րել Ռու
սաս տա նից ան կախ տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն, ինչ պե սեւ դի վեր սի
ֆի կաց նել իր ար տա հա նած գա զի տա րան ցու մը: Հա յաս տա նը չի հրա ժար
վում ՆԱՏՕի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նից` նվա զեց նե լով Ռու սաս տա նից 
իր կախ վա ծութ յու նը: Ուզ բեկս տա նը հակ ված է Ռու սաս տա նից ա ռա վե լա
գույն ան կա խութ յան ձեռք բեր մա նը, ԱՄՆի հետ փոխվս տա հութ յան հաս
տատ մա նը եւ ա րագ ար ձա գանք ման հա վա քա կան ու ժե րի պայ մա նագ րի 
չստո րագր մա նը: Ղա զախս տանն ի րա գոր ծում է « Ճա նա պարհ դե պի Եվ րո
պա» պե տա կան ծրա գի րը, ձգտում է «ռազ մա վա րա կան կենտ րոն» դառ նալ 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա նում: Թուրք մենս տա նը պատ շաճ հե
ռա վո րութ յուն պահ պա նո ղի դիր քե րից դան դա ղեց նում է դե պի Ռու սաս տան 
գա զի մա տա կա րա րու մը եւ ու ժե ղաց նում գոր ծակ ցութ յու նը Չի նաս տա նի ու 
Ի րա նի հետ: 

Սա կայն նշված գրե թե բո լոր երկր ներն ա վե լի ու ա վե լի են գի տակ ցում, 
որ ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի հա մա տեղ քա ղա քա կա նութ յան դրոշ մը գնա լով 
ծան րաց նում է ի րենց ընտ րութ յու նը: Այս գեր տե րութ յուն նե րի հա կա սութ
յուն նե րի հաշ վին «հա վա սա րակշռ ման» հույ սե րը սկսել են ա վե լի հա ճախ 
բախ վել վեր ջին նե րիս «ան հաս կա նա լի» հա կազ դե ցութ յա նը: Այ նո ւա մե նայ
նիվ` Ռու սաս տա նի դե րը ԱՄՆի հա մար կտրուկ ա ճել է, դրան հա մա հունչ էլ 
փոխ վել են աշ խար հում շատ գոր ծըն թաց նե րի հան դեպ այս երկր նե րի վե րա
բեր մուն քը:

Է. Հա րա վա յին Կով կա սը «վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա կա նութ յան 
ստվե րագ ծում

Լի նե լով ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի դի մա կա յութ յան կա րե ւոր մրցաս պա րեզ
նե րից մե կը` Հա րա վա յին Կով կա սը վեր ջին ե րեք տա րում ա մե նա շա տը զգաց 
քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը, ին չը պայ մա նա վոր ված է եր կու հա մաշ
խար հա յին տե րութ յուն նե րի նոր հա րա բե րութ յուն նե րով: Կա րե լի է ա սել, որ 
հենց այս տեղ տե ղի ու նե ցան ա մե նան շա նա կա լից քա ղա քա կան փո փո խութ
յուն նե րը` ամ բող ջո վին փո խե լով ինչ պես ու ժե րի հաշ վեկ շի ռը, այն պես էլ տա
րա ծաշր ջա նում գրե թե բո լոր շա հագր գիռ սուբ յեկտ նե րի հե տաքրք րութ յուն
նե րի խճան կա րը:

Ար դեն 2008թ. ամ ռա նը Վ րաս տա նում հնգօր յա պա տե րազ մից հե տո նոր 
ու ժով դրսե ւոր վեց Թուր քիա յի գոր ծո նը: Թուր քիան վերսկ սեց « Կով կա սում 
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կա յու նութ յան պակ տի» ձե ւա վոր մանն ու ի րա գործ մա նը միտ ված իր ջան
քե րը: 2008թ. օ գոս տո սի 13ին Մոսկ վա յում, իսկ հա ջորդ օ րը` Թ բի լի սիում, 
Թուր քիա յի վար չա պետ Էր դո ղա նը բարձ րա ձայ նեց վե րը նշված պակ տի 
ի րա կա նաց ման իր մտադ րութ յան մա սին: Օ գոս տո սի 20ին այ ցով մեկ նե լով 
Բա քու, Էր դո ղա նը պաշ տո նա պես ներ կա յաց րեց պակ տը Ադր բե ջա նի նա
խա գահ Իլ համ Ա լիե ւին: Այդ ձեռ նար կի էութ յու նը հան գում է նրան, որ Կով
կա սում կա յու նութ յան եւ անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար Թուր քիան 
տա րա ծաշր ջա նի հինգ երկր նե րին ( Հա յաս տա նին, Ադր բե ջա նին, Վ րաս տա
նին, Թուր քիա յին եւ Ռու սաս տա նին) ա ռա ջար կում է ստո րագ րել հա մա պա
տաս խան պայ մա նա գիր:

Թուր քա կան նա խա ձեռ նութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում պա տաս խան քայ
լեր ա ռաջ բե րեց: Հա յաս տա նի նա խա գա հի հրա վե րով Թուր քիա յի նա խա
գահ Աբ դու լահ Գ յու լը այ ցե լեց Ե րե ւան եւ ներ կա գտնվեց սեպ տեմ բե րի 6ին 
Ե րե ւա նում Հա յաս տա նի եւ Թուր քիա յի ֆուտ բո լա յին հա վա քա կան նե րի 
հան դիպ մա նը: Սույն խորհր դան շա կան այ ցե լութ յու նը, ինչ պես պարզ վեց, 
ըն դա մենն ա ռիթ էր հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման 
նպա տա կով սկզբուն քո րեն նոր տա րա ծաշր ջա նա յին քա ղա քա կան գոր ծըն
թաց ներ ծա վա լե լու հա մար: Օ գոս տո սի 31ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նը եւ Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նը հա մա ձայ նե ցին սկսել ներ քա ղա
քա կան խորհր դատ վութ յուն ներ եր կու ար ձա նագ րութ յուն նե րի15 շուրջ, ո րոնք 
նա խա պես ստո րագր վել էին Շ վեյ ցա րիա յի միջ նոր դութ յամբ ի րա կա նաց ված 
բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում: Խոս քը «Եր կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա
գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման մա սին» եւ «Երկ կողմ հա
րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման մա սին» ար ձա նագ րութ յուն նե րի մա սին է, 
ո րոնք ստո րագր վել էին 2009թ. հոկ տեմ բե րի 10ին: 

Հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի աշ խու ժաց մա նը զու գա հեռ` աշ
խու ժա ցավ նաեւ ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման դի վա
նա գի տութ յան մեջ Ռու սաս տա նի դե րը: 2008թ. նո յեմ բե րի 2ին Մայն դոր
ֆում ( Ռու սաս տան) կա յա ցավ Հա յաս տա նի, Ռու սաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի 
նա խա գահ նե րի ե ռա կողմ հան դի պու մը, ո րի արդ յուն քում ստո րագր վեց 
մայն դորֆ յան հռչա կա գի րը: Ա ռանց ու ժի կի րառ ման Ղա րա բաղ յան հա կա
մար տութ յան լուծ ման մայն դորֆ յան հռչա կագ րի ստո րագր ման նա խա ձեռ
նո ղը դար ձավ Ռու սաս տա նի նա խա գահ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը:

15  Արձանագրությունների ամբողջական տարբերակները տես` 
http://news.am/rus/news/3438.html
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Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի նա խա գահ ներ Իլ համ Ա լիե ւի եւ Սերժ Սարգս
յա նի, ինչ պես նաեւ ան ձամբ Մեդ վե դե ւի ստո րագ րութ յուն նե րով վա վե րաց
ված փաս տաթղ թում նշվում է, որ կող մե րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ
նում ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան քա ղա քա կան կար գա վոր ման ճա նա
պար հով «նպաս տել Հա րա վա յին Կով կա սում ի րադ րութ յան ա ռող ջաց մանն ու 
անվ տան գութ յան հաս տատ մա նը` ել նե լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րից 
եւ սկզբունք նե րից»: Վե րա հաս տատ վում է նաեւ հա կա մար տութ յան քա ղա
քա կան կար գա վոր ման հա մա ձայ նագ րի վրա աշ խա տան քը շա րու նա կե լու` 
Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի նա խա գահ նե րի պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը:

Վե րը նշված եր կու գոր ծըն թաց նե րը կտրուկ փո խե ցին տա րա ծաշր ջա նի 
քա ղա քա կան մթնո լոր տը: Ինչ պես այն ժա մա նակ նշում էր Թուր քիա յի նա
խա գահ Աբ դու լահ Գ յու լը, իր այ ցը Ե րե ւան սկիզբ դրեց ստա տուսքվո յի փո
փոխ մա նը: Դ րա ի րա կան ար տա հայ տութ յու նը ղա րա բաղ յան կար գա վոր ման 
հար ցում Թուր քիա յի ակ տի վա ցում էր եւ այդ հար ցը հայթուր քա կան սահ
մա նի վե րա բաց ման հետ կա պե լու փոր ձե րի ձեռ նար կու մը: Ի րա կան արդ
յուն քը, սա կայն, հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բնա կա նո նաց ման 
խա փա նում էր, ինչ պե սեւ Ադր բե ջա նի ռազ մա կա նաց ման ու ժե ղա ցու մը: 
Այս պի սի մի տում ե րը չէին կա րող չազ դել տա րա ծաշր ջա նի անվ տան գութ
յանն առնչ վող հար ցե րի վրա: Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կող մե րը 
կանգ նե ցին ի րենց անվ տան գութ յունն ու ժե ղաց նե լու խնդրի առ ջեւ:

2010թ. օ գոս տո սին Ե րե ւա նում ստո րագր վեց ար ձա նագ րութ յուն ի լրում 
Գ յում րիում ռու սա կան ռազ մա կա յա նի 1995թ. պայ մա նագ րի, հա մա ձայն 
ո րի` պայ մա նագ րի գոր ծո ղութ յան ժամ կե տը եր կա րաձգ վում է 49 տա րով` 
սկսած 1995թ.ից: 2011թ. ապ րի լի 12ին Հա յաս տա նի խորհր դա րա նը վա
վե րաց րեց սույն ար ձա նագ րութ յու նը: Են թադր վում է, որ կա յա նը ոչ միայն 
սպա սար կե լու է Ռու սաս տա նի շա հե րը, այ լեւ Հա յաս տա նի զին ված ու ժե
րի հետ մեկ տեղ ի րա կա նաց նե լու է Հա յաս տա նի ար տա քին սահ ման նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը: Ար ձա նագ րութ յու նը վա վե րաց րել է նաեւ Ռու սաս տա նի 
Պե տա կան դու ման: 

Հատ կան շա կան է, որ Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ մա կա յա նի տե ղա
կայ ման ժամ կետ նե րի եր կա րաձ գու մը ոչ մի ան հանգս տութ յուն չա ռա ջաց րեց 
ՆԱՏՕում: 2010թ. սեպ տեմ բե րի 15ին Հա րա վա յին Կով կա սում եւ Կենտ րո
նա կան Ա սիա յում ՆԱՏՕի գլխա վոր քար տու ղա րի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ 
Ռո բերտ Սի մոն սը հայ տա րա րեց. « Հա յաս տա նը ՀԱՊԿ ան դամ է ու Ռու սաս
տա նի ռազ մա կան գոր ծըն կե րը եւ նրա տա րած քում ռու սա կան ռազ մա կա
յան նե րի առ կա յութ յու նը հենց այս շրջա նա կում է… Հա յաս տա նը զու գա հե
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ռա բար զար գաց նում է իր հա րա բե րութ յուն նե րը նաեւ ՆԱՏՕի հետ: Այն պես 
որ, հա վա սա րակշ ռութ յան ո րե ւէ խախ տում չկա», նշել է նա` հա վե լե լով. 
 Բա ցի դրա նից, ՆԱՏՕն լավ հա րա բե րութ յուն ներ է պահ պա նում նաեւ Ռու
սաս տա նի հետ»:

2010թ. օ գոս տո սի 16ին Բաք վում Ադր բե ջա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ ստո
րագր վեց « Ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րութ յան եւ փո խօգ նութ յան մա սին» 
պայ մա նա գիր: Պայ մա նագ րի երկ րորդ հոդ վա ծում աս վում է. «ե թե կող մե րից 
մե կը են թարկ վի զին ված հար ձակ ման կամ ագ րե սիա յի մի եր րորդ պե տութ
յան կամ պե տութ յուն նե րի խմբի կող մից, ա պա կող մե րը փո խա դարձ օգ նութ
յուն կցու ցա բե րեն` օգ տա գոր ծե լով բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը»: Եր րորդ 
հոդ վա ծով նա խա տես վում է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն պաշտ պա նա կան 
եւ ռազ մա տեխ նի կա կան քա ղա քա կա նութ յան ո լորտ նե րում: Այս պայ մա նա
գի րը եւս վա վե րաց վել է եր կու պե տութ յուն նե րի խորհր դա րան նե րի կող մից:

Վե րը նկա րագր ված գոր ծըն թաց նե րը սոսկ ա վե լի խո րաց րին բա ժա նա
րար գծե րը տա րա ծաշր ջա նում: Այս հան գա ման քը գործ նա կա նում զրո յի հա
վա սա րեց րեց տա րա ծաշր ջա նում ցան կա ցած ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց: 
Բայ ցե ւայն պես` ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ տրա մադ րութ
յուն ներն ա ռա վել բարձր դիրք նվա ճե ցին: 2009թ. մար տի 23ին ԵՄ գա գա
թա ժո ղո վում ըն դուն վեց «Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան» ծրա գի րը: ԵՄ ան
դամ երկր նե րը ո րո շում ըն դու նե ցին Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի հետ խորհր դա յին 
վեց երկր նե րի հետ ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ ման 
մա սին: Գա գա թա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում կա յա ցած խորհր դատ վա կան 
քննար կում ե րի ժա մա նակ ըն դուն վեց ծրա գիր` ուղղ ված եվ րո պա կան ըն կե
րակ ցութ յան եւ վեց երկր նե րի` Մոլ դո վա յի, Ուկ րաի նա յի, Բե լա ռու սի, Վ րաս
տա նի, Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ նոր մա կար դա կի հա րա բե րութ
յուն նե րի հաս տատ մա նը: 

Կար ծես թե ձգտե լով հաղ թա հա րել Հա րա վա յին Կով կա սում իր նպա
տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին ե ղած ար գելք նե րը` 2010թ. մա յի սի 
20ին ԵՄ խորհր դա րանն ըն դու նեց « Հա րա վա յին Կով կա սում ԵՄ ռազ մա
վա րութ յան պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ» բա նա ձեւ, որ տեղ հա տուկ բա ժին 
է նվիր ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կին: Փաս տաթղ թում մատ
նանշ վում է հա կա մար տութ յան գո տում ստա տուսքվո յի պահ պան ման ան
թույ լատ րե լիութ յու նը, «Ադր բե ջա նա կան գրավ յալ շրջան ներն» ա զա տե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղին մի ջանկ յալ կար գա վի ճա կի 
շնոր հու մը: Ինչ պես ցույց տվեց ժա մա նա կը, այդ բա նա ձե ւը դար ձավ Հա րա
վա յին Կով կա սում ԵՄ նոր ռազ մա վա րութ յան հիմ քը:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

Ե թե հաշ վի առ նենք այն, որ նկա րագր ված ողջ ժա մա նա կաշր ջա նում 
Ռու սաս տա նի, ԱՄՆի, ՄԱԿի եւ ԵԱՀԿի միջ նոր դութ յամբ Վ րաս տա նի, 
Աբ խա զիա յի ու Հա րա վա յին Օ սիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը շա րու նա կում 
էին բա նակ ցութ յուն նե րը Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Նի կո լա Սար կո զիի միջ
նոր դութ յամբ կա յա ցած հա մա ձայ նա գի րը զար գաց նե լու նպա տա կով, ո րի 
շնոր հիվ 2008թ. օ գոս տո սի 12ին նրան հա ջող վեց վերջ դնել Ռու սաս տա
նի եւ Վ րաս տա նի մի ջեւ ըն թա ցող պա տե րազ մին, ա պա խնդիր նե րի դա
սա վո րութ յան նոր խճան կա րը կստա նա իր վերջ նա կան եզ րա պատ կե րը: 
Գլ խա վոր հար ցե րի շուրջ տա րա ծաշր ջա նա յին սուբ յեկտ նե րի ամ բող ջա
կան հա կա սութ յու նը 2008թ.ից հե տո ստեղծ ված ի րա վի ճա կի ա ռա վել 
բնո րոշ գծե րից է: Միայն ԱՄՆի, ՆԱՏՕի եւ Ռու սաս տա նի բարձր ակ տի
վութ յան շնոր հիվ տա րա ծաշր ջա նում պահ պան վում է նվա զա գույն կա յու
նութ յուն:

Պա տա հա կան չէ, որ պա հի կենտ րո նա կան խնդի րը դար ձել է Ադր բե ջա
նի ռազ մա կա նա ցու մը, որն ու ղեկց վում է ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ
յու նը ռազ մա կան ճա նա պար հով լու ծե լու` այդ երկ րի ղե կա վա րութ յան 
չդա դա րող հայ տա րա րութ յուն նե րով: Այս ի րա վի ճա կում բազ ման շա նակ է 
հնչում Կով կա սում եւ Կենտ րո նա կան Ա սիա յում ՆԱՏՕի գլխա վոր քար
տու ղա րի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Ջեյմս Ա փա թու րա յի 2011թ. հու նի սի 
30ի հայ տա րա րութ յու նը, թե «ՆԱՏՕի դիր քո րո շու մը շատ հստակ է` ղա
րա բաղ յան հա կա մար տութ յու նում չի կա րող լի նել ռազ մա կան լու ծում… 
Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան լուծ ման դեպ քում հաղ թող ներ չեն լի
նի: Մենք հա վա տում ենք, որ ռազ մա կան լուծ ման արդ յուն քում եր կու 
կող մերն էլ կպարտ վեն… Ռազ մա կան առ ճա կա տու մը նշա նա կա լից ա վե
րա ծութ յուն նե րի պատ ճառ կդառ նա այն տա րա ծաշր ջա նում, որն ա պա հո
վում է դե պի Եվ րո պա է ներ գա ռե սուրս նե րի զգա լի մա սը»:

Տա րա ծաշր ջան կա տա րած իր այ ցի ըն թաց քում հու լի սի 5ին Ա փա թու
րա յը ճշտեց այդ դիր քո րո շու մը` մատ նան շե լով, որ պա տե րազ մը հա կա
սում է ՆԱՏՕի շա հե րին եւ կա րող է վտան գա վոր լի նել ՆԱՏՕի դաշ նա
կից Վ րաս տա նի հա մար: Թե րեւս եվ րատ լանտ յան դա շին քի հենց այս բնո
րո շում ա ռա վել ակ նե րեւ է դարձ նում Հա րա վա յին Կով կա սում ու ժե րի եւ 
շա հե րի հաշ վեկ շի ռը: Տա րա ծաշր ջանն ամ բող ջո վին գտնվում է ար տա քին 
ազ դե ցութ յան ներ քո: Կա յու նութ յու նը կա րող է պահ պան վել ներ տա րա
ծաշր ջա նա յին եւ ար տա քին շա հե րի միահ յուս ման բարդ պայ ման նե րում:
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Մ.ՍԱՐԳՍ	ՅԱՆ	 ԱՄՆ-	ՌՈՒ	ՍԱՍ	ՏԱՆ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	«ՎԵ	ՐԱ	ԲԵՌ	ՆԱ	ՎՈՐ	ՄԱՆ»	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱ	ՆՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ	
ՈՐ	ՊԵՍ	ՀԵՏ	ԽՈՐՀՐ	ԴԱ	ՅԻՆ	ՏԱ	ՐԱԾ	ՔՈՒՄ	ՔԱ	ՂԱ	ՔԱ	ԿԱՆ	ՄԹ	ՆՈ	ԼՈՐ	ՏԻ	ՓՈ	ՓՈ	ԽՈՒԹ	ՅԱՆ	ԳՈՐ	ԾՈՆ

Վեր ջա բան

ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րի նոր մի տում ե րի ու
սում ա սի րութ յու նը, ինչ պես նաեւ մի ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րի վրա այդ 
հա րա բե րութ յուն նե րի փո խազ դե ցութ յան բնույ թը ցույց են տա լիս, որ քա ղա
քա կան աս պա րե զում ար մա տա վոր վում են նոր մո տե ցում եր: Հե տե ւա բար` 
հե տե ւե լով Հա րա վա յին Կով կա սում գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցում ե րին, 
ստիպ ված պետք է ըն դու նել, որ «ԱՄՆի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ դի մա կա
յութ յան» դի տանկ յու նով այս ի րա դար ձութ յուն նե րի ա վան դա կան մե թոդ նե
րով ու սում ա սի րութ յու նը կորց նում է իր գոր ծու նա կութ յու նը: Դի տորդ ներն 
ա ռա վել հա ճախ բախ վում են այս երկր նե րի քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ
ցութ յան եւ հա մա կարգ ման ան սո վոր ձե ւե րի հետ: Շատ բա ներ այն ա մե նից, 
ինչ հինգ տա րի ա ռաջ հա րու ցում էր մերթ Ռու սաս տա նի, մերթ Ա րեւ մուտ քի 
հա կազ դե ցութ յու նը, այս երկր նե րի կող մից գնա հատ վում է այլ կերպ: Ի րե րի 
այս պի սի դա սա վո րութ յունն ազ դում է տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի քա ղա քա
կա նութ յան վրա, ո րոնք հույ սը դրել են տե րութ յուն նե րի հա կա սութ յուն նե րի 
վրա: Տե ղա կան քա ղա քա կան ընտ րա խա վերն ա ռա վել շատ են զգում ու ժի 
տար բեր կենտ րոն նե րի շա հե րի ա րան քում խու սա նա վե լու` ի րենց սուղ հնա
րա վո րութ յուն նե րի փաս տը:

Տա րա ծաշր ջա նում ա ռանց քա յին ազ դե ցութ յուն ու նե ցող Ռու սաս տանն 
ինքն է զգում, որ ինչ պես անվ տան գութ յան, այն պես էլ ժո ղովր դա վա րաց
ման հար ցե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան սկզբուն քը նրան 
ան զոր է դարձ նում ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի ճնշման դեմ: Ռու սաս տա
նը ստիպ ված է ին քը զին վել այս սկզբուն քով` հա րե ւան նե րի նկատ մամբ եւ 
իր ա վան դա կան ազ դե ցութ յան գո տի նե րում ա վան դա կան մո տե ցում ե րը 
պահ պա նե լու իր փոր ձերն ար դա րաց նե լու հա մար: Այս տեղ ար դեն ան զոր 
են նախ կին սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի երկր նե րը եւ Ռու սաս տա նի ա վան
դա կան դաշ նա կից նե րը: Հեր թա կան մի ջազ գա յին կոա լի ցիա յի թի րա խի դե
րում հայտն վե լու մշտա կան սպառ նա լի քը այս կամ այն վար չա կար գին ստի
պում է ան ջա տո ղա կան գոր ծարք նե րի մեջ մտնել Ռու սաս տա նի հետ` նման 
սպառ նա լի քից զերծ մա լու նպա տա կով: Սա կայն ա ռա վել հա ճախ Մոսկ վա
յի դաշ նա կից նե րը բախ վում են Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան ան կա յու
նութ յան փաս տին, եր կիր, ով պար բե րա բար փո խա նա կում է նրանց շա հե րը 
Ա րեւ մուտ քի հեր թա կան բո նու սի հետ: Այս պի սին են «վե րա բեռ նա վոր ման» 
քա ղա քա կա նութ յան խա չու ղի նե րը:



92

ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ. 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱ՞ՆՑՔ, ԹԵ՞ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԹԱԿ

ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ
ՌԱՀՀԿ	փոր	ձա	գետ

 Նա խա բան 

 Հա րա վա յին  Կով կա սը եվ րա սիա կան մեծ աշ խար հա մա սի կա րե ւոր 
օ ղակ նե րից մեկն է: Այն միակ տա րա ծաշր ջանն է, որ Եվ րո պա յից 
 Չի նաս տան ձգվող քա ղա քակր թա կան տա րա սեռ ա ռանց քի վրա 

ա պա հո վում է Հ յու սի սա յին սա ռուց յալ օվ կիա նո սից մին չեւ Հնդ կա կան օվ
կիա նոս քա ղա քա կան ա ռու մով ա մե նա կարճ` ե ռա քայլ ու ղին (ֆի զի կա կան 
ա ռու մով նույն պես ա մե նա կարճն է):

 Մատ նան շե լի է, որ նշված ե ռա քայլ ու ղու ա ռա ջին ու վեր ջին քայ լե րը 
պատ կա նում են աշ խար հի ռազ մա քա ղա քա կան քար տե զի վրա խոր ար
մատ ներ ձգած եր կու տե րութ յուն նե րի`  Ռու սաս տա նին եւ Ի րա նին: Ա ռա ջին 
հեր թին հենց այդ հան գա մանքն էլ գեր տե րութ յուն նե րի աշ խար հա քա ղա քա
կան մրցա վազ քում մի ջին օ ղա կի`  Հա րա վա յին  Կով կա սի նշա նա կութ յու նը 
դարձ նում է մե ծար ժեք, իսկ մեր ձա վո րա րե ւել յան ռազ մա կան, տնտե սա կան, 
է ներ գե տիկ, տրանս պոր տա յին ծրագ րե րում` նաեւ կան խո րո շիչ (քա ղա քա
կան ա ռու մով  Կով կա սում այդ դե րը վե րա պահ ված է Ադր բե ջա նին, ո րը 
 Ռու սաս տա նի եւ Ի րա նի մի ջեւ ա պա հո վում է ա մե նա կարճ ճա նա պար հը):
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

 Վեր ջին տա րի նե րին աշ խար հի ու ժա յին կենտ րոն նե րի եւ, հատ կա պես, 
Ա րեւ մուտ քի հա մար  Հա րա վա յին  Կով կա սի դերն իր բարձ րա կե տին է հա սել 
ա ռա վե լա պես կաս պիա կանկենտ րո նա սիա կան է ներ գա կիր նե րի փո խադր
ման գոր ծում նրա հար մար դիր քի պատ ճա ռով:  Վեր ջինս դի տարկ վում է 
որ պես կա րե ւոր այ լընտ րանք ռու սա կան եւ ի րա նա կան եր թու ղի նե րի քա
ղա քա կան ու տնտե սա կան ան հար մա րութ յուն նե րը չե զո քաց նե լու գոր ծում: 
 Սա կայն մեծ տե րութ յուն նե րի հենց այդ հե տաքրք րութ յուն ներն էլ  Հա րա վա յին 
 Կով կա սը դարձ րել են տե րութ յուն նե րի ռազ մա քա ղա քա կան մրցակ ցութ յան 
ա ռա վել մեծ մի հար թակ: ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո այս տեղ, ինչ պես 20րդ 
 դա րի սկզբում, սկսել են բախ վել ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նա յին, այլ նաեւ 
մյուս մեծ տե րութ յուն նե րի`ԱՄՆի,  Չի նաս տա նի,  Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան
սիա յի,  Գեր մա նիա յի տնտե սա կան ու քա ղա քա կան շա հե րը:

 Հաս կա նա լի է, որ  Հա րա վա յին  Կով կա սում մեծ տե րութ յուն նե րի ու նրանց 
շա հե րի ծի րում գտնվող մի ջազ գա յին կոր պո րա ցիա նե րի տրանս պոր տա յին 
ու է ներ գե տիկ տա րա ծաշր ջա նա յին նոր նա խագ ծե րի գոր ծար կու մը, ինչ պես 
նաեւ Ադր բե ջա նի, Վ րաս տա նի ու  Հա յաս տա նի հետ սերտ ռազ մա քա ղա քա
կան գոր ծակ ցութ յան խթան մանն ուղղ ված քայ լե րը  Կով կա սին աշ խար հագ
րո րեն սահ մա նա կից հսկա նե րին`  Ռու սաս տա նին,  Թուր քիա յին եւ Ի րա նին, 
ստի պե լու էին հա մա պա տաս խա նա բար ա ռա վել «ագ րե սիվ», «հաշ վեն կատ» 
ու «սկզբուն քա յին» քա ղա քա կա նութ յուն որ դեգ րել  Հա րա վա յին  Կով կա սի 
երկր նե րի նկատ մամբ:

 Կով կա սի նկատ մամբ «ագ րե սիվ» քա ղա քա կան գծի որ դեգ րու մը 
 Ռու սաս տա նի բնա կան ար ձա գանքն է աշ խար հա քա ղա քա կան նոր մար
տահ րա վեր նե րին:  Հա րա վա յին  Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի ան կա
խա ցու մը տե ղի ու նե ցավ  Ռու սաս տա նի ի րա վա նա խոր դի` ԽՍՀՄի կազ մից, 
եւ կայս րութ յուն նե րի մաս նա կի փլուզ ման օ րի նա չա փութ յուն նե րին հա մա
պա տաս խան` հետ խորհր դա յին ողջ քսա նամ յա շրջա նում բնա կան պետք է 
դիտ վեր  Ռու սաս տա նի` նախ կին կայս րութ յու նը վե րա կանգ նե լու մղու մը: 

 Սա կայն  Ռու սաս տա նի ա ռա վել կոշտ եւ հա մար ձակ քայ լե րի պա հանջն 
ար դեն բա ժին է ընկ նում  Հա րա վա յին  Կով կա սի նկատ մամբ խնա մա կա լութ
յուն սահ մա նե լու` մյուս մեծ տե րութ յուն նե րի ցան կութ յուն նե րին: 2008թ. 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մի ըն թաց քում հենց դրա ա կա նա տե սը դար ձավ 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նը, երբ ԱՄՆի`  Կով կա սում հաս տատ վե լու քայ լե
րին ի պա տաս խան,  Ռու սաս տա նը ռուսվրա ցա կան պա տե րազ մի մի ջո ցով 
ԱՄՆին դի մագ րա վե լու եւ  Հա րա վա յին  Կով կա սին վե րա տի րե լու հայտ ներ
կա յաց րեց: 
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Ե թե ա ռաջ նորդ վենք  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան վար
չա պետ նե րից մե կի դի պուկ բնո րոշ մամբ, ա պա  Կով կա սի նկատ մամբ 
 Ռու սաս տա նի այդ քա ղա քա կա նութ յու նը կան վա նենք «մուր ճի» ռազ մա վա
րութ յուն, ո րը  Կով կասդարբ նո ցում շի կա ցած «եր կա թը» կռե լու խնդիր ու նի: 
 Նույն խնդի րը, սա կայն, առ կա է նաեւ տա րա ծաշր ջա նա յին մյուս եր կու տե
րութ յուն նե րի դեպ քում:  Վեր ջին տա րի նե րի քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը 
ցույց տվե ցին, որ «եր կա թը» կռե լու գոր ծում  Ռու սաս տա նից ետ չեն մում 
նաեւ  Հա րա վա յին  Կով կա սի մյուս եր կու հա րե ւան նե րը: 

 Թե՛  Թուր քիան եւ թե՛ Ի րա նը վեր ջին տաս նամ յա կում սե փա կան ռազ մա քա
ղա քա կան մե քե նա նե րը հզո րաց նե լու արդ յուն քում  Հա րա վա յին  Կով կա սում 
հա մա պա տաս խա նա բար «սա լի» եւ «աք ցա նի» նոր էքս պան սիա ներ ի րա գոր
ծե լու հայտ են ներ կա յաց րել: Ընդ ո րում`  Թուր քիան «ա վան դա կան» իր այդ 
ռազ մա վա րութ յամբ  Հա րա վա յին  Կով կաս ներ թա փան ցե լու հա մար ա պա վի
նում է «հաշ վեն կատ» քա ղա քա կա նութ յա նը: Այն են թադ րում է Ա րեւ մուտ քի, 
 Ռու սաս տա նի, Ի րա նի շա հե րի այն պի սի հա մադ րում, որ տեղ շա հե րի բո լոր 
հնա րա վոր հա մընկ նում ե րը կօգ տա գործ վեն ի նպաստ  Թուր քիա յի դիր քե րի 
ամ րապնդ ման ու ծա վալ ման:  Թուր քիա յի «զրո խնդիր հա րե ւան նե րի հետ» 
ար տա քին քա ղա քա կան նոր ռազ մա վա րութ յու նը, այս պի սով, ե կել է լրաց նե
լու մեր ձա վո րա րե ւել յան հնա րա վոր այն բո լոր բաց (բաց վե լիք) դաշ տե րը, որ
տեղ խնդիր ներ կու նե նան «մուր ճի» եւ «աք ցա նի» տե րերն ու ու ժա յին մյուս 
կենտ րոն նե րը: Այդ տե սանկ յու նից Ա րեւ մուտ քի հետ  Թուր քիա յի ռազ մա քա
ղա քա կան, տրանս պոր տա յին եւ, հատ կա պես, է ներ գե տիկ գոր ծակ ցութ յու նը 
նրա «հաշ վեն կատ» քա ղա քա կա նութ յան արդ յու նա վե տութ յան լա վա գույն 
վկա յութ յունն է:

Ի տար բե րութ յուն  Թուր քիա յի,  Հա րա վա յին  Կով կա սի հար ցում Ի րա նը որ
դեգ րել է քա ղա քա կան մի ու րույն գիծ:  Նա, ինչ պես ար տա քին քա ղա քա կան 
այլ խնդիր նե րում,  Կով կա սում եւս հա րա բեր վե լու եւ սե փա կան շա հերն ա ռաջ 
մղե լու գոր ծում ա ռա վե լա պես հիմ վում է մյուս տե րութ յուն նե րին «սկզբուն
քո րեն» հա կադր վե լու ու այդ ճա նա պար հով նրանց հա վակ նութ յուն նե րը դի
մագ րա վե լու վրա: Այդ պի սով ե՛ւ տե րութ յուն նե րի, ե՛ւ կով կաս յան հան րա պե
տութ յուն նե րի հետ նրա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռուց վում են իր շա հե
րը ճա նա չել տա լու եւ դրանց շուրջ սա կար կու մը բա ցա ռե լու սկզբունք նե րի 
վրա:  Հարկ է նկա տել, որ Ի րա նի ռազ մա քա ղա քա կան ու տնտե սա կան բա
վա րար ինք նա բա վութ յու նը նրան այդ հնա րա վո րութ յու նը տա լիս է:

 Ներ կա յաց ված հա մա պատ կե րը, սա կայն, բո լո րո վին այն բա նի վկա յութ
յու նը չէ, թե Ադր բե ջա նը, Վ րաս տանն ու  Հա յաս տա նը ինք նու րույն քայ լե րի 
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

ա նըն դու նակ, սե փա կան քայ լե րում ա նօգ նա կան կամ ա նարդ յու նա վետ հե
ռան կա րով երկր ներ են:  Տա րա ծաշր ջա նի տե րութ յուն նե րը թե՛ միայ նակ եւ թե՛ 
հա մա տեղ եր բե ւէ կա րող են ամ բող ջո վին խոր տա կել  Հա րա վա յին  Կով կա սին 
վե րա բե րող ա րեւմտ յան տե սա բան նե րի մշա կած շախ մա տա յին բո լոր դիր
քերն ու ներ կով կաս յան բո լոր նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, ե թե միայն ա ջակ
ցութ յուն ստա նան հենց ի րեն ցից` կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րից ու 
նրանց հա սա րա կութ յուն նե րից:  Դա ցույց է տա լիս, որ  Հա րա վա յին  Կով կա սի 
ա պա գան, այ նո ւա մե նայ նիվ, կախ ված է մի միայն նրա սուբ յեկտ նե րի կա մա
յին վար քից:

 Թուր քիա- Հա րա վա յին  Կով կաս

 Հա րա բե րութ յուն նե րի վի ճա կը 2008-2011թթ.

 Թուր քիան իր ներ կա աշ խար հա քա ղա քա կան կա րե ւոր նշա նա կութ յան 
հա մար պար տա կան է «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յա նը, 
ո րը 2002թ. գա լով իշ խա նութ յան, ամ բող ջութ յամբ փո խեց ար տա քին ու 
ներ քին քա ղա քա կան ու ղե գի ծը` եր կի րը դուրս բե րե լով զար գաց ման մի նոր 
մայ րու ղի:  Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի` ա ռանց 
ցնցում ե րի հաղ թա հա րու մը, ինչ պե սեւ ի րա տե սա կան ու հա վա սա րակշռ
ված ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը դար ձան այն հիմ ա կան կռվան նե րը, 
ո րոնք չա փա վոր իս լա մի գե րա կա յութ յամբ թուր քա կան նա խագ ծին հնա րա
վո րութ յուն տվե ցին  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի շատ այլ երկր նե րի հա մար դառ նալ 
օ րի նա կե լի ու փո խա ռե լի քա ղա քա կան ծրա գիր:  Հիմ վե լով իր հա ջող ված 
ծրագ րա յին դրույթ նե րի վրա`  Թուր քիան ներ կա յում ի րեն պատ կե րաց նում է 
որ պես այն նոր քա ղա քակր թա կան ա ռանց քը, ո րի շուրջ պետք է հա մախմբ
վեն նախ կի նում Օս ման յան կայս րութ յան մա սը կազ մած շատ երկր ներ: Նշ
ված քա ղա քա կան գծի ճար տա րա պետ,  Թուր քիա յի ԱԳ նա խա րար Ահ մեդ 
 Դա վու թօղ լո ւի «ձե ռամբ» այդ ռազ մա վա րութ յու նը ստա ցել է նեոօս մա նա
կա նութ յուն ան վա նու մը:

Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար գում  Թուր քիա յի իշ խող «Ար
դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան ստանձ նած նոր քա ղա քա կան 
ու ղե գի ծը են թադ րում է ան մի ջա կան հա րե ւան նե րի եւ, հատ կա պես, ա րա բա
կան աշ խար հի, Ի րա նի ու  Ռու սաս տա նի հետ բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի հաս տա տում եւ նա խորդ շրջա նից ժա ռան գած խնդիր նե րի չե
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

զո քա ցում: Ն ման ռազ մա վա րութ յան որ դեգ րու մը նպա տակ ու նի նպաս տե լու 
 Թուր քիա յի տնտե սա կան ու քա ղա քա կան կշռի ան հա մե մատ բարձ րաց մանն 
ամ բողջ աշ խար հում, ո րը մյուս տե րութ յուն նե րին կստի պի հա մաշ խար հա յին 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ թուր քա կան գոր ծո նի հետ հաշ վի նստել ա ռանց վե
րա պա հում ե րի ու պայ մա նա կա նութ յուն նե րի:

 Կով կա սում թուր քա կան նոր քա ղա քա կա նութ յու նը հիմ վում է ռազ
մա քա ղա քա կան այն տե ղա շար ժե րի վրա, ո րոնք ի րա կա նութ յուն դար ձան 
2008թ. օ գոս տո սին տե ղի ու նե ցած ռուսվրա ցա կան պա տե րազ մի արդ
յուն քում:  Պա տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո,  Կով կա սի ռազ մա քա ղա քա կան 
թվաց յալ բաց դաշ տե րը լցնե լու գա ղա փա րով ո գե ւոր ված, թուր քա կան իշ
խա նութ յուն նե րը նա խա ձեռ նե ցին « Կով կա սի կա յու նութ յան եւ հա մա գոր
ծակ ցութ յան պլատ ֆորմ» ան վա նու մը ստա ցած դե պի  Հա րա վա յին  Կով կաս 
ծա վալ վե լու ծրա գի րը:  Նախ`  Թուր քիա յի վար չա պետ Էր դո ղա նը ռուսվրա
ցա կան պա տե րազ մի արդ յուն քում 2008թ. օ գոս տո սի 11ին ա ռա ջար կեց 
« Կով կաս յան դա շին քի» գա ղա փա րը:  Մեկ օր անց  Թուր քիա յի նա խա գահ 
Աբ դուլ լահ Գ յու լը կի րա ռեց « Կով կաս յան կա յու նութ յան ֆո րում» ար տա հայ
տութ յու նը: Դ րա նից ան մի ջա պես հե տո վար չա պետ Էր դո ղա նը  Մոսկ վա յում, 
իսկ ա պա նաեւ Թ բի լի սիում «ֆո րու մը» վե րան վա նեց « Կով կաս յան կա յու
նութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան պլատ ֆորմ»1: 

 Դա շինքֆո րումպլատ ֆորմ ա ռա ջադ րող թուր քա կան տրա մա բա նութ
յու նը գոր ծում էր այն բա նա կան հիմ քի վրա, ըստ ո րի` բու ֆեր երկր նե րը 
(տվյալ դեպ քում « Հա րա վա յին  Կով կաս» տա րա ծաշր ջա նը) սահ մա նա կից 
մի տե րութ յան սպառ նա լի քի դեպ քում թեք վում են մյուս տե րութ յան կող մը: 
Եվ ըստ այդ տրա մա բա նութ յան` ռու սա կան վտանգն աչ քի ա ռաջ ու նե նա
լով,  Հա րա վա յին  Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րը կհակ վեն « Կով կաս յան 
պլատ ֆորմ» ան վա նու մով թուր քա կան ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թա ցին:  Բա ցի 
դրա նից, ըստ թուր քա կան հաշ վար կի,  Ռու սաս տա նը  Կով կա սում ձեռք բե
րած նոր սահ մա նագ ծե րի լե գի տի մաց ման հաշ վին  Հա րա վա յին  Կով կա սում 
ստիպ ված կլի նի չխան գա րել թուր քա կան ձեռ նար կում ե րին ու կա րիք կու
նե նա հաշ վի նստե լու թուր քա կան գոր ծո նի հետ:

 Սա կայն ռուսթուր քա կան 20082009թթ. շախ մա տա յին խա ղը, որ տեղ 
թուր քա կան ներ թա փան ցու մը կան խե լու հա մար  Ռու սաս տա նի կող մից լա
վա գույնս կի րառ վեց հայթուր քա կան հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցը, ի վեր ջո 
հան գեց րեց նրան, որ  Թուր քիան գրե թե ձեռ նու նայն ստիպ ված ե ղավ վե րա

1 Տ իգրան  Մ կրտչյա ն,  Կ ովկասյա ն անվտանգությ ունը «Կո վկասյ ան պլա տֆորմե րի»  
համա տեք ստում, 15.1 0.20 08,  ht tp :// www.cdaily .am/hom e/p ape r/2 008_10_1 5/news/10 493/:
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

դառ նալ ել ման դիր քեր` իր հաշ վեկշ ռում ու նե նա լով միայն  Հա յաս տա նի կող
մից ստո րագր ված հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րում ամ րագր ված 
հայթուր քա կան միջ կա ռա վա րա կան պատ մա կան փաս տերն ու սում ա սի
րող են թա հանձ նա ժո ղո վի ա պա գա յում կազ մա վոր ման փաս տը2:  Վեր ջինս, 
ըստ թուր քա կան տրա մա բա նութ յան, ար դեն իսկ  Հա յաս տա նի կող մից իր 
իսկ ձեռ քով  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը կաս կա ծի են թար կե լու վառ 
օ րի նակ է եւ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում  Թուր քիա յի դեմ  Հա յոց ցե
ղաս պա նութ յան խնդրի կի րա ռու մը չե զո քաց նե լու կա րե ւոր գոր ծիք:

 Կով կա սում թուր քա կան ար դի քա ղա քա կա նութ յու նը (սկսած 2009
2010թթ.) են թադ րում է ար դեն «խա ղաղ ներ թա փանց ման» մի նոր ծրա գիր, 
որ տեղ  Թուր քիա յի բա ցա ռիկ գոր ծըն կեր ներն են հան դի սա նում Վ րաս տանն 
ու Ադր բե ջա նը:  Հա յաս տա նին այդ ծրագ րում վե րա պահ ված է շատ չնչին գոր
ծա ռույթ:  Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում  Թուր քիան գերխն դիր է 
հա մա րում միայն նրա նից ե կող վտան գի չե զո քա ցու մը, որն ու ժա յին կենտ
րոն նե րի կող մից մշտա պես ծա ռա յեց վում է որ պես  Թուր քիա յի վրա ճնշում 
բա նեց նե լու արդ յու նա վետ լծակ: Այժմ ար դեն ան գամ «ֆուտ բո լա յին դի վա
նա գի տութ յան» արդ յուն քում ձե ւա վոր ված երկ կողմ շփում ե րը հասց ված են 
նվա զա գույ նի եւ ա պա գա յում կա րող են աշ խու ժա նալ` միայն ֆորսմա ժո րա
յին ի րա վի ճակ ներ ստեղծ վե լու դեպ քում:

 Թուր քիա-Վ րաս տան

Վ րաս տա նը հար մար աշ խար հագ րա կան դիր քի շնոր հիվ թուր քա կան 
ծրագ րե րում ա ռա ջին հեր թին հան դես է գա լիս որ պես տա րան ցիկ եր կիր, ո րը 
դե պի Եվ րո պա եւ  Մեր ձա վոր Ա րե ւելք ձգվող կո մու նի կա ցիոն նա խագ ծե րի 
հա մար պետք է ծա ռա յի որ պես հիմ ա կան պա տու հան:  Սա կայն հարկ է նկա
տել, որ այդ պա տու հա նի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար  Թուր քիան ի րեն է 
տես նում միակ բա նա լու դե րում: Ըստ այդմ, Վ րաս տա նից բաց վող կո մու նի կա
ցիոն պա տու հա նը պետք է բաց վի ոչ թե ան մի ջա պես Եվ րո պա յի վրա (սեւ ծով
յան նա վա հան գիստ նե րը Վ րաս տա նին նման հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռում են), 
այլ միայն իր`  Թուր քիա յի նա խա մուտ քի: Արդ յուն քում է ներ գե տիկ եւ տրանս
պոր տա յին եր թու ղի նե րը պետք է անց նեն  Թուր քիա յի տա րած քով` վերջ նա
կան սպա ռող նե րին ստի պե լով հաշ վի նստել նրա բա ցա ռիկ դե րի հետ:

2 Սարո Սա րոյան, Ռ ուս թուր քակ ան հե րթ ական շ ախմա տային պար տի ա –  1 , 
1 8.11 .2 010, http://www.1in.am/a rm/mo re_pointview _23 52. html , Ռուսթուր քական  հերթակ ան 
շախ մատ այի ն պ արտ իա – 2,  2 5.1 1.201 0, http: // www.1in. am/arm /more_p oi ntvie w_2 828. ht ml:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Բա ցի տա րան ցիկ նշա նա կութ յուն ու նե նա լուց, Վ րաս տա նը  Թուր քիա յի 
հա մար հան դես է գա լիս նաեւ որ պես թա փար գելեր կիր:  Սա ա ռա վե լա պես 
ուղղ ված է  Կով կա սում ռու սա կան ռազ մա քա ղա քա կան ու ժը կոտ րե լու եւ 
թուր քա կան «խա ղաղ ներ թա փան ցում» արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե
լու հա մար:  Հարկ է նկա տել, որ «զրո խնդիր հա րե ւան նե րի հետ» թուր քա
կան ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը  Թուր քիա յի` դե պի  Կով կաս «խա ղաղ ներ
թա փանց ման» կեն սու նա կութ յունն ա պա հո վե լու հա մար հեն վում է հենց 
Վ րաս տա նի` թա փար գել լի նե լու գա ղա փա րի վրա: 2008թ. ռուսվրա ցա
կան պա տե րազ մի շնոր հիվ  Թուր քիան ձեռք բե րեց եր կու բա րե կամ եր կիր` 
 Ռու սաս տա նը եւ Վ րաս տա նը: Եվ այժմ եր կուսն էլ շա հագր գիռ են չկորց նել 
 Թուր քիա յի բա րե հա ճութ յու նը, քան զի Վ րաս տա նի դեպ քում դա հղի է պե
տա կա նութ յան («Վ րաս տա նը ռու սա կան մուր ճի եւ թուր քա կան սա լի ա րան
քում»), իսկ  Ռու սաս տա նի դեպ քում`  Հա րա վա յին  Կով կա սի վերջ նա կան 
կորս տով ( Թուր քիաՆԱՏՕ հա մա տեղ գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ):

Վ րաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում  Թուր քիան կա րե ւոր խա ղա
քար տի է վե րա ծել աբ խա զա կան խնդի րը:  Դե ռեւս 90ա կան թվա կան նե րից 
կա պեր հաս տա տե լով Վ րաս տա նից դե ֆակ տո ա ռանձ նա ցած այս հան րա
պե տութ յան հետ` նա եր բեմ այս խա ղա քար տը բա նեց նում է Վ րաս տա նին 
ի րեն ցան կա լի շրջա նակ նե րի մեջ պա հե լու եւ  Թուր քիա յի շա հե րից չբխող 
նրա քայ լե րը կա սեց նե լու հա մար: Աբ խա զա կան խնդրից զատ` թուրքվրա
ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րում ո րո շա կի աշ խար հա քա ղա քա կան նշա նա
կութ յուն են ձեռք բե րել եր կու պե տութ յուն նե րի էթ նիկ ա ռան ձին փոք րա մաս
նութ յուն նե րի խնդիր նե րը:  Թուր քիա յի կող մից Վ րաս տա նի դեմ կի րառ վող 
լծակ նե րից են, օ րի նակ, թուրքմես խեթ ցի նե րի վե րաբ նա կեց ման խնդի րը եւ 
 Թուր քիա յում աբ խա զա կան հա մայն քի (վեր ջինս ազ գա կից չեր քե զա կան հա
մայն քի հետ ժա մա նակ առ ժա մա նակ բար դութ յուն ներ է ստեղ ծում վրաց
թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում) գոր ծու նեութ յու նը: Վ րաս տանն իր 
կող մից եր բեմ կա րո ղա նում է բարձ րաց նել  Թուր քիա յի հյու սիսա րե ւել քում 
բնակ վող իս լա մա ցած վրա ցի նե րի եւ հա յե րի ու վրա ցի նե րի քաղ կե դո նա կան 
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան խնդիր նե րը: Այս ա մե նով հան դերձ` նշված 
խա ղա քար տե րը  Թուր քիա յի եւ Վ րաս տա նի հա մար ըն դա մե նը ծա ռա յում են 
որ պես եր կուս տեք հա րա բե րութ յուն նե րում միմ յանց զսպե լու ու հա վա սա
րակշ ռե լու մի ջոց եւ ուղղ ված չեն տա րա ծաշր ջա նում եր կու երկր նե րի դիր քե
րի թու լաց մա նը: 
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

 Թուր քիա-Ադր բե ջան

Ադր բե ջա նը  Թուր քիա յի կա րե ւոր ռազ մա վա րա կան դաշ նա կիցն է: Ազ գա
յին, լեզ վա կան, կրո նա կան, մշա կու թա յին ընդ հան րութ յուն նե րը, պատ մա կան 
փոր ձը, մի ջազ գա յին սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, հա մա տեղ տնտե սա կան 
նա խագ ծե րը նպաս տում են եր կու երկր նե րի ին տեգր ման խո րաց մա նը:  Բա ցի 
դրա նից, Ադր բե ջա նը  Թուր քիա յին տես նում է իր անվ տան գութ յան գլխա վոր 
ե րաշ խա վո րի դե րում: Այդ տե սանկ յու նից հիմ ա կան շեշ տադ րու մը կա տար
ված է ռազ մա կան տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծակ ցութ յան խթան մա նը:

Եր կու երկր նե րի ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ներ կա յում էա կան 
դեր է խա ղում եր կուս տեք հա րա բե րութ յուն նե րում եւ գտնվում է ա մե նա
բարձր մա կար դա կում: Այս պես` առ կա է ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա պայ մա նագ րա յին դաշ տը, ադր բե ջա նա կան 
զի նու ժի սպա յա կան կազ մը գլխա վո րա պես ու սա նում է  Թուր քիա յում կամ 
թուր քա կան հրա հան գիչ նե րի կող մից, սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն է հաս
տատ ված ռազ մա կան արդ յու նա բե րութ յան բնա գա վա ռում եր կու երկր նե րի 
ա ռան ձին ձեռ նար կութ յուն նե րի մի ջեւ  եւ այլն:

 Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի ռազ մա վա րա կան դա շին քի ամ րապնդ մանն 
ուղղ ված վեր ջին օ ղա կը 2010թ. օ գոս տո սի 16ին  Բաք վում Ադր բե ջա նի ու 
 Թուր քիա յի նա խա գահ ներ Իլ համ Ա լիե ւի եւ Աբ դուլ լահ Գ յու լի ստո րագ րած` 
« Ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան եւ փո խօգ նութ յան մա սին» հա
մա ձայ նա գիրն էր, ո րը դի տարկ վեց իբ րեւ պա տաս խան 2010թ. օ գոս տո սի 
19ին  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան նա խա գահ  Մեդ վե դե ւի ե րե ւան յան այ ցի 
ժա մա նակ ստո րագր վե լիք հայռու սա կան ռազ մա վա րա կան գոր ծակ ցութ
յան նոր փաս տաթղ թին:

 Հարկ է նկա տել, որ  Հա րա վա յին  Կով կա սի բո լոր ե րեք երկր նե րի մի ջեւ 
բնա կա նոն հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու հիմ ա կան խո չըն դոտ նե րից 
մե կը  Թուր քիա յի հան դեպ Ադր բե ջա նի վե րա բեր մունքն է` որ պես մեծ եղ
բոր (եր կու երկր նե րի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան շրջա նակ նե րում շատ 
տա րած ված է «մեկ ազգ, եր կու պե տութ յուն» սկզբունքհա մոզ մուն քը): 
 Հենց  Թուր քիա յի ռազ մա քա ղա քա կան հո վա նա վոր չութ յունն ու ղա րա բաղ
յան հա կա մար տութ յան ճնշող ազ դե ցութ յունն ( Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի 
հետ  Հա յաս տա նի փակ սահ ման նե րը) են պատ ճառ դար ձել, որ  Հա րա վա յին 
 Կով կա սի երկր նե րից մե կը`  Հա յաս տա նը, դուրս մա տա րա ծաշր ջա նի կո մու
նի կա ցիոն հե ռան կա րա յին գրե թե բո լոր նա խագ ծե րից:  Թուր քիաԱդր բե ջան 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

հա րա բե րութ յուն նե րի խո րա ցու մը միա ժա մա նակ խթա նել է Վ րաս տան
Ադր բե ջան հա մա գոր ծակ ցութ յան սեր տաց մանն ու նոր հա ղոր դակ ցա յին 
մի ջանց քի ձե ւա վոր մա նը:  Վեր ջի նիս ել քե րը մի դեպ քում ուղղ ված են դե պի 
 Թուր քիա, իսկ մյուս դեպ քում`  Կենտ րո նա կան Ա սիա:

 Գոր ծող  Բա քուԹ բի լի սի Ջեյ հան նավ թա մու ղի3 եւ  Բա քուԹ բի լի սի 
Էրզրում գա զա մու ղի4 շնոր հիվ ար դեն այ սօր  Թուր քիաՎ րաս տանԱդր բե 
ջան ա ռանցքն աշ խար հա քա ղա քա կան կա րե ւոր նշա նա կութ յուն է ձեռք 
բե րել: Իսկ կա ռուց վող  Բա քուԹ բի լի սի Կարս եր կաթգ ծի5, ինչ պես նաեւ 
« Հա րա վա յին գա զա յին մի ջանցք» ան վա նու մով խո ղո վա կա շա րե րի6 եւ, հատ

3 Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան  նա վթամ ու ղը ձգվու մ է 176 8 կմ եւ, ան ցն ել ով երեք 
երկրների`  Ադրբեջա նի, Վրաստանի եւ  Թուրք իայի տա րածքով, կաս պի ակ ան  նա վթը  հասց
նում է Միջերկրա կա ն ծով: Նավ թամու ղի պաշ տոնակ ան  բ ացումը տե ղի է ու նեցել 20 06թ. 
հուլիսի 13 ին: Նավթամու ղի թո ղու նակութ յո ւնը  կա զմում է  օ րական 1 մի լիոն բար ել կա մ 
տարեկան  50 մի լ իո ն տ ոննա նավ թ:  Սակայն մին չ օ րս Բա քուԹբ իլիսիՋեյհ ան նավթ ա մուղը 
երբեք նա խագծային հզորությամբ նավ թի առաքու մ չ ի իր ակ անա ցր ել: Նավթամու ղո վ 2 01 1թ. 
հուն վար ի 1ի  դ րո ւթ յամբ ողջ  շահագ ործմ ան ընթացքո ւմ մղված նավթ ի քանա կը  կազմե լ է 
143 ,5  միլ իոն տոննա , որի հիմակա ն մատակ ար արը  ե ղել է  Ադ րբեջա նը  (Качать нефть в  об
ход Рос сии убы точно, 1 8. 04.2011 , h tt p:// ww w.bi gness. ru/ articl es/201104 18/new s/ 12 3814/) : 
2011թ.  ապ րիլին Թո ւրքիա ն պաշտո նապ ես ընդո ւնեց Բաքո ւԹ բիլիս ի Ջեյ հա ն ն ավթամուղի` 
վն ասով ա շխ ատելո ւ հ անգամա նքը:  Ըստ հրա պարակ ված տվյալներ ի, թու րքական BO
TAS In tern ati ona l ընկեր ութ յունը , որը Բաքո ւԹբիլիս իՋ եյհ ան նավթ ամո ւղի  օպերատո րն է, 
ն ավթամուղի գործա րկման պահից մի ն չ օրս  կրել  է 31 մի լիոն դոլ արի վնաս, եւ մինչեւ տարեվ
երջ այն կկազմի  91 մի լի ոն դոլար, իսկ 2045թ.` արդ են 2 մի լիարդ դոլա ր (А .А. Г урье в, Си туац
ия  в  Ту рц ии: апре ль 2011 г.,  09 .05.2 011, h tt p:/ /www.iim es. ru/ru s/ stat/2011/09 05 11 a.htm):
4 Բաքու Թբիլի սիԷրզրում գա զա մուղը (Հ արա վկ ովկասյան խո ղովակաշար ) 
պաշտոնա պես բ ացվ ել է 2007 թ.  մարտի 25 ի ն: Խող ովակաշարի ե րկա րութ յո ւնը կազ մում  է 
970 կիլոմետր:  Ադ րբե ջանի ե ւ Վրա ստանի տ արածքներ ում գա զամո ւղ ն անցնո ւմ  է  Բաքու
Թբիլ իսիՋեյ հան նա վթ ամ ուղին զու գա հեռ (10 28 մետր հեռավորությ ան վր ա): 
5 Բ աքուԹբի լիսիԿարս ե րկ աթուղու նախագծի  մեկնարկ ը տ րվել է 2007 թ.  նո յեմ
բերի 21 ին եւ ծ րագրվում  է ավա րտ ել 2012թ . վերջի ն կամ 20 13թ .: Համաձա յն  ն ախ ագ ծի ̀ 
երկաթ գծի ե րկարություն ը կկա զմի  105 կմ, ի սկ  բեռ նափոխա դրմ ան հն ար ավորութ յու նը` 
 տար եկան 1 51 7 մի լիոն տ ոննա:  2 01 1թ. հ ուլ իսի 1ին Վրաստանի  եւ Ադրբեջա նի միջ եւ կնքվ
ած Բաքու Թբիլ իսի Կարս  եր կաթգծի ֆին ան սավորմա ն սկ զբունքների ե ւ պայմ անների մի
ջկառավարական համ աձ այ նագրում կատարվա ծ վ եր ջի ն փ ոփո խությունն երից հետո ե րկ աթ
գծի ը նդհանուր արժեքն  ա յժմ ար դեն կա զմում է  1.2 միլիարդ դոլա ր: Ընդ ո րո ւմ` Ադր բեջանի 
կ ողմի ց նախագծի  կա ռուցման համար Վր աստ անի ն տրվող  վա րկա յին գումարի չա փը  
հ ասցվե լ է 775 մի լիոն դոլարի (С охб ет Маме дов, Ба ку форси руе т строительство же лезной 
до ро ги в обх од Армени и,  24. 05 .2 011, http:// www.ng. ru/c is /20 110524/6_b ak u.h tml):
6 « Հարավ այ ին միջա նցք ը» Եվրամիությ ան գ երակա ա յն էն երգ ետիկ  նախ ագծեր ից է, 
որ ը կ ոչվ ած է դ իվեր սիֆիկաց նե լ դեպի Եվ րո պա գազ ի փո խադրման երթո ւղ ին երը եւ բարձ
րա ցնել ԵՄ  է նե րգետիկ անվտ անգութ յու նը:  Այս ն ախ ագ ծի մեջ ներառված  են «Nab ucco», 
Տ րանսադրիատի կ ( TAP), «Սպ իտակ հոսք» ե ւ ITGI (Թու րքիա Հու նաստանԻտալ իա) գ ազա
մու ղները: Բոլոր ը գտնվո ւմ են  նա խնական ծ րագրա վորման փուլու մ:
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

կա պես, «Nabucco» գա զա մու ղի7 գոր ծարկ ման դեպ քում այդ ա ռանց քը կդառ
նա ա ռա վել կա յուն ու ա մուր:  Վեր ջինս ա ռա վել կմե կու սաց նի  Հա յաս տա նը` 
ստի պե լով մտա ծել անվ տան գութ յան նոր ե րաշ խիք նե րի մա սին:

Այ նո ւա մե նայ նիվ`  Հա յաս տա նը, ա ռա վե լա պես իր կամ քից ան կախ, կա
րող է դուրս գալ նման մե կու սա ցու մից, քա նի որ հա մաշ խար հա յին ու ժա յին 
կենտ րոն նե րը շա հագրգռ ված չեն  Թուր քիա յի`  Կով կա սում նո րա նոր դիր
քեր ձեռք բե րե լու գոր ծում:  Ներ կա յում եւ մո տա կա ա պա գա յում Ադր բե ջա նի 
հար ցում ԱՄՆի եւ Եվ րա միութ յան աշ խար հա քա ղա քա կան գլխա վոր խնդի
րը կշա րու նա կի մալ  Թուր քիա յի հետ նրա ա ռա վել մեր ձեց ման կան խու մը` 
թույլ չտա լով, որ նա ընկ նի Ան կա րա յի ուղ ղա կի ազ դե ցութ յան եւ նրա նից 
կախ ման տակ8:

 Թուր քիա- Հա յաս տան

Ինչ պես աս վեց,  Հա յաս տա նը  Թուր քիա յի հա մար նշա նա կութ յուն ու նի 
միայն այն ար տա քին սպառ նա լիք նե րի խնդրից ել նե լով, ո րոնք ծա գում են 
 Հա յաս տա նից` դան դա ղեց նե լով  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քը խնա մա կա լութ յան 
են թար կե լու`  Թուր քիա յի հա վակ նոտ, բայց եւ ի րա գործ ման լավ հնա րա վո
րութ յուն ներ ու նե ցող ծրագ րի կեն սա գոր ծու մը: Ս պառ նա լիք նե րի թվում են 
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան խնդի րը,  Ռու սաս տան Հա յաս տան ռազ մա վա րա

7 «Nabu cco» նախ ագիծը ենթա դր ու մ է բնական գազի տարանցո ւմ Կասպի ց 
տարածաշրջանի ց դեպ ի եվ րոպական  եր կրն եր` շրջանցել ով Ռուս աստանը : Այն պետք  է 
անցնի  Ադ րբե ջանի,  Վր աստանի,  Թ ուրքիայի , Բ ուլղ արի այի, Հո ւնգարիայ ի, Ռո ւմի նիայի եւ 
Ավստրի այի տարածքով ̀ տա րեկա ն Եվ րոպա հասցնելով 3 1 մի լիարդ խոր անարդ  մե տր գազ : 
Նախագծի արժեքը գ նահ ատվ ում է 1 215 մի լիարդ եվրո : 2011թ . մա յիս  ամսին հայ տն ի դար
ձավ,  որ կ ոնսորցիումի  ն ախնական  ծ րագ րեր ու մ փոփոխո ւթյուն  է կատա րվել ե ւ նախագծի  
կառո ւցման ժամկետ ը 2012թ . փ ոխա դրվել է  2013 թ., իսկ հու մքի  ա ռե ւտ րային մատա
կարարման  ժ ամկե տը`  2 015թ. մինչեւ 20 17թ.  (Консорциу м «Набб уко « объявил о п ере но се 
сро ков нач ала реали зации пр оек та,  0 6.05.2 011, http:/ /ru.trend.a z/capital /energy /1872400 .
html) : 2011թ. հ ունիսի 8 ին Թուր քիայի Կայ սերի քաղաքում տ եղ ի ունեցավ « Nab uc co G as  
Pi pe lin e I nt er na tio nal » կոնսորց իո ւմի եւ «Nabu cco» գա զա տարի նախ ագ ծին  ա ջակ ցող տա
րա նցիկ ե րկր ների (Ավստր իա , Բ ուլ ղարիա , Հունգարի ա, Ռումինիա եւ Թո ւրքիա ) հա մապ ա
տասխ ան նախար ար ություն ների միջեւ հա մաձայնա գրի  ստորագր ումը, որը նպատակ  ունե ր 
ամրապ նդե լ տարանցիկ ե րկրների  կ առավարությու ններ ի հետ կոնս որցիումի  համ ագործակ
ցությ ունը (Со глашения по поддержке п рое кта  «Набукко» по дписаны в Т урции, 08.06.2 011,  
http://ru. tr end .az /capit al /en ergy/188839 6.html): Ին չպե ս բ ազմիցս հայտա րա րել է պաշ տո
նակա ն Բաքուն, «Nabu cco » գազ ատա րի նախ ագծ ին միանալու`  Ադրբե ջանի պա տասխանը 
կլինի միայն 20 11 թ.  հո կտեմբերին։
8 Игорь Мур адян, Азе рбайджан  как со юзн ик Турции, 07 .10.201 0, 
http: //i nos mi .ru /caucasus/ 201 010 08 /1 63471581. ht ml.
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կան գոր ծակ ցութ յու նը, ղա րա բաղ յան խնդրով պայ մա նա վոր ված հա կա մար
տութ յու նը իր ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցի` Ադր բե ջա նի հետ, հա յոց հո ղա
յին պա հան ջա տի րութ յու նը ոչ միայն բուն  Թուր քիա յի հան դեպ ( Սեւ րի պայ
մա նագ րից ել նե լով), այլ նաեւ`  Նա խի ջե ւա նի հար ցում (եր բե ւէ  Կար սի պայ
մա նա գի րը չեղ յալ հայ տա րա րե լու հե ռան կա րից ել նե լով):  Քա նի դեռ կա յուն 
ու ա մուր են  Հա յաս տան Ռու սաս տան դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, 
 Թուր քիան  Հա յաս տա նից ե կող նշված սպառ նա լիք նե րը միայն չե զո քաց նե լու 
խնդիր է ա ռաջ քա շե լու` հա մա րե լով դա  Հա րա վա յին  Կով կաս «խա ղաղ ներ
թա փանց ման» հա մար մինչ այդ ժամ բա վա րար պայ ման: Այլ կերպ ա սած` 
 Թուր քիա յի առ ջեւ չի դրվե լու ագ րե սիվ հար ձա կո ղա կան քա ղա քա կան ու ղե
գիծ, եւ դա բա վա կա նա չափ հա մա հունչ է  Թուր քիա յի ներ կա յիս «զրո խնդիր 
հա րե ւան նե րի հետ» ծրա գի րը կեն սա գոր ծե լու տե սանկ յու նից:

 Հարկ է նկա տել, որ 2011թ.  Թուր քիա յի դի վա նա գի տա կան քայ լերն ու վար
չա պետ Էր դո ղա նի եւ ԱԳ նա խա րար  Դա վու թօղ լո ւի ար տա հայ տած ա ռան
ձին մտքե րը9 մատ նում են, որ  Թուր քիա յի իշ խող վեր նա խա վը  Հա յաս տա նից 
ծա գող սպառ նա լիք նե րի հա յե ցա կար գում կա տա րել է ո րո շա կի փո փո խութ
յուն ներ:  Ներ կա յում փորձ է ար վում հայ կա կան Սփ յուռ քը եւ նրա հե տապն
դած  Հայ դա տը տա րան ջա տել կոնկ րետ  Հա յաս տա նից ծա գող սպառ նա լիք
նե րից: Ըստ էութ յան, նման դիր քո րո շու մը թուր քա կան քա ղա քա կան մտքի 
կող մից սկսել է շրջա նառ վել այն հաշ վար կով, որ դա կօգ նի  Թուր քիա յին դե
պի  Կով կաս նրա «խա ղաղ ներ թա փանց ման» ծրա գիրն ա րա գաց նե լու գոր
ծում, ինչ պե սեւ նոր բար դութ յուն ներ կստեղ ծի  Հա յաս տանՍփ յուռք հա րա
բե րութ յուն նե րում: 

Ըստ էութ յան`  Հա րա վա յին  Կով կա սի հա մա պար փակ անվ տան գութ յան 
գոր ծում  Հա յաս տա նի մաս նակ ցութ յու նը գլուխ բե րե լու հա մար ա պա գա
յում հարկ կլի նի ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի կոնկ րետ եւ ուղ ղա կի մի ջամ
տութ յու նը, քան զի  Հա յաս տանն ի վի ճա կի չէ միայ նակ դուրս գալ տա րա

9   Հատ կապե ս հիշատ ակելի ե ն Թ ուրքիայի վար չապետ ի եւ  ԱԳ նախար արի  հետ եւ յալ 
խոս քերը ̀ «Հայա ստ անի ղեկա վարու թյ ու նը վախ ենում է Սփյուռք ից ։ Մենք որե ւէ մե կից չեն ք 
վախենում։  Եթե հա յաս տան յան իշ խան ութ յունները հաղ թահարեն Սփյո ւռքի դե մ ունե ցած 
վախը , ավելի հե շտ կլ ինի  լուծ ել  խնդիրը ։ Մ ենք Հայա ստանի  նկա տմամբ ա տելութ յու ն չեն ք 
տածո ւմ» (Հայաս տա նի  ղեկա վարու թյու նը վախ ենում է Սփյուռ քի ց. Ռեջեփ Թ այիփ Էրդո ղա ն, 
13.0 4. 2011, htt p:/ /ww w.tert.am/am/new s/2 011 /04 /13/er do gandiasp ora/), «Իր ականո ւմ  հայ
կական կող մի հետ մեր բան ակցությ ունները հետապ նդո ւմ էին  3 նպատա կ` … 3) ստե ղծե լ 
ուղ ղա կի ե ւ ա նուղղ ակի  հարաբ երություններ թուրք երի  եւ հայերի  միջ եւ : Ա յստ եղ ես  նկատի 
ո ւնեմ Սփյու ռքի հա յերին, որո նց մե նք նկատում  ենք մե՛ր Դի ասպ որան ( Սփյուռք), ք անզի 
նրանք  Թուրք իա յից  են ար տագաղ թել Ամերիկա , Ֆրա նսի ա» (Ա հմե դ Դավ ութօղլուի հա
մար հայկ ակ ան Սփյուռքը հ ամ արվ ում է Թուրքիա յի  «դ իաս պորան»,  «Ազգ»  օրաթերթ, N55, 
30 .03 .2 011, h ttp:// www .azg.am/AM /20 1103 3001)  եւ այլ ն:
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

ծաշր ջա նա յին ու հատ կա պես`  Հա րա վա յին  Կով կա սի երկր նե րի ին տեգ րա
ցիա յի բնա կա նոն հուն: Ա մե նա մեծ խո չըն դո տը  Հա յաս տա նի ռազ մա վա րա
կան դաշ նակ ցի`  Ռու սաս տա նի գոր ծոնն է: Եվ այս հար ցում, որ քան էլ որ 
տա րօ րի նակ թվա,  Ռու սաս տանն ու նի մի բնա կան դաշ նա կից`  Թուր քիան: 
 Վեր ջինս գի տակ ցում է, որ  Ռու սաս տան Հա յաս տան ռազ մա վա րա կան 
գոր ծակ ցութ յան հե տըն թա ցի ո րո շա կի մի փու լում քա ղա քա կան նոր ի րա
վի ճակ նե րը կգոր ծեն  Թուր քիա յի պե տա կան շա հե րին ա ռա վել դեմ, քան է 
 Հա յաս տան Ռու սաս տան ներ կա դաշ նակ ցութ յան փաս տով: Խն դիրն այն է, 
որ նշված փու լում  Հա յաս տա նը ստիպ ված կլի նի ի րեն նե տել կամ Ի րա նի, 
կամ էլ Ա րեւ մուտ քի գիր կը: Այդ դեպ քում Ի րա նի հետ սահ մա նակ ցութ յու նը 
եւ դե պի  Սեւ ծով նոր հե ռան կար նե րը կխոր տա կեն  Թուր քիա յի բո լոր հույ
սե րը` ծա վալ վե լու դե պի  Կաս պից ծով: Իսկ Ա րեւ մուտ քի հետ  Հա յաս տա նի 
ռազ մա վա րա կան գոր ծակ ցութ յու նը հղի է  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում Իս րա յե
լի նման մի նոր «հրե շի»`  Հա յաս տանՎ րաս տան միաց յալ կազ մա վոր ման 
հայտն վե լու հե ռան կա րով:

 Ռու սաս տան- Հա րա վա յին  Կով կաս

 Հա րա բե րութ յուն նե րի վի ճա կը 2008-2011թթ.

2008թ. ռուսվրա ցա կան պա տե րազ մի արդ յուն քում  Ռու սաս տա նի հետ 
 Հա րա վա յին  Կով կա սի երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը մտան նոր փուլ, 
քա նի որ այդ քայ լով  Ռու սաս տա նը  Հա րա վա յին  Կով կաս ներ խու ժելվե րա
տի րե լու հայտ ներ կա յաց րեց:  Պա տե րազ մի հե տե ւան քով դա դա րե ցին ռուս
վրա ցա կան բնա կա նոն հա րա բե րութ յուն նե րը,  Կով կա սում գծվե ցին նոր 
փակ սահ ման ներ, իսկ 2009թ. օ գոս տո սի 18ին Վ րաս տա նը դուրս ե կավ 
 Ռու սաս տա նի աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րը սպա սար կող մի ջազ գա յին 
քա ղա քա կան կազ մա վոր ման` «Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ
ցութ յուն» կազ մա կեր պութ յան կազ մից10: 

Ըստ ա ռա վել տա րած ված կար ծի քի` այդ պա տե րազմ ա հա բե կեց նաեւ 
Վ րաս տա նի հա րե ւան երկր նե րին`  Հա յաս տա նին ու Ադր բե ջա նին` սա սա նե
լով Կ րեմ լի հան դեպ տա ծած նրանց վստա հութ յու նը11: Իսկ ըստ ՌԴ նա խա

10   Гру зи я вы шла из сос тава СНГ, 18.08. 2009, 
http:// www.ta ss ura l.ru/len tanews/ 83 494.ht ml. 
11  Լաշա Զի լփի մի անի, Կ ովկա սյ ան մեծ խաղի ն առավ ել շատ  մաս նակ ցում է Թո ւր
քիա ն, քան Ռուս աստա նը,  11.05.201 1,  http:/ /1in.am/arm /regional _ex pert_19 318.htm l:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

գահ Դ.  Մեդ վե դե ւի` պա տե րազ մը Ադր բե ջա նի ու  Հա յաս տա նի հա մար շատ 
լուրջ դաս ե ղավ12:

Չ նա յած բե ւե ռաց ված նման կար ծիք նե րին`  Հա րա վա յին  Կով կա սի նկատ
մամբ  Ռու սաս տա նի վեր ջին տա րի նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը կա րե լի է 
բնու թագ րել որ պես նախ կին մետ րո պո լիա յի խան դոտ հա վակ նութ յուն նե
րով ան հո դա բաշխ քայ լե րի մի շա րան, որ տեղ պատ վախնդ րութ յուն նե րը 
գե րիշ խում են բնա կա նոն կա պեր հաս տա տե լու ցան կութ յուն նե րին: Ան գամ 
 Հա յաս տա նի դեպ քում, որն իր ռազ մա վա րա կան կա րե ւոր դաշ նա կիցն է 
 Կով կա սում,  Ռու սաս տա նը` ի դեմս նոր նա խա գահ  Մեդ վե դե ւի, չկա րո ղա
ցավ հա րա բե րութ յուն նե րի նոր բա նա կան հիմ քեր ստեղ ծել` ձեր բա զատ վե
լու հա մար նախ կին նա խա գահ  Պու տի նի «գա ղու թա յին» քա ղա քա կա նութ
յու նից:  Մի քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը կրկնա կի ա րա գաց նում է  Հա յաս տա նի 
եւ  Հա րա վա յին  Կով կա սի օ տա րու մը  Ռու սաս տա նից, քան թե պայ ման ներ է 
ստեղ ծում  Կով կա սում ռու սա կան շա հե րի պահ պան ման կամ ամ րապնդ ման 
հա մար:

Ե թե  Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում  Ռու սաս տանն ա ռա վել 
հակ ված էր տուրք տալ ձե ւա կա նութ յուն նե րին եւ պաշ տո նա կան Ե րե ւա
նին ա նընդ հատ պա հել  Ռու սաս տա նի հետ ին տեգր վե լու ու ղու վրա, ա պա 
Վ րաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում գլխա վոր սկզբունքն ա ռանց այ լե
ւայլ ձե ւա կա նութ յուն նե րի կոշտ առ ճա կա տում էր: Եր կու երկր նե րի նկատ
մամբ Կ րեմ լի ստանձ նած հա կոտն յա մե թո դա բա նութ յան մի ջին գիծն էր գոր
ծում Ադր բե ջա նի պա րա գա յում:  Վեր ջինս իր նավ թա գա զա յին պա շար նե րի, 
հար մար աշ խար հագ րա կան դիր քի, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի,  Թուր քիա յի 
ռազ մա վա րա կան ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ կա րո ղա նում էր խու սա նա վել 
 Ռու սաս տա նի ին տեգ րա ցիոն եւ առ ճա կա տու մա յին «թա կարդ նե րից» եւ 
ա ռա վել հա ջող պահ պա նել սե փա կան ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յու նը:

12 « Գիտե ք, երբ դ ա [2008 թվակա նի ռո ւսվրա ցակ ան պ ատ երազմը] տեղի ո ւնեց
ավ, եր կու ղեկա վա րները` ե՛ւ  նախա գա հ Ալիեւը, ե՛ւ  նախագ ահ Սա րգս յանը, եղան  հե
նց ա յստ եղ ̀ Սոչիո ւմ: Գիտ ե՞ք , թե  ն րանք ին չ ասացին ինձ : Ա սու մ են.   «Վատ է, ի հար
կե, ո ր այդ ամեն ը տեղի  ունեցա վ, Կովկա սի հա մար  դ ա ծա նր բա ն է» : Ես ա սում եմ. 
 «Շատ  ծանր»:  «Բ այց  գիտե՞ք,  մեզ համա ր դ ա որո շակ ի դա ս է, որ ավ ելի  լավ է վա
րել անվերջ բանակցո ւթյ ուննե ր այն մասին, թե  ի նչ ճակատագ իր  է ս պասու մ Լ եռն
այի ն Ղարաբ աղին, կլինի  արդյոք այնտե ղ երբեւէ հ անրաքվ ե, ինչպես  մենք պատ
րաս տենք խա ղա ղ պ այմանագ իրը , քան ա նցկ աց նել այդ  հինգ պա տեր ազմական օր ը: 
 Դա նրան ց համար շատ լո ւր ջ դաս էր» ,  նշ ել էր Ռուսաստան ի նախա գա հը (Մեդ վեդ եւ. 
« 2008ի պատե րազմը լո ւրջ դաս էր Հայա ստան ի եւ Ա դրբ եջա նի համար»,  05 .08.2 011 ,
http :/ /www.armen ialiberty.o rg/ conte nt /a rti cle/24287 578 .ht ml):
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

 Ռու սաս տան-Վ րաս տան

2008թ. օ գոս տոս յան պա տե րազ մից հե տո  Ռու սաս տա նը զրկվեց Վ րաս
տա նի հետ բնա կա նոն հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լու հե ռան կա րից: 
Դ րա փո խա րեն ճա նա չե լով Աբ խա զիա յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի հան րա
պե տութ յուն ներն ու նրանց հետ կնքե լով ռազ մա հե նա կե տե րի տե ղա կայ
ման ու գոր ծու նեութ յան (մո տա կա 49 տա րի նե րին՝ ան ժամ կետ եր կա րաձ
գե լու հնա րա վո րութ յամբ) վե րա բեր յալ հա մա ձայ նագ րեր`  Ռու սաս տա նը 
 Կով կա սում իր քա ղա քա կա նութ յան վրա ցա կան ուղ ղութ յու նը պայ մա նա վո
րեց այդ եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի փաս տով։ 
 Միա ժա մա նակ հետ պա տե րազմ յան ողջ շրջա նում Վ րաս տա նի նա խա գա հի 
հաս ցեին վար կա բե կիչ ար տա հայ տութ յուն նե րի, նյու թե րի հրա պա րա կում 
ու վրա ցա կան կա ռա վա րութ յան հե ղի նա կազրկ մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ
յուն նե րը դար ձան Կ րեմ լի պաշ տո նա կա նաց ված քա ղա քա կա նութ յան բաղ
կա ցու ցի չը:

Ըստ էութ յան` ռուսվրա ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի սեր տաց ման գոր
ծում ներ կա յում միայն եր կու գոր ծոն կա րող է դեր կա տա րել: Ա ռա ջի նը վրաց 
եւ ռու սիո ե կե ղե ցի նե րի դա վա նա բա նա կան ընդ հան րութ յունն է` հիմ ված 
պատ մա կան մեծ փոր ձի վրա, իսկ երկ րոր դը` վրա ցա կան հա սա րա կութ յան 
մեջ առ կա ռու սա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան փաս տը (այդ թվում` 
հան րա յին մտա ծո ղութ յու նը, կեն ցա ղը, բար քե րը եւ այլն):  Վեր ջինս հենց այն 
պա րարտ հողն է, որ հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում Կ րեմ լին Վ րաս տա նում 
ձեռք բե րել «ազ դե ցութ յան գոր ծա կալ ներ»: Ըստ պաշ տո նա կան Թ բի լի սիի` 
Վ րաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տում ընդ դի մութ յան հա կա կա ռա վա րա կան 
ձեռ նար կում ե րի գե րակ շիռ մա սը ծա գում է նման «ազ դե ցութ յան գոր ծա
կալ նե րի» գոր ծո ղութ յուն նե րից` չնա յած ա ռան ձին քա ղա քա ցի նե րի նկատ
մամբ քիչ չեն նաեւ ուղ ղա կի մե ղադ րանք նե րը ռու սա կան հա տուկ ծա ռա
յութ յուն նե րի գոր ծա կա լա կան ցան ցին պատ կա նե լու մեջ: Դ րա հե տե ւան քով 
է, որ վեր ջին տա րի նե րին բա վա կան մեծ թիվ են կազ մում պե տա կան դա վա
ճա նութ յան մե ղադ րան քով ձեր բա կալ ված կամ դա տա պարտ ված ան ձինք:

 Ռուսվրա ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րում լար վա ծութ յան խո րաց ման 
շար ժա ռիթ ներն ա ռա վել շատ են: Գ րե թե բո լո րը կախ ված են Ա րեւ մուտք
 Ռու սաս տան հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թից: Ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը թե՛ ան ջա տո ղա կա նութ յան դեմ պայ քա րի, թե՛ ուղ ղա կի ֆի
նան սա կան ներդ րում ե րի, թե՛ տրանս պոր տա յինկո մու նի կա ցիոն նա խա
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ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

գծե րի ի րա կա նաց ման, թե՛ մար տու նակ զին ված ու ժեր եւ պաշտ պա նա կան 
հա մա կար գեր կա ռու ցե լու, թե՛ պե տա կան կա րե ւո րութ յան գաղտ նի տե ղե
կատ վութ յուն հա ղոր դե լու հար ցե րում նպաս տում են, որ վրա ցա կան քա ղա
քա կան իշ խող վեր նա խա վը եր բեք չնա յի հյու սի սի կող մը:

Չ նա յած Ա րեւ մուտ քի եւ, հատ կա պես, ԱՄՆի մեծ ա ջակ ցութ յա նը` Վ րաս
տա նը ներ կա յում շատ խո ցե լի ռազ մա քա ղա քա կան վի ճա կում է:  Դա, ա ռա
ջին հեր թին, պայ մա նա վոր ված է  Հա րա վա յին Օ սիա յի սահ ման նե րի ողջ եր
կայն քով ռու սա կան 4րդ  ռազ մա հե նա կե տի զի նու ժի կենտ րո նաց ման հետ13: 
Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն դա մե նը մի քա նի կի լո մետ րի վրա վե րահս
կե լու Վ րաս տա նով անց նող բո լոր կո մու նի կա ցիոն եր թու ղի նե րը:  Նոր ռուս
վրա ցա կան պա տե րազ մի դեպ քում, ո րը վրա ցա կան կող մի հա մար ա մե
նա ցա վոտ եւ ա մե նաքն նարկ վող թե մա նե րից է, տվյալ կո մու նի կա ցիա նե րը 
շար քից դուրս կգան ա ռա ջին իսկ ժա մե րին, իսկ եր կի րը կկիս վի եր կու մա սի, 
քան զի Վ րաս տա նի կող մից  Հա րա վա յին Օ սիա յի կորս տից հե տո թի կունք 
հաս կա ցութ յու նը ընդ հան րա պես բա ցա կա յում է:

 Ռու սաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում որ պես խա ղա քարտ Վ րաս
տա նը վեր ջին տա րի նե րին լա վա գույնս կի րա ռել է Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա
յին կազ մա կեր պութ յա նը  Ռու սաս տա նի ան դա մակ ցութ յան դեմ իր վե տո յի 
ի րա վուն քը14: Իսկ 2010թ. ի րա կան ռել սե րի վրա դրվեց նաեւ «չեր քե զա կան 
ցե ղաս պա նութ յուն» խա ղա քար տը:  Դա հան գեց րեց նրան, որ 2011թ. մա յի
սի 21ին Վ րաս տա նի խորհր դա րա նը ճա նա չեց  Ռու սա կան կայս րութ յու նում 
19րդ  դա րում կա տար ված այդ ցե ղաս պա նութ յու նը15:  Վեր ջինս վրա ցա կան 
քա ղա քա կան միտ քը դի տար կում է որ պես բա վա կան հա ջող մի ջոց 2008թ. 
Ց խին վա լիի դեմ ձեռ նար կած ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով 

13 П авел  Фельгенга уэр, Об обо роне ни кто не дума ет : Полож ение  российских в ойск в 
Груз ии аг рес ивно нас ту пател ьно е, 09 .08 .2 011, 
ht tp: //w ww.nova yagazeta.r u/data/2 011/0 87/ 05.h tml.  
14 Առեւ տրի համ աշխար հայ ին կազ մակե րպությ ան ը Ռուս աս տան ի անդամա կցու թյ ան 
հարցով Ռուսաստ անն ու Վրաստան ն 200 8թ. ռ ու սվրա ցա կան պատե րազմի ց հե տո առ աջ
ին  անգամ միա յն  2011թ.  մարտի 10ի ն նստ եցի ն բանակցությ ու նների սեղան ի շո ւրջ:  Շ վե
յցարի այ ի Բեռ ն ք աղա քում անցկա ցվա ծ հա նդի պումը , ս ակայ ն,  ա վար տվեց  ա նա րդյունք ։ 
Ն ույն թվականի  օգո ստո սի ն լր ատվամիջ ոցն երը հ աղ որ դեցին, որ Ռո ւսա ստանի ու Վրաս
տ անի ն երկ այացուցի չն երի մի ջ եւ նոր  հ ան դիպու մը  տե ղի կունե նա չ եզ ոք երկրում  2011թ. 
ս եպտեմբեր ի 12ին:  Հանդ իպմա նը պետք  է քննար կվի  Վր աս տա նի  կողմից հարու ցվող խոչ
ընդ ոտների վ երացմա ն, նոր փաթեթային համա ձայնա գրի  կնքմ ան  հարցը  (ԱՀԿ ի վերաբ եր
յալ ռուս վրա ցական բ անա կց ու թյուննե րը տեղի կունենա ն ս եպտեմբ երի 12ին, 24.08. 201 1, 
http:// 1in.am/arm/reg ion al_ge org ia_3 100 1.htm l) : 
15 Гр узи я п риз нала ген оцид  ч ер кесског о народ а, о существ лённый Ро ссией, 21 .0 5.2011 , 
http: //kavkaz.ge/ 2011/05/ 21 /gr uz iy apr iz nalagenocid cherkessog ona rodao sus hh estvly onn yj rossi ej /.
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

իր խախտ ված դիր քե րը հյու սիս կով կաս յան ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում վե րա
կանգ նե լու, ինչ պես նաեւ  Թուր քիա յում եւ այլ երկր նե րում աբ խա զա կան ու 
չեր քե զա կան հար յուր հա զա րա նոց հա մայնք նե րի պա ռակտ մա նը հաս նե լու 
հա մար: 

 Կա րե լի է մեծ հա վա նա կա նութ յամբ պնդել, որ  Ռու սաս տա նի կող մից Աբ
խա զիա յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի հան րա պե տութ յուն նե րի ճա նաչ ման ու 
քա ղա քա կան խնա մա կա լութ յան տակ վերց նե լու փաս տով կաշ կանդ ված 
վրացռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, ըստ էութ յան, ա ռա ջի կա տա րի նե
րին կար գա վոր ման գրե թե չեն են թարկ վի:

 Ռու սաս տան-Ադր բե ջան

Ադր բե ջա նը վեր ջին տա րի նե րին շա րու նա կում է բազ մա վեկ տոր ար
տա քին քա ղա քա կա նութ յուն վա րել բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով: Ն ման քա
ղա քա կա նութ յու նը` չնա յած Կ րեմ լի կայ սե րա պաշ տա կան նկրտում ե րին, 
չա փա զանց ձեռն տու է  Ռու սաս տա նին:  Վեր ջինս ել նում է այն կան խադ րույ
թից, որ ե թե  Բա քուն ինք նա կամ ո րո շում կա յաց նի թեք վե լու ո րե ւէ ու ժա
յին կենտ րո նի կող մը, ա պա դա ա ռա ջին հեր թին կլի նի Ա րեւ մուտ քը, ոչ թե 
 Ռու սաս տա նը: 

Ն ման կար ծի քը հիմ ված է մի շարք աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րի 
հաշ վար կի վրա: Այս տեղ դեր են խա ղում թե՛ թշնա մի  Հա յաս տա նի հետ 
 Ռու սաս տա նի ռազ մա վա րա կան գոր ծակ ցութ յան փաս տը, թե՛ դաշ նա կից 
 Թուր քիա յի` ՆԱՏՕին ան դա մակ ցութ յան հան գա ման քը, թե՛ ա րեւմտ յան 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ հա ջող հա մա գոր ծակ ցութ յան ի րո ղութ յունն ու նոր 
շա հա վետ տնտե սա կան նա խագ ծե րից չզրկվե լու ցան կութ յու նը, ինչ պես 
նաեւ այլ էա կան շա հեր:  Սա կայն պաշ տո նա կան  Մոսկ վան գի տակ ցում է, 
որ ռու սա կան ու ղեգ ծի որ դեգր ման անհ նա րի նութ յունն Ադր բե ջա նի դեպ
քում պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր թին ղա րա բաղ յան խնդրում Ադր բե
ջա նի մի ջազ գա յին դիր քե րի խարխլ ման (ե թե ոչ` կոր ծան ման) հե ռան կա րի 
հան գա ման քով:

Այս ա մե նը ստի պում է  Ռու սաս տա նին Ադր բե ջա նի հետ հա րա բե րութ
յուն նե րը կա ռու ցել դի վա նա գի տա կան զգույշ քայ լե րի եւ երկ կող մա նի 
տնտե սա պես շա հա վետ ծրագ րե րի շրջա նա կում: Ան գամ ռազ մա կան հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը կա ռուց վում է` տվյալ սկզբունք նե րից ել նե լով: Դ րա 
ար տա հայ տութ յունն էին 2010թ. Ադր բե ջա նին վա ճառ ված «2С7  Պիոն» 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ինք նագ նաց հրե տա նա յին հա մա կար գե րը, «C300 ПМУ2  Ֆա վո րիտ» զե
նի թահր թի ռա յին կա յանք նե րը եւ այլն16:

Չ նա յած նրբան կատ քա ղա քա կան հա մադ րում ե րին`  Ռու սաս տա նը դեմ 
չէ Ադր բե ջա նում անն կատ կի րա ռել նաեւ հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջո
ցով գոր ծարկ վող ա վան դա կան մե խա նիզմ ե րը:  Վեր ջին ներս կոչ ված են չե
զո քաց նել կա մա յին ո րո շում եր կա յաց նե լու`  Բաք վի ու նա կութ յու նը եւ պետք 
է հան գեց նեն նրան, որ ա լիեւ յան կլա նը սե փա կան հա կա ժո ղովր դա վա րա
կան վար չա կար գի պահ պան ման միակ ե րաշ խիք ու պաշտ պան դի տար կի 
ժա մա նա կա կից  Ռու սաս տա նը:

Ինչ պես Վ րաս տա նում եւ ցան կա ցած հետ խորհր դա յին երկ րում, Ադր բե
ջա նում եւս մեծ են ռու սա մետ հա սա րա կա կանքա ղա քա կան շրջա նակ նե
րը:  Հիմ վե լով այդ «կա պի տա լի» տրա մադ րութ յուն նե րի վրա`  Ռու սաս տա նի 
հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րը եր բեմ կա րո ղա նում են հա ջող մի ջո ցա ռում եր 
ի րա կա նաց նել` այդ շրջա նակ նե րին ուղ ղոր դե լով կա տա րել ռու սա կան շա
հե րից բխող անհ րա ժեշտ քայ լեր: Դ րան են ծա ռա յում նաեւ ո րո շա կի պար
բե րա կա նութ յամբ  Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի եւ հա սա րա կութ յան 
բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի այ ցե րը  Բա քու17, որ տեղ ռու սա կան 
վեր լու ծա կանփոր ձա գի տա կան «դե սան տը» շատ հա ջող կա րո ղա նում է 
տե ղում ամ րապն դել այն միտ քը, որ  Ռու սաս տանն ու Ադր բե ջա նը ռազ մա
վա րա կան ա ռա վել կա րե ւոր գոր ծըն կեր ներ են18: Եվ քա նի որ  Հա յաս տա նի 
հետ  Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն ներն ի րենց ար ժե քով չեն կա րող չափ
վել ռուսադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հետ, ուս տի  Մոսկ վա յի հան
դեպ  Բաք վի ա ռա վել մեծ «նվի րու մը» հնա րա վո րութ յուն կտա ղա րա բաղ յան 
խնդի րը լու ծել հօ գուտ Ադր բե ջա նի:

 Ռազ մա քա ղա քա կան խնդիր նե րից զատ`  Ռու սաս տա նի ու Ադր բե ջա նի 
հա րա բե րութ յուն նե րում ա ռաջ նա յին դիր քե րում շա րու նա կում է մալ է ներ
գե տիկ քա ղա քա կա նութ յու նը: Ադր բե ջա նը` հե տե ւե լով իր բազ մա վեկ տոր 
քա ղա քա կա նութ յա նը, նավ թի ու գա զի ար տա հան ման եր թու ղի նե րի եւ ծա

16 Ռուսա ստանը զին ու մ է Ադրբե ջանին, 2 0.  10 . 2010, ht tp://w ww.lrag ir.a m/armsrc/ 
politics 39867.html , Владимир Мухи н, Новый геополитичес кий  „Фав орит“ , 02. 0 8. 2010,  htt p: 
// ww w.ng.ru /ci s/ 20 10080 2/1_f avorit.htm l,  Ильхам Али ев на во ен ном па ра де в Баку:  „ Во йн а в 
Карабахе  ещ е не ок он че на „, 26.06 .201 1, ht tp:/ /www. regnum .ru/news/1 419 033.ht ml:  
17 Высок опос тавленн ые пре дст авители вла сти и о бщес тве нно сти Росс ии прибывают в  
Баку, 1 9.0 1.2 011, h ttp://xr onika. az/ mai n/967 3vys oko posta vle nnyepr edst avitel ivl as tii.html, Ку
льтурный  мо ст дружбы , 25.01 .201 1, 
http ://www.zerkal o.a z/2011 01 25/c ulture /1 63 42rik s narishkin mextiev.
18 М ихаил Г усм ан об Азерба йдж ан е,  бо льшой п ол итике , Wikileaks  и м ир овы х лидерах , 
13.04. 2011,  h ttp://news .day.az /p oli tic s/2 61 933.html. 
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

վալ նե րի հար ցում փոր ձում է պա հել հա վա սա րակշ ռութ յու նը  Ռու սաս տա նի 
ու «ա րեւմտ յան» եր թու ղի նե րի մի ջեւ (այդ են վկա յում վեր ջին 23 տա րի նե րի 
ցու ցա նի շե րը): Իսկ  Ռու սաս տա նը, ի տար բե րութ յուն Ադր բե ջա նի, խան դով է 
վե րա բեր վում այդ ա մե նին եւ  փոր ձում է կան խել այդ երկ րի մաս նակ ցութ յու
նը  Ռու սաս տա նը շրջան ցող նոր կո մու նի կա ցիոն նա խագ ծե րին:

 Ներ կա յում ադր բե ջա նա կան նավ թի ու գա զի շուրջ ձե ւա վոր ված ա ռեւտ
րա յին կա պե րը կազ մում են ռուսադր բե ջա նա կան տնտե սա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի հիմ քը:  Գոր ծում են  Բա քու Նո վո ռո սիյսկ նավ թա մու ղը19 եւ 
 Բա քու Նո վո  Ֆիլ յա գա զա մու ղը20: Այս խո ղո վա կա շա րե րով  Ռու սաս տա նը 
փոր ձում է մրցակ ցութ յան մեջ մտնել  Ռու սաս տա նը շրջան ցող եւ  Հա րա վա յին 
 Կով կա սով անց կաց վող «ա րեւմտ յան» նավ թա գա զա յին եր թու ղի նե րի հետ` 
պահ պա նե լու հա մար իր բա ցա ռիկ դե րը Եվ րո պա գա զի ու նավ թի ա ռաք
ման գոր ծում: 

 Ռուսադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում խնդրա հա րույց հար ցե
րից է  Կաս պից ծո վի կար գա վի ճա կի խնդի րը: Այն եր կուս տեք բարձր մա
կար դա կում վեր ջին ան գամ քննարկ վել է 2010թ. սեպ տեմ բե րի սկզբին ՌԴ 
նա խա գահ  Մեդ վե դե ւի`  Բա քու այ ցի ժա մա նակ21:  Սա կայն նրա կար գա վոր

19 ԲաքուՆովոռո սի յսկ կամ,  այսպե ս կոչվ ած, « հյուսիսային» ն ավթամո ւղը  շա հա գործ
մ ան է հ ան ձն վել 1983թ. : Ն րա ըն դհ անուր երկա րու թյո ւնը կազմում է 1.4 83 կմ,  խող ովակի 
տրամագիծը` 7 20 մմ, ի սկ ն ախագծային թող ուն ակո ւթյուն ը` տարեկան 7  միլիոն  տոննա նավթ: 
Նա վթամ ուղը ԽՍ ՀՄ  փլ ուզո ւմից հետո  անգործու թյ ան էր մ ատնվել:  Նրա կրկն ակի գործ ար
կում ը կատ արվե լ է մի այ ն 1997թ.  ( Транспортировка не фти в  Кавказс ком  напр авл ении,  http:/ /
la ng.kmg .kz/ page.p hp?page_i d=1129&l ang=1): 2 009թ.  այս ե րթո ւղով ա րտահանվե լ է 2,5 
միլիոն տոննա նավ թ, ի սկ 20 10թ.` 2, 24 միլիո ն: Մին չ 2 009թ . Ադրբե ջա նից Ռու սաստա ն նավ
թի արտա հան մա ն ծավալ ներն առավ ել նվազ  են եղել  եւ կա զմել են  տարե կան 1 ,2 1,6 միլիո ն 
տոննա (Азерба йд жан и Россия обсудил и уве личени е экспор та нефти и г аза, 1 8.07.2 011, 
ht tp ://r u.trend.az/capit al/energy/190 67 68.html ):
20 Բ աքու Նովո  Ֆի լյա  գազա մուղը գո րծարկվել է 2010թ. հունվարին: Այս գ ազ ամուղի 
ե րկարո ւթ յու նը 200  կ մ է եւ Բաքվից Կասպից ծով ի ա փով ձ գվո ւմ է մինչ եւ  ռուս ական  սահ
մանը : Մինչեւ 2007թ.  այ ս գ ազամու ղով Ադրբեջանն ինքն էր գազ  ստ ան ու մ Ռ ուս աստանի ց: 
Սակայ ն սեփական պաշար նե րի շահա գո րծմ ան  արդյունք ում  (Շ ահ Դ ենիզ  հանքավա յր) 
Ադրբ եջ անը գազ ներմուծո ղ եր կրից վերա ծվեց գա զ արտահ անող ե րկ րի: 20 10թ. սեպտեմ
բեր ի սկզբ ին  գազ ի մ ատ ակ արարման պայմանա գրում կատա րվեցի ն լրացո ւմե ր, համ աձայն 
որո նց` 2 01 1թ. ռուսա կան «Գազ պրո մ» ընկեր ու թյ ունն այս գազ ամուղով պետք է  ստա նար 
2 միլ իա րդ խոր անա րդ  մետր գ ազ, իսկ 2012թ .` ավելի քան 2 միլիա րդ: 2011թ. հուլիս ի 18
ին Բաք վում Ռու սաստ անի  ե ւ Ադր բե ջա նի արտ աքին գ ործեր ի նախար ար ների հանդիպ ու
մից հետո  կրկին  նշվեց, որ բ ան ակցությ ու նների  հիմքու մ ե ղել  են գազի մատակարար ումերի  
ավե լաց մա ն հ արց երը (Азерба йджан  и Ро ссия об суди ли  у величени е экспорта нефти и газа, 
18 .07 .2011, http :// ru. tr en d.a z/cap it al/ene rgy /1 906768. html):
21 Расим Мус абе ков, П ос леслови е к визит у президе нта Рос сии  в  Баку: азер ба йд жано
ро ссийс кое  парт не рство  заложник армя нск их амбиций ?, 06.09 .2 010 , 
http: //inosm i. ru/caucasu s/2 010 090 9/1627 833 94.htm l.
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ման դժվա րութ յու նը կապ ված է մերձ կասպ յան բո լոր հինգ երկր նե րի ու նե
ցած տար բեր դիր քո րո շում ե րի հետ եւ ա պա գա յում եւս դեռ խնդրա հա րույց 
կմա:

Չ նա յած ա լիեւ յան վար չա կար գի հա վա սա րակ շիռ ար տա քին քա ղա քա
կա նութ յա նը, ռուսադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն ներն ա մե նից ան կան
խա տե սե լին են ողջ  Կով կա սում: Ադր բե ջանն իր սո ցիալքա ղա քա կան եւ 
էթ նո քա ղա քա կան բա զում խնդիր նե րի, հա րե ւան նե րի հետ ոչ սո վո րա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի, ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան, տար բեր տե րութ
յուն նե րի հետ քա ղա քա կան ու տնտե սա կան (կո մու նի կա ցիոն) փո խառն չութ
յուն նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջի կա յում կա րող է իր վրա բե ւե ռել  Ռու սաս տա նի 
ռազ մա քա ղա քա կան մե քե նա յի ողջ ու շադ րութ յու նը:

 Ռու սաս տան- Հա յաս տան

 Հա րա վա յին Օ սիա յում «հնգօր յա պա տե րազ մը», ըստ էութ յան, ար մա տա
կան փո փո խութ յուն ներ չմտցրեց  Ռու սաս տան Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն
նե րում: Եր կու երկր նե րի ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին 
հա րա բե րութ յուն ներն ըն թա ցան 2008թ. նա խոր դած տաս նամ յա կի ընդ հա
նուր զար գաց ման շար ժըն թա ցին հա մա հունչ եւ եր կու երկր նե րի քա ղա քա
կան շրջա նակ նե րի կող մից այ սօր բնու թագր վում են որ պես ռազ մա վա րա
կանգոր ծըն կե րա յին:

 Սա կայն հարկ է նկա տել, որ բո վան դա կա յին ա ռու մով հայռու սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը, որ քան էլ որ ռազ մա վա րա կան են, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
գոր ծըն կե րա յին չեն: Ա նա չառ կեր պով ե թե դի տար կենք, ա պա նժար նե րի 
վրա այս երկր նե րի ան հա մա տե ղե լի կշիռ նե րի փաստն ար դեն իսկ հնա րա
վո րութ յուն չի տա լիս խո սել գոր ծըն կե րութ յան մա սին:  Բա ցի դրա նից, վե րը 
նշված տաս նամ յա կի եր կուս տեք հա րա բե րութ յուն նե րի ծա վալ ման շար ժըն
թացն ինք նին վկա յեց, որ  Ռու սաս տան Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն նե րում 
գոր ծում են տի րոջ եւ ծա ռա յի փոխ հա րա բե րութ յուն ներ:

 Ներ կա յում  Ռու սաս տան Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն նե րը հիմ ա կա նում 
պար փակ ված են Ե րե ւա նի հետ  Մոսկ վա յի տնտե սա կան (պայ մա նա վոր ված 
 Հա յաս տա նի տնտե սա կան հզո րութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յան ռու սա կան 
սե փա կա նութ յան կամ վե րահս կո ղութ յան փաս տով), տրանս պոր տա յին ու 
է ներ գե տիկ նա խագ ծե րի շուրջ գոր ծակ ցութ յամբ, հայթուր քա կան եւ հայ
ադր բե ջա նա կան խնդիր նե րում ռու սա կան դի վա նա գի տութ յան ներգ րավ
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

մամբ (պայ մա նա վոր ված հա մա պա տաս խա նա բար  Հա յոց ցե ղաս պա նութ
յան եւ «ղա րա բաղ յան» խնդիր նե րի գո յութ յամբ), խո րաց ված ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ինչ պես նաեւ հայ կա կան Սփ յուռ քի հետ Կ րեմ լի 
քա ղա քա կան շփում ե րով (պայ մա նա վոր ված իր աշ խար հա քա ղա քա կան 
շա հե րի ծի րում այն ներգ րա վե լու ցան կութ յամբ):  Վեր ջին հան գա ման քի 
դեպ քում ա ռանձ նա կի դե րա կա տա րութ յուն է վե րա պահ ված հատ կա պես 
 Ռու սաս տա նի հայ հա մայն քի մի մաս նի կին` «օ լի գար խիկ» շրջա նա կին, ո րը 
 Մոսկ վա յի կող մից դի տարկ վում է որ պես  Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րին մի
ջամ տե լու կա րե ւոր գոր ծիք:

 Ռու սաս տա նի հետ տնտե սա կան գոր ծակ ցութ յու նը բա վա կան ծան րակ շիռ 
է։ Այ սօր  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը զգա լի ներ կա յութ յուն ու նի  Հա յաս տա նի 
տնտե սութ յու նում, քան զի գրե թե բո լոր կա րե ւոր են թա կա ռուց վածք նե րը 
(գա զա մուղ, է լեկտ րա կան ցան ցեր, կապ, եր կա թու ղի եւ այլն) գտնվում են 
ռու սաս տան յան ըն կե րութ յուն նե րի ձեռ քին։  Ռու սաս տա նը  Հա յաս տա նի հիմ
նա կան ար տա քին ա ռեւտ րա կան գոր ծըն կերն է։ Ն րան է պատ կա նում հան
գու ցա յին դերն այն ճյու ղե րում, ո րոնք կապ ված են  Հա յաս տա նի են թա կա
ռուց վածք նե րի զար գաց ման հետ22։

 Ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան բնա գա վա ռում հայռու սա կան հա
րա բե րութ յուն նե րը լրա ցու ցիչ ազ դակ ստա ցան, երբ 2010թ. օ գոս տո սի 19
20ը  Ռու սաս տա նի նա խա գահ Դ միտ րի  Մեդ վե դեւն այ ցե լեց  Հա յաս տան: 
 Պե տա կան այ ցի շրջա նակ նե րում ստո րագր վեց  Հա յաս տա նում ռու սաս տան
յան ռազ մա կա յա նի մա սին պայ մա նագ րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու 
մա սին ար ձա նագ րութ յու նը, ո րով ոչ միայն եր կա րաձգ վեց ՀՀում ռու սա կան 
102րդ  ռազ մա հե նա կե տի ժամ կե տը, այ լեւ  Ռու սաս տա նը ստանձ նեց պար
տա վո րութ յուն ներ  Հա յաս տա նի հետ հա մա տեղ ա պա հո վել նրա ռազ մա կան 
անվ տան գութ յունն ու ա ջակ ցել  Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րը ժա մա նա կա
կից զի նա տե սակ նե րով հա գեց նե լու գոր ծին23:

22 19 91թ.  սկզբի ց ի վեր  Հա յաստանի  տն տեսություն ում կա տա րված բո լոր նե րդր ում
ներ ի ավելի քան  60  տո կոսն ունի ռո ւսա ստա նյան ծագում։ 2011թ. հու նվար ի 1ի դրությա մբ  
Հայաս տանում  գրանցվա ծ են եղել ռո ւսաստանյ ան կա պի տալ ով շուրջ 1300 ձե ռնարկո ւթ յուն 
եւ  առանձ ին ստորաբաժանում։ Արտասահմա նյան կա պիտ ալի  մա սնակցու թյա մբ ձ եռ նար
կու թյունն երի ը նդհանուր ծավալ ում ա յս ձե ռնա րկո ւթյուն ների  տ եսակար ար կ շիռ ը կ ազմել է 
2 7,6 տ ոկո ս (տ ես ̀ ՀՀ  վ արչապետ Տի գր ան Սարգ սյանի ելու յթը «Դեպի միջտա րա ծաշ րջ անայ
ին հ ամագործ ակցու թյա ն նոր ձե ռքբ երում եր  հայռ ուսակա ն դաշնակ ցայ ին հա րաբ եր ութ
յուններում» հայռուս ակա ն ա ռաջին միջ տարածաշրջանայ ին համա ժող ովո ւմ,  19.04.201 1,  
htt p: //ha yn ews.am/201 1/04/ russia na rmeniatig ra ns ars ga yn/ ): 
23 Ռուս ական ռազ մակայ անի  մասին  փա ստաթուղ թը ստորագր վեց , 20 .08 .2010,
h tt p://www .a zat utyun.am /content/a rticle/2 132977.html:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Նույն օ րը ստո րագր վեց նաեւ  Հա յաս տա նի տա րած քում ա տո մա կա յա նի 
նոր է ներ գաբ լոկ ներ կա ռու ցե լու նպա տա կով հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին 
հա մա ձայ նա գի րը24: Այն կյան քի կոչ վե լու դեպ քում ա տո մա յին է ներ գե տի կա յի 
բնա գա վա ռը եւս կհայտն վի  Մոսկ վա յի ուղ ղա կի վե րահս կո ղութ յան տակ եւ 
տնտե սա կա նից զատ` ձեռք կբե րի նաեւ քա ղա քա կան մեծ նշա նա կութ յուն:

 Հա յաս տան Ռու սաս տան հա րա բե րութ յուն նե րում կա րե ւոր տեղ են գրա
վում նաեւ տրանս պոր տա յին ու կո մու նի կա ցիոն նա խագ ծե րը: Ար դեն կա
ռուց ված է Ի րան Հա յաս տան գա զա մու ղը: Ա պա գա յում հայռու սա կան 
գոր ծակ ցութ յամբ է ի րաց վե լու նաեւ Ի րան Հա յաս տան եր կաթ գի ծը, ո րը 
գտնվում է նա խագ ծա յին փու լում:  Պետք է նկա տել, որ նշված գա զա մուղն 
ու եր կաթ գի ծը մի ջազ գա յին շատ կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից չեն դի
տարկ վում որ պես աշ խար հա քա ղա քա կան տա րան ցիկ նա խագ ծեր, ուս տիեւ 
ու նեն միայն միջ պե տա կան նշա նա կութ յուն:

Ի րան- Հա րա վա յին  Կով կաս

 Հա րա բե րութ յուն նե րի վի ճա կը 2008-2011թթ.

 Հա րա վա յին  Կով կա սի նկատ մամբ Ի րա նի քա ղա քա կա նութ յու նը բա
վա կան կա յուն է ար դեն գրե թե եր կու հար յու րամ յակ: Ի տար բե րութ յուն 
 Ռու սաս տա նի եւ  Թուր քիա յի, նշված ժա մա նա կաշր ջա նում  Կով կա սի նկատ
մամբ նրա ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նութ յու նը եր բեք հար ձա կո ղա
կան տար րեր չի պա րու նա կել:  Ներ կա յում եւս Ի րա նը մտա հոգ ված է դե պի 
 Հա րա վա յին  Կով կաս աշ խար հի ու ժա յին կենտ րոն նե րի ներ թա փանց ման հե
ռան կա րից: Եվ այդ տե սանկ յու նից նա շա հագր գիռ է ի դեմս  Հա րա վա յին 
 Կով կա սի ե րեք երկր նե րի (հատ կա պես  Հա յաս տա նի եւ Վ րաս տա նի), տես նել 
ինք նիշ խան, լուրջ գոր ծըն կեր նե րի, ո րոնք կա րո ղա նում են ինք նու րույն եւ, 
հե տե ւա բար, ա ռա վել անվ տանգ խաղ վա րել տա րա ծաշր ջա նում:

Ի րա կա նում  Կով կա սում ու նե ցած Ի րա նի «կա պի տալն» ա ռա վել կա յուն 
է եւ խոր ար մատ ներ ու նի:  Հա յաս տա նի ու Վ րաս տա նի հետ բազ մաբ նույթ 

24 Ըս տ հա մաձ այ նագրի,  Մ եծամոր ում 1 060  Մ Վտ հզորությա մբ նո ր է ներգա բլո կի շի
նարարությո ւնը նախա տեսվում է ս կսե լ 2012 թվականին։ Կայանի կա ռուցմ ան համար , ըստ 
ն ախնական  հաշվար կն երի, կպ ահա նջվի 5 7,2 միլի արդ  դ ոլա ր:  Ը նդ որում`  Ռո ւսաստանը  
կարող է ֆի նանսավորե լ ատոմակա յանի կառո ւց ման 20 տ ոկ ոսը  մի այն (տես ̀ Ռուսաս տանը 
կա րող է ֆինանս ավոր ել  հա յկ ական նոր ատոմա կայանի կա ռուցման 20 տոկոսը , 20.08 .2010,  
ht tp:// ww w.aza tutyun. am/cont ent /a rti cl e/2133 061.html):  
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

հա րա բե րութ յուն նե րի բազ մա դար յա փոր ձը, Ադր բե ջա նի հետ կրո նա կան 
ընդ հան րութ յուն ներն ու մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նը մե ծա պես նպաս
տում են, որ Ի րա նը շա րու նա կի մալ որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին անվ
տան գութ յան ե րաշ խա վոր նե րից մե կը:  Սա կայն  Հա յաս տա նի նկատ մամբ 
 Ռու սաս տա նի խնա մա կա լութ յու նը, ինչ պե սեւ Ադր բե ջա նի` թուր քա կան ու
ղեծ րում, իսկ Վ րաս տա նի` Ա րեւ մուտ քի ու ղեծ րում գտնվե լու հան գա ման քը 
կա րե ւոր խո չըն դոտ են Ի րա նի կով կաս յան քա ղա քա կա նութ յան մեջ ա ռա վել 
մեծ դիր քեր նվա ճե լու հա մար:

2008թ. հե տո Ի րանն ա ռանձ նա պես մտա հոգ ված է  Հա րա վա յին 
 Կով կա սում «այ լընտ րան քա յին» ինչոր խաղ նա խա ձեռ նե լու`  Թուր քիա յի 
եւ  Ռու սաս տա նի փոր ձե րից:  Մի խաղ, ո րը կոչ ված է դի մա կա յե լու ԱՄՆի 
ջան քե րին` հսկո ղութ յան տակ առ նե լու տար բեր կող մե րի ա ռա վել կա րե ւոր 
մտադ րութ յուն նե րը, ընդ ո րում` ա ռանց բա ցա հայտ աշ խու ժութ յուն ցու ցա
բե րե լու։  Թուր քիա յի եւ  Ռու սաս տա նի հենց այդ հա կաա մե րիկ յան խաղն էլ 
մեծ մտա հո գութ յուն է պատ ճա ռում Ի րա նին, ո րը վա խե նում է տա րա ծաշր
ջա նում  Թուր քիա յի ու ժե ղա նա լուց, ինչ պե սեւ ղա րա բաղ յան խնդրի լուծ ման 
գոր ծում ի րա վի ճա կի հնա րա վոր փո փո խութ յու նից` նե րառ յալ հա կա մար
տութ յան գո տում խա ղա ղա րար նե րի տե ղա բաշ խու մը25։ 

Ի րան-Վ րաս տան

 Նա խորդ տաս նամ յա կի վրացի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը` չնա յած 
20072008թթ. տեղ գտած լուրջ տա րա ձայ նութ յուն նե րին, կա րե լի է բնո րո շել 
որ պես կա յուն բա րիդ րա ցիա կան:  Սա կայն 2010թ. դրանք մտել են զար գաց
ման մի փուլ, որ տեղ եր կու երկր նե րը գի տակ ցում են ա ռա վել սերտ հա մա
գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը26:  Դա նա խե ւա ռաջ պայ մա նա վոր ված 
է դե պի  Սեւ ծով դուրս գա լու` Ի րա նի աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րով, իսկ 
Վ րաս տա նի դեպ քում` սե փա կան անվ տան գութ յան հա մա կար գը դի վեր սի
ֆի կաց նե լու` վեր ջերս գի տակց ված հրա մա յա կա նով ու նաեւ դե պի  Պար սից 
ծոց ա ռեւտ րա յին կա պե րի ընդ լայն ման հե ռան կա րով:

Այդ տե սանկ յու նից հատ կա պես ներ կա յա նա լի էին 2010թ. եր կու երկր
նե րի արտ գործ նա խա րար նե րի փո խայ ցե լութ յուն նե րը  Թեհ րան եւ Թ բի լի սի, 

25 Իգ որ Մուր ադյա ն,  Իր ան ը եւ հայկական  ցա նց ային կ առույցը,  2 9. 04 .201 1, 
http: //lragi r.am/ arm src/co mm ent s47225. html:
26 Грузия Иран: Г оворят эксп ер ты,  1 5. 06 .2010, 
h ttp://kavka sia.ne t/G eorgi a/a rti cle /1276657786.php. 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ո րից հե տո նկատ վեց զգա լի տե ղա շարժ եր կուս տեք հա րա բե րութ յուն նե րում 
(ինչ պես օ րի նակ` եր կու երկր նե րի մի ջեւ այ ցագ րե րի վե րաց ման հար ցում): 
 Բա ցի դրա նից, դի վա նա գի տա կան բա րի ցան կութ յուն չէին այդ օ րե րին տեղ 
գտած խոս քե րը, թե եր կու երկր նե րը միտ ված են խո րաց նե լու հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը նաեւ է ներ գե տի կա յի եւ տրանս պոր տի ո լորտ նե րում27: 

Ն ման ծրագ րե րը մեծ հե ռան կար կա րող են ու նե նալ, ե թե Ի րա նի եւ Վ րաս
տա նի մի ջեւ ա մե նա կարճ ու ղու`  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան իշ խա նութ յուն
նե րը, ա ռանց եր րորդ երկր նե րի մի ջամ տութ յան, ցան կութ յուն հայտ նեն դառ
նա լու դրանց մաս նա կի ցը: Ի րա կա նում Վ րաս տան Հա յաս տանԻ րան հա մա
գոր ծակ ցութ յան խո րա ցու մը կա րող է ե թե ոչ հա կակշ ռել, ա պա զու գա հե ռա
բար գո յութ յուն ու նե նալ  Թուր քիաՎ րաս տանԱդր բե ջան ա ռանց քի կող քին: 
 Լի նե լով եր կու ա ռանցք նե րում, Վ րաս տա նը դրա նից ոչ միայն չի տու ժի, այ
լեւ նրա դերն ա վե լի կար ժե ւոր վի: Իսկ որ պես զի  Հա յաս տա նը կա րո ղա նա 
ցա մա քա յին կա պող օ ղակ լի նել Ի րա նի ու Վ րաս տա նի մի ջեւ, նախ պետք 
է ա պա հո վի տա րանց ման նվա զա գույն պայ ման նե րը28: Այդ տե սանկ յու նից 
կա րե ւոր ա ռա ջըն թաց կա րե լի է հա մա րել Վ րաս տա նից  Հա յաս տա նի է լեկտ
րա կան ցան ցե րի մի ջո ցով Ի րան է լեկտ րաէ ներ գիա ար տա հա նե լու` ար դեն 
գոր ծարկ ված ծրա գի րը29: 

Այ սօր Վ րաս տանԻ րան հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռա վել սեր տաց ման միակ 
խո չըն դո տը Վ րաս տա նի ա րեւմտ յան կողմ ո րո շում է: Եվ, ըստ էութ յան, 
աշ խար հա քա ղա քա կան անն շան տե ղա շար ժե րի դեպ քում` ե թե Վ րաս տա
նում դույզնիսկ կաս կա ծի են թարկ վի Ա րեւ մուտ քի կող մից ի րենց անվ տան
գութ յան լիար ժեք ա պա հով ման հար ցը, ա պա հիմ ա վոր ված կաս կած նե
րին հա մա պա տաս խան` Վ րաս տա նը կըն թա նա Ի րա նի մի ջո ցով սե փա կան 
անվ տան գութ յան բա ցե րը լրաց նե լու ճա նա պար հով, քան զի  Թուր քիա յի եւ 
 Ռու սաս տա նի հետ ա ռա վել մեր ձե ցու մը վրա ցա կան քա ղա քա կան միտքն 
ար դեն այ սօր կոր ծա նա րար է հա մա րում Վ րաս տա նի հա մար: Իսկ այդ 
դեպ քում, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, ա ռա վել կմե ծա նա  Հա րա վա յին 

27 Гул баат Рц хи ладзе, Гру зия — Иран: с тепень сбли же ния , 24. 01.201 1, 
http :// ww w.ge orgiamon itor.o rg/ detail. ph p?I D=1 79. 
28 Թաթ ուլ  Հակոբյ ան, Իրան Վր աս տան հարաբերո ւթյուննե րը  ե ւ Հայաս տանը, 
06.11 .201 0,  ht tp://www. az g.am/A M/201011 06 07:  
29 2011թ . հ ուլիսի  8ին Հ այաստ ան  իր այ ցի  ըն թաց քում « Վրաստանի պետակ ան էլեկ
տրահամ ակա րգ եր » ձ եռնարկո ւթ յան կառա վարման խ որհրդի  ղեկ ավար Զումբու րի դզեն 
ստորա գր եց մի փ աստ աթուղ թ, ըս տ որի  4 00 կվ տ հզ որ ությամբ  նո ր կա ռո ւցվ ող է լեկտրա 
հաղո րդման գ ծով Վր աստ անը Հայա ստ անի  տարա ծքով Ի րան կարտահանի է լե կտրա
էներգի ա: Այ ս գծի շինարար ու թյան ավարտ ը ծր ագրվ ած  է 2014թ . (Гр уз ия буд ет п остав ля ть 
электр оэн ергию Ирану,  10.07.2 011 , http:/ /w ww. kavkazuze l.r u/art icles/188 746/):
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

 Կով կա սի երկր նե րի մի ջեւ բնա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը, ին չը Վ րաս տա
նի հա րե ւան  Հա յաս տա նին ու Ադր բե ջա նին կստի պի ա ռա վել մե ծաց նել հա
մա կով կաս յան սեր տա ճու մը: Ե րե ւա նի դեպ քում դեր կխա ղա բնա կան տնտե
սա կան շա հը, իսկ  Բաք վի դեպ քում`  Թեհ րանԵ րե ւանԹ բի լի սի ա ռանց քը չե
զո քաց նե լու մղու մը: 

Ի րան-Ադր բե ջան

Չ նա յած եր կու երկր նե րի մի ջեւ տե ղի ու նե ցող պաշ տո նա կան հա ճա խա կի 
փո խայ ցե րին ու շփում ե րին, Ի րանԱդր բե ջան քա ղա քա կան հա րա բե րութ
յուն ներն ար դեն եր կու տաս նամ յակ մեծ վայ րի վե րում ե րի են են թարկ վում: 
Դ րանք  եր բեմ գնում են կա ռու ցո ղա կան ճա նա պար հով, սա կայն ա ռա
վել հա ճախ մտնում են սուր հա կադ րութ յուն նե րի շրջան:  Մաս նա վո րա պես` 
Ի րանն ան հանգս տա նա լով իր հյու սի սա յին սահ ման նե րի անվ տան գութ յան 
հա մար, Ադր բե ջա նին հա ճա խա կի մե ղադ րում է Իս րա յե լի հետ ռազ մա վա
րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը սեր տաց նե լու մեջ (վեր ջինս ար դիա կա նաց
նում է ադր բե ջա նա կան բա նա կը եւ հա մա գոր ծակ ցում ռազ մա կան արդ յու
նա բե րութ յան բնա գա վա ռում): Իսկ ադր բե ջա նա կան կողմ իր հեր թին Ի րա
նին մե ղադ րում է Ադր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու եւ  Հա յաս տա նի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րը զար գաց նե լու մեջ30:

 Բա ցի նշված խնդիր նե րից, Ի րա նը հյու սի սա յին սահ ման նե րի անվ տան
գութ յան ա պա հով ման հար ցում ստիպ ված է հաշ վի նստել իր հյու սի սա յին 
նա հանգ նե րում (ա րե ւել յան եւ ա րեւմտ յան Ադր բե ջան,  Զեն ջան եւ այլն) բազ
մա մի լիո նա նոց ադր բե ջան ցի բնակ չութ յան գոր ծո նի հետ:  Մինչ օրս Ադր բե
ջա նի  Հան րա պե տութ յան հա սա րա կութ յան շրջա նում տա րած ված է այն հա
մոզ մուն քը, որ պատ մա կան Ադր բե ջա նը ժա մա նա կին ա պօ րի նա բար կիս վել 
է եր կու մա սի, ուս տիեւ Ի րա նի ադր բե ջա նաբ նակ հյու սի սա յին նա հանգ ներն, 
ի վեր ջո, պետք է միա վոր վեն ներ կա յիս Ադր բե ջա նին:  Հարկ է նկա տել, որ 
1990ա կան թվա կան նե րի սկզբին Ի րա նի նկատ մամբ հո ղա յին պա հանջ ներ 
ու նե նա լու խնդի րը պաշ տո նա կան  Բաք վի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
մասն էր կազ մում: Այժմ Ադր բե ջա նում գո յութ յուն ու նե ցող հա սա րա կա կան 
տրա մադ րութ յուն նե րը եր բեմ տեղ են գտնում ա ռան ձին պաշ տոն յա նե րի 
խոս քում` ա ռա վել բոր բո քե լով առ կա հա կակ րան քը եր կու երկր նե րի մի ջեւ:

30 «Deut sc he Wel le».  «Իրան Ադրբեջ ան հար աբերութ յու ննե ր, բազմաթ իվ փոխայց եր, 
կայ ու ն լարվածո ւթ յու ն» , 06 .07.20 11,  
h ttp :/ /www.panora ma.am/am/ politi cs/2011 /07/06 /ir anazer bai jan/?sw :
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

Նշ ված խնդրից զատ` պաշ տո նա կան  Թեհ րա նի եւ  Բաք վի հա կադ րութ յան 
մեկ այլ աղբ յուր է ծա ռա յում  Կաս պից ծո վի բա ժան ման ի րա վա կան կար գա
վոր ման հար ցը: Ե թե վեր ջինս ռուսադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում 
ու նի ա ռա վե լա պես քա ղա քա կան նշա նա կութ յուն, ա պա ի րանադր բե ջա նա
կան հա րա բե րութ յուն նե րում` տնտե սա կան, քան զի կապ ված է նավ թա գա
զա յին վի ճե լի հո րե րի հետ, ո րոնք կող մե րից մե կի լիա կա տար տնօ րին ման 
տակ հայտն վե լու եւ շա հա գործ վե լու դեպ քում մեծ շա հույթ ներ են խոս տա
նում տվյալ երկ րին31:

Չ նա յած քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա լուրջ տա րա ձայ
նութ յուն նե րին, ո րոնց կար գա վո րում ա ռա ջի կա յում գրե թե անհ նար է, Ի րա
նի եւ Ադր բե ջա նի տնտե սա կան կա պե րը բա վա կան հա ջող զար գա նում են: 
 Վեր ջին տա րի նե րին էա կան ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր վում հատ կա պես 
է ներ գե տի կա յի եւ տրանս պոր տի ո լորտ նե րում: Այս պես` բո լոր շա հագր գիռ 
կող մե րի հետ (այդ թվում` ի րա նա կան) շա րու նակ վում են Ադր բե ջա նի տա
րած քով ի րա նա կան գա զը Եվ րո պա հասց նե լու մա սին բա նակ ցութ յուն նե րը: 
Իսկ եր կուս տեք ար դեն հա ջող ված տնտե սա կան նա խագ ծե րից մատ նան շե
լի է եր կաթ գիծ կա ռու ցե լու շուրջ հա մա ձայ նա գի րը, ո րը կա րե լի է հա մա րել 
եր կու երկր նե րի մի ջեւ մինչ այժմ ստո րագր ված պայ մա նագ րե րի մեջ ա մե
նա կա րե ւո րը32: Այդ եր կաթ գի ծը կազ մում է «Հ յու սիս Հա րավ» մի ջազ գա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջանց քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը եւ նպա տակ ու նի ի րար 
միաց նել  Ռու սաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ Ի րա նի եր կա թու ղա յին հա մա կար գե
րը33: 

31 М. Юрьев, По зиция ИРИ по проб леме пра вового статуса К ас пий ског о мо ря,  
2 6. 11 .20 09,  http :// ww w.i imes.ru/ru s/st at/20 09/2 61 109a.htm:
32 Ադր բեջանը  Ղա րա բաղի հար ցի կա րգա վորմ ան խնդրում կո ղմ է Իրանի միջա
մտությանը , 0 7.03. 20 11, http ://www. 1in .am/ arm/a_a_12080.htm l: 
33 Աստար ա Ռեշ տՂազվ ին  եր կաթգծի  կ առուցմա ն մասին համ աձայնա գիրը «Ռ ու
սակա ն ե րկաթու ղինե ր» , «Իր անի եր կաթուղ ի»  եւ «Ա դրբեջան ական  պ ետա կան եր կա թուղի» 
կորպոր աց իա ները ստ որա գր ել են  2008 թ.  հունիս ին: Այս նա խագծի ըն դհանուր ար ժեք ը 
նախագծային 200 միլիո ն դ ոլա րից աճել եւ  այ ժմ կազ մու մ է 400 մի լիոն  դոլար : Իրան ն ի ր 
բյո ւջեից 2011 2012թթ . Աստ արաՌ եշտ Ղա զվին  ե րկաթգծ ի շինա րարությո ւն ը շ արո ւնակե լու 
համա ր այս  տարի արդեն ի սկ հատկացր ել է 1 11 միլ իոն  դ ոլար: Այն  նախատե սված է Ռե շտ
 Աստարա 171 կիլ ոմետրանո ց հա տվածի  հա մար , որի կառուց ումը սկսվել է 2010 թ. ե ւ ընթա նու մ 
է լա յն թափով:  Պլ անա վո րվա ծ է ողջ  երկաթգի ծը շա հա գործմ ան հանձն ել  ա րդ են 2 013 թվա
կանին (Ир ан выд ел ит более 10 0 мл н. дол л. на с тро ител ьств о же лезной  до роги, 12.05 .2011 , 
http ://ru.trend.az/capital /b usin ess/18 75218.h tm l) : Այս ե րկաթգծով առ աջիկա տարին երին ծրա
գր վո ւմ է տարեկան բեռնափոխ ադրում իր ականացնե լ 6 մի լ իոն տոննայի  սահմ անն երում, 
իսկ  հ ետ ագայում` մինչեւ  20 մի լիոն (П род олж ается с троител ьст во в  Иране же лез но й дороги 
К азвинРе шт Астар а,  04.05.2011,  http://ru.tr end. az/ capit al/bus iness /1871099. html): 
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Ս.ՍԱ	ՐՈ	ՅԱՆ	 ՀԱ	ՐԱ	ՎԱ	ՅԻՆ		ԿՈՎ	ԿԱՍ.	ՀԱ	ՂՈՐ	ԴԱԿ	ՑԱ	ՅԻՆ	ՄԻ	ՋԱ՞ՆՑՔ,	ԹԵ՞	ՏԱ	ՐԱ	ԾԱՇՐ	ՋԱ	ՆԱ	ՅԻՆ
ՏԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՓՈԽ	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	ՀԱՐ	ԹԱԿ

Ի րան- Հա յաս տան

Ի րա նը  Հա յաս տա նի կա րե ւոր ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կերն է: 
 Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի հետ խնդիր ներն ու փակ սահ ման նե րի գո յութ յու
նը  Հա յաս տա նին ստի պում են Ի րա նի հետ բազ մա կողմ քա ղա քա կանտնտե
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն հաս տա տել:  Հա յաս տա նի հա մար Ի րա նի 
դե րը մեծ է հատ կա պես դե պի ար տա քին աշ խարհ տրանս պոր տա յին հա
ղոր դակ ցութ յան կազ մա կերպ ման, ինչ պես նաեւ վա ռե լի քի, հում քի, պա րե
նամ թեր քի ներ մուծ ման գոր ծում:  Վեր ջին տա րի նե րին եր կու երկր նե րի մի ջեւ 
զար գա նում է նաեւ զբո սաշր ջութ յու նը:

 Հայի րա նա կան քա ղա քա կան կա պե րը բա վա կան բարձր մա կար դա կում 
են: Ի րա նը շա հագրգռ ված է ղա րա բաղ յան խնդրում ստա տուսքվո յի լիար
ժեք պահ պան մամբ` հայադր բե ջա նա կան ռազ մա քա ղա քա կան առ կա հա
վա սա րակշ ռութ յու նը ե րաշ խիք հա մա րե լով իր հյու սի սա յին սահ ման նե րի 
անվ տան գութ յան գոր ծում:  Բա ցի դրա նից, Ի րա նը  Հա յաս տա նի կողմ ո րո
շու մը դե պի  Ռու սաս տան եւ ԱՄՆի, Իս րա յե լի հետ պատ շաճ «հե ռա վո րութ
յամբ» քա ղա քա կան գոր ծակ ցութ յու նը հա մա րում է ստեղծ ված աշ խար հա
քա ղա քա կան ի րա վի ճա կում ա մե նա քիչ խնդրա հա րույ ցը: Ի րա նի քա ղա քա
կան շա հի տե սանկ յու նից մեկ այլ ար ժեք է ներ կա յաց նում  Հա յաս տա նի հետ 
հա մա տեղ գոր ծակ ցութ յու նը` տա րա ծաշր ջա նում թուր քա կան քա ղա քա կան 
ու տնտե սա կան ծա վա լու մը կան խե լու հա մար:

 Քա ղա քա կա նից զատ` տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եւս մեծ 
ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել:  Մե ծա նում են  Հա յաս տա նի եւ Ի րա նի մի ջեւ 
ա ռեւտ րի ընդ հա նուր ծա վալ նե րը: Տ րանս պոր տի ու է ներ գե տի կա յի ո լորտ
նե րում գոր ծարկ վել են մի քա նի նա խագ ծեր: 2008թ. նո յեմ բե րին ա վարտ
վե ցին Ի րան Հա յաս տան գա զա տա րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: 
 Հայի րա նա կան է ներ գե տիկ հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կա րա յին ծրագ
րե րից են Ի րան Հա յաս տան բարձ րա վոլտ է լեկտ րա հա ղորդ ման 3րդ գ ծի, 
Ա րաքս գե տի վրա ՀԷԿե րի եւ Ի րան Հա յաս տան նավ թամ թեր քի խո ղո վա
կա շա րի34 կա ռուց ման նա խագ ծե րը: Իսկ տրանս պոր տի ո լոր տի հե ռան կա

34 Ըստ նախ ագծ ի` Իրան Հայաստ ան նա վթամ ուղը  Թավ րիզ ից  պ ետք է ձգ վի դե պի 
Հայ աս տանի սահման  եւ այնու հետե ւ հասնի մինչե ւ Երասխ  կայար ան: 
Վե րջին  անգամ նա խագի ծը պա շտ ոնական  մակ արդ ակո վ քնն արկվե լ է 2011 թ. հո ւն վարի  
վերջին ՀՀ էն երգետ իկայի եւ բ նակ ան պաշ արներ ի նախարար ի Թե հրան  կ ատար ած  այց ի 
ընթացքում: Իսկ արդ են  2011 թ. փետր վար ին  Ի րան ական  «Ֆարս » գ ործակալո ւթ յու նը ̀ հղում 
կ ատարելով բ ար ձրաստ իճան  պա շտ ոնյաններ ին,  հաղորդե ց,  որ 8 դյո ւյ մ (203  մմ) տրամագծ ով  
եւ  36 5 կմ երկարությամբ խող ով ակ աշ արը պա տր աս տ պե տք է լինի արդեն 2014 թ վակ անին:  
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

րա յին ծրագ րե րից` եր կու երկր նե րի մի ջեւ ու ղիղ կա պով եր կաթ գիծ կա ռու
ցե լու նա խա գի ծը35:

 Վեր ջա բան

 Պատ մա կան հեն քի վրա ձե ւա վոր ված ներ կա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը 
գնա հա տե լով` կա րե լի  ա սել, որ  Հա րա վա յին  Կով կասն ապ րում է իր պատ
մութ յան կա րե ւոր շրջա փու լե րից մե կը: Խն դիրն այն է, որ ԽՍՀՄ փլու զու մից 
հե տո կով կաս յան հան րա պե տութ յուն ներն ի րենց ան կա խութ յու նը ձեռք բե
րե ցին ի րա վա բա նո րեն, իսկ փաս տա ցի շրջա նը բա ժին է ընկ նում 2008թ. 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մից հե տո ե կող տա րի նե րին: Ընդ ո րում` այդ շրջա նի 

Պ աշտոնակ ան հ այ տա րա րու թյուննե րի համ աձա յն` տվյ ալ  նախագծ ով Իրան ը օրական 1 ,5 
մլն լ իտր բեն զին ու դի զվ առելիք  ( 750 հազ ար լիտ ր բ ենզին  եւ  750  հազ ար լիտ ր դիզվառելիք)  
պետ ք է մատակարա րի Ե րեւանին (Իրանա կան ա ղբյուրնե րը ԻրանՀ այա ստան նա վթամու
ղի մաս ին, 1 4.02.2 011, http:/ /shan ttv.com/ am/programs/ne ws/2 011 _0 2_14 /2060/5862 9, 
Հ այաստան Իրա ն նավթա մու ղը կշ ահագործվի 2014  թվ ականին,  14.02.20 11,  h tt p: //araxmag.
blogspot .com /2011/02/201 4.html) :
35 2009թ. ապր իլ ի 14 ին ՀՀ տրա նսպորտի եւ կապ ի ն ախ ար արն  ու  Իրանի 
ճ անապարհներ ի եւ հա ղոր դակցության  նախա րարը  ս տորագր եցին  երկ աթ ուղային  համա
գործակցությա ն ո ւ Հայա ստանի Հան րա պետո ւթյան ե ւ Իրանի  Իսլ ամական  Հա նր ապետու
թյան միջ եւ ու ղիղ  կա պով  երկ աթ գիծ կառուցելու վերաբեր յալ փոխ ըմբ ռնման հուշա գիր : 
 Ըստ ն ախ նակա ն ծրագրեր ի` Իրան ի երկաթ ուղային  համ ակարգին միանալ ու համար կա
ռուց վե լո ւ է  երկաթգ ծի 80 կմ մի հա տված, որը հայի րա նական սահմ ան ից կընթանա Իրա
ն ի հ յո ւսիսո ւմ  գ տնվող Մարա նդ կայ արան:  Իսկ Հա յաստա նի ե րկաթուղա յին համա կարգին 
միանա լու  հա մար դիտա րկ վում  են հ այիրան ակա ն ս ահմ անից սկզբնավորվող  երթ ուղ ու 
եր եք  տարբե րակն եր` դե պի  Եր ասխ (4 43 կ մ), Գագարին  ( 449  կ մ) կամ Վա րդենիս (397  կմ ) 
կայարաններ : Ե նթադ րվում  է,  որ  երկաթգծ ի կառուցո ւմը կտ եւ ի 4 5  տարի,  ի սկ ա րժեքը 
կկազմի 1,52 միլիարդ դոլլար (Арме ния  и Россия  догов ори лись о строител ьстве же лезн ой 
дор оги ИранА рме ния, 25 .02. 2009 , http: //w ww.kavka z uze l. ru /articl es/150075/):
2010 թ. վերջ ին  «Հարավա կով կասյան ե րկ աթ ուղինե ր»  ըն կերությա ն գլխա վոր  տնօր են  
Շայդո ւլ ինի հայտար ար ու թյո ւննե րի համ աձա յն` Իրան Հ այա ստան եր կաթգծ ի կ ապ ակ ցու
թյամբ  20 11թ. արդ են պե տք է սկս ված  լի նե ին  նա խագծա յին աշ խատանքները: Ըստ նրա,  
20 10 թ.  վերջի ն ստ եղ ծվե լ է հա մապատա սխան նախագծային գրասենյ ակ, որը մշակում է 
երկա թգծ ի համ ապատասխա ն տեխնիկատնտե սա կան  հ իմ ավորումե րը (Շ եւքեթ Շայդու
լին . « Իր անՀայա ստ ան երկաթգիծը կա րե ւոր է ՏՐ ԱՍԵԿԱ ի հա մա ր», 10.11 .2010, ht tp://ww w. 
1i n.am/arm/regi on al_ ir an_ 1908 .html):  Ի տարբերու թյ ուն  հ այկ ական  կ ողմի` իրան ական կ ողմ ը 
2 011թ. մայիսին հայտ արար եց, որ  ավարտե լ է եր կաթգ ծի կառու ցման նա խն ական ու սո ւմ
նաս իրո ւթյու նն երը,  սա կայն նու յնիսկ մեկ ամիս անց հայաստանյան կողմից ն ախնական  ուս
ումա սիր ությ ու նն երի հետ կապ ված ո չ մի տեղեկ ությու ն դ եռե ւս չի ստացել (Իրանը դժգո հում 
է Հայաս տան ից , 12.0 5.2 011, ht tp://1 in .am/a rm/ regional_iran _193 46.h tml ):  
 Չնա յա ծ պաշ տոն ական հայտար արությու ններին`  Իր ան Հայ աստան  ե րկաթգծի կա ռուցումը 
ամենա խն դրահարույց ու ան իր ական թվացող  ն ախագծերից մե կն  է  հ ամարվո ւմ :
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վեր ջը դե ռեւս նշմա րե լի չէ, քա նի որ պայ մա նա վոր ված է  Կով կա սի` որ պես 
տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կան ու տնտե սա կան շա հե րի խաչ մե րուկ, ստանձ
նած այն պի սի դե րով, որ տեղ նրա սուբ յեկտ նե րի ու այ լոց շա հե րը շա րու նակ 
խաչ վում են, ոչ թե հա մընկ նում: 

 Ներ կա յում կով կաս յան յու րա քանչ յուր հան րա պե տութ յուն լրջա գույն 
խնդիր ներ ու նի ի րեն սահ մա նա կից եր կու տե րութ յուն նե րից մե կի հետ36: 
 Բա ցի դրա նից, բո լո րո վին ա նո րոշ են ու թշնա մա կան  Հա յաս տա նի եւ Ադր
բե ջա նի հա րա բե րութ յուն նե րը: Եր բեմ խնդիր ներ են ծա գում նաեւ մի կող
մից` Ե րե ւա նի ու Թ բի լի սիի, իսկ մյուս կող մից`  Բաք վի ու Թ բի լի սիի մի ջեւ: 
 Գո յութ յուն ու նեն փակ սահ ման ներ, տրանս պոր տա յին ու է ներ գե տիկ գոր
ծող, կա ռուց վող, նա խագ ծա յին, ինչ պես նաեւ չգոր ծող մի ջազ գա յին կա րե
ւո րութ յան եր թու ղի ներ, էթ նիկ, կլա նա յին, կոր պո րա տիվ շա հեր, հա կա սութ
յուն ներ, հա կադ րութ յուն ներ իշ խող վար չախմ բե րի ու հա սա րա կութ յուն նե րի 
մի ջեւ եւ այլն: 

Այս ա մենն ա նո րո շութ յուն է հա ղոր դում  Հա րա վա յին  Կով կա սի ա պա գա
յին: Ըստ էութ յան,  Կով կա սը շա րու նա կում է մալ Եվ րա սիա աշ խար հա մա
սի կա րե ւոր հա ղոր դակ ցա յին մի ջանց քը, սա կայն` տա րա ծաշր ջա նա յին տե
րութ յուն նե րի բազ մաբ նույթ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հո լո վույ թում:

36 Այ սպես`  Վրաստա նը  սահմ ան ակցում է Թ ուրքիա յին ու Ռուս աստան ին եւ վերջի
նիս հ ետ  ու նի սրված  ռազ մաք աղաքակ ան հակասությ ուններ:  Ա դրբեջա նը սահմանակ ցում 
է Ռ ուս աստանին ո ւ Իրանին  եւ վերջի նիս հե տ ու նի տարաձայն ութ յուննե ր ( Թուր քի այ ի հետ 
Ն ախիջեւանի ինք նավ ար  հանրապետության 1 1 կիլոմե տր անո ց սահ մանա կցութ յու նը Ադր
բեջ անին ա շխարհաքաղաքական առ ումով գ րեթե ոչ ինչ չի տալիս, ք ան ի որ ա յդ ինքնա վա
րություն ը սա հմ ան  չունի Ադրբե ջան ի Հան րապ ետո ւթ յա ն բ ուն տարա ծք ի հետ ): Հայ աստանը  
սա հմ ան ակ ցում է Իրա նին  եւ Թու րքի ային եւ  վերջինիս  հետ ո ւնի խո րը պ ատմ ակա ն հակա
սո ւթյուններ :
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

ԷՄՄԱ ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ
Իրանագետ,	«ՀՀ»	օրաթերթի	Իրանի	եւ	
Միջին	Արեւելքի	հարցերի	մեկնաբան	

Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում եւ Մի ջին Ա րե ւել քում ա րա բա կան աշ խար
հի ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե րը, ո րոնք հայտ նի են ա րա բա կան հե
ղա փո խութ յուն ներ ա նու նով, ինչ պես նաեւ քա ղա քա կան ու տնտե

սա կան հզոր այլ ցնցում երն ի րենց ազ դե ցութ յունն են ու նե նա լու թե րեւս 
ողջ աշ խար հի, բայց, ա ռա ջին հեր թին, հա րե ւան տա րա ծաշր ջան նե րի վրա: 
Նախ քան Հա րա վա յին Կով կա սում դրանց ար ձա գանք նե րին անդ րա դառ
նա լը, անհ րա ժեշտ է պատ կե րա ցում կազ մել ա րա բա կան աշ խար հում տի
րող ի րա վի ճա կի մա սին, ծա նո թա նալ շար ժում ե րի դրդա պատ ճառ նե րին, 
ա պաեւ հնա րա վոր ար ձա գանք նե րին ու բնույ թին: Քա նի որ այդ ազ դե ցութ
յու նը, ե թե ոչ մոտ ա պա գա յում, ա պա  ա վե լի ուշ ան խու սա փե լի է: 

2008թ. մի ջազ գա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մը, այ նու հե տեւ 2010թ. մի
ջազ գա յին շու կա յում պա րե նի գնա ճը լուրջ հար ված էին զար գա ցող երկր նե
րում սո ցիա լա պես խո ցե լի խա վե րի շա հե րին, մաս նա վո րա պես` այն երկր
նե րում, որ տեղ կո ռուպ ցիան, կա շա ռա կե րութ յունն ու չա րա շա հում ե րը եւ 
հա սա րա կա կան ա նար դա րութ յու նը լայն տա րա ծում ու նեն: Հան գա մանք, 
ո րի պատ ճա ռով սո ցիա լա կան լուրջ դժգո հութ յուն նե րի ա լիք բարձ րա ցավ, 
իսկ ա րա բա կան երկր նե րում, որ տեղ բա ցա ռութ յամբ Լի բա նա նի ու Պա ղես
տի նի ինք նա վա րութ յան, իշ խում են բռնա պե տա կան վար չա կար գեր` լի նեն 
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դրանք միա պե տա կան, թե հան րա պե տա կան, հան գեց հա սա րա կա կան լուրջ 
ընդվ զում ե րի, ան կախ մեկ շնչի հաշ վով դրանց ազ գա յին հա մա խառն արդ
յունք նե րից: Քան զի նշյալ հան գա մանք նե րը հան գեց րել էին հա սա րա կութ
յան ա ռա վել բե ւե ռաց ման, գոր ծազր կութ յան եւ աղ քա տութ յան ա ճի: Ա րա
բա կան աշ խար հի (22 եր կիր Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում եւ Մի ջին Ա րե ւել քում) 
իշ խող վար չա կար գե րի ու բնակ չութ յան մի ջեւ անջր պե տը թե ար տա քին եւ 
թե ներ քին քա ղա քա կա նութ յան ո լորտ նե րում խո րա ցել էր, ուս տի սո ցիա լա
կան հար ցե րի սրա ցու մը դար ձավ ա լե կո ծում ե րի դրդա պատ ճառ:

Ա րա բա կան երկր նե րում հա սա րա կա կան պոռթ կում ե րը, ո րոնք բնու
թագր վել են իբ րեւ ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն ներ, ան վան վել «ա րա բա
կան գա րուն» եւ այլն, սկսվել են 163 հա զար քա ռա կու սի կի լո մետր տա րածք 
եւ շուրջ 10,5 մի լիոն բնակ չութ յուն ու նե ցող Թու նի սից: Այդ եր կի րը 1956թ. 
ան կա խա ցավ Ֆ րան սիա յից եւ ա ռա ջին նա խա գահ Հա բիբ Բուր կի բան եր
կաթ յա բռունցք նե րով իշ խեց շուրջ 31 տա րի, ա պա 1987թ. բո ղո քի ոչ շատ 
բուռն ցույ ցե րի ըն թաց քում նրա գլխա վո րած վար չա կար գը խոր տակ վեց ոս
տի կա նութ յան բարձ րաս տի ճան սպա Զեյ նո լաբ դին բին Ա լիի ձեռ քով: Իսկ 
վեր ջի նիս  23ամ յա կա մա յա կան, բռնա պե տա կան իշ խա նութ յու նը կոր ծան
վեց 2011թ. հուն վա րի 14ին, ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե րի շուրջ մե կամս
յա ցույ ցե րի պատ ճա ռով: Բին Ա լին` փա խուս տի դի մե լով, ա պաս տան գտավ 
Սաուդ յան Ա րա բիա յում: Թու նիս ցի նե րի բո ղո քի ցույ ցե րը կոչ վե ցին « Հաս
միկ նե րի հե ղա փո խութ յուն», եր բեմ նաեւ` « Հա ցի հե ղա փո խութ յուն», ո րը, 
ինչ պես են թադր վում էր, «վա րա կեց» ողջ ա րա բա կան աշ խար հը:

Կա յուն, ա պա գա ու նե ցող, տնտե սա պես մրցու նակ1 եւ ան հա մե մատ 
լավ տվյալ նե րով եր կիր հա մար վող Թու նի սի2 ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե
րի  պատ ճառ նե րի մա սին խո սե լիս,ին չը բնու թագ րա կան է նաեւ ա րա բա կան 
այլ երկր նե րի դեպ քում, փոր ձա գետ ներն ընդ հա նուր առ մամբ կա րե ւո րում են 
հե տեւ յալ 3 գոր ծոն նե րը.

ա) հիմ ա կան սննդամ թեր քի գնաճ,
բ) գոր ծազր կութ յան բարձր տո կոս,
գ) քա ղա քա կան դաշ տի փակ լի նե լը` բո ղո քի, դժգո հութ յուն նե րի դրսե ւոր

ման հնա րա վո րութ յան բա ցա կա յութ յուն:

1 Միջազգային պաշտոնական տվյալների համաձայն` 178 երկրնե ր ի  շ ար քու մ 32րդ 
տեղու մ է ( ww w. safdari 1346.bbogfa.com, 3 հունվարի 2011թ.): 

2 Համաշխ ար հային բանկի տվյալներով` 2010թ. Թունիսում մեկ շնչի հաշվով 
տարեկան համախառն ներքին արդյունքը (GDP) կազմել է 3.792 դոլար, ինչը զգալիորեն 
բարձր էր աֆրիկյան շատ երկրների համեմատ, այդ թվում Եգիպտոսի` 2.770, Նիգերիայի` 
1.118, Եթովպիայի` 400 դոլար եւ այլն:
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Բին Ա լին իր 23ամ յա իշ խա նութ յան օ րոք ի րա կա նաց րել է զար գա ցող 
երկր նե րի հա մար մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի` Հա մաշ խար
հա յին բան կի ու Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մի տնտե սա կան զար
գաց ման ու բա րե փո խում ե րի ծրագ րե րը, տնտե սա կան ո լոր տում լուրջ 
հա ջո ղութ յուն ներ է ար ձա նագ րել` օ տա րերկր յա ներդ րում ե րի, արդ յու
նա բե րութ յան, զբո սաշր ջութ յան եւ այլ ո լորտ նե րում Եվ րա միութ յան հետ: 
Թուր քիա յից հե տո այն երկ րորդ եր կիրն է, որ ա զատ ա ռեւտ րի պայ մա նա
գիր է կնքել եւ ան դա մակ ցել Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ
յա նը: Այ սու հան դերձ` հան կար ծա կի բռնկած բո ղո քի ցույ ցե րը սկսվե ցին 
կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման պա հանջ նե րով:

Վեր լու ծա բան նե րը` « Հա ցի հե ղա փո խութ յան» մեջ կա րե ւո րե լով սո
ցիալտնտե սա կան գոր ծո նը, շեշ տում են, որ տնտե սութ յան ան հա վա
սա րակ շիռ զար գա ցու մը, ֆի նան սատն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յան 
թա փան ցիկ չլի նե լու հան գա ման քը, սո ցիա լա կան ար դա րութ յան բա ցա
կա յութ յու նը , հո վա նա վոր չութ յու նը եւ կո ռուպ ցիան նշա նա կա լից դեր են 
ու նե ցել ստեղծ ված ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կի հար ցում: Ն րանք ընդգ
ծում են նաեւ, որ բին Ա լին տնտե սա կան բա րե փո խում ե րի ժա մա նակ 
ան տե սել է տե ղա կան պայ ման ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` 
գործ նա կա նում որ դեգ րե լով նեո լի բե րա լիս տա կան քա ղա քա կա նութ յուն, 
նպաս տել է հա սա րա կութ յան խիստ բե ւե ռաց մա նը: Թեեւ տնտե սա կան 
ա ճով եր կի րը հարս տա նում էր, սա կայն դրա նից օգտ վում էին ո րո շա կի 
խա վեր, մինչ դեռ շա տե րը, գնա ճի պայ ման նե րում պաշտ պա նա կան քա
ղա քա կա նութ յան բա ցա կա յութ յամբ, օր օ րի աղ քա տա նում  էին: Ն րանց 
թվում էին ման րա վա ճառ նե րը, փոքր ծա վալ նե րի ար տադ րող նե րը, երկ րի 
հա րա վի գյու ղա ցի նե րը, որ տեղ գյու ղատն տե սութ յան հա մար պայ ման
նե րը նպաս տա վոր չեն, ա վան դա կան ե ղա նա կով գյու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վող նե րը, բան վոր նե րը, ո րոնց աշ խա տա վար ձը եր կիր ներ թա փան
ցող կա պի տա լի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած սղա ճին հա մա պա տաս խան չէր 
բարձ րա նում, եւ հա սա րա կութ յան այլ ստո րին խա վեր: Բա ցի դրա նից, 
զգա լիո րեն բարձր տո կոս էր կազ մում գոր ծազր կութ յու նը, ին չը ՄԱԿի 
մարդ կա յին զար գաց ման ծրագ րի 2009թ. զե կու ցագ րի հա մա ձայն` 2005
06թթ. Թու նի սում 27 տո կոս էր կազ մում, ընդ ո րում 65 տո կո սը` կրթված 
ե րի տա սարդ ներ: Մինչ դեռ պաշ տո նա կան տվյալ նե րով` բո ղո քի ցույ ցե րին 
նա խոր դող ա միս նե րին 18 տո կոս էր, իսկ ո րոշ շրջան նե րում, ինչ պես օ րի
նակ, Սիյ դի Բու յա զի դում` շուրջ 30 տո կոս:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

Թու նի սում աղ քա տա ցող խա վե րի հա մար ի րա վի ճակն էլ ա վե լի ծան րա
ցավ, երբ նրանց պար տադր վեց հա ցի 35 եւ մսի 40 տո կոս գնաճ3: Եվ վա
ռո դով լի տա կա ռի հա մար կայ ծի դեր կա տա րեց 2010թ. դեկ տեմ բե րի 17ին 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ 26ամ յա Մո հա մեդ Բու Ա զի զի ինք նահր կի զու մը` 
ի նշան բո ղո քի: Մաս նա գի տութ յա նը հա մա պա տաս խան աշ խա տանք չգտնե
լով, նա սայ լա կով բան ջա րե ղեն էր վա ճա ռում  Սիյ դի Բու յա զի դում: Սա կայն 
ար տո նա գիր չու նե նա լու պատր վա կով ոս տի կա նութ յու նը նրան զրկեց ապ
րե լու հա մար վաս տա կի մի ջո ցից: Հու սա հա տութ յու նից դրդված Բու Ա զի զի 
այդ քայլն ա լե կո ծեց ոչ միայն Թու նի սը, այ լեւ ողջ ա րա բա կան աշ խար հը. 
նրա օ րի նա կին հե տե ւե ցին Ալ ժի րում` մեկ, իսկ Ե գիպ տո սում` եր կու հո գի: 
Թու նի սում, որ տեղ քա ղա քա կան ցան կա ցած շար ժում կամ բո ղո քի դրսե
ւո րում ճնշվում էր բիրտ ու ժի գոր ծադր մամբ, վեր ջին տաս նամ յակ նե րում 
դժգո հութ յան, բո ղո քի բա ցա հայտ ո րե ւէ քայլ չէր կա տար վել, եւ բռնա պե
տա կան վար չա կարգն ա ռանց խո չըն դո տի ա ռաջ էր տա նում իր քա ղա քա
կա նութ յու նը: 2000թ. ի րա կա նաց ված բա րե փո խում ե րի ծրագ րով էլ ա վե լի 
սահ մա նա փակ վե ցին քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րը 
եւ բին Ա լիի հա մար կրկին նա խա գահ դառ նա լու հնա րա վո րութ յուն ստեղծ
վեց: Ա հա թե ին չու ժո ղովր դի բո ղո քի հուժ կու ա լիք բարձ րա ցավ` « Հաց ենք 
ու զում» կար գա խո սով, ին չը փո խարկ վեց «Ա զա տութ յուն ենք ու զում» կար
գա խո սի, եւ պա հան ջե ցին բռնա պետ բին Ա լիի հրա ժա րա կա նը:

Այ սու հան դերձ` վեր լու ծա բան նե րից ո մանք դրա կան են գնա հա տում բին 
Ա լիի բռնա պե տա կան վար չա կար գի տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը` 
շեշ տե լով, որ նա` ա ռաջ նորդ վե լով մի ջազ գա յին ֆի նան սատն տե սա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի4 խոր հուրդ նե րով, տնտե սա կան աս պա րե զում որ դեգ րել 
էր ա զա տա կան քա ղա քա կա նութ յուն, ին չի շնոր հիվ այս ո լոր տում լուրջ հա
ջո ղութ յուն ներ է ար ձա նագ րել` մեկ շնչի հաշ վով տա րե կան հա մա խառն ներ
քին արդ յուն քը 9.500 դո լար է կազ մել, ո րը զգա լիո րեն բարձր էր աֆ րիկ յան 
շատ երկր նե րի հա մե մատ, այդ թվում` Ե գիպ տո սի, որ տեղ այն 6.200 դո լար 
էր: Բա ցի դրա նից, ար տա հան վում էր երկ րում ար տադր ված արդ յու նա բե րա
կան ար տադ րութ յան շուրջ 80 տո կո սը5:

Այս տե սա կե տի կողմ ա կից նե րը Թու նի սի տնտե սութ յու նը բնու թագ րում 
են իբ րեւ բուռն զար գա ցող եւ բազ մաճ յուղ, ո րի ա ռա վել հզոր ու արդ յու

3 FAOի (Food and Agriculture Organization of the United Na tions) տվ յա լ ներ ով`  2 01 0թ . 
մի ջազգային շուկայում միջին հաշվով պարենի 20 տոկոս գնաճ էր արձանագրվել:

4 Համաշխարհային բանկը եւ Արժույթի միջազգային հիմադրամը:

5 www.alhosseini.org, 18 հունվարի 2011թ.:
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նա վետ ճյու ղերն են գյու ղատն տե սութ յու նը, հան քա գոր ծութ յու նը, զբո սաշր
ջութ յու նը եւ արդ յու նա բե րութ յու նը: Նշ վում է նաեւ, որ թեեւ կա ռա վա րութ յան 
վե րահս կո ղութ յու նը տնտե սութ յան վրա բա վա կան մեծ էր, սա կայն անց յալ 
տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում սե փա կա նաշ նորհ ման ու հար կա յին հա մա կար
գի պար զե ցու մը, ինչ պես նաեւ պե տա կան պարտ քե րի զսպու մը զգա լիո րեն 
նվա զեց րել էին վե րահս կու մը6: Մինչ դեռ ո մանք երկ րում ճգնա ժա մա յին ի րա
վի ճա կի պատ ճառ նե րից են հա մա րում սե փա կա նաշ նորհ ման հար ցում թույլ 
տրված բազ մա թիվ սխալ նե րը: Խո սե լով ձեռք բե րում ե րի մա սին, նշվում է, 
որ 2010թ. երկ րի տա րե կան հա մա խառն ներ քին արդ յուն քը կազ մել  է 100 
մի լիարդ դո լար, այլ կերպ ա սած` քա ռա կի ա ճել է բին Ա լիի նա խա գա հութ
յան օ րոք, ին չի արդ յուն քում  Թու նի սը 230 երկր նե րի մեջ 114րդ տե ղում 
է: Եր կիրն ան դա մակ ցել է Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յա նը, 
Եվ րա միութ յան հետ շա հա վետ պայ մա նագ րեր է կնքել, ան հա մե մատ ա ճել է 
նաեւ օ տա րերկր յա ներդ րող նե րի թի վը:

Զար գա ցող երկր նե րի հա մե մատ գո հա ցու ցիչ են հա մա րում նաեւ տնտե
սա կան այլ չա փա նիշ նե րը, այդ թվում` ար ժեզր կու մը, ո րը  2010թ. կազ մել է 4 
տո կոս7: Հա կա ռակ տա րած ված պնդում ե րի ու բեր ված փաս տե րի, ան գամ 
ընդգծ վում է, որ կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը եւս բարձր չէ` 187 երկր նե րի մեջ  
զբա ղեց նում է 59րդ հո րի զո նա կա նը8: Ի դեպ, Ա մե րիկ յան «Foreign Policy» 
պար բե րա կա նը եւս` հաս տա տե լով Թու նի սի տնտե սա կան նվա ճում ե րը, 
նշել է, թե նախ կին նա խա գա հի քա ղա քա կա նութ յունն ուղղ ված էր բնակ
չութ յան «բե րան նե րը փա կե լուն» ու «ստա մոքս նե րը լցնե լուն», սա կայն դա 
չփրկեց նրա բռնա պե տա կան իշ խա նութ յու նը9: 

Այս տե սա կե տի կողմ ա կից նե րը` հեն վե լով նշված եւ այլ փաս տե րի վրա, 
եզ րա կաց նում են, որ Թու նի սում, ինչ պե սեւ ա րա բա կան նման երկր նե րում, 
ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե րը, բո ղո քի հուժ կու ա լի քի պոռթ կու մը սննդամ
թեր քի թան կա ցում ե րի, տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րի կամ քա ղա քա
կան ու տնտե սա կան հա մա կար գում ե ղած հա կա սութ յուն նե րի հե տե ւանք 
չեն: Ա պա, որ պես վե րը նշվա ծի ա պա ցույց, վկա յա կոչ վում է Միլ թոն Ֆ րիդ
մա նը, ում կար ծի քով` ա զա տա կան տնտե սութ յան պայ ման նե րում քա ղա քա
կան փակ դաշ տը եր կար չի դի մա նա եւ կբաց վի: Չի լիում ու սա նող նե րի հետ 
հան դիպ ման ժա մա նակ, ո րոնք դժգո հում էին Պի նո չե տի բռնա պե տութ յու

6 https://www.cia.gov/library/publications/theworldfac tb ook/geos/ts.htm l

7 CIA Fact Book տվյալների համաձայն:

8 Transparency international world corruption index, 2010

9 www.BBCPersian.com, 24 հունվարի 2011թ.:
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նից, նա շեշ տել է. « Թող տնտե սութ յունն ա զատ լի նի, դու՛ք լի նեք ձեր աշ խա
տան քի ու տնտե սութ յան տե րը եւ ոչ թե կա ռա վա րութ յու նը, այդ դեպ քում 
կտես նեք, որ քա ղա քա կան հա մա կարգն ինք նա բե րա բար դե պի քա ղա քա
կան ա զա տութ յուն ներ կմղվի, ին չի ճշմար տութ յունն ա պա ցուց վել է պատ
մութ յամբ»10:

Սա կայն, հաշ վի առ նե լով, որ հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան վեր ջին 
ճգնա ժա մից հե տո ա րեւմտ յան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից ու փոր ձա գետ
նե րից շա տե րը տնտե սա կան ա զա տա կա նութ յու նը հար ցա կա նի տակ են 
դնում, կաս կա ծի տե ղիք է տա լիս նաեւ Ֆ րիդ մա նի տե սա կե տը: Ակն հայտ է 
նաեւ, որ ընդ հան րա պես քա ղա քա կան ա զա տութ յուն ներ պա հան ջե լու դրսե
ւո րում երն ի հայտ են գա լիս այն տեղ, որ տեղ մի ջին խա վը հա սա րա կութ յան 
մեջ ծան րակ շիռ տեղ է զբա ղեց նում` ան կախ այն բա նից` տնտե սութ յունն 
ա զա տա կան է, թե` ոչ:

Ա րա բա կան աշ խար հում, որ տեղ ա րեւմ տա մետ բռնա պե տա կան վար չա
կար գե րի եւ բնակ չութ յան մի ջեւ կապն ար դեն խզված էր վեր ջին տաս նամ յակ
նե րում, ընդվզ ման ու բո ղո քի է ներ գիա յով լից քա վոր ված հա սա րա կութ յուն
նե րին ա ռիթ էր պետք, որ պես զի կու տակ վա ծը դուրս ժայթ քեր: Բայ ցե ւայն
պես` ա րա բա կան երկր նե րի հե ղա փո խութ յան դրդա պատ ճա ռը սո ցիա լա կան 
ա նար դա րութ յու նը եւ կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի ա ռա վել վատ թա րա ցում 
էին: Ինչ պես նշվեց, Թու նի սում մեկ շնչի հաշ վով տա րե կան հա մա խառն ներ
քին արդ յուն քը 3.500 ԱՄՆ դո լար էր, Ե գիպ տո սում` 2.270, իսկ Ե մե նում, որն 
ա րա բա կան ա մե նաաղ քատ եր կիրն է հա մար վում` 1.118 դո լար: Այդ ցու ցա
նի շը զի ջում է Եվ րո պա յի կամ ԱՄՆի մեկ քա ղա քա ցու ամ սա կան ե կամ տի 
մի ջի նին11, ինչն էլ բաշխ վում էր խիստ ան հա վա սար: Բա ցի դրա նից, աֆ րիկ
յան եւ ա րա բա կան երկր նե րում ար ձա նագր վել է բնակ չութ յան ա ճի բարձր 
տո կոս, մաս նա վո րա պես` անց յալ դա րի 80ա կան նե րին: Դա հան գեց րել էր 
այդ երկր նե րի բնակ չութ յան ե րի տա սար դաց մա նը, ո րոն ցում մեծ թիվ էին 
կազ մում 25ից ցածր  տա րի քի քա ղա քա ցի նե րը, այլ կերպ ա սած` Մի ջին 
Ա րե ւել քում ե րի տա սարդ գոր ծա զուրկ նե րի թի վը 15 մի լիոն էր12:

Մի ջին Ա րե ւել քի տնտե սութ յան հար ցե րով փոր ձա գետ ա մե րի կա ցի տնտե
սա գետ Ռա գոյ Ա սա դը նշում է, որ մի ջի նա րե ւել յան բո լոր երկր նե րը տնտե սա
կան լուրջ խնդիր նե րի առ ջեւ են կանգ նած, ո րոնց կար գա վո րու մը տասն յակ 
տա րի ներ կպա հան ջի, հե տե ւա բար բա ցառ ված չէ, որ հե ղա փո խա կան ո գե

10  «Commanding heights: Milton Friedman», PBS, Retrieved December 29, 2008

11  www.dwworld.de, 31 մայիսի 2011թ.:

12  Նույն տեղում:
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ւո րութ յու նը մոտ ա պա գա յում կվե րած վի հիաս թա փութ յան, քան զի պարզ 
չէ, թե նոր իշ խա նութ յուն ներն արդ յոք ի զո րու են լու ծել այդ խնդիր նե րը: 
Սո ցիա լա կան ա նար դա րութ յունն ու տնտե սա կան ծանր պայ ման նե րը ո րո
շիչ դեր են ու նե ցել ա րա բա կան երկր նե րի ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե րում: 
Դ րա վկա յութ յուն նե րից մեկն այն է, որ ա րա բա կան, նույ նիսկ ողջ աշ խար հի 
մա կար դա կով ա մե նաբռ նա պե տա կան,  ա մե նաա նա զատ, սա կայն հա րուստ 
Սաուդ յան Ա րա բիան` 36 մի լիարդ դո լար հատ կաց նե լով բնակ չութ յան սո
ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար, կա րո ղա ցավ զսպել տար րա կան 
ա զա տութ յուն ներ պա հան ջող ցույ ցե րը: Բարձր կեն սա մա կար դակ ու նե ցող 
Քու վեյ թում, Կա տա րում, Ա րա բա կան միաց յալ է մի րութ յուն նե րում եւ Օ մա
նում13 նույն պես  «հե ղա փո խա կան» դրսե ւո րում երն ըն թացք չստա ցան: 

Թու նի սի ընդվ զում ե րը ո մանք ան վա նե ցին «հա մա ցան ցա յին եւ ԶԼՄնե
րի հե ղա փո խութ յուն»14, հաշ վի առ նե լով բո ղո քի ցույ ցե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցում դրանց դե րը: Սա կայն այդ դե րը, մաս նա վո րա պես` Ալ Ջա զի րա, 
Ալ Ա րա բիա հե ռուս տա տե սութ յուն նե րի նը եւ սո ցիա լա կան կայ քե րի նը, այդ 
թվում` Facebookի նը եւ Twitterի նը, ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րում 
հա ճախ չա փա զանց վում է: Փոր ձա գետ նե րը միա հա մուռ են այն տե սա կե
տում, որ բո ղո քի բարձ րա ցող ա լի քը իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
հան դեպ հա սա րա կութ յան բա ցա սա կան կար ծի քի հե տե ւանք է: Այ սու հան
դերձ` ո րոշ երկր նե րում վիր տո ւալ աշ խար հը լուրջ վտանգ է հա մար վում: 
Օքս ֆոր դի հա մա ցան ցի ինս տի տու տից պրո ֆե սոր Վիկ տոր Մե յե րը15 ա րա
բա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ընդվ զում ե րում ու հե ղա փո խութ յուն
նե րում սո ցիա լա կան կայ քե րի դե րի առն չութ յամբ հար ցին ի պա տաս խան` 
շեշ տել է. « Յու րա քանչ յուր հե ղա փո խութ յուն ու նի բազ մա թիվ դրդա պատ
ճառ ներ, Facebookը եւ Twitterը նե րուժ պա րու նա կող գոր ծիք նե րի դեր ու
նեն, ոչ ա վե լին»16: Իսկ «Wired UK»17 պար բե րա կա նի գլխա վոր խմբա գիր 
Դեյ վիդ Ռո ւա նի կար ծի քով` «հա մա ցանցն ինչոր տեղ սպառ նա լիք է բռնա
պե տա կան վար չա կար գե րի հա մար, այ լա պես նրանք բլո գեր նե րին չէին ձեր
բա կա լի: Սա կայն հա մա ցան ցը բնավ էլ հե ղա փո խութ յան գոր ծոն չի կա րող 

13  Համաշխարհային բանկի տվյալներով` 2010թ. Կատարում GDPը կազմել է 69.754 
ԱՄՆ դոլար, Արաբական միացյալ էմիրություններում` 50.070, Օմանում` 16.207, Սաուդյան 
Արաբիայում` 14.7 99 դոլար:

14  www.irn a.ir, 2 հունիսի 2011թ.:

15  Institute Oxford Internet.

16  www.BBCPersian.com, 24 հունվարի 2011թ.:

17  Բրիտանական կապ:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

հա մար վել»18: Նա շեշ տում է, որ այն մարդ կանց հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ի րենց կար ծիքն ար տա հայ տե լու եւ իշ խա նութ յուն նե րից պա տաս խան պա
հան ջե լու: Իսկ շվեյ ցա րա կան « Նու յե սու րիշ ցայ տունգ» օ րա թեր թը` ապ րի
լի 28ին անդ րա դառ նա լով խնդրո ա ռար կա յին, նշում է, որ հստակ չէ, թե 
որ քան է սո ցիա լա կան կայ քե րի դերն ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րում, 
ա պա հա վե լում, որ Սի րիա յում հա մա ցան ցից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն 
ու նի ըն տա նիք նե րի ըն դա մե նը 18 տո կո սը, մինչ դեռ Ի րա նում այդ ցու ցա նի շը 
43 տո կոս է: Պար բե րա կա նը շեշ տում է, որ 2009թ. Ի րա նում նա խա գա հա
կան ընտ րութ յուն նե րին հա ջոր դած դեպ քե րի ժա մա նակ, երբ սկիզբ ա ռավ 
« Կա նաչ նե րի շար ժու մը», ա ռա ջին ան գամ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց «թո
ւի թե րա կան հե ղա փո խութ յուն» եզ րույ թը, որն Ի րա նի քա ղա քա կան կա ռուց
ված քում վիր տո ւալ աշ խար հի մի ջո ցով փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու հույ
սեր էր ներշն չում, սա կայն այ սօր այն լիո վին ի մաս տազրկ վել է:

Ինչ վե րա բե րում է Ալ Ջա զի րա, մա սամբ նաեւ Ալ Ա րա բիա հե ռուս տա
տե սութ յուն նե րին, ո րոնք ա րա բա կան աշ խար հում ան կախ լրատ վա մի ջո ցի 
ի միջ են ձեռք բե րել, ա րաբ նե րի սիր ված ա լիք ներն են հա մար վում եւ զգա լի 
կշիռ ու նեն հա սա րա կա կան կար ծի քի ձե ւա վոր ման հար ցում, կա րե լի է ա սել, 
որ անժխ տե լի դեր են կա տա րել Թու նի սի ու Ե գիպ տո սի շար ժում ե րի ա րա
գաց ման հար ցում` րո պե առ րո պե ներ կա յաց նե լով զար գա ցում ե րի ըն թաց
քը: Բայ ցե ւայն պես` դրանք ան կախ չեն կա րող լի նել, քա նի որ Ալ Ջա զի րան 
ֆի նան սա վո րում է Կա տա րը, իսկ Ալ Ա րա բիան` Սաուդ յան Ա րա բիան: Հե տե
ւե լով նրանց հա ղոր դում ե րին, կա րող ենք նկա տել այդ երկր նե րի քա ղա քա
կա նութ յունն ա րա բա կան աշ խար հում: Ե թե Թու նի սի, Ե գիպ տո սի եւ Սի րիա
յի դեպ քե րը ե թեր էին տրվում մեծ ա րա գութ յամբ ու ման րա մաս նութ յամբ, 
ա պա Բահ րեյ նի նը` հնա րա վո րինս զուսպ եւ մա կե րե սո րեն:

Թեեւ ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րը տար բեր երկր նե րում ի րենց քա
ղա քա կան ու տնտե սա կան դրդա պատ ճառ նե րով ընդ հա նուր են, սա կայն` 
պայ մա նա վոր ված յու րա քանչ յուր երկ րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով` 
քա ղա քա կան կողմ ո րո շում ե րով, հա սա րա կութ յան կա ռուց վածք նե րով 
եւ օ տա րերկր յա շա հե րով, տար բեր վում են միմ յան ցից: Հան գա մանք, ին
չի պատ ճա ռով ա րա բա կան ա ռան ձին երկ րի «հե ղա փո խութ յան» հան դեպ 
տար բեր երկր նե րի վե րա բեր մուն քը լիո վին այլ է:

Ա րա բա կան աշ խար հում շա հեր ու նե ցող վեր տա րա ծաշր ջա նա յին ու տա
րա ծաշր ջա նա յին գեր տե րութ յուն նե րը սկսե ցին ջան քեր գոր ծադ րել բռնկած 
ա լե կո ծում ե րը, ո րոնք բնավ էլ անս պա սե լի չէին, ծա ռա յեց նե լու ի րենց շա

18  www.BB CP er si an.co m,  24 հու նվ ար ի 2011թ .: 
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

հե րին, վե րահս կե լի դարձ նե լու դրանք: Ա րեւ մուտ քը` հաշ վի առ նե լով, որ 
բռնա պե տութ յան պայ ման նե րում իս լա մա կան ու ժերն ան հա մե մատ կազ մա
կերպ ված են, մաս նա վո րա պես` Ե գիպ տո սում, որն ա րա բա կան աշ խար հի 
խո շո րա գույն եր կիրն է եւ այն տեղ կա տար վող փո փո խութ յուն ներն ան շուշտ 
լուրջ ազ դե ցութ յուն կու նե նա յին ողջ ա րա բա կան աշ խար հում, մտա հոգ ված 
էր դրանց` իս լա մա կա նի վե րած վե լու առն չութ յամբ:

Միա ժա մա նակ զար գա ցում ե րի այ դօ րի նակ ըն թաց քը լուրջ սպառ նա
լիք կդառ նար նաեւ Իս րա յե լի անվ տան գութ յան հա մար, որն այդ ա ռի թով 
բազ միցս բարձ րա ձայ նել էր իր մտա վա խութ յուն նե րի մա սին, իսկ Ա րեւ մուտ
քը խիստ կա րե ւո րում է Իս րա յե լի անվ տան գութ յու նը: Ուս տի նա խա գահ 
Բա րաք Օ բա ման ջանք չխնա յեց տա րա ծաշր ջա նում բարձ րաց ված բո ղո քի 
հուժ կու ա լի քի ըն թաց քը   հա մա պա տաս խա նեց նե լու Միաց յալ Նա հանգ նե
րի շա հե րին, ին չը նշա նա կում է նաեւ  Իս րա յե լի անվ տան գութ յան ա պա հո
վում: Դա, թե րեւս, հա ջող վում է` մե ծաց նե լով երկ րորդ ան գամ նրա ընտր վե
լու հա վա նա կա նութ յու նը: Ե գիպ տո սում կանգ նե լով ցու ցա րար նե րի կող քին, 
Վա շինգ տո նը հստակ ա րեւմ տա մետ կողմ ո րո շում ու նե ցող Մու բա րա քից 
պա հան ջեց հե ռա նալ իշ խա նութ յու նից` նրա խոս տա ցած բա րե փո խում ե
րը հա մա րե լով ժա մա նա կավ րեպ: Մ յուս կող մից Վա շինգ տո նը նպաս տում 
էր բա նա կի դե րա կա տա րութ յա նը` հաշ վի առ նե լով նրա հե ղի նա կութ յու նը 
եւ ցու ցա րար նե րի հան դեպ դիր քո րո շու մը: Բա ցի դրա նից, մշտա պես կապ 
էր պահ պա նում զին ված ու ժե րի բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի հետ: 
Ինչ պես նշե ցին մի ջազ գա յին ԶԼՄնե րը, Պեն տա գո նի գլխա վոր շտա բի պետ, 
ծո վա կալ Մայք Մ յու լե րը եւս հե ռա խո սազ րույց էր ու նե նում ե գիպ տա ցի իր 
պաշ տո նա կից գե նե րալ Ա նան Սա միի հետ` հոր դո րե լով, որ բա նա կը մի ջամ
տի զար գա ցում ե րին եւ խա ղա ղութ յուն վե րա հաս տա տի Կա հի րեի փո ղոց
նե րում, ին չը փաս տո րեն ի րա կա նութ յուն դար ձավ: Ըն թա ցիկ տար վա սեպ
տեմ բե րին տե ղի ու նե նա լիք ընտ րութ յուն նե րին, ա մե նայն հա վա նա կա նութ
յամբ, իշ խա նութ յան կգան ա րեւմ տա մետ կամ առն վազն ոչ հա կաա րեւմտ
յան ու ժե րը, թեեւ ա մե նից կազ մա կերպ ված ու հե ղի նա կութ յուն վա յե լող ուժն 
այդ երկ րում « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» («Ա խա վան ալ Մոս լե մին») քա ղա քա
կան կազ մա կեր պութ յունն է, ո րը մեծ թվով կողմ ա կից ներ ու նի: Ե գիպ տո
սում` ա րա բա կան խո շո րա գույն երկ րում, դեպ քե րի այ դօ րի նակ զար գա ցու մը 
միան գա մայն հա մա պա տաս խա նում էր ԱՄՆի շա հե րին: 

Պար սից ծո ցի ա վա զա նում ԱՄՆ դաշ նա կից Բահ րեյ նում, որ տեղ ընդ դի
մութ յու նը երկ րում սահ մա նադ րա կան միա պե տութ յան հաս տա տում պա հան
ջող շիա մե ծա մաս նութ յունն է, Վա շինգ տո նը գո հու նա կութ յամբ էր խո սում 
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թա գա վո րի խոս տա ցած բա րե փո խում ե րի մա սին` փաս տո րեն կանգ նե լով 
իշ խա նութ յուն նե րի կող քին, թեեւ մեր թընդ մերթ իշ խա նութ յուն նե րից պա
հան ջում էր հաշ վի առ նել ընդ դի մա դիր ու ժե րի պա հանջ ներն ու ի րա վունք
նե րը, ձեռն պահ մալ ճնշում գոր ծադ րե լուց: Բայ ցե ւայն պես` մար տի 13ին, 
երբ Սաուդ յան Ա րա բիա յի զին ված ու ժե րի 1000 հո գա նոց մի զո րա խումբ 
մտավ Բահ րեյն` «երկ րի կեն սա կան, ռազ մա վա րա կան օբ յեկտ նե րը պաշտ
պա նե լու նպա տա կով», Վա շինգ տո նը հայ տա րա րեց, թե դա ռազ մա կան մի
ջամ տութ յուն չէ: Մինչ դեռ ընդ դի մութ յունն այն գնա հա տեց որ պես Բահ րեյ նի 
ժո ղովր դին պա տե րազմ հայ տա րա րե լու փաստ: Վա շինգ տո նի այ դօ րի նակ 
եր կա կի վե րա բեր մուն քը թե րեւս պայ մա նա վոր ված է 1997թ. Վա շինգ տոն
 Մա նա մա պաշտ պա նութ յան 50ամ յա պայ մա նագ րով, ո րի շրջա նակ նե րում 
ԱՄՆի 5րդ նա վա տոր մը գտնվում է Պար սից ծո ցում, իսկ պայ մա նագ րի 
տե ւա կա նութ յան ե րաշ խիք կա րող է լի նել Բահ րեյ նի կա յու նութ յու նը: Բա ցի 
դրա նից, ԱՄՆը բնավ շա հագր գիռ չէ շիա մե ծա մաս նութ յան իշ խա նութ յան 
գա լուն` մտա վա խութ յուն ու նե նա լով դրանց ի րա նա մե տութ յու նից: Ա վե լին` 
ԱՄՆն Ի րա նին նա խազ գու շաց րել է չմի ջամ տել Բահ րեյ նի ներ քին գոր ծե
րին: Միաց յալ Նա հանգ նե րի պաշտ պա նութ յան նա խա րար Ռո բերտ Գեյթ սը 
մար տի 13ին Մա նա մա յում Բահ րեյ նի թա գա ժա ռան գի հետ հան դիպ մա նը 
շեշ տել է, որ ե թե ցան կա նում են զերծ մալ Ի րա նի մի ջամ տութ յու նից, պետք 
է շու տա փույթ ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում եր ի րա կա նաց նեն: 

Լի բիա յում ի սկզբա նե ցան կա լի տար բե րա կը Մո ւա մար Քա դա ֆիի վար
չա կար գի հե ռա ցում էր, ինչն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ինչ պես տե սանք, 
Ա րեւ մուտ քը գնաց ընդ հուպ մին չեւ Քա դա ֆիի դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րի: Թեեւ ռազ մա կան բա խում ե րի հե տե ւան քով եր կիրն ա վե րակ նե
րի է վե րած վում, սա կայն մին չեւ Քա դա ֆիի վերջ նա կան տա պա լու մը դրանք 
շա րու նակ վե լու են:

Սի րիա յի պա րա գա յում Ա րեւ մուտ քը` մաս նա վո րա պես ԱՄՆը, խիստ շա
հագր գիռ է այդ երկ րի իշ խա նա փո խութ յամբ եւ ջանք չի խնա յել էլ ա վե լի 
բոր բո քե լու բռնկած բո ղո քի դրսե ւո րում ե րը: Չէ որ Սի րիան ա րա բա կան 
աշ խար հում միակ եր կիրն է, որ Ի րա նի հետ ու նի սերտ ռազ մա վա րա կան 
փոխ հա րա բե րութ յուն ներ եւ, բա ցի դրա նից, ա պարդ յուն են ան ցել Ի րա նից 
հե ռա նա լու դի մաց ո րոշ հա տու ցում ստա նա լու` Ա րեւ մուտ քի վեր ջին տաս
նամ յա կի հոր դոր նե րը: Դա մաս կո սի հե ռա ցու մը Թեհ րա նից, ան շուշտ, լուրջ 
հար ված կլի նի Ի րա նի տա րա ծաշր ջա նա յին քա ղա քա կա նութ յա նը եւ վեր
ջինս ի րոք զգա լիո րեն դուրս կմղվի Մի ջին Ա րե ւել քի գոր ծըն թաց նե րից, ին չը 
խիստ ցան կա լի է Վա շինգ տո նի հա մար: Ա հա թե ին չու Միաց յալ Նա հանգ
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նե րը կողմ է Սի րիա յի դեմ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լուն եւ ապ րի լի 30ից 
ար դեն սի րիա ցի 3 բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա յի դեմ սահ մա նա փա կում եր 
է կի րա ռել: Մ յուս կող մից էլ Ի րա նին մե ղադ րում է ընդ դեմ ցու ցա րար նե րի 
գոր ծադր ված բռնութ յուն նե րում Սի րիա յի իշ խա նութ յուն նե րին ա ջակ ցե լու 
մեջ: Մինչ դեռ Թեհ րա նը սի րիա կան զար գա ցում ե րը հա մա րում է ընդ հան
րա պես Ա րեւ մուտ քի եւ մաս նա վո րա պես ԱՄՆի սադ րանք նե րի հե տե ւանք` 
կտրա կա նա պես հեր քե լով Ի րա նի հաս ցեին հնչած մե ղադ րանք նե րը:

Ա լե կոծ ված ա րա բա կան աշ խար հում Միաց յալ Նա հանգ նե րի դիր քո րո
շում ա վե լի բյու րե ղա ցավ նա խա գահ Բա րաք Օ բա մա յի մա յի սի 19ի ե լույ
թից հե տո, ին չը մի ջազ գա յին ԶԼՄնե րը գնա հա տե ցին որ պես Մի ջին Ա րե
ւել քում նոր ռազ մա վա րութ յուն19: Քն նա դա տե լով ա րա բա կան երկր նե րին, 
ո րոնք բա րե փո խում եր պա հան ջող նե րի դեմ ճնշում եր են գոր ծադ րում, 
Օ բա ման հստակ ար տա հայտ վեց ի պաշտ պա նութ յուն հա մընդ հա նուր ար
ժեք նե րի` խոս քի, հան րա հա վաք նե րի, կրո նի ա զա տութ յան եւ քա ղա քա կան 
ղե կա վար ներ ընտ րե լու ի րա վուն քի: Միա ժա մա նակ ա րեւմտ յան երկր նե րը, 
որ պես զի տնտե սա կան խնդիր նե րը չխա թա րեն Ե գիպ տո սում ու Թու նի սում 
ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում ե րի ի րա կա նա ցու մը, սկսել են վեր ջին
նե րիս տնտե սա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել: Մա յի սի 19ին նա խա գահ 
Օ բա ման հայ տա րա րեց այդ երկր նե րին վար կեր տրա մադ րե լու եւ ԱՄՆին 
ու նե ցած պարտ քե րը նե րե լու մա սին, իսկ մա յի սի 26ին նման հայ տա րա
րութ յամբ հան դես ե կավ Գեր մա նիա յի կանց լեր Ան գե լա Մեր կե լը20: 

Մի ջի նա րե ւել յան նոր ռազ մա վա րութ յու նը կամ, ինչ պես նշում են մի ջազ
գա յին ԶԼՄնե րը, « Նոր Մի ջին Ա րե ւելք» գա ղա փարն ու ռազ մա վա րութ յու
նը բնավ նոր չէ, այլ նո րո վի ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն է ստեղծ վել 
շնոր հիվ ա րա բա կան երկր նե րում հե ղա փո խութ յուն նե րի ա լիք նե րի բարձ
րաց ման:

* * *

Մի ջին Ա րե ւել քի եւ ընդ հան րա պես ա րա բա կան աշ խար հի (22 եր կիր Հ յու
սի սա յին Աֆ րի կա յում եւ Մի ջին Ա րե ւել քում) ժո ղովր դա վա րաց ման խնդի րը 
Միաց յալ Նա հանգ ներն օ րա կար գա յին էր դարձ րել 2003ից ի վեր, եւ տար
բեր ա ռիթ նե րով այդ երկ րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը շեշ տում էին 
դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րի հա մա ձայն` « Մեծ Մի ջին 

19  www.washingtonpost.com

20  www.dwworld.de, 31 մայիսի 2011թ.:
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Ա րե ւելք» նա խագ ծում ա րա բա կան երկր նե րում կա ռուց ված քա յին բա րե փո
խում ե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ էին ար վում, ո րոնց նպա տակն 
ա րա բա կան հա սա րա կութ յուն նե րի ժո ղովր դա վա րա ցում էր:

Դե ռեւս 2003ի ապ րի լի 9ին Ջորջ Բու շի վար չա կազ մին մոտ կանգ նած 
մի աղբ յուր հայտ նել էր, որ ի րաք յան պա տե րազ մը Վա շինգ տո նի ա ռա վել 
հե ռուն գնա ցող ռազ մա վա րութ յան լոկ ա ռա ջին քայլն է, ո րի նպա տա կը 
տա րա ծաշր ջա նում ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տա տու մը եւ ա հա բեկ չութ
յան դեմ պայ քարն է21: 2003թ. մա յի սի սկզբնե րին, երբ մե կօր յա այ ցով Դա
մաս կոս էր ժա մա նել ԱՄՆ պետ քար տու ղար Քո լին Փաո ւե լը, այս տեղ խոսքն 
ուղ ղե լով թե րեւս ա րա բա կան երկր նե րի ղե կա վար նե րին, հայ տա րա րեց, թե 
վե րա փոխ վող Մի ջին Ա րե ւել քում հին քա ղա քա կա նութ յուն ներն այ լեւս տեղ 
չու նեն: Իսկ 2004թ. փետր վա րի 20ին ֆրան սիա կան «Le Monde» օ րա թերթն 
այս առն չութ յամբ գրեց, որ Միաց յալ Նա հանգ նե րը ռազ մա վա րա կան եւ դի
վա նա գի տա կան մի նա խագ ծի շրջա նակ նե րում նպա տակ ու նի լիո վին փո
փո խութ յան են թար կել ու վե րա կա ռու ցել աշ խար հագ րա կան հսկա յա ծա վալ 
մի տա րածք, ո րը սկսվում է Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում` Մա րոկ կո յի եւ իր մեջ 
ընդգր կում Պա կիս տա նը` Ա սիա յում: Այդ տա րած քը կոչ վե լու էր Մեծ Մի ջին 
Ա րե ւելք: Այ դօ րի նակ հրա պա րա կու մը խիստ դժգո հութ յան ա լիք բարձ րաց
րեց խնդրո ա ռար կա տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում, մաս նա վո րա պես` Ե գիպ
տո սում, Ի րա նում, Սի րիա յում եւ Սաուդ յան Ա րա բիա յում:

Հատ կան շա կան է, որ այն ժա մա նակ փոր ձա գետ նե րը միա հա մուռ կար
ծում էին, թե ա րա բա կան բո լոր երկր նե րի ղե կա վար ներն իշ խա նութ յու նը 
պա հե լու խնդիր ու նեն, քան զի չեն վա յե լում սե փա կան ժո ղովր դի ա ջակ
ցութ յու նը: Ա վե լին` ապս տամ բութ յան նե րու ժը սպառ նա լիք էր դառ նում, 
ին չը կա րող էր ան ցան կա լի հե տե ւանք ներ ու նե նալ թե Ա րեւ մուտ քի եւ թե 
իշ խա նութ յուն նե րի հա մար: Ուս տի ա րա բա կան երկր նե րում իշ խող բռնա
պե տա կան եւ ա պա կան ված վար չա կար գե րը հա նուն իշ խա նութ յան պահ
պան ման պատ րաստ էին բա րե փո խում ե րի ուղ ղութ յամբ քայ լեր կա տա րել, 
թեեւ դրանք խիստ ցա վա գին կլի նեին ի րենց հա մար: Մ յուս կող մից ա րա բա
կան երկր ներն ընդ դեմ հա սա րա կութ յան կա ռուց ված քի` ազ գա յին ու կրո
նա կան ա վան դույթ նե րի քայլ կա տա րե լու մտա վա խութ յուն ու նեին, ո րով հե
տեւ բա ցառ ված չէր, որ դրանք ոտ քի կհա նեին իշ խա նութ յուն նե րից դժգոհ, 
ա ռա վե լա պես հա կաա մե րիկ յան տրա մադ րութ յամբ բնակ չութ յա նը: Մինչ դեռ 
Վա շինգ տոնն ընդգ ծում էր, որ Մեծ Մի ջին Ա րե ւելք նա խագ ծի ի րա կա նաց
մամբ ցան կա նում է տա րա ծաշր ջա նում ժո ղովր դա վա րութ յուն հաս տա տել, 

21  RFI ռադիոկայան, 9 ապրիլի 2003թ.:
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

բա րե փո խել կրթա կան հա մա կար գը, հա սա րա կութ յան մեջ բարձ րաց նել 
կնոջ դիրքն ու դե րը եւ ա զա տա կա նաց նել տնտե սութ յու նը: Սա կայն, քա նի 
որ ա րա բա կան երկր նե րից  շա տե րը դեռ այն ժա մա նակ WTOի ան դամ  էին, 
ինչն ա սել է, թե նրանց տնտե սութ յուն ներն ա զա տա կան ուղղ վա ծութ յուն ու
նեն, ուս տի ա ռա վել կա րե ւոր վում էին կրթա կան հա մա կար գի եւ ա րա բա
կան հա սա րա կութ յուն նե րում կա նանց դե րի ու դիր քի փո փո խութ յուն նե րը, 
ո րոնք ուղղ ված էին ա վան դա պահ ա րաբ ժո ղովր դի բա րո յա հո գե բա նա կան 
դաշ տին ու մշա կույ թին: Ա հա թե ին չով պետք է գլխա վո րա պես պատ ճա
ռա բա նել ա րա բա կան եւ, առ հա սա րակ, նշյալ տա րա ծաշր ջա նում գտնվող 
իս լա մա կան երկր նե րի ընդ դի մա նա լը:

2004թ. մար տի 3ին, ըստ ե րե ւույ թին, ի պա տաս խան ԱՄՆ խնդրո ա ռար
կա ռազ մա վա րա կան նա խագ ծի, Կա հի րեում տե ղի ու նե ցած` Ա րա բա կան լի
գա յի ԱԳ նա խա րար նե րի ար տա հերթ հա մա ժո ղո վում մշակ վեց եւ հաս տատ
վեց մի նա խա գիծ, ո րը կրեց Հա մա տեղ փաս տա թուղթ ա նու նը: Այլ կերպ 
ա սած՝ ա րա բա կան ա ռա վել նշա նա կա լից եւ միա ժա մա նակ ա ռա վել մտա
հոգ երկր նե րը՝ Ե գիպ տո սը, Սի րիան եւ Սաուդ յան Ա րա բիան, ո րո շե ցին ընդ
դեմ Միաց յալ Նա հանգ նե րի նա խագ ծի մշա կել սե փա կա նը` այդ երկր նե րի 
հա սա րա կութ յուն նե րի կա ռուց ված քին հա մա պա տաս խան: Քայլ, ո րը գնա
հատ վեց իբ րեւ դի մա խաղ, ին չով ա րաբ նե րը ցան կա նում են ա սել, թե դրսից 
պար տադր ված Վա շինգ տո նի ժո ղովր դա վա րաց ման նա խագ ծին տուրք չեն 
տա լիս: Ըստ ա րեւմտ յան ԶԼՄնե րի, նշված հա մա ժո ղո վի քննար կում ե րի 
ա ռանց քա յին հար ցերն էին.

1. ժո ղովր դա վա րա ցում անհ րա ժեշտ է եւ պետք է ըն դու նել, սա կայն այդ 
գոր ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաեւ տվյալ երկ րում տի րող պայ
ման ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես ո րոշ երկր նե րի 
փխրուն կա ցութ յու նը: Քան զի փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ 
ցան կա ցած լուրջ եւ կտրուկ քայլ կա րող է ան կան խա տե սե լի հե տե ւանք ներ 
ու նե նալ: Ըստ Ե գիպ տո սի նախ կին նա խա գահ Հոս նի Մու բա րա քի, սրըն թաց 
բա րե փո խում ե րի ի րա կա նա ցու մը կհան գեց ներ տվյալ երկ րի իշ խա նութ յան 
կոր ծան մա նը եւ ա րա բա կան հա սա րա կութ յուն նե րի քայ քայ մա նը:

2. Ակն հայտ է, որ Միաց յալ Նա հանգ նե րի գոր ծադ րած ճնշում ե րը ո րոշ 
չա փով վե րա բե րում էին Իս րա յել Պա ղես տի նի ինք նա վա րութ յուն (ՊԻ) հիմ
նա հար ցին: Ուս տի ա րաբ ԱԳ նա խա րար նե րը քննար կել են նաեւ այդ հար ցը 
եւ կրկին հաս տա տել Սաուդ յան Ա րա բիա յի ներ կա յաց րած նա խա գի ծը, ո րը 
հաս տատ ման իսկ օր վա նից դա տա պարտ ված էր թղթի վրա մա լու22:

22  «Շրջադարձ», համահայկական ամսագիր, թիվ 2, 2004թ., էջ` 435:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

2002թ. փետր վա րի 20ին Սաուդ յան Ա րա բիա յի թա գա ժա ռանգ Աբ դու լա 
բին Աբ դու լա զի զը մի ջի նա րե ւել յան հիմ ա հար ցում ա ռա ջա ցած խո րը ճգնա
ժա մից ելք ա ռա ջար կեց, որն ակն հայ տո րեն դրա կան ար ձա գանք գտավ 
ԱՄՆում, ա րա բա կան աշ խար հում, ո րոշ բա ցա ռութ յուն նե րով` նաեւ Եվ րա
միութ յու նում: Ա ռա ջար կութ յան հիմ քում ըն կած էին ՄԱԿի Անվ տան գութ
յան խորհր դի 338 եւ 242 բա նա ձե ւե րը, ո րոն ցով Իս րա յե լից պա հանջ վում 
էր զոր քե րը դուրս բե րել 1967թ. ա րա բաիս րա յե լա կան 5օր յա պա տե րազ
մի ըն թաց քում գրա ված տա րածք նե րից, ին չի դի մաց ա րա բա կան երկր նե րը 
պաշ տո նա պես ճա նա չե լու էին Իս րա յե լի պե տութ յու նը` բնա կա նոն հա րա
բե րութ յուն ներ հաս տա տե լով վեր ջի նիս հետ: Ինչ պես հայտ նի է, նա խա գահ 
Օ բա ման եւս իր 2011թ. մա յի սի 19ի ե լույ թում` կա րե ւո րե լով Իս րա յելՊԻ 
խա ղա ղութ յան հար ցը, շեշ տել է 1967թ. պա տե րազ մից ա ռաջ մի ջազ գա յին 
սահ ման նե րին Իս րա յե լի վե րա դար ձի անհ րա ժեշ տութ յու նը23, ին չը Թել Ա վի
վը կտրա կա նա պես մեր ժել է:

Ա րա բա կան լի գա յի ԱԳ նա խա րար նե րի մար տի 3ի հա մա ժո ղո վի հաս
տա տած փաս տա թուղ թը պետք է քննարկ վեր ան դամ երկր նե րի գա գա թա
ժո ղո վում, ո րը, ըստ նա խա տես վա ծի, տե ղի էր ու նե նա լու մար տի 29ին Թու
նի սում: Սա կայն մար տի 27ին վեր ջինս հայ տա րա րեց, թե ան դամ երկր նե րի 
ԱԳ նա խա րար նե րին չի հա ջող վել հա մա ձայ նութ յան գալ գա գա թա ժո ղո վի 
օ րա կար գի շուրջ, ուս տի այն ա նո րոշ ժա մա նա կով հե տաձգ վում է: Այ նու հե
տեւ քննարկ ման ա ռար կա դար ձան այդ տա րա ձայ նութ յուն նե րը, եւ գա գա
թա ժո ղովն այդ պես էլ տե ղի չու նե ցավ:

2004թ. մար տի 5ին ա մե րիկ յան «Ն յու Յորք թայմս» օ րա թեր թը Մեծ Մի
ջին Ա րե ւելք նա խագ ծին ա րաբ նե րի հա կադր վե լու մա սին գրեց, որ հիշ յալ 
երկր նե րը մտա վա խութ յուն ու նեն, թե նախ Վա շինգ տո նը կա րող է նա խա գի
ծը կյան քի կո չել ա ռանց այդ երկր նե րի հետ խորհր դակ ցե լու եւ, բա ցի դրա
նից, ԱՄՆը ցան կա նում է վե րագ ծել Մի ջին Ա րե ւել քի քար տե զը, ին չը հան
գեց նե լու է մի ջամ տութ յան տվյալ երկր նե րի ներ քին գոր ծե րին: Մար տի 5ին 
Փա րի զում կրկին քննա դա տե լով Մեծ Մի ջին Ա րե ւելք նա խա գի ծը, Ե գիպ տո
սի նա խա գահ Հոս նի Մու բա րա քը նշել էր, որ նա խագ ծի ի րա կա նա ցում այդ 
երկր նե րում բռնութ յուն նե րի ու խռո վութ յուն նե րի պատ ճառ կդառ նա: Սա այն 
դեպ քում, երբ Միաց յալ Նա հանգ նե րը ջան քեր էր գոր ծադ րում Եվ րա միութ
յանն ու ՆԱՏՕի ան դամ ե րին բա ցատ րե լու, որ հակ ված չէ այդ նա խագ ծի 
մի ջո ցով տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րին պար տադ րել քա ղա քա կան կա ռույց
նե րի բա րե փոխ ման ընդ հա նուր տի պօ րի նակ կամ Իս րա յելՊԻ խնդրի լու

23  www.radiofarda.com, 21 մայիսի 2011թ.:
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ծու մը փո խա րի նել այդ նա խագ ծի ի րա գործ մամբ: Սա կայն Ֆ րան սիան ու 
Գեր մա նիան Եվ րա միութ յու նից պա հան ջե ցին ԱՄՆի խնդրո ա ռար կա նա
խագ ծի դի մաց մշա կել լրա ցու ցիչ նա խա գիծ, որ տեղ ա ռանց քա յի նը կլի ներ 
մի ջի նա րե ւել յան հիմ ա հար ցի լու ծու մը24:

Վա շինգ տոնն ա րա բա կան աշ խար հի  ժո ղովր դա վա րաց ման այդ նա
խա գիծն ըն դու նե լի դարձ նե լու նպա տա կով ո րոշ քայ լեր կա տա րեց: 2004թ. 
մար տի 20ին պետ քար տու ղար Քո լին Փաո ւե լը Քու վեյ թում հայ տա րա րեց, որ 
Մի ջին Ա րե ւել քում ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում ե րը պետք է կա տար
վեն տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի ներ սից` շեշ տե լով, որ Միաց յալ Նա հանգ նե
րը նպա տա կամղ ված չէ այդ փո փո խութ յուն նե րը պար տադ րել տվյալ երկր
նե րին: Ընդգ ծեց նաեւ, որ Քու վեյ թի ղե կա վա րութ յան հետ նրա բա նակ ցութ
յուն նե րի ա ռանց քը տա րա ծաշր ջա նի հա մար լավ ա պա գա կեր տելն է, ա պա 
հա վե լեց, թե տա րա ծաշր ջա նում լսե լի են ա զա տութ յուն տեն չա ցող նե րի ձայ
ներ, «ուս տի մենք մտա հոգ ված ենք, որ տա րա ծաշր ջա նում կան մար դիկ, 
ով քեր ձգտում են ա զա տո րեն ար տա հայ տել ի րենց տե սա կետ նե րը, բայց ի 
վի ճա կի չեն դա ա նե լու»: 

Հարկ է միա ժա մա նակ նշել, որ 2003ից Վա շինգ տո նը գործ նա կան քայ
լեր էր կա տա րում Մեծ Մի ջին Ա րե ւելք նա խա գի ծը կյան քի կո չե լու ուղ ղութ
յամբ, այդ նպա տա կով 2003թ. հու լի սին ԱՄՆ Կոնգ րե սը հաս տա տեց մի օ րի
նա գիծ, հա մա ձայն ո րի` 1,5 մի լիոն դո լար էր հատ կաց վել Մի ջին Ա րե ւել քին 
ուղղ ված 24ժամ յա ռա դիո հե ռուս տա տե սութ յան ցանց ստեղ ծե լու հա մար, 
ին չի նպա տա կը հա կաա մե րիկ յան տրա մադ րութ յուն նե րը Մի ջին Ա րե ւել քում 
մեղ մելն էր: Բա ցի դրա նից, ԱՄՆ պետ քար տու ղա րութ յու նը 2005թ. բյու ջեից 
190 մի լիոն դո լար հատ կաց րեց Մեծ Մի ջին Ա րե ւելք նա խագ ծի ի րա կա նաց
ման հա մար: Պետ քար տու ղար Քո լին Փաո ւելն այս առն չութ յամբ հայտ նել 
էր, որ Մեծ Մի ջին Ա րե ւել քում ժո ղովր դա վա րաց ման տա րա ծու մը կնպաս տի 
ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րին25:  

* * *

Ըստ ե րե ւույ թին` հենց վե րո հիշ յալ հան գա մանք նե րը հիմք ըն դու նե լով 
է, որ վեր լու ծա բան նե րից ո մանք ա րա բա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցա
ծը հա մա րում են ԱՄՆի ձեռ քի գոր ծը: Հատ կան շա կան է նաեւ, որ Ռու
սաս տա նում անց կաց ված  հար ցում ե րի արդ յունք նե րով` մարդ կանց 80 

24 RFI ռադիոկ այան, 5 մարտի 2004թ.:

25 R FI ռադիոկայան, 11 մարտի 2004թ.:
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տո կոսն ա րա բա կան աշ խար հում ստեղծ ված ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կի 
հե ղի նակ է ան վա նել ԱՄՆին, ա վե լի ստույգ` CIAին26:

Անդ րա դառ նա լով ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Ռու
սաս տա նի` որ պես Հա րա վա յին Կով կա սում խիստ շա հագր գիռ պե տութ յան, 
տե սա կետ նե րին, կա րե լի է նշել, որ դրանց հա մա ձայն` հե ղա փո խութ յուն ներ 
ծնող պատ ճառ նե րը տար բեր երկր նե րում տար բեր են: Միա ժա մա նակ կա
րե ւոր վում են տնտե սա կան գոր ծոն նե րը, մաս նա վո րա պես վեր ջին տա րի
նե րի հա մաշ խար հա յին ճգնա ժամ ու սննդամ թեր քի գնա ճը, քա ղա քա կան 
ու հա սա րա կա կան դժվար լու ծե լի խնդիր նե րը եւ լրատ վա կան նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնք ար տա քին հզոր ազ դակ նե րի մի ջամ տութ յուն նե
րով վե րած վել են հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան հե ղա փո խութ յուն նե
րի27: Թե րեւս հենց ար տա քին մի ջամ տութ յուն նե րի գոր ծոնն է, որ մտա
հո գում է Մոսկ վա յին` հան գա մանք, ո րով էլ կա րե լի է պատ ճա ռա բա նել 
ա րա բա կան աշ խար հի հու զում ե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս դիր քո րո շու մը: 
Ռու սաս տանն ի սկզբա նե խիստ դեմ է ար տա հայտ վել ա րա բա կան երկր
նե րի ներ քին գոր ծե րին օ տա րերկր յա մի ջամ տութ յուն նե րին ու բռնութ յուն
ներ գոր ծադ րե լուն, հոր դո րել է ընդ դի մութ յուն նե րի ու իշ խա նութ յուն նե րի 
մի ջեւ ծա գած խնդիր նե րը լու ծել բա նակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով:

Վեր լու ծա բան նե րը շեշ տում են, որ Մոսկ վան` հաշ վի առ նե լով Ա րեւ
մուտ քի ազ դե ցիկ դերն ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րում, խիստ մտա
հոգ ված է ոչ միայն ա պա գա յում Ռու սաս տա նի անվ տան գութ յան տա րա
ծա գո տի հա մար վող Մի ջին Ա սիա եւ Հա րա վա յին Կով կաս դրանց ներ թա
փանց մամբ, այ լեւ դե պի Ռու սաս տա նի ան հան գիստ շրջան ներ, մաս նա վո
րա պես` Հ յու սի սա յին Կով կաս այդ հե ղա փո խութ յուն նե րի տա րած մամբ: 
Ռու սաս տա նը նաեւ մտա վա խութ յուն ու նի, որ Ա րեւ մուտ քի հնա րա վոր 
սխալ քայ լե րի հե տե ւան քով սկսված ընդվ զում ե րը կդառ նան ան վե րահս
կե լի, եւ իշ խա նութ յան կգան ծայ րա հեղ իս լա մա կան ու ժե րը: Այս մա սին 
Բր յու սե լում հրա վիր ված ա սու լի սում հայտ նել էր ՌԴ վար չա պետ Վ լա դի
միր Պու տի նը` շեշ տե լով, որ Ա րեւ մուտ քի սխալ քա ղա քա կա նութ յան հե տե
ւանք էր Ի րա նում իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա կը, երբ պաշտ
պա նե լով հե ղա փո խա կան նե րին, լուրջ ճնշում եր գոր ծադ րե ցին նախ կին 
շա հի վրա28: 

26  www.iras.ir, 29 մայիսի 2011թ.:

27  «Իզվեստիա» օրաթերթ, «Միջին Արեւելքի զարգացումերի ուսումասիրություն», 
Կոնստանդին Կասաչով, 4 ապրիլի 20 11 թ.

28  www.iraneurasia.ir,  2 9 մայիսի 2011թ.:
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Ա րա բա կան  աշ խար հի հու զում ե րի մա սին ռուս վեր լու ծա բան նե րի 
շրջա նում կան նաեւ այլ տե սա կետ ներ: Այս պես, Ա լեք սանդր Կուզ նե ցո վը` 
վկա յա կո չե լով ազ գագ րա գետ, պատ մա բան Լեւ Գու միլ յո վի Մի ջին Ա րե ւել քի 
վե րա բեր յալ կան խա տե սում ե րը, հա մա ձայն ո րոնց` Մի ջին Ա րե ւել քում  20
րդ դա րասկզ բում գա ղու թա տի րա կան քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում 
ձե ւա վոր ված  պե տութ յուն նե րը փլուզ վե լու են եւ ստեղծ վե լու է մեկ ընդ հա
նուր ա րա բա կան աշ խարհ, նշում է, որ այդ զար գա ցում ե րը սրբագ րում 
են 1952թ. Ե գիպ տո սից սկսած հե ղա փո խութ յուն նե րի եւ ա պա ցու ցում են 
դրանց սխա լա կա նութ յու նը: Կուզ նե ցո վը մեր ժում է այդ հե ղա փո խութ յուն
նե րի դրդա պատ ճառ նե րի շուրջ առ կա տե սա կետ նե րը` ա րա բա կան աշ խար
հում տնտե սա կան ան հա ջո ղութ յուն նե րը, ար մա տա կան իս լա մի գոր ծո նը 
եւ ԱՄՆի սադ րան քը` շեշ տե լով, որ սկսված գոր ծըն թաց նե րը հան գեց նե լու 
են ա րա բա կան հա մընդ հա նուր քա ղա քա կան դաշ տի ստեղծ մա նը, ան կախ 
նրա նից, թե այն դաշ նա յին կլի նի, կոն ֆե դե րա ցիա, կամ էլ խա լի ֆա յութ յուն, 
ա պա հա վե լել, որ գոր ծըն թա ցը կա րող է լի նել տե ւա կան` 2030 տա րի: Հարկ 
է նշել, որ հաշ վի առ նե լով մի շարք հան գա մանք ներ, սկսվա ծը միա վոր ման 
գոր ծըն թաց հա մա րե լը, այն էլ նման ժա մա նա կաըն թաց քում, խիստ ան հա
վա նա կան է29: Սա կայն «ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րում» իս լա մի դե րի 
առն չութ յամբ Կուզ նե ցո վի տե սա կետ նե րը հա մընկ նում են ռուս փոր ձա գետ
նե րի տե սա կետ նե րին: Ռուս հայտ նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Եվ գե նի Պ րի մա
կո վը « Մոս կովս կիե նո վոս տի» օ րա թեր թին տված հար ցազ րույ ցում ա սել էր, 
որ դրանք բնավ կրո նա կան բնույթ չու նեն: Ըստ նրա, ընդվ զում երն իշ խող 
բռնա պե տութ յուն նե րի, կո ռուպ ցիա յի, գոր ծազր կութ յան դեմ են: Պ րի մա կո վը 
միա ժա մա նակ նշել էր, որ թեեւ բո ղո քող նե րի պա հանջ նե րը տնտե սա կան 
են, սա կայն դրանք չեն ժխտում այն ի րո ղութ յու նը, որ վեր ջին տաս նամ յակ
նե րում տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի մեծ մա սում բնակ չութ յան կյան քը բա րե
լավ վել է:

Ա րա բա կան աշ խար հում Ռու սաս տա նը, որ հե ղա փո խութ յուն նե րից հե տո 
թե րեւս այդ տեղ ա վե լի է զի ջե լու դիր քե րը, ա ռա վել սերտ, բազ մա կող մա նի 
փոխ հա րա բե րութ յուն ներ ու ներ Ալ ժի րի, Ե գիպ տո սի, Լի բիա յի եւ Սի րիա յի 
հետ: Մոսկ վա Կա հի րե փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք Ռու սաս տա նը հա
ճախ ռազ մա վա րա կան էր ան վա նում, ակն հայ տո րեն ընդ լայն վել էին ա ռեւտ
րատն տե սա կան եւ, հատ կա պես, զբո սաշր ջութ յան աս պա րե զում: Ռու սաս
տա նը հաղ թող էր ճա նաչ վել այդ երկ րում ԱԷԿ կա ռու ցե լու հա մար հայ տա
րար ված մրցույ թում: 

29  Ռուսական «Օդնակո» պարբերական,16 մայիսի 2011թ.:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Ռու սաս տա նը, ինչ պես նշվում է, հան կար ծա կիի էր ե կել ա րա բա կան աշ
խար հում` մաս նա վո րա բար Ե գիպ տո սում տե ղի ու նե ցած զար գա ցում ե րից, 
ին չի մա սին վկա յում է փետր վա րի 10ին` իշ խա նութ յու նից Մու բա րա քի հե
ռա նա լու նա խօ րեին, Ռու սաս տա նի ԱԳ փոխ նա խա րար Ա լեք սանդր Սուլ
թա նո վի այ ցը այդ եր կիր: Թե պետ Մու բա րա քից հե տո ՌԴ արտ գործ նա խա
րար Լավ րո վի` Ե գիպ տոս կա տա րած այ ցով Ռու սաս տա նը ձգտում էր վերս
տին ցու ցադ րել եր կու երկր նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե կա մա կան 
բնույ թը, սա կայն Մոսկ վան այժմ հար կադր ված է հաշ վի նստել նաեւ « Մու
սուլ ման եղ բայր նե րի» հետ, ո րը Ե գիպ տո սում կա րե ւոր քա ղա քա կան միա
վոր է: Բայց դա այն քան էլ դյու րին չի լի նի, քա նի որ ռուս խորհր դա կան նե րի 
վրա հար ձա կում եր գոր ծե լով` « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» շար ժու մը տեղ է 
գտել Ռու սաս տա նի կազ մած ա հա բեկ չա կան կա ռույց նե րի ցան կում:

Ռու սաս տա նը 2004թ. Լի բիա յի դեմ սահ ման ված սահ մա նա փա կում ե րի 
վե րա ցու մից հե տո այդ երկ րին զենք վա ճա ռե լու 5 պայ մա նա գիր է կնքել, 
իսկ 2008ին խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից մա ցած նրա 4,5 մի լիարդ դո լար 
պարտ քը չեղ յալ է հա մա րել: Կող մե րը նաեւ 2,2 մի լիարդ դո լար ար ժո ղութ
յամբ սպա ռա զի նութ յուն վա ճա ռե լու շուրջ նախ նա կան հա մա ձայ նութ յան 
էին ե կել: Աս վա ծին պետք է հա վե լել այդ երկ րի է ներ գե տի կա յի աս պա րե
զում ռու սա կան ըն կե րութ յուն նե րի լուրջ ներդ րում ե րը, ինչ պե սեւ 554 կմ  
եր կաթ գիծ կա ռու ցե լու նպա տա կով 2,2 մի լիարդ եվ րո ար ժո ղութ յամբ պայ
մա նա գի րը ռու սա կան ըն կե րութ յուն նե րի հետ: Այ սու հան դերձ` Ռու սաս տա
նը ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խորհր դում Քա դա ֆիի դեմ թիվ 1973 բա նա ձե
ւին ձեռն պահ քվեար կե լով` թույլ տվեց այն հաս տա տել, ին չը բա ցատր վում 
է Ա րեւ մուտ քի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում լար վա ծութ յու նից խու սա փե լու 
հան գա ման քով, ինչ պես նաեւ այն մտա վա խութ յամբ, որ հե ղա փո խութ յան 
ա լի քը կա րող է տա րած վել Ալ ժի րում, ո րը ռու սա կան զեն քի խո շոր գնորդ
նե րից է (ամ բողջ ար տա հա նութ յան 13 տո կո սը): Այ սինքն` նա խա գահ Դ միտ
րի Մեդ վե դեւն Ա րեւ մուտ քի հետ բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
պահ պա նու մը գե րա դա սեց ռու սա կան ըն կե րութ յուն նե րի տնտե սա կան շա
հե րից` ար ժա նա նա լով Դու մա յի 350 ան դամ ե րի քննա դա տութ յա նը, ո րոնք 
Լի բիա յի ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ հայ տա րա րե ցին, թե մար դա սի րա կան 
պատր վա կով թիվ 1973 բա նա ձե ւի օգ տա գոր ծու մը մի ջամ տութ յուն է ան
կախ երկ րի ներ քին գոր ծե րին, ին չը կա րող է դառ նալ օ րի նա չա փութ յուն 30: 
Իր հեր թին` վար չա պետ Վ լա դի միր Պու տի նը վե րոնշ յալ բա նա ձե ւին Ռու սաս

30  Վիկտոր Լիտովկին, «Լիբիայի զարգացումերն ու Ռուսաստանի դիրքորոշումերը», 
«Նեզավիսիմայա գազետա» օրաթերթ, 25 մարտի 2011թ.:
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

տա նի ձեռն պահ քվեար կու մը գնա հա տեց ոչ ճիշտ եւ հապշ տապ կա տար
ված քայլ31: Ա վե լին` ՆԱՏՕի ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը նա հա մա րեց 
ոճ րա գոր ծութ յուն` բնու թագ րե լով որ պես ա րեւմտ յան երկր նե րի խա չակ րաց 
ար շա վանք: Մոսկ վան նաեւ ան հա ջող փորձ կա տա րեց Քա դա ֆիի եւ ընդ դի
մութ յան մի ջեւ որ պես միջ նորդ հան դես գա լու ուղ ղութ յամբ:

Ռու սաս տան Սի րիա փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը Մոսկ վան կա րե ւո րում է 
ոչ միայն ռու սա կան զեն քի խո շոր գնոր դի (5րդ տե ղում է 80 երկր նե րի մեջ) 
տե սանկ յու նից, այ լեւ Մի ջերկ րա կան ծո վում ու նե ցած միակ փոքր նա վա տոր
մի հա մար, ո րը գտնվում է Սի րիա յի Թիր թուս նա վա հանգս տում: Չ նա յած 
Լի բա նա նի առն չութ յամբ` մաս նա վո րա պես Ռաֆիկ Հա րի րիին ա հա բե կե լու 
խնդրով Սի րիա յի դեմ ՄԱԿում բա նա ձե ւեր հաս տա տե լիս, չի պաշտ պա
նել Դա մաս կո սին, սա կայն այդ երկ րում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի հար ցում 
Մոսկ վան ՄԱԿում բա վա կան կոշտ դիր քո րո շում ըն դու նե լով` ոչ միայն թույլ 
չտվեց, որ Անվ տան գութ յան խորհր դի ապ րի լի 27ի նիս տում հաս տատ վի 
Ա րեւ մուտ քի կող մից ա ռա ջարկ ված բա նա ձե ւը, այ լեւ ար գե լա փա կեց նրանց 
տե սա կետ ներն ար տա հայ տող հայ տա րա րութ յան  հրա պա րա կու մը: Մոսկ
վան իր դիր քո րո շու մը պատ ճա ռա բա նել է Մի ջին Ա րե ւել քում ստեղծ ված ան
կա յու նութ յան խո րաց մա նը չնպաս տե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ, ին չը կա րող է 
հան գեց նել մի ջի նա րե ւել յան տա րա ծաշր ջա նում պա տե րազ մի բռնկման, եւ 
ան կախ երկր նե րի ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու հան գա ման քով: Ճգ նա ժա
մից դուրս գա լու նպա տա կով Մոսկ վան միա ժա մա նակ իշ խա նութ յուն նե րին 
ու ընդ դի մութ յա նը հոր դո րում էր նստել բա նակ ցութ յուն նե րի սե ղա նի շուրջ, 
հրա ժար վել փո խա դարձ բռնութ յուն ներ գոր ծադ րե լուց եւ Դա մաս կո սին կոչ 
էր ա նում շու տա փույթ կեր պով ի րա գոր ծել խոս տա ցած բա րե փո խու մե րը` 
ա ռանց Լի բիա յի փորձն այս տեղ կի րա ռե լու32:

Ինչ պես  նշվեց, Ռու սաս տա նին ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն ներն ա ռա
վե լա պես մտա հո գում են Մի ջին Ա սիա յի ու Հա րա վա յին Կով կա սի հան րա պե
տութ յուն նե րում եւ, նույ նիսկ, Ռու սաս տա նում դրանց հնա րա վոր տա րած
ման հա մար: Թեեւ ա րա բա կան եւ նախ կին խորհր դա յին երկր նե րի մի ջեւ 
տար բե րութ յուն նե րը գե րա զան ցում են նմա նութ յուն նե րին` հիմ ա կա նում իշ
խա նութ յուն նե րից ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ յան դժգո հութ յու նը, սա կայն դա 
չի կա րող փա րա տել Ռու սաս տա նի ան հանգս տութ յուն նե րը, երբ այն տեղ իշ
խող տե սա կետն է, թե Ա րեւ մուտքն ի զո րու է մի ջամ տել վե րը նշված երկր նե

31  Ֆեոդոր Լուկյանով, «Լիբիայի դիմաց երկու Ռուսաստան», «Ռիա նովոստի», 30 
մարտի 2011թ.:

32  Ալեքսանդր Իզյումով, «Ռուսական տեսակետ Սիրիայի դեպքերի վերաբերյալ», 
«ԿոմերսանտՎլաստ», 20 ապրիլի 2011թ.:
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րում դժգո հութ յան ցան կա ցած դրսե ւոր ման եւ ապս տամ բութ յան հար ցում: 
Այդ մտա հո գութ յուն ներն ա վե լի լուրջ բնույթ ստա ցան ա րեւմտ յան քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րի, այդ թվում սե նա տոր Ջոն Մաք քեյ նի եւ հե ղի նա կա վոր 
ԶԼՄնե րի հնչեց րած նա խազ գու շա ցում ե րից հե տո, թե վե րո հիշ յալ տա րա
ծաշր ջան նե րում ժո ղովր դա կան ընդվ զում ե րի բռնկման հնա րա վո րութ յու նը 
չի կա րե լի բա ցա ռել:  

Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում եւ ա րա բա կան Մի ջին Ա րե ւել քում բարձ րա ցած 
ժո ղովր դա վա րութ յան, խոս քի ա զա տութ յան հուժ կու ա լի քը, ան շուշտ, պետք 
է տա րած վեր առն վազն նման պայ ման նե րում գտնվող հա րա կից տա րա
ծաշր ջան նե րում: Այդ մա սին են վկա յում Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում անց յալ դա
րի 80ա կան նե րի վեր ջե րին ժո ղովր դա վա րա կան պա հանջ նե րով բռնկված 
շար ժում ե րը, ո րոնց ազ դե ցութ յու նը հա սավ մին չեւ Ին դո նե զիա, որ տեղ էլ 
90ա կան նե րին հան գեց րեց Հա րա վա յին Թի մո րի ան կա խութ յա նը եւ երկ րի 
մաս նա կի ժո ղովր դա վա րաց մա նը:

Իսկ ե թե խնդրո ա ռար կա տա րա ծաշր ջան նե րում, որ տեղ իշ խում են 
գլխա վո րա պես բռնա պե տա կան կար գեր, ցնցում ե րը ժո ղովր դա վա րա կան 
ա ռու մով լուրջ ձեռք բե րում եր ար ձա նագ րեն, ա պա դրանց ազ դե ցութ յունն 
էլ ա վե լի հե ռուն է գնա լու, քան Հա րա վա յին Կով կասն ու Մի ջին Ա սիան են: 
Ն ման կար ծիք է հայտ նել նաեւ Մի խա յիլ Գոր բա չո վը` հայ տա րա րե լով, թե 
այդ ա լի քը վաղ թե ուշ հաս նե լու է Ռու սաս տան33:

Հա րա վա յին Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րում տի րող ի րա վի ճա կի մա
սին խո սե լիս հարկ է նշել, որ իշ խող վար չա կար գի ա ռա վել բռնա պե տա կան 
բնույ թով եւ  տնտե սա կան` նավ թա գա զա յին ե կա մուտ նե րով պայ մա նա վոր
ված ո րո շա կի չա փով մի ջին խա վի առ կա յութ յամբ ա րա բա կան աշ խար հին 
ա ռա վել նման է Ադր բե ջա նը: Այս տեղ առ կա է կա րե ւոր մի հան գա մանք եւս. 
Ադր բե ջա նի բնակ չութ յան ա ճը Հա րա վա յին Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե
րում ա մե նա բարձրն է, հե տե ւա բար մեծ տո կոս են կազ մում ե րի տա սարդ նե
րը, ին չը բնո րոշ է ա րա բա կան երկր նե րին: Բա ցի դրա նից, ինչ պես հայտ նի է, 
ա րա բա կան աշ խար հի հե ղա փո խութ յուն նե րում, ան կախ դրանց կրո նա կան 
բնույ թից, կա րե ւոր դեր են ու նե ցել մզկիթ ներն ու ուր բա թօր յա ա ղոթք նե րը34, 
իսկ Ադր բե ջա նում դրանք բա վա կան ակ տիվ են, եւ իշ խա նութ յուն նե րը ջան
քեր են գոր ծադ րում վե րահս կե լի դարձ նե լու, ան գամ քայ լեր են կա տա րում 
ինչոր կերպ տար բե րութ յուն ստեղ ծե լու ի րան ցի եւ ադր բե ջան ցի շիա հա

33 Իրանի «Եվրասիա» հետազոտական կենտրոն` www.iras.ir, 23 մայիսի 2011թ.:

34 Թերեւս հենց նման մտավախու թյուններով է պայմանավորված Տ աջիկստանում 
անչափահասների  մզկիթ հաճախելը սահմանափա կո ղ օ րենքի հաստատումը:
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վա տաց յալ նե րի ու հո գե ւո րա կան նե րի մի ջեւ, սահ մա նա փա կե լու նրանց մի
ջեւ առ կա սերտ կա պե րը` ըստ ե րե ւույ թին կրո նա կան նե րի գոր ծու նեութ յու
նը լիո վին վե րահս կե լու եւ ի րան ցի նե րի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նից նրանց 
զերծ պա հե լու նպա տա կով:

Ա հա թե ին չու վեր ջին շրջա նում ադր բե ջա նա կան ԶԼՄնե րում` այդ երկ րի 
խորհր դա րա նում կրո նա կան ա զա տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ նոր օ րի նագ
ծի շրջա նակ նե րում, լուրջ քննար կում ե րի ա ռար կա է դար ձել իշ խող  «Ե նի 
Ա զեր բայ ջան» կու սակ ցութ յան ան դամ Սիա վուշ Նով րու զո վի ա ռա ջար կութ
յու նը, ո րով նոր զգեստ ներ են նա խա տես վում հո գե ւո րա կան նե րի հա մար: 
Նա նշել է, որ ադր բե ջան ցի հո գե ւո րա կան նե րը չպետք է չալ մա կրեն, քա նի 
որ դա ի րան ցի հո գե ւո րա կան նե րի զգեստ նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից 
է: Նով րու զո վը նաեւ ա ռա ջար կել է հա վա քել շիա կրո նա կան կենտ րոն նե րի 
կող մից տե ղադր ված ըն ծա յատ վութ յան արկ ղե րը: Հա կադր վե լով այդ ա ռա
ջար կին, Կով կա սի մահ մե դա կան նե րի ա ռաջ նորդ շեյ խու լիս լամ Ալ լահ շուք
յուր Փա շա զա դեի եղ բայր Ջա վան շիր Փա շա զա դեն « Կով կաս ին ֆո» կայ քին 
տված հար ցազ րույ ցում շեշ տել է, թե « Նով րու զո վը, ե րե ւում է, լա վա տեղ յակ 
չէ օ րենք նե րին, քա նի որ օ րեն քում հստակ նշված է, որ կրո նա կան հա մայնք
ներն ի րենց գոր ծու նեութ յան մա սին զե կու ցում են հո գե ւոր խոր հուրդ նե րին 
եւ ոչ թե իշ խա նութ յուն նե րին, իսկ չալ մա կրում են նաեւ ա րաբ հո գե ւո րա
կան նե րը»35: Փա շա զա դեի մտա հո գութ յու նը, ըստ ե րե ւույ թին, ա վե լի շատ 
այդ արկ ղերն են, ո րոնք տե ղադր վել են Ի րա նի օ րի նա կով, եւ այն ե կամ տից 
զրկվե լը, ո րը տնօ րի նում է իր եղ բայ րը: « Բա քի խա բար» օ րա թեր թը` գո վես
տով խո սե լով թուրք հո գե ւո րա կան նե րի հան դեր ձան քի մա սին, նշել է, որ 
ադր բե ջան ցի հո գե ւո րա կան նե րը գե րա դա սում են ըն դօ րի նա կել հա րե ւան 
երկր նե րին, ա ռա ջին հեր թին` ի րան ցի նե րին, «եւ սա այն դեպ քում, երբ շա
տե րին դա դուր չի գա լիս, նաեւ ան ճա շակ է: Եվ, ընդ հան րա պես, ին չո՞ւ պետք 
է ըն դօ րի նա կենք օ տար նե րին, մի՞ թե մենք ազ գա յին տա րազ չու նենք»: 

Կ րո նա գետ Ալ շադ Մի րին կրո նա վոր նե րի զգեստ նե րի մա սին ա սել է, թե 
«հե ղա փո խա կան» ա ռա ջար կութ յուն է ար վել. «Այն պես, ինչ պես հագն վում են 
մեր հո գե ւո րա կան նե րը, ո րե ւէ կապ չու նի իս լա մի հետ: Ա վե լին` մենք պետք 
է  հար ցը հիմ ո վին լու ծենք, կրո նա կան գոր ծիչ հաս կա ցութ յու նը պետք է 
վե րաց վի, քա նի որ նման հաս կա ցութ յուն իս լա մում գո յութ յուն չու նի, հո գե ւո
րա կան նե րի աս տի ճան նե րը վերց ված են քրիս տո նեութ յու նից»: Նա շեշ տել է, 
որ ադր բե ջան ցի հո գե ւո րա կան նե րի զգեստ ներն առնչ վում են Ի րա նում առ
կա կրո նա կան գոր ծիչ հաս կա ցութ յա նը` հա վե լե լով, թե Մո հա մեդ մար գա րեի 

35  www. ir ane urasia.ir, 29 մայիսի 2011թ.:   
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հա գուս տը հա սա րակ ա րա բի հա գուստ էր, ին չը հա մա պա տաս խա նում էր 
ա րա բա կան բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին36:

Ե թե այս ա մե նին հա վե լենք, որ իս լա մա կան նե րը («Ադր բե ջա նի իս լա մա
կան հան րա պե տութ յուն» ա պօ րի նի կու սակ ցութ յու նը)` շա հար կե լով ղա րա
բաղ յան հար ցը, փոր ձել են բո ղո քի ցույ ցեր կազ մա կեր պել ի րենց կրո նա կան 
պա հաջ նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար, ա պա հաս կա նա լի կլի նի Իլ համ Ա լիե ւի 
վար չա կար գի մտա հո գութ յունն այդ երկ րում իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան 
առն չութ յամբ, ին չի հա վա նա կա նութ յու նը ներ կա դրութ յամբ ի րա կան չէ: Այս 
հա մա տեքս տով պետք է բա ցատ րել նաեւ ըն թա ցիկ տար վա փետր վա րին 
Ի րա նի «Է մամ Խո մեյ նիի ան վան օ ժան դա կութ յան կո մի տե» բա րե գոր ծա կան 
կազ մա կեր պութ յան մաս նաճ յու ղի  փա կու մը, ո րը, ըստ ի րա նա կան աղբ յուր
նե րի, 90ա կան նե րի սկզբնե րից առ այ սօր, զգա լի օգ նութ յուն է ցու ցա բե րել 
ադր բե ջան ցի փախս տա կան նե րին, պա տե րազ մի մաս նա կից նե րին, զոհ ված
նե րի ու հաշ ման դամ ե րի ըն տա նիք նե րին: Մին չեւ հի մա էլ 40 հա զար չքա
վոր ներ օգտ վում են այդ կազ մա կեր պութ յան տրա մադ րած նպաստ նե րից 
ու նյու թա կան օ ժան դա կութ յու նից: Սա կայն ա րա բա կան աշ խար հում ծայր 
ա ռած հու զում ե րից շատ չան ցած` ադր բե ջա նա կան ԶԼՄնե րը սկսե ցին այդ 
կազ մա կեր պութ յա նը մե ղադ րել ան ջա տո ղա կան նե րին ա ջակ ցե լու հա մար37, 
ին չը եւ ի վեր ջո պատ ճառ դար ձավ ան հիմ պատր վա կով փա կե լու մաս նաճ
յու ղը, ո րի ցու ցա բե րած անգ նա հա տե լի օգ նութ յուն նե րին քա նիցս անդ րա
դար ձել էին թե հայր եւ թե որ դի Ա լիեւ նե րը:

Ինչ վե րա բե րում է « Հա սա րա կա կան միութ յուն» դա շին քը ձե ւա վո րած 
ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի ապ րիլ յան ցույ ցե րին, ո րոնց գլխա վոր 
պա հան ջը Ա լիե ւի հրա ժա րա կան էր, ա պա դրանք ան շուշտ կրում էին «Ա րա
բա կան գար նան» ազ դե ցութ յու նը` առն վազն հո գե բա նա կան ա ռու մով: Թե
րեւս այդ մտա վա խութ յամբ էին պայ մա նա վոր ված ընդ դի մութ յան` հու նի սի 
19ին նա խա տես ված ցույ ցի ար գե լու մը եւ 11 մար դու ձեր բա կա լութ յու նը: 

Չ նա յած այդ ցույ ցե րը ժո ղովր դա կան բնույթ չէին կրում եւ զուտ իշ խա
նա փո խութ յան նպա տակ ներ էին հե տապն դում, այ դու հան դերձ ժո ղովր դա
կա նի վե րած վե լու սպառ նա լի քը լուրջ կլի ներ, ե թե Ա րեւ մուտ քը խրա խու սեր, 
ինչ պես ա րա բա կան այն երկր նե րում, որ տեղ շա հագր գիռ էր: Բաք վի իշ խա
նութ յուն նե րի կող մից ցույցն ար գե լե լու լուրջ մի ջո ցա ռում ե րին ու ձեր բա կա
լութ յուն նե րին ա րեւմտ յան ԶԼՄնե րում կամ ընդ հան րա պես ար ձա գանք չե
ղավ, կամ էլ դրանք, կա րե լի է ա սել, հպան ցիկ էին: Այդ հան գա ման քը պետք 

36  www.iraneurasia.ir, 29 մայիսի 2011թ.:

37  www.mediaforum.az, 24 դեկտեմբերի 2011թ.:
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

է բա ցատ րել նրա նով, որ Ա րեւ մուտ քը ցան կութ յուն չու ներ միա ժա մա նակ 
ան կա յուն տես նել նաեւ այլ տա րա ծաշր ջան ներ, քան զի բա ցառ ված չէ, որ 
ի րա վի ճա կը վե րահս կո ղութ յու նից դուրս կգար: Ըստ ե րե ւույ թին, Ա րեւ մուտ
քը առն վազն հի մա չի ցան կա նում Ռու սաս տա նին մտա հո գութ յուն պատ ճա
ռել ա րա բա կան աշ խար հում վե ջի նիս հա մա գոր ծակ ցութ յան ակն կա լի քով, 
ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ Լի բիա յում: 

Վ րաս տա նում, որ տեղ իշ խում է հստակ ա րեւմ տա մետ, հա կա ռու սա կան 
կողմ ո րո շում ու նե ցող վար չա կարգ եւ ո րը Հա րա վա յին Կով կա սում հա մե
մա տա բար ա մե նա ժո ղովր դա վա րա կանն է, քան զի օ րենք նե րը ո րոշ չա փով 
գոր ծում են, հու զում երն ա ռա վել քիչ էին հա վա նա կան: Սա կայն ան կախ 
ցույ ցե րի բնույ թից ու Նի նո Բուր ջա նա ձեի նպա տակ նե րից, կա րե լի է են թադ
րել, որ դրանք ի րենց վրա կրում էին ա րա բա կան աշ խար հի հու զում ե րի 
կնի քը: Այդ բո ղո քի ցույ ցե րը ճնշվե ցին ու մի ջազ գայ նո րեն լայն ար ձա գանք 
չգտան, թեեւ հա վա նա բար Մոսկ վան դեմ չէր լի նի: Սա դարձ յալ խո սում է 
Ա րեւ մուտ քի շա հագրգռ վա ծութ յան բա ցա կա յութ յան մա սին:

Հա յաս տա նում «Ա րա բա կան գար նան» գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցութ յան 
առն չութ յամբ կա րե լի է նշել, որ մե զա նում նույն պես այ դօ րի նակ ժո ղովր
դա կան շարժ ման հա վա նա կա նութ յու նը փոքր է: Բայ ցե ւայն պես` մեր երկ
րում տե ղի են ու նե ցել ո րո շա կի քայ լեր ու գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք չի կա րե լի 
պա տա հա կան հա մա րել: Քայ լեր, ո րոնք թե րեւս ուղղ ված են ժո ղովր դա կան 
ընդվ զում ե րը կան խե լուն: Նախ` իշ խա նութ յուն նե րը երկ րում ի րա վի ճա կը 
բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ ո րո շա կի քայ լեր են կա տա րում, մաս նա վո րա պես` 
ի նպաստ գյու ղա կան բնակ չութ յան, ան կախ դրանց արդ յու նա վե տութ յու նից: 
Գոր ծա զուրկ եւ տնտե սա պես ծանր վի ճա կում հայտն ված մարդ կանց, ո րոնք 
ժո ղովր դա կան հու զում ե րի գլխա վոր նե րուժն են, Ռու սաս տան ար տա գաղ
թե լու նպաս տա վոր պայ ման ներ են ա ռա ջարկ վել, մա նա վանդ որ վեր ջի նիս 
հա մար ա ռա վել ան ցան կա լի են նման հու զում ե րը Հա յաս տա նում: Այդ մի
ջո ցա ռու մը, թե րեւս, անվ տան գութ յան փա կա նի բաց ման դեր է կա տա րել: 
Բա ցի դրա նից, Հա յաս տա նում ար մա տա կան ընդ դի մադ րի համ բավ ձեռք բե
րած Հայ ազ գա յին կոնգ րե սը, ո րի կազ մա կեր պած ցույ ցե րը բա ցառ ված չէր, 
որ սպառ նա լիք դառ նա յին, մա նա վանդ ե թե կար գա խոս նե րը լի նեին սո ցիա
լա կան, ակն հայ տո րեն փո խել է դիր քո րո շու մը իշ խա նութ յուն նե րի հան դեպ:

ՀԱԿն  այժմ ոչ միայն ձեռն պահ է մա ցել երկ րի նա խա գա հի հրա ժա րա
կա նը պա հան ջե լու կար գա խո սից, այ լեւ կա րե ւո րում է իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ քա ղա քա կիրթ երկ խո սութ յու նը: Երկ րի նա խա գա հի հա մա ներ ման ո րո
շում էլ հա վա նա բար հենց երկ խո սութ յան արդ յունք էր: Սա կայն երկ խո
սութ յու նը կա րե լի էր սկսել ա վե լի վաղ, նույ նիսկ` 2008թ. մար տի 1ից ա ռաջ, 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

ին չը չար վեց: Ուս տի են թադ րե լի է, որ Կոնգ րե սի դիր քո րոշ ման փո փո խութ
յու նը ո՛չ եր կար քննար կում ե րի արդ յունք էր, ո՛չ էլ, ինչ պես ի րենք են հայ տա
րա րում, ԼՂՀի հար ցում իշ խա նութ յուն նե րին դժվար կա ցութ յան մեջ չդնե լու 
մտա հո գութ յուն: Այն պար զա պես ի րա վի ճա կա յին քայլ էր: Մա նա վանդ որ` 
կոնգ րե սա կան նե րին եւ ցույ ցե րի մաս նա կից նե րին ա մե նա քի չը հենց ղա րա
բաղ յան հարցն է հու զում:

Մ յուս կող մից` պետք է հաշ վի առ նել, որ ա ռա ջին նա խա գա հը միշտ էլ 
ա րեւմ տա մե տի համ բավ է ու նե ցել եւ, միա ժա մա նակ, եր բեք հա կա ռու սա
կան դիր քո րո շում չի որ դեգ րել, ինչ պես Սա հա կաշ վիլն: Ա վե լին` նա միշտ կա
րե ւո րել է Ռու սաս տա նի դե րը, հե տե ւա բար նաեւ ՀԱԿն  այ դօ րի նակ կողմ ո
րո շում ու նի: Իսկ ներ կա դրութ յամբ, ինչ պես նշել ենք, թե՛ Ա րեւ մուտ քը եւ թե՛ 
ա ռա վե լա պես Ռու սաս տա նը շա հագր գիռ են տա րա ծաշր ջա նի կա յու նութ
յամբ: Այլ կերպ ա սած` իշ խա նութ յան հետ երկ խո սութ յու նը, ո րը կնպաս տի 
կա յու նութ յան պահ պան մա նը, Կոնգ րե սը ճիշտ ժա մա նա կին է սկսել: Իսկ 
կոնգ րե սա կան նե րի կող մից ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի պա հանջ ներ կա
յաց նե լը բնավ լուրջ չէ, երբ ըն դա մե նը ա միս ներ են մա ցել օ րեն քով նա խա
տես ված ժամ կե տում դրանց անց կաց մա նը: Բա ցի դրա նից, ար տա հերթ եւ 
հեր թա կան ընտ րութ յուն նե րի մեջ, ո րոնք նույն օ րեն քով ու նույն մար դիկ են 
անց կաց նում, հա զիվ թե ո րե ւէ էա կան տար բե րութ յուն լի նի: Հե տե ւա բար 
նման պա հանջ ներ կա յաց նե լու նպա տակն, ըստ էութ յան, գլխա վո րա պես 
նա խա հար ձակ կողմ ա կից նե րին հանգս տաց նե լը կամ ուղ ղա կի չհիաս թա
փեց նելն է, մա նա վանդ որ` օ րըս տօ րե կրճատ վում է Կոնգ րե սի հա մա կիր նե
րի թի վը:

Իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ար դար ու թա փան ցիկ ընտ րութ յուն ներ անց
կաց նե լու խոս տում ե րը եւս մա սամբ բխում են ա րա բա կան հե ղա փո խութ
յուն նե րի օ րի նա կով ի րա վի ճա կի հնա րա վոր սրա ցում թույլ չտա լու անհ րա
ժեշ տութ յու նից: Ա հա վա սիկ` Ե գիպ տո սում 2010թ. անց կաց ված խորհր դա
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րից դժո հութ յու նը, ո րոնց մաս նակ
ցել էր ընտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող նե րի ըն դա մե նը 23 տո կո սը, ժո ղովր դա
կան ընդվ զում ե րի հե տե ւանք էր: 

Ի դեպ, վեր լու ծա բան նե րից ո մանք Մի ջին Ա սիա յի ու Հա րա վա յին Կով
կա սի ո րոշ երկր նե րում ա վե լի շուտ հնա րա վոր են հա մա րում «սով յալ նե րի 
ընդվ զու մը», ո րը, ըստ նրանց, լիո վին այլ էութ յուն կու նե նա եւ չի սահ մա նա
փակ վի ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում ե րով, ինչ պես ա րա բա կան երկր
նե րում38: Բայց սա եւս Հա յաս տա նին չի սպառ նում` հաշ վի առ նե լով Ռու սաս
տան ար տա գաղ թի բաց ճա նա պար հը աշ խա տա սեր հա յի առ ջեւ:

38  www.iraneurasia.ir, 23 ապրիլի 2011թ.:   
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Է.ԲԵԳԻՋԱՆՅԱՆ	 	 	 	 	 ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Միջին Արեւելքի ավանդական սահմանումը

1. Բահրեյն
2. Կիպրոս
3. Եգիպտոս
4. Իրան
5. Իրաք
6. Իսրայել
7. Հորդանան
8. Քուվեյթ
9. Լիբանան
10. Օման
11. Գազայի հատված եւ Արեւմտյան ափ
12. Քաթար
13. Սաուդյան Արաբիա
14. Սիրիա
15. Թուրքիա39

16. Եմեն
17. Արաբական միացյալ էմիրություններ

Ա վան դա կան Մի ջին Ա րե ւել քին ա վե լա նում են ներ քո հիշ յալ նե րը.

1. Հայաստան
2. Ադրբեջան
3. Վրաստան
4. Աֆղանստան
5. Պակիստան
6. Ղազախստան
7. Ուզբեկստան
8. Թուրքմենստան
9. Տաջիկստան
10. Ղրղըզստան
11. Ալժիր
12. Մավրիտանիա
13. Արեւմտյան Սահարա
14. Լիբիա
15. Մարոկկո
16. Թունիս
17. Սուդան
18. Ջիբութի
19. Էրիթրեա
20. Սոմալի
21. Կոմորյան կղզիներ

Մի ջին Ա սիա յի եւ Հա րա վա յին Կով կա սի ժա ղովր դա վա րա ցու մը հե ռան կա րա յին է, ինչ պես 
հոդ վա ծում, ուս տի գույ նը պետք է տար բեր վի:

39 Թուրքիան ներառված էր ոչ ամբողջականությամբ:
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Լ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	 	 	 ՍԵՑԵՍԻԱՅԻ	(ԱՆՋԱՏՄԱՆ)	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ	ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ	
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ	2008	ԹՎԱԿԱՆԻՑ	ՀԵՏՈ

ՍԵՑԵՍԻԱՅԻ (ԱՆՋԱՏՄԱՆ) 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻՑ ՀԵՏՈ

ԼԵՎՈՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Իրավաբանական	գիտությունների	թեկնածու,

«Հարությունյան	և	գործընկերներ»	
իրավաբանական	գրասենյակի	իրավաբան

 Սե ցե սիան պե տութ յան բաղ կա ցու ցիչ մա սի (տա րած քի եւ տա րած
քի բնակ չութ յան) միա կող մա նի ան ջա տում է, ո րը հան գեց նում է 
նոր պե տա կա նութ յան ձե ւա վոր ման1:  Բո լոր պատ մա կան ժա մա

նա կաշր ջան նե րում սե ցե սիան հան դի սա ցել է նոր պե տութ յուն նե րի ստեղծ
ման հիմ ա կան մի ջոց նե րից մե կը:  Ներ կա յիս քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան 
հզո րա գույն ու ժե րից մե կը` Ա մե րի կա յի միաց յալ նա հանգ նե րը ստեղծ վել է 
1776թ. հենց սե ցե սիա յի ճա նա պար հով:  Սա կայն դա սա կան մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քը չէր ար գե լում բռնի ու ժի գոր ծադ րու մը, ուս տիեւ սե ցե սիա յի դի
մած սուբ յեկ տը, որ պես կա նոն, վաս տա կում էր իր տե ղը պե տութ յուն նե րի 
«հա մայն քում» մայր պե տութ յան դեմ տա րած ռազ մա կան հաղ թա նա կի 
գնով:  Սա կայն XX դա րից սկսած (եւ հատ կա պես` 1945թ.ից) մի ջազ գա յին 
ի րա վունքն ար գե լում է ու ժի գոր ծադ րու մը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե
րում եւ սահ մա նում պե տութ յուն նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը 
հար գե լու պար տա վո րութ յուն:  Հե տե ւա բար` սե ցե սիա յի ի րա վա չա փութ յան 
հիմ ա հար ցը ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին ի րա վուն քի պայ ման նե րում դար
ձել է թեժ քննար կում ե րի եւ պե տութ յուն նե րի մի ջեւ քա ղա քա կան վե ճե րի 
ա ռար կա: 

1 Thurer	D.,	Burri	T.	Secession // Max Planck Encyclopedia of Public Inte rn atio na l Law 
(onl in e resource): Հոդվածը հասանելի է www.mpepil.com կայքում: 
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2008թ.ից մինչ օրս մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում տե ղի ու նե ցան 
մի շարք ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս նո րո վի գնա հա տել 
քննարկ վող հաս կա ցութ յան տե ղը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա կար գում: 
2008թ. փետր վա րի 17ին ըն դուն վեց  Կո սո վո յի ան կա խութ յան հռչա կա գի րը 
եւ, չնա յած ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խորհր դի մշտա կան ան դամ ե րից եր
կու սի`  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան եւ  Չի նաս տա նի ընդ դի մա կա յութ յա նը, այն 
միայն ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում ար ժա նա ցավ 77 պե տութ յուն նե րի մի ջազ
գա յին ճա նաչ մա նը: 2008թ. օ գոս տո սի 8ին ար դեն սկսվեց ռուսվրա ցա կան 
պա տե րազ մը, որն ա վարտ վեց  Ռու սաս տա նի հաղ թա նա կով եւ վեր ջի նիս կող
մից  Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի նոր պե տութ յուն նե րի ճա նաչ մամբ: 

Այս եր կու դեպ քում էլ շա հագր գիռ կող մե րը պնդում էին, թե ան ջա տում 
ան խու սա փե լի էր, քա նի որ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րը հա մա պա
տաս խան մայր պե տութ յուն նե րի`  Սեր բիա յի եւ Վ րաս տա նի կող մից են թարկ
վում էին էթ նիկ զտում ե րի ու մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ
յուն նե րի, յու րա քանչ յուր դեպ քում նաեւ նոր սուբ յեկտ նե րի ինք նիշ խա նութ
յու նը ճա նա չած պե տութ յուն նե րը խո սում էին այդ ի րա վի ճակ նե րի sui generis 
(այ սինքն` բա ցա ռիկ, ե զա կի) լի նե լու մա սին, եւ որ դրանք չեն կա րող ծա ռա յել 
որ պես «նա խա դեպ» այլ էթ նիկ ընդ հա րում ե րի կար գա վոր ման հա մար: 

 Հատ կան շա կան է նաեւ, որ եր կու դեպ քում էլ ա ռաջ էր քաշ վում տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հիմ ա հար ցը, ո րը  Կո սո վո յի պե տա կա նութ յու նը 
ճա նա չած պե տութ յուն նե րի հա մար դառ նում էր ա ռաջ նա յին միայն Վ րաս
տա նի պա րա գա յում, իսկ  Հա րա վա յին Օ սիա յի պե տա կա նութ յու նը ճա նա
չած պե տութ յուն նե րի հա մար` միայն  Սեր բիա յի պա րա գա յում: Այս եր կա կի 
ստան դարտ նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը, սա կայն, չի կա րող չազ դել մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի զար գաց ման վրա, քա նի որ հենց պե տութ յուն
նե րի պրակ տի կան է ուղ ղոր դում սո վո րու թա յին նոր մե րի զար գա ցում այս 
կամ այն ուղ ղութ յամբ: 

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում քննարկ վող ո լոր տում տե ղի ու նե ցած մեկ 
այլ կա րե ւոր ի րա դար ձութ յուն էր 2010թ. հու լի սի 22ի ՄԱԿի  Մի ջազ գա յին 
դա տա րա նի (այ սու հետ` նաեւ « Դա տա րան») կող մից «	Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն-
քի	նոր	մե	րին		Կո	սո	վո	յի	ան	կա	խութ	յան	միա	կողմ	հռչա	կագ	րի	հա	մա	պա	տաս-
խա	նութ	յան» վե րա բեր յալ խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցութ յան ըն դու նու մը: 
 Վեր ջինս, ի հար կե, չար դա րաց րեց մի ջազ գա յին հան րութ յան այն մա սի ակն
կա լիք նե րը, ո րը կար ծում էր, թե  Մի ջազ գա յին դա տա րա նը պար զա բա նե լու 
է ան ջատ ման եւ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հետ կապ ված բո լոր 
հիմ ա հար ցե րը, քա նի որ  Դա տա րանն իր խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցութ
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յու նում միայն դի տար կեց ան կա խութ յան հռչա կագ րե րի ի րա վա չա փութ յան 
հիմ ա հար ցը` նշե լով, որ դրանք չեն հա կա սում մի ջազ գա յին ի րա վուն քին 
կամ, ա վե լի ճիշտ, որ մի ջազ գա յին ի րա վունքն ան կողմ ա կալ է ան կա խութ
յան հռչա կագ րե րի նկատ մամբ այն պարզ պատ ճա ռով, որ տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յու նը հար գե լու պար տա վո րութ յունն ուղղ ված է հենց պե
տութ յուն նե րին, այլ ոչ թե ոչ պե տա կան կազ մա վո րում ե րին, ինչ պի սին էր 
 Կո սո վոն, երբ դե ռեւս գտնվում էր ՄԱԿի վե րահս կո ղութ յան ներ քո2 (եւ ինչ
պի սին էին նաեւ Աբ խա զիան եւ  Հա րա վա յին Օ սիան): 

 Սա կայն մի ջազ գա յին նոր մե րը չեն գոր ծում մե կու սաց ված մի ջա վայ րում կամ 
ի րա վա կան վա կո ւու մում3. դրանք սեր տո րեն փոխ կապ ված են միմ յանց հետ, 
իսկ նո րան կախ սուբ յեկ տի ան կա խութ յան հռչա կա գի րը միայն ա ռա ջին քայլն 
է պե տա կա նութ յան ստեղծ ման ճա նա պար հին:  Հե տե ւա բար` ա ռա ջա նում են 
մի շարք հար ցեր. իսկ ա զա՞տ են արդ յոք եր րորդ պե տութ յուն նե րը ճա նա չե լու 
 Կո սո վոն կամ  Հա րա վա յին Օ սիան, ա զա՞տ են արդ յոք նրանք դի վա նա գի տա
կան ու տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու վեր ջին նե րիս հետ, եւ 
ե թե տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը հար գե լու պար տա վո րութ յու նը գոր
ծում է միջ պե տա կան հար թութ յու նում միայն, չե՞ն խախ տել արդ յոք  Կո սո վոն 
եւ  Հա րա վա յին Օ սիան ճա նա չած պե տութ յուն նե րը (այլ ոչ թե ան ջատ ման դի
մած սուբ յեկ տը) հա մա պա տաս խա նա բար  Սեր բիա յի եւ Վ րաս տա նի տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը հար գե լու` ի րենց պար տա վո րութ յու նը: 

 Ճա նաչ ման ար գել քի առ կա յութ յան պա րա գա յում թե´  Կո սո վո յի, թե´ 
 Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի պե տա կա նութ յուն նե րը դա տա պարտ
ված կլի նեին ոչն չաց ման` ան կախ ի րենց ան կա խութ յան հռչա կագ րի օ րի նա
կա նութ յու նից (կամ ի րա վա կան չե զո քութ յու նից), քա նի որ նրանք պար զա
պես չէին լի նի կեն սու նակ մի ջազ գա յին հան րութ յու նից մե կու սաց վա ծութ յան 
պատ ճա ռով: Ա հա այս էա կան հար ցին է, որ  Դա տա րա նը խու սա փեց տալ 
պա տաս խան:

Այլ խոս քով`  Մի ջազ գա յին դա տա րա նի խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցութ
յու նը կա րե լի է հա մե մա տել մի ի րա վի ճա կի հետ, ո րում մենք հարց նում ենք 
քրեա կան գործ քննող դա տա րա նին, թե արդ յո՞ք ար դա րաց ված ինք նա
պաշտ պա նութ յուն կա րե լի է ո րա կել հար ձա կում գոր ծադ րած ան ձին քա րով 
հար վա ծե լը, իսկ դա տա րա նը մեզ տա լիս է պա տաս խան, որ քրեա կան ի րա

2 Accordance	with	 International	 Law	 of	 the	Unilateral	 Declaration	 of	 Independence	 in	
Respect	of	Kosovo, ICJ G en eral List 141 (2010), paras. 7983:
3 Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 
Expansion  of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission 
Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682, 13 April 2006, par a.  120:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

վուն քում ո չինչ չի ար գե լում քար բարձ րաց նե լը եւ նե տե լը:  Հա մա տեքս տից 
դուրս քար նե տե լու ար գել ված չլի նե լու հան գա ման քը մեզ բա ցար ձա կա պես 
ո չինչ չի տա լիս: 

Դ րա հետ մեկ տեղ  Դա տա րա նի խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցութ յունն 
ա վե լի ու շա դիր ըն թեր ցե լիս` մենք տես նում ենք, որ  Դա տա րա նը տվել է մի 
շարք հու շում եր, մեր կար ծի քով` քո ղարկ ված ա սե լով այն ա մե նը, ին չը չի 
կա րո ղա ցել ա սել ուղ ղա կիո րեն, քա ղա քա կան նե րու ժի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով: Ուս տի  Մի ջազ գա յին դա տա րա նի վե րոնշ յալ եզ րա կա ցութ յունն 
ի րա կա նում ու նի հսկա յա կան ի րա վա կան ար ժեք եւ դրա նում  Դա տա րա նի 
ար տա հայ տած մի շարք եզ րա հան գում եր լայ նո րեն կօգ տա գործ վեն նաեւ 
սույն հոդ վա ծում, ո րում մենք կփոր ձենք վեր լու ծել ան ջատ ման ի րա վուն քի 
տե ղը ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին ի րա վուն քում եւ, հատ կա պես, 2008թ.ից 
հե տո տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի խո րա պատ կե րին:

Անհ րա ժեշտ է նախ նշել, որ ան ջատ ման հնա րա վո րութ յունն, ըստ էութ
յան, ա նուղ ղա կիո րեն սահ ման ված է ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի 1970թ. 
հոկ տեմ բե րի 24ի ըն դու նած 2625 բա նա ձե ւում, որն ա վե լի շատ հայտ նի է որ
պես ՄԱԿ-ի	կա	նո	նադ	րութ	յա	նը	հա	մա	պա	տաս	խան`	պե	տութ	յուն	նե	րի	մի	ջեւ	
բա	րե	կա	մա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	եւ	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	
մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա	գիր	(այ սու հետ`  Մի	ջազ	գա	յին	
ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա	գիր)4:  Վեր ջի նիս, այս պես կոչ ված, «ե րաշ
խա վո րութ յան դրույ թը» (“safeguard clause”) ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի բո
վան դա կութ յու նը պար զա բա նե լուց ան մի ջա պես հե տո սահ մա նում է.
«	Վե	րո	շա	րադր	յալ	պար	բե	րութ	յուն	նե	րում	ո	չինչ	չպետք	է	մեկ	նա	բան	վի	որ-

պես	թույլտ	վութ	յուն	կամ	խրա	խու	սում	ո	րե	ւի	ցե	գոր	ծո	ղութ	յան,	ո	րը	կտրո	հի	
կամ	ամ	բող	ջո	վին	կամ	մա	սամբ	կվնա	սի	այն	ինք	նիշ	խան	եւ	ան	կախ	պե	տութ-
յուն	նե	րի	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յու	նը	կամ	քա	ղա	քա	կան	միաս	նութ-
յու	նը,	ո	րոնք	գոր	ծում	են	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	ի	րա	վա	հա	վա	սա	րութ	յան	եւ	ինք	նո-
րոշ	ման	սկզբուն	քի	հի	ման	վրա	…		եւ	արդ	յուն	քում	ու	նեն	կա	ռա	վա	րութ	յուն,	
ո	րը	ներ	կա	յաց	նում	է	տա	րած	քին	պատ	կա	նող	ողջ	ժո	ղո	վուր	դը`	ա	ռանց	ռա-
սա	յա	կան,	կրո	նա	կան	կամ	մաշ	կի	գույ	նի	տար	բե	րակ	ման»:

Այս ձե ւա կեր պու մը հիմք է ծա ռա յել, այս պես կոչ ված, սե ցե սիա յի` որ պես 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո ցի (“remedial secession”), հա յե ցա կար գի 
ձե ւա վոր ման հա մար, հա մա ձայն ո րի` երբ ո րո շա կի էթ նիկ, կրո նա կան կամ 
ո րե ւի ցե այլ խմբի ի րա վունք նե րը չեն պաշտ պան վում պե տութ յան կող մից, 
եւ երբ տվյալ խում բը պատ շաճ կեր պով ներ կա յաց ված չէ պե տա կան իշ խա

4 GA Resolution 2625 (XXV), UN Doc. A/8082 (1970), 24 October 1970: 
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Լ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	 	 	 ՍԵՑԵՍԻԱՅԻ	(ԱՆՋԱՏՄԱՆ)	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ	ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ	
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ	2008	ԹՎԱԿԱՆԻՑ	ՀԵՏՈ

նութ յուն նե րում իր ի րա վունք ներն արդ յու նա վետ պաշտ պա նե լու հա մար, 
այն ձեռք է բե րում ան կախ պե տա կա նութ յուն ստեղ ծե լու ի րա վունք5: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ այս դրույ թի մեկ նա բան ման վե րա
բեր յալ ձե ւա վոր վել են հա կա սա կան մո տե ցում եր:  Մի խումբ հե ղի նակ ներ 
գտնում են, որ այս պես կոչ ված` a contrario մեկ նա բան ման կա նո նի կի րառ
ման արդ յուն քում ակն հայտ է դառ նում, որ «ե րաշ խա վո րութ յան դրույթն», 
ըստ էութ յան, սահ մա նում է ան ջատ ման հնա րա վո րութ յուն: Մ յուս նե րը 
քննա դա տում են այդ մեկ նա բան ման կա նո նի կի րա ռե լիութ յունն ընդ հան րա
պես կամ վի ճար կում են տվյալ նոր մի հա մա պար տա դիր ի րա վա բա նա կան 
բնույ թը` նշե լով, որ ան գամ ե թե այն ամ րագր ված է  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	
սկզբունք	նե	րի	հռչա	կագ	րում, միեւ նույն է` չի դար ձել սո վո րու թա յին մի ջազ գա
յին ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մաս` պե տա կան պրակ տի կա յի բա ցա կա յութ
յան պատ ճա ռով6: Այս հե ղի նակ նե րի թվին են դաս վում նշա նա վոր այն պի սի 
մաս նա գետ ներ, ինչ պի սիք են Ա. Կաս սե զեն, Ք. Տո մուս չա տը, Մ. Շոուն եւ այլք: 

 Հե տե ւա բար` նախ փոր ձենք մեկ նա բա նել «ե րաշ խա վո րութ յան դրույ թը» 
տար բեր հնարք նե րի մի ջո ցով` մեկ նա բան ման լրի վութ յունն ու ամ բող ջա կա
նութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար7, իսկ այ նու հե տեւ անդ րա դառ նանք նաեւ 
 Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կագ	րի ի րա վա կան ար ժե քին: 

 Նախ անդ րա դառ նանք a	contrario	 (per	argumentum	e	contrario)	մեկ նա
բան ման կա նո նին:  Վեր ջի նիս ձե ւա կերպ ման փորձ է ա րել Ու. Լին դեր ֆալ կը, 
ով պայ մա նագ րե րի մեկ նա բան ման կա նոն նե րին նվիր ված իր աշ խա տութ
յու նում տա լիս է հե տեւ յալ բնու թա գի րը. «Ե	թե	հնա	րա	վոր	է	ցույց	տալ,	որ	
պայ	մա	նագ	րի	դրույ	թը	պա	րու	նա	կում	 է	 ձե	ւա	կեր	պում,	 որն	իր	սո	վո	րա	կան	
ի	մաս	տի	հա	մա	ձայն	օգ	տա	գործ	վում	է	ա	վե	լի	մեծ	դա	սի	մա	սը	կազ	մող	փոքր	
հաս	կա	ցութ	յու	նը	բնո	րո	շե	լու	հա	մար,	ա	պա	դրույ	թը	պետք	է	հաս	կա	նալ	այն-
պես,	որ	ձե	ւա	կերպ	ման	շա	րու	նա	կութ	յու	նը	վե	րա	բե	րի	միայն	այդ	փոքր	հաս-
կա	ցութ	յա	նը,	այլ	ոչ	թե	դա	սի	ո	րե	ւէ	այլ	մա	սին»8: 

5 Franck	T. Postmodern Tribalism and the Right to Secession // Peoples and Minorities in 
International Law / Ed. by Brölmann C. et al. Martinus Nijhoff Publishers, DordrechtBostonL on
don, 1993, P. 1314, Crawford J. Creation of States in International Law.	2nd ed., Clarendon Press, 
Oxford 2006, P. 126:
6 Տես օր.` Tomuschat	C. Secession and SelfDetermination // Ed. by Kohen M. G. Cam
bridge University Press, CambridgeNew York, 2006, P.  3 8,  Cassese	A. SelfDetermination of 
Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge University Press, 1995, P. 121124:
7 J.Klabbers,	Virtuous Interpretation / Treaty Interpretation and the Vienna Convention on 
the Law of Treaties: 30 Years On, ed. by M.Fitzmaurice, O.Elias, P.Merkouris, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden / Boston, 2010, P. 3536:
8 Linderfalk.	U., On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed 
in the 1969 Vienna Convention o n th e Law of Treaties, Springer, Dordrecht, 2007. P. 302:



152

ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

Այլ խոս քով` ե թե A դասն իր մեջ պա րու նա կում է x, y եւ z հաս կա ցութ
յուն նե րը, իսկ պայ մա նագ րի կամ ո րե ւի ցե այլ փաս տաթղ թի դրույ թում հի
շա տակ վում է միայն x հաս կա ցութ յու նը, ա պա պայ մա նագ րում շա րադր ված 
վար քագ ծի կա նո նը չի կա րող վե րա բե րել y կամ z հաս կա ցութ յուն նե րին կամ 
A դա սին ընդ հան րա պես, այն վե րա բե րում է միայն x հաս կա ցութ յա նը:

Երբ նույն տրա մա բա նութ յու նը կի րա ռում ենք  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	
սկզբունք	նե	րի	 հռչա	կագ	րի	«ե րաշ խա վո րութ յան դրույ թի» նկատ մամբ, պե
տութ յուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ հան դի սա նում են դա սը, մինչ դեռ «ժո-
ղո	վուրդ	նե	րի	 ի	րա	վա	հա	վա	սա	րութ	յան	 եւ	 ինք	նո	րոշ	ման	 սկզբուն	քի	 հի	ման	
վրա»	գոր ծող պե տութ յուն նե րը, ո րոնք	«ու	նեն	տա	րած	քին	պատ	կա	նող	ողջ	
ժո	ղո	վուր	դը	ներ	կա	յաց	նող	կա	ռա	վա	րութ	յուն`	ա	ռանց	ռա	սա	յա	կան,	կրո	նա-
կան	կամ	մաշ	կի	գույ	նի	տար	բե	րակ	ման», հան դի սա նում են դա սի կոնկ րետ 
դրսե ւո րու մը: Ուս տի երբ «ե րաշ խա վո րութ յան դրույ թը» տրո հու մից եւ քայ
քա յու մից պաշտ պա նում է ինք նիշ խան եւ ան կախ պե տութ յուն նե րի տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը կամ քա ղա քա կան միաս նութ յու նը, այն խո սում 
է միայն վե րոնշ յալ տե սա կի պե տութ յուն նե րի մա սին, այ սինքն` նրանց, ո րոնք 
ի րենք իսկ հար գում են ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը: 

 Նույն եզ րա կա ցութ յան ենք հան գում նաեւ  Մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վուն	քի	
սկզբունք	նե	րի	հռչա	կագ	րի հա մա կար գա յին ըն թեր ցա նութ յան պա րա գա յում: 
Այս պես, ե թե «ե րաշ խա վո րութ յան դրույ թը» կի րառ վեր բո լոր պե տութ յուն նե
րի նկատ մամբ` ա պա հո վե լով վեր ջին նե րիս տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ
յան պահ պա նում ան կախ վեր ջին նե րիս` ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
եւ ա ռան ձին տա րածք նե րի բնակ չութ յան նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր
մուն քից, ա պա ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ նա խորդ դրույթ նե րը 
լիո վին կի մաս տազրկ վեին, քա նի որ դա կնշա նա կեր, որ ար տա քին ինք նո
րոշ ման ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, այ սինքն` ինք նո րոշ ման սկզբուն քի լույ
սի ներ քո ան կախ պե տա կա նութ յան ստեղ ծու մը կլի ներ պար զա պես անհ
նա րին:

Այս պես` ակն հայտ է, որ 1719րդ  դա րե րի գա ղու թաց ման գոր ծըն թա
ցում խո շոր գա ղու թա տեր պե տութ յուն նե րը ձեռք էին բե րել տիտ ղոս հա
մա պա տաս խան գա ղու թաց ված տա րածք նե րի նկատ մամբ:  Դա իր հեր թին 
նշա նա կում է, որ ե թե «ե րաշ խա վո րութ յան դրույ թում» ամ րագր ված նոր մը 
վե րա բե րեր բո լոր պե տութ յուն նե րին, ա պա գա ղու թա րար տե րութ յուն նե րը 
կպահ պա նեին ի րենց տիտ ղո սը նաեւ գա ղու թաց ված տա րածք նե րի նկատ
մամբ: Արդ յուն քում Աֆ րի կա յի եւ  Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի պե տութ յուն նե րը 
պար զա պես եր բեք չէին ստեղծ վի: 
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Լ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	 	 	 ՍԵՑԵՍԻԱՅԻ	(ԱՆՋԱՏՄԱՆ)	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ	ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ	
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ	2008	ԹՎԱԿԱՆԻՑ	ՀԵՏՈ

 Վե րոնշ յալ փաս տաթղ թերն անհ րա ժեշտ է մեկ նա բա նել նաեւ հա մա
պա տաս խան դա տա կան պրակ տի կա յի լույ սի ներ քո: Այս պես,  Կա նա դա յի 
 Գե րա գույն դա տա րա նը` քննար կե լով Ք վե բեկ նա հան գի ան ջատ ման հնա
րա վո րութ յան հա մա պա տաս խա նութ յու նը  Կա նա դա յի սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քին եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քին, նշել է.
«	Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	ճա	նաչ	ված	աղբ	յուր	նե	րը	հաս	տա	տում	են,	որ	

ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 ինք	նո	րոշ	ման	 ի	րա	վուն	քը	 սո	վո	րա	բար	 ի	րա	կա	նաց	վում	 է	
ներ	քին	ինք	նո	րոշ	ման	ճա	նա	պար	հով,	ո	րի	մի	ջո	ցով	ժո	ղո	վուրդն	ընտ	րում	է	
իր	 քա	ղա	քա	կան,	տնտե	սա	կան,	 հա	սա	րա	կա	կան	 եւ	 մշա	կու	թա	յին	 զար	գա-
ցու	մը	գո	յութ	յուն	ու	նե	ցող	պե	տութ	յան	շրջա	նակ	նե	րում:	Ար	տա	քին	ինք	նո	րո-
շու	մը	(ո	րը	տվյալ	դեպ	քում	դրսե	ւոր	վում	է	միա	կող	մա	նի	ան	ջատ	ման	ճա	նա-
պար	հով)	ծա	գում	է	միայն	ա	ռա	վել	ծայ	րա	հեղ	ի	րա	վի	ճակ	նե	րում	եւ	ան	գամ	
այդ	 դեպ	քում	 էլ	 միայն	 հստակ	 ձե	ւա	կերպ	ված	 պայ	ման	նե	րում:	 Ար	տա	քին	
ինք	նո	րո	շու	մը	կա	րող	է	բնո	րոշ	վել	որ	պես	…		ժո	ղովր	դի	կամ	քի	հի	ման	վրա	
ինք	նիշ	խան	եւ	ան	կախ	պե	տութ	յան	հիմ	 ադ	րում,	այլ	պե	տութ	յան	հետ	միա-
վո	րում	կամ	ին	տեգ	րում,	կամ	ցան	կա	ցած	այլ	քա	ղա	քա	կան	կար	գա	վի	ճա	կի	
ձեռք	բեր	ման	ե	ղա	նա	կով…»9:

 Նույն մո տե ցում է դրսե ւո րել նաեւ ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
 Չեչ նիա յի հան րա պե տութ յան տա րած քում սահ մա նադ րա կան կար գի վե
րա կանգն մանն ուղղ ված` ՌԴ նա խա գա հի մի շարք հրա մա նագ րե րի սահ
մա նադ րա կա նութ յան հար ցը ո րո շե լու վե րա բեր յալ իր 1995թ. հու լի սի 31ի 
ո րոշ ման մեջ10:  Մաս նա վո րա պես` ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ
ման մեջ նշվում է, որ  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կագ	րով	
ամ րագր ված` ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը չի կա րող ի րա կա
նաց վել ի վնաս այն պե տութ յուն նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան, 

9 Reference re Secession of Quebec. [1998] 2 S.C.R. 217, 1 998 Canadian L egal 
Information  I nstitute, Vol. 793 (S.C.C.), § 126:
10 Решение Конституционного суда РФ № 10П/1995 от 31.07.1995 по делу о провер
ке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правоп ор яд
ка  на территории Чеченской Республики», Указа Президента Российской Федерации от 
9 декабря 1994 года № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных воору
женных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетиноингушского 
конфл икта», постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года 
№ 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостнос
ти Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней 
регионов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 
года № 1833 «Об Основных п оложениях военной доктрины Российской Федерации»: 
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ո րոնք ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րով հար գում են ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քը: Եվ այ նու հե տեւ ո րոշ ման մեջ փորձ է ար վում հիմ ա վո րե լու, որ 
 Ռու սաս տա նի դաշ նա յին իշ խա նութ յուն նե րի կող մից բազ միցս ձեռ նարկ վել 
են  Չեչ նիա յում ձե ւա վոր ված ի րա վի ճա կի խա ղաղ կար գա վոր ման փոր ձեր, 
եւ որ ՌԴ նա խա գա հի վի ճարկ վող հրա մա նագ րերն ուղղ ված են ե ղել տա
րա ծաշր ջա նում խա ղա ղութ յան վե րա կանգն մա նը, ա նօ րի նա կան զին ված 
խմբա վո րում ե րի զի նա թափ մա նը եւ ՌԴ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ
յան պահ պան մա նը, այլ ոչ թե  Չեչ նիա յի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
ոտ նա հար մա նը: 

 Սա կայն  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա	գի	րը մի ջազ գա
յին պայ մա նա գիր չէ, հե տե ւա բար` վեր ջի նիս դրույթ նե րի պար տա դիր բնույ թի 
մա սին խո սե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախ ա պա ցու ցել, որ դրանք կա յա ցել 
են որ պես սո վո րու թա յին մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մեր: 

 Սո վո րու թա յին նոր մե րի վեր հան ման «դա սա կան» ե ղա նա կը են թադ րում 
է պե տութ յուն նե րի պրակ տի կա յի եւ opinio jurisի առ կա յութ յուն11:  Վեր ջինս 
պե տութ յուն նե րի սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կանն է այս կամ այն վար քագ ծի 
կա նո նի ի րա վա բա նա կան ու ժի վե րա բեր յալ, ո րը կա րող է ար տա հայտ վել 
դի վա նա գի տա կան գրագ րութ յուն նե րում, պե տութ յան կող մից ըն դուն ված 
հռչա կագ րե րում կամ հենց վեր ջի նիս գոր ծո ղութ յուն նե րում:  Սա կայն սե ցե
սիա յի ի րա վուն քի հե տա զո տութ յան պա րա գա յում սո վո րու թա յին նոր մե րի 
վեր հան ման տվյալ մե թո դի կի րա ռում ան խու սա փե լիո րեն ա ռաջ է բե րում 
մի շարք դժվա րութ յուն ներ, ո րոնք ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ 
շատ հա ճախ ան տես վում են:

Ա ռա ջին` դա սա կան դար ձած Հ	յու	սի	սա	յին	ծո	վի	մայր	ցա	մա	քա	յին	ե	լուս-
տի	վե	րա	բեր	յալ	վճռում ՄԱԿի  Մի ջազ գա յին դա տա րա նը նշել է, որ սո վո
րու թա յին նոր մի «բյու րե ղաց ման» հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի պե
տութ յուն նե րի պրակ տի կան լի նի հա մընդ հա նուր եւ միա տե սակ12, սա կայն 
պե տութ յուն նե րը չեն ա ռա ջա նում սե ցե սիա յի ճա նա պար հով ա մեն օր, 
ա միս կամ ան գամ տա րի:  Հե տե ւա բար` առ կա չէ բա վա րար պրակ տի կա 
վեր ջի նիս միա տե սա կութ յու նը կամ հա մընդ հան րութ յու նը ու սում ա սի րե
լու հա մար:

11 Continental	Shelf	(Libyan	Arab	Jamahiriya/Malta), ICJ Reports 13 ( 19 85 ),  p ar a.  2 7:
12 North	Sea	Continental	Shelf	 (Federal	Republic	 of	Germany	 v.	Denmark	and	Nether-
lands),	ICJ Reports 9 (1969 ),  p ar a. 74, Shaw	M.	N. International Law. Cambridge University Press, 
CambridgeNe w YorkMelbourne, 2008, 6th ed. P. 7678; Asylum	 (Colombia/Peru), ICJ Reports 
266 (1950), P. 276, Лукин	П.	П. Источники международного права. Издательство Академии 
наук СССР, Москва, 1960. С. 83:
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ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ	2008	ԹՎԱԿԱՆԻՑ	ՀԵՏՈ

Երկ րորդ` այդ ի րա վուն քի կրողն ան ձամբ չի մաս նակ ցում նոր մաս տեղծ
ման գոր ծըն թա ցին13, քա նի որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րը ստեղծ վում 
են պե տութ յուն նե րի կող մից14, այլ ոչ թե պե տա կա նա կերպ կազ մա վո րում ե
րի, ո րոնք միայն հա վակ նում են դառ նալ պե տութ յուն:  Մի ի րա վի ճա կում, որ
տեղ ի րա վուն քի շա հա ռուն ոչ մի կերպ չի ազ դում այդ նոր մի բյու րե ղաց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա, ա ռա ջա նում է հարց` իսկ ո՞ւմ պրակ տի կան պետք է հաշ
վի առ նել: Ի տար բե րութ յուն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի այլ նոր մե րի, ո րոնց 
պա րա գա յում եւ ակ տիվ կող մը, եւ այն կող մը, ում հա մար ա ռա ջա նում են 
պար տա վո րութ յուն ներ, մաս նակ ցում են պրակ տի կա յի կազ մա վոր մա նը15, 
սե ցե սիա յի պա րա գա յում ի րա վի ճա կը միան գա մայն այլ է: 

 Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի դա սա կան հե ղի նակ նե րից մե կը` Յ. Մաք գիբ բո
նը, հե տեւ յալ կերպ է նկա րագ րում է սո վո րու թա յին նոր մե րի կա յաց ման գոր
ծըն թա ցը. 
«Այն	պա	հից,	երբ	պե	տութ	յու	նը	հե	տե	ւում	է	ո	րո	շա	կի	վար	քագ	ծի`	գտնե-

լով,	 որ	այդ	 վար	քագ	ծին	 հե	տե	ւելն	 իր	 ի	րա	վունքն	 է,	 եւ	միա	ժա	մա	նակ	են-
թարկ	վում	 է	այլ	պե	տութ	յուն	նե	րի	հա	ման	ման	վար	քագ	ծին`	ըն	կա	լե	լով	այն	
որ	պես	վեր	ջին	նե	րիս	ի	րա	վունք,	եւ	երբ	պե	տութ	յուն	նե	րի	մե	ծա	մաս	նութ	յու	նը	
վար	վում	է	հա	ման	ման	կերպ,	սո	վո	րութ	յու	նը	վե	րած	վում	է	սո	վո	րույ	թի,	որն	
իր	մեջ	նե	րա	ռում	է	եւ	ի	րա	վունք,	եւ	պար	տա	վո	րութ	յուն,	ո	րը	կի	րառ	վում	է	
պե	տութ	յուն	նե	րի	կող	մից	փո	խա	դար	ձութ	յան	ակն	կա	լի	քով	եւ	ամ	րապնդ	վում	
է	 հա	մընդ	հա	նուր	 պրակ	տի	կա	յի	 տես	քով`	 ար	տա	ցո	լե	լով	 պե	տութ	յուն	նե	րի	
հա	մա	ձայ	նութ	յու	նը,	ո	րը	կա	րող	է	ար	տա	հայտ	ված	լի	նել	թե	բա	ցա	հայ	տո	րեն,	
թե	լռել	յայն»16:

 Սա կայն մի ի րա վի ճա կում, ո րում են թադր յալ ի րա վուն քի կրող սուբ յեկ
տը չի մաս նակ ցում նոր մաս տեղծ ման գոր ծըն թա ցին, խոսք չի կա րող լի
նել ո´չ  փո խա դար ձութ յան, ո´չ  էլ փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յան մա սին: 
 Հե տե ւա բար` opinio	juris-ի վեր հա նում ան գամ տե սա կա նո րեն դառ նում է 
անհ նա րին: 

13 Տես օր.` Mendelson	M.	H. The Formation of Customary International Law // Recueil des 
Cours.  Vol. 272 (1988). P. 198203, Shaw	M.	N. International Law… P. 56; Левин	Д.	Б. Акту
альные проблемы теории международного права. Издательс тв о «Наука», Москва, 1974, С. 
4243.
14 Oppen	he	im		L.	Internation al  Law: Vol. 1 / Ed. by Jennings R. Y . & Wa tts A. P. 24, տե´ս 
նաեւ Dinstein	Y. The Interaction between Customary International Law and Treaties // Recueil des 
Cours. Vol. 3 22 (2006). P. 266269. 
15 Տե´ս	Mendelson	M.	H. Op. cit. P. 255256:
16 MacGibbon	I.	C. Customary International L aw  and Acquiescence // British Year Book of 
International Law. Vol. 33 (1957). P. 117:
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Ինչ վե րա բե րում է պե տութ յուն նե րի պրակ տի կա յին, ա պա մի ջազ գա յին 
դա տա կան ատ յան նե րը սո վո րու թա յին նոր մե րի վեր հան ման նպա տա կով 
միշտ ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում այն պե տութ յուն նե րի պրակ
տի կա յին, ո րոնց հա մար կոնկ րետ վի ճարկ վող նորմ ու նի ա ռա վել մեծ կա
րե ւո րութ յուն17: Այս դեպ քում այդ պի սի ա ռա վել շա հագր գիռ սուբ յեկտ ներ են 
հան դի սա նում այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց տա րած քում ու նեն ազ գա
յին փոք րա մաս նութ յուն ներ, ո րոնց ի րա վունք նե րը հենց նրանք էլ ոտ նա հա
րում են:  Սա կայն ակն կա լել նման պե տութ յուն նե րից, որ վեր ջին ներս կճա նա
չեն ան ջատ ման դի մած սուբ յեկտ նե րի պե տա կա նութ յու նը` լիո վին անտ րա
մա բա նա կան է: 

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ան գամ ե թե պե տութ յուն նե րը մի դեպ քում պատ
րաստ են ճա նա չե լու ան ջատ ման ի րա վուն քը, ան պայ ման կհեր քեն այդ ի րա
վուն քի գո յութ յունն այն դեպ քե րում, երբ ան ջա տու մը վտան գում է ի րենց իսկ 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը: Արդ յուն քում ան ջա տո ղա կան շար
ժում ե րի վե րա բեր յալ պե տութ յուն նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց հայ տա րա
րութ յուն նե րը էա կա նո րեն տար բեր վում են միմ յան ցից` կախ ված կոնկ րետ 
ի րա վի ճա կից եւ կոնկ րետ պե տութ յան քա ղա քա կան հե տաքրք րութ յուն նե
րից ու շա հե րից:

Օ րի նակ ներն ա ռա վել քան ակ նա ռու են: Այս պես` Հնդ կաս տա նը Ա րե
ւել յան  Պա կիս տան ( Բանգ լա դեշ) իր ռազ մա կան մի ջամ տութ յան կա պակ
ցութ յամբ նշել էր, թե  Բանգ լա դե շը ոչ «ինք նա կա ռա վար վող տա րածք» է18 
(այ սինքն` տա րածք, ո րի բնակ չութ յունն օժտ ված է ինք նո րոշ ման ի րա վուն
քով), եւ որ «մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն, երբ մայր պե տութ յու նը 
ան հե տա դարձ կորց նում է սե փա կան բնակ չութ յան զգա լի մա սի վստա
հութ յու նը եւ ու նակ չէ վե րա կանգ նել իր վե րահս կո ղութ յու նը` այն պես, 
ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ  Բանգ լա դե շի պա րա գա յում, ա պա ստեղծ վում 
են պայ ման ներ, որ պես զի բնակ չութ յան այդ հատ վա ծը կա յա նա իբ րեւ ան
կախ պե տութ յուն»19: Ա վե լի ուշ, սա կայն,  Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի 
շրջա նակ նե րում քննար կում ե րի ժա մա նակ Հնդ կաս տանն ար դեն հայ տա
րա րեց, թե ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը պատ կա նում է միայն այն ազ գե րին, 
ո րոնք են թարկ վում են օ տա րերկր յա ճնշման, եւ կի րա ռե լի չէ ժո ղո վուրդ
նե րի ա ռան ձին հատ ված նե րի նկատ մամբ20: Իսկ ա հա  Կո սո վո յի ան կա

17 North	Sea	Continental	Shelf…	ICJ Reports 9 (1969), pa ra . 74; Dinstein Y. The Interac
tion between Customary International Law and Treaties. P. 288291:
18 SC Session 1606, UN Doc. S/PV.1606, 4 December 1971, para. 185:
19 SC Session 1611, UN Doc. S/PV.1611, 5 December1971, para. 124:
20 India’s Report to the Human Rights Committee, 2 Yearbook	of	Human	Rights	Commis-
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խութ յան հռչա կագ րի կա պակ ցութ յամբ Հնդ կաս տա նի ար տա քին գոր ծե
րի նա խա րա րը 2008թ. մա յի սի 15ին  Ռու սաս տա նի եւ  Չի նաս տա նի իր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ հան դես ե կավ միաց յալ հայ տա րա րութ յամբ, ո րում 
աս վում էր. «	Կո	սո	վո	յի	խնդի	րը	…		պետք	է	լուծ	վի	բա	ցա	ռա	պես	մի	ջազ	գա-
յին	 ի	րա	վուն	քի	 հի	ման	 վրա	…	 	Կո	սո	վո	յի	 ան	կա	խութ	յան	միա	կողմ	 հռչա-
կա	գի	րը	 հա	կա	սում	 է	 Անվ	տան	գութ	յան	 խորհր	դի	 1244-րդ	 	բա	նա	ձե	ւին:	
	Ռու	սաս	տա	նը,	 Հնդ	կաս	տա	նը	 եւ	 	Չի	նաս	տա	նը	 հան	դես	 են	 գա	լիս	 հօ	գուտ	
մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վուն	քի	 շրջա	նակ	նե	րում	 	Բելգ	րա	դի	 եւ	 Պ	րիշ	տի	նա	յի	 մի-
ջեւ	բա	նակ	ցութ	յուն	նե	րի	վե	րա	կանգն	ման	եւ	նրանց	մի	ջեւ	այդ	սեր	բա	կան	
շրջա	նի	կա	պակ	ցութ	յամբ	բո	լոր	խնդիր	նե	րի	վե	րա	բեր	յալ	հա	մա	ձայ	նութ	յան	
ձեռք	բեր	ման»21:

 Քա ղա քա կան դիր քո րո շում ե րի հա ման ման կտրուկ փո փո խութ յուն բա
ցա հայ տո րեն կա րե լի է հե տե ւել նաեւ ՌԴ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
հա մա տեքս տում: Այս պես` 2008թ. փետր վա րի 24ին մի շարք պե տութ յուն
նե րի կող մից  Կո սո վո յի պե տա կա նութ յան ճա նաչ ման առն չութ յամբ ՌԴ նա
խա գահ Վ.Վ.  Պու տի նը ԱՊՀ պե տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի ոչ պաշ տո նա
կան հա վա քի ժա մա նակ նշեց. «	Կո	սո	վո	յի	նա	խա	դե	պը	սար	սա	փե	լի	նա	խա-
դեպ	է:	Այն,	ըստ	էութ	յան,	կոտ	րում	է	մի	ջազ	գա	յին	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	ողջ	
հա	մա	կար	գը,	ո	րը	ստեղծ	վել	է	ոչ	թե	տաս	նամ	յակ	նե	րի,	այլ	հար	յու	րամ	յակ	նե-
րի	ըն	թաց	քում:	Եվ	այն,	ան	կաս	կած,	կա	րող	է	դառ	նալ	ան	կան	խա	գու	շա	կե	լի	
ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րի	մի	ամ	բողջ	 շղթա	յի	պատ	ճառ:	Ն	րանք,	ով	քեր	ա	նում	
են	այն,	 չեն	հաշ	վար	կում	ի	րենց	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	արդ	յունք	նե	րը:		Վեր	ջին	
հաշ	վով	այն	եր	կու	ծայր	ու	նե	ցող	փայտ	է,	եւ	երկ	րորդ	ծայ	րը	մի	օր	կհար	վա	ծի	
ի	րենց	գլխին»22:

 Նույն  Պու տի նը 2008թ. մար տի 8ին հայ տա րա րել էր, որ «պետք	չէ	լի	նել	
խո	շոր	մաս	նա	գետ`	հաս	կա	նա	լու	հա	մար,	որ	ինք	նիշ	խան	պե	տութ	յան	ա	ռան-
ձին	հատ	վա	ծի	ճա	նաչ	ման	հա	մար	անհ	րա	ժեշտ	է,	որ	պես	զի	դա	ի	րա	կա	նաց-
վի	 բա	նակ	ցա	յին	 գոր	ծըն	թա	ցի	 շրջա	նակ	նե	րում	 եւ	 բա	նակ	ցութ	յուն	նե	րին	
մաս	նակ	ցող	բո	լոր	կող	մե	րի	հա	մա	ձայ	նութ	յամբ»23:

sion 341 (19831984), P. 343.
21 Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных дел 
России С.В.Лаврова на прессконференции по итогам встречи министров иностр ан ны х дел 
РИК, Екатеринбург, 15 мая 2008 года, док. 67815052008. Տեքստը տե´ս http://www.mid.ru/ 
կայքո ւմ : 
22 Ելույթի տեքստ ը տես` http://www.ves.lv/article/36383 կայքում:
23 Ответы на вопросы журналистов по окончании переговоров с Федеральным канцле
ром Германии Ангелой Меркель 8 марта 2008 года. Նախագահի ելույթի տեքստը տե´ս http://
archive.kremlin.ru/appears/2008/03/08/2237_type63377type63380_1619 52 .s ht ml կայքում:
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ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

Չ նա յած դրան, միայն մի քա նի ա միս անց ար դեն ՌԴ նոր նա խա գահ Դ.Ա. 
 Մեդ վե դե ւը  Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի պե տութ յուն նե րի ճա նաչ
ման իր ճա ռում ա րեց հե տեւ յալ հայ տա րա րութ յու նը. «2008թ.	 օ	գոս	տո	սի	
8-ին	 Թ	բի	լի	սին	 կա	յաց	րեց	 իր	 ո	րո	շու	մը.	 	Սա	հա	կաշ	վի	լին	 իր	 քա	ղա	քա	կան	
խնդիր	նե	րի	լուծ	ման	հա	մար	ընտ	րեց	ցե	ղաս	պա	նութ	յան	ու	ղին:	Դ	րա	նով	նա	
սե	փա	կան	 ձեռ	քե	րով	խաչ	 քա	շեց	 օ	սե	րի,	աբ	խազ	նե	րի	 եւ	 վրա	ցի	նե	րի`	մեկ	
պե	տութ	յան	կազ	մում	խա	ղաղ	հա	մա	կե	ցութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	հույ	սե	րի	վրա:	
	Հա	րա	վա	յին	Օ	սիա	յի	եւ	Աբ	խա	զիա	յի	ժո	ղո	վուրդ	նե	րը	մի	քա	նի	ան	գամ	հան-
րաք	վեի	մի	ջո	ցով	ար	տա	հայտ	վել	են	ի	րենց	հան	րա	պե	տութ	յուն	նե	րի	ան	կա-
խութ	յան	օգ	տին:		Մենք	հաս	կա	նում	ենք,	որ	այն	բա	նից	հե	տո,	ինչ	տե	ղի	ու-
նե	ցավ	Ց	խին	վա	լում	եւ	պլա	նա	վոր	վում	էր	Աբ	խա	զիա	յում,	նրանք	ի	րա	վունք	
ու	նեն	ան	ձամբ	ո	րո	շե	լու	ի	րենց	ճա	կա	տա	գի	րը»24:

 Վե նե սո ւե լան, ո րը  Կո սո վո յի ան կա խութ յան կա պակ ցութ յամբ հայ տա րա
րել էր, թե «ան	կա	խութ	յան	միա	կողմ	հռչա	կու	մը	…		ոտնձ	գութ	յուն	է	գոր	ծող	
մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վուն	քի,	 մաս	նա	վո	րա	պես	պե	տութ	յուն	նե	րի	տա	րած	քա	յին	
ամ	բող	ջա	կա	նութ	յան	 եւ	 ինք	նիշ	խա	նութ	յան	 սկզբունք	նե	րի	 նկատ	մամբ»25, 
ոչ մի խնդիր չտե սավ Աբ խա զիա յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի ճա նաչ ման հա
մար26` հե տե ւե լով  Ռու սաս տա նի օ րի նա կին:  Թուր քիան` միակ պե տութ յու
նը, ո րը հա կա ռակ ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խորհր դի հոր դոր նե րի27, de	facto	
ճա նա չում է Հ յու սի սա յին  Կիպ րո սի  Հան րա պե տութ յու նը եւ ճա նա չել է նաեւ 
 Կո սո վոն28, միեւ նույն ժա մա նակ քննա դա տում է  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի «ան
ջա տու մը» Ադր բե ջա նից29:

Այս վեր լու ծութ յու նը, ո րը կա րե լի է ան վերջ շա րու նա կել` բե րե լով օ րի
նակ ներ գրե թե բո լոր պե տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, կաս կա ծի տակ է 

24 Заявление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 26 августа 2008 
года. Նախա գա հի  ելույթի  տ եք ստ ը տես` http://archive.kremlin.ru/appears/2008/08/26/1545_ty
pe63374type82634type205158_205744.shtml կայքում: 
25 Pleadings	of	states	during	the	Kosovo	case, Written Statement of Venezuela (24 April 
2009). Հասանելի է http://www.icjcij.org/docket/files/141/15676.pdf կայքում:
26 St at em ent of th e Pr esident of Venezuela (10 September 2009). Հասանելի է
http://en.rian.ru/world/20090910/156084433.html կայք ում:
27 GA Resolution 550, UN Doc. S/RES/550, 11 May 1984, para. 2:
28 Տե´ս Statement of Minister of Foreign A ff airs of the Republic of Turkey, Regarding the 
Recog ni ti on  of Koso vo  b y Turkey (18 February 2008). Հասանելի է http://www.mfa.gov.tr/state
mentofh_e_mr_alibabacan_ministerofforeignaffairsoftherepublicofturkey_regarding
therecognitionofkosovo.en.mfa կայքում:
29 Տե´ս օր.` GA Session 98, UN Doc. A/60/PV.98, 7 September 2006, P. 33 (Representa
tive of Turkey notes: “My Government supports a just a nd  l as ti ng solution to the Nagorny Kara
bakh conf li ct on the basis of the fundamental principles of international law, the territorial integrity 
of Azerbaijan, the relevant Security Council resolutions and goodneighbourly relations”): 
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դնում պե տութ յուն նե րի պրակ տի կա յի ու սում ա սի րութ յան նպա տա կա
հար մա րութ յու նը: Այն ցույց է տա լիս, որ ինք նո րոշ ման եւ պե տութ յուն նե րի 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հետ կապ ված հար ցե րում, պե տութ
յուն նե րը չեն ա ռաջ նորդ վում ի րա վա կան բա րեխղ ճութ յամբ, այլ հաշ վի են 
առ նում ի րենց քա ղա քա կան նպա տա կա հար մա րութ յու նը:  Հե տե ւա բար` 
պե տութ յուն նե րը հակ ված են սա տա րե լու էթ նիկ խմբե րի ան ջատ մա նը` 
այն դեպ քե րում, երբ այդ էթ նիկ խմբե րը ներ կա յաց նում են ի րենց իսկ 
պե տութ յան ազ գա յին մե ծա մաս նութ յու նը (օ րի նակ`  Սեր բիան օ ժան դա
կում էր  Ռե պուբ լի կա Սրպս կա յին,  Թուր քիան` Հ յու սի սա յին  Կիպ րո սի 
 Հան րա պե տութ յա նը, Ալ բա նիան`  Կո սո վո յին եւ այլն) կամ երբ ան ջատ ման 
արդ յուն քում տու ժում է մի պե տութ յուն, ո րի հետ նրանք ու նեն բա ցա սա
կան հա րա բե րութ յուն ներ (օ րի նակ` ՌԴն  պաշտ պա նում է ան ջա տո ղա կան 
շար ժում ե րը Վ րաս տա նի տա րած քում, ՆԱՏՕի ան դամ պե տութ յուն նե րը 
նույն կերպ էին վար վում նախ կին  Հա րավս լա վիա յի փլուզ ման ըն թաց
քում, Հնդ կաս տա նը`  Պա կիս տա նի դեպ քում եւ այլն):  Սա կայն այդ նույն 
պե տութ յուն նե րը հեր քում են ան ջատ ման ի րա վուն քի գո յութ յունն այն 
դեպ քե րում, երբ ան ջա տում առնչ վում է սե փա կան տա րածք նե րին (օ րի
նակ`  Ռու սաս տա նը դեմ է  Չեչ նիա յի ան ջատ մա նը,  Սեր բիան`  Կո սո վո յի) 
կամ դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի տա րած քին (օ րի նակ`  Ռու սաս տա նը դեմ 
է  Կո սո վո յի պե տա կա նութ յա նը,  Թուր քիան` ԼՂՀին եւ այլն): 

 Պետք է նաեւ հաշ վի առ նել, որ պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յուն ներ 
ա նե լիս բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձինք չեն մտա հոգ վում այն 
մա սին, որ ի րենց հայ տա րա րութ յուն նե րը կա րող են տա նել մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քը զար գաց ման այս կամ այն ճա նա պար հով, այլ միայն հո գում 
են, որ պես զի հե տա գա յում ի րենց հայ տա րա րութ յուն նե րը չօգ տա գործ վեն 
հենց ի րենց դեմ: Դ րա նով էլ պայ մա նա վոր ված` այ սօր ա նընդ հատ կա րե լի 
է լսել պե տա կան այ րե րի հայ տա րա րութ յուն ներ այս կամ այն նոր պե տա
կա նութ յան ստեղծ ման դեպ քի sui generis լի նե լու վե րա բեր յալ:

Այս տե սա կե տից պա տա հա կան չէ, որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ո րոշ 
հե ղի նակ ներ` ու սում ա սի րե լով պե տութ յուն նե րի պրակ տի կան, գա լիս են 
այն եզ րա հանգ ման, որ մար դու ի րա վունք նե րի լայ նա ծա վալ խախ տում
նե րի պա րա գա յում սե ցե սիա յի դի մե լու ի րա վուն քը չի կարծ րա ցել որ պես 
սո վո րու թա յին ի րա վուն քի նորմ:  Սա կայն այս հե ղի նակ նե րի վեր լու ծութ
յունն ի րա կա նում կանգ է առ նում կես ճա նա պար հին, ո րով հե տեւ մի ջազ
գա յին ի րա վուն քի պա րա գա յում ո րո շա կի ի րա վուն քի բա ցա կա յութ յունն 
ա պա ցու ցե լը միայն աշ խա տան քի կեսն է, քա նի որ մի ջազ գա յին ի րա վուն
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քը գոր ծում է «թույ լատ րե լի է այն, ինչ ար գել ված չէ» սկզբուն քի հի ման 
վրա: Ու րեմ` մի ջազ գա յին ի րա վուն քում սե ցե սիա յի հնա րա վո րութ յան 
բա ցա կա յութ յունն ա պա ցու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաեւ ցույց տալ 
ար գե լող նոր մի առ կա յութ յու նը: 

Ինչ պես ար դեն նշվեց, չնա յած բո լոր այս հե ղի նակ նե րը վի ճար կում են 
սե ցե սիա յի ի րա վուն քի գո յութ յու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում, նրանք բո
լորն էլ ապ րիո րի ըն դու նում են տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան նոր մի 
գո յութ յու նը:  Հե տե ւա բար` ա վե լի ման րա մասն անդ րա դառ նանք տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան սկզբուն քի ու սում ա սի րութ յա նը: 

Ինչ պես որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ցան կա ցած սկզբունք` տա րած քա
յին ամ բող ջա կա նութ յան սկզբուն քը նույն պես ի րա կա նում դրսե ւոր վում է 
վար քագ ծի մի շարք կա նոն նե րի տես քով: 

 Հատ կան շա կան է, որ «տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յուն» ձե ւա կեր
պում օգ տա գոր ծող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի ու սում ա սի րութ յու նը 
ցույց է տա լիս, որ վեր ջին ներս այն օգ տա գոր ծում են միայն ու ժի գոր ծադր
ման հա մա տեքս տում: Ա ռա ջին նման փաս տա թուղ թը 1856թ.  Փա րի զի 
խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիրն է, ո րում խոս վում է Օս ման յան կայս րութ
յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան ոտ նա հար ման պա րա գա յում վեր
ջի նիս` դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի կող մից օ ժան դա կութ յուն տրա մադ
րե լու մա սին30: Այ նու հե տեւ տվյալ ձե ւա կեր պու մը սկսում է պար բե րա բար 
օգ տա գործ վել խա ղա ղութ յան պայ մա նագ րե րում (օր.` Բ րեստ Լի տովս կի 
խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր31, Ե գիպ տո սի եւ Իս րա յե լի մի ջեւ 1979թ. 
մար տի 26ի խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր, 3րդ  հոդ ված32), ռազ մա կան 
դա շինք հաս տա տող հա մա ձայ նագ րե րում33, չե զո քութ յան պայ մա նագ րե

30 Փարիզի խաղաղության պայմանագրի համապատասխան հոդվածի մանրամասն 
վերլուծության համար տես` D’Amato	A., International Law: Process and Prospect, Transnational 
Publishers, Irvington, 1995, 2nd ed., P. 58:
31 1918թ. մարտի 3ի ԲրեստԼ իտ ով սկի խաղաղության պայմանագրի 7րդ հոդվածի 
համաձայն հաստատվում էր Պարսկաստանի եւ Աֆղանստանի անկախ պետականությունը, 
եւ պայմանա գր ին  ա նդ ամակցող կողմերը պարտավորվում էին «հարգել այդ պետությունների 
քաղաքական ու տնտեսական անկախությ ու նը  ե ւ տ արածքային ամբողջականությունը». 
պայմանագրի տեքստը տես` http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brest.asp կայքում:
32 Պայմանագրի տեքստը տես` http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isre gy pt.asp 
կայքում:
33 Տես օր.` Արաբական լիգայի պետությունների միջեւ ընդհանուր պաշտպանության 
եւ տնտեսական համագործակցությա ն 19 50 թ. հունիսի 17ի պայմանագիր, 3րդ հոդված // 
American Journal of International Law, Vol. 49, P. 51 (1955), Թուրքիայի Հանրապետության, 
Հունաստանի Թագավորության եւ Հարավսլավիայի Ժողովրդական Դաշնային 
Հանրապետության միջեւ միության, քաղաքական համագործակցության եւ փոխադարձ 
օժանդակության 1954թ. օգոստոսի 9ի պայմանագիր (Բալկանյան պակտ), պրեամբուլա. 
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րում34 եւ տա րա ծաշր ջա նա յին մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հիմ
նա դիր պայ մա նագ րե րում35` ա մե նու րեք ու ժի գոր ծադր ման հա մա տեքս
տում: Եվ, ի հար կե, ու ժի գոր ծադր ման հա մա տեքս տում են օգ տա գոր ծում 
տվյալ ձե ւա կեր պու մը Ազ գե րի լի գա յի կա նո նադ րութ յու նը եւ  Միա վոր ված 
ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յու նը:  Հե տե ւա բար` պայ մա
նագ րա յին մի ջազ գա յին ի րա վուն քում տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան 
սկզբուն քը գոր ծում է միայն պե տութ յուն նե րի մի ջեւ ու ժի գոր ծադր ման 
հա մա տեքս տում:

 Սա կայն մյուս կող մից`  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա-
գի	րը խո սում է այն մա սին, որ «պե	տութ	յուն	նե	րի	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա-
նութ	յունն	ան	ձեռնմ	 ե	լի	է», եւ որ «յու	րա	քանչ	յուր	պե	տութ	յուն	պար	տա	վոր	է	
հար	գել	այլ	պե	տութ	յուն	նե	րի	ի	րա	վա	սուբ	յեկ	տութ	յու	նը»: Ա վե լին, հռչա կագ րի 
հա մա ձայն, պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են ձեռն պահ մալ «ցան	կա	ցած	
պե	տութ	յան	 քա	ղա	քա	կան	 ան	կա	խութ	յան	 կամ	 տա	րած	քա	յին	 ամ	բող	ջա-
կա	նութ	յան	դեմ	ուղղ	ված	քա	ղա	քա	կան,	տնտե	սա	կան	կամ	ո	րե	ւէ	այլ	 ձե	ւի	
ճնշու	մից», եւ «ցան	կա	ցած	պե	տութ	յուն	պետք	է	ձեռն	պահ	մա	ցան	կա	ցած	
գոր	ծո	ղութ	յու	նից,	ո	րոնք	ուղղ	ված	կլի	նեն	ցան	կա	ցած	այլ	պե	տութ	յան	կամ	
երկ	րի	ազ	գա	յին	միաս	նութ	յան	եւ	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յան	մաս-
նա	կի	կամ	լրիվ	ոչն	չաց	մա	նը»:

Եվ ե թե ան գամ այս նոր մե րը (լի նեն դրանք պար տա դիր, թե ոչ) չեն կաշ
կան դում ոչ պե տա կան կազ մա վո րում ե րին, ա պա դրանք միան շա նակ վե
րա բե րում են պե տութ յուն նե րին36, քա նի որ պե տութ յան բնակ չութ յան մի մա
սին սե ցե սիա յի չդի մե լուն պար տադ րող նոր մի բա ցա կա յութ յու նը մեկ բան է, 
իսկ պե տութ յուն նե րի` ի րար տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը հար գե լու 
պար տա վո րութ յու նը` բո լո րո վին այլ բան: 

պայմանագրի տեքստը տես` http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eu002.asp#1 կայքում, 
Հարավարեւելյան Ասիայի կոլեկտիվ պաշտպանության 1954թ. սեպտեմբերի 8ի 
պայմանագիր (Մանիլյան պակտ), 2րդ հոդված, UNTS, Vol. 209, P. 28, Միացյալ Նահանգների 
եւ Չինաստանի Հանրապետության փոխադարձ պաշտպանության 1954թ. դեկտեմբերի 2ի 
պայմանագիր, 2րդ հոդված, UNTS, Vol. 248, P. 213:
34 Տես օր.` ԽՍՀՄ եւ Ճապոնիայի միջեւ չեզոքությ ան  1941թ. ապրիլի 13ի պակտ, 1ին 
հոդված // Документы ЦК ВКПб и Совнаркома, № 384:
35 Տես օր.` Աֆրիկյան միության կազմակերպության 1963թ. մայիսի 25ի 
կանոնադրություն, 3րդ հոդված, մաս 3, UNTS, Vol. 479, P. 39, Պետությունների իրավունքների 
եւ պարտ ավ որ ու թյունների վերաբերյալ 1933թ. դեկտեմբերի 26ի միջամերիկյան կոնվենցիա, 
11րդ հոդված, LNTS, Vol. 165, P. 19, Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության 
1948թ. ապրիլի 30ի կանոնադրություն, 28րդ հոդված UNTS, Vol. 119, P. 3.
36 Տե´ս Dugard	J.	&	Raič	D. The Role of Recognition in the Law and Practice of Secession 
// Secession: International Law Perspectives. Op. cit. P. 103104: 
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ

 Հատ կան շա կան է, որ երբ  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը ճա նա չեց Աբ խա
զիան եւ  Հա րա վա յին Օ սիան, ԵԱՀԿ նա խա գա հի հանձ նա կա տարն իր հայ տա
րա րութ յան մեջ նշեց, որ «	Հա	րա	վա	յին	Օ	սիա	յի	եւ	Աբ	խա	զիա	յի	ան	կա	խութ	յան	
ճա	նա	չու	մը	խախ	տում	է	ԵԱՀԿ	հիմ	 ա	րար	սկզբունք	նե	րը	…		Ռու	սաս	տա	նը	
պար	տա	վոր	 է	 հե	տե	ւել	ԵԱՀԿ	սկզբունք	նե	րին`	 հար	գե	լով	Վ	րաս	տա	նի	տա-
րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յունն	ու	ինք	նիշ	խա	նութ	յու	նը»37:

Ա ռա ջա նում են մի շարք հար ցեր, մաս նա վո րա պես` պար տա վո՞ր են արդ
յոք պե տութ յուն նե րը չճա նա չել նո րաս տեղծ կազ մա վո րում ե րը, նախ քան 
մայր պե տութ յան կող մից ճա նաչ վե լը: Եվ ա մե նա կա րե ւո րը` կա՞ արդ յոք այդ 
կա պակ ցութ յամբ կա յա ցած պե տա կան պրակ տի կա:

 Քա նի որ այս տեղ խոս քը հենց նույն փաս տաթղ թի մա սին է, ո րը եւ ամ
րագ րում է սե ցե սիա յի ի րա վուն քը, հե տե ւա բար` ար գե լող նոր մի ի րա վա կան 
ար ժե քի ու սում ա սի րութ յու նը նույն պես ի րա կա նաց նենք սո վո րու թա յին 
նոր մե րի բյու րե ղաց ման դա սա կան չա փա նիշ նե րի հի ման վրա:

Ու սում ա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այս տեղ նույն պես հա մընդ հա նուր 
եւ միա տե սակ պրակ տի կա յի մա սին խո սե լը տե ղին չէ: Այս պես`  Մի	ջազ	գա	յին	
ի	րա	վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա	գիրն ըն դու նե լուց ըն դա մե նը եր կու տա
րի անց ար դեն 47 պե տութ յուն ճա նա չել էր  Բանգ լա դե շի ան կախ պե տա
կա նութ յու նը38, թեեւ մայր պե տութ յու նը`  Պա կիս տա նը, դե ռեւս նման քայ լի 
չէր դի մել39: Այ սօր ար դեն ա վե լի քան յո թա նա սուն պե տութ յուն ճա նա չում 
են  Կո սո վոն40, թեեւ  Սեր բիան շա րու նա կում է հեր քել  Կո սո վո յի ան կա խութ
յու նը:  Մի շարք պե տութ յուն ներ ճա նա չում են Աբ խա զիան եւ  Հա րա վա յին 
Օ սիան:

 Կա րե լի՞ է արդ յոք նո րաս տեղծ սուբ յեկտ նե րի ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
նման բազ մա թիվ դեպ քե րի պա րա գա յում խո սել ճա նաչ ման ար գել քը հաս
տա տող հա մընդ հա նուր եւ միա տե սակ պե տա կան պրակ տի կա յի գո յութ յան 
մա սին: Ի հար կե` ոչ:

37 OSCE Press Release, OSCE Chairman condemns Russia’s recognition of South Os
setia, Abkhazia independence: Հասանելի է http://www.osce.org/georgia/item_1_32667.html 
կայքում:
38 Nanda	V. SelfDetermination in International Law: The Tragic Tale of Two Cities – Is
lamabad (West Pakistan) and Dacca (East Pakistan) // American Journal of International Law. Vol. 
66 (1972), P. 336:
39 Castellino	 J. International Law and SelfDetermination: The Interplay of the Politics of 
Territorial Possession with Formulations of PostColonial ‘National’ Identity, Martinus Nijhoff, The 
HagueBoston, 2000, P. 167:
40 Կոսովոյի պետականությունը ճանաչած պետությունների ամբողջական ցուցակը 
հասանելի է http://www.kosovothanksyou.com/ կայքում:
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Լ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	 	 	 ՍԵՑԵՍԻԱՅԻ	(ԱՆՋԱՏՄԱՆ)	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ	ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ	
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ	2008	ԹՎԱԿԱՆԻՑ	ՀԵՏՈ

Կր կին անդ րա դառ նանք  Մի ջազ գա յին դա տա րա նի եզ րա կա ցութ յա նը: 
Ուղ ղա կիո րեն նշե լով, որ այն չի պատ րաստ վում անդ րա դառ նալ  Կո սո վո յի 
ճա նաչ ման օ րի նա կա նութ յան հիմ ա հար ցին (պարբ. 51)`  Դա տա րա նը, սա
կայն, այ նու հե տեւ ան կա խութ յան հռչա կագ րի օ րի նա կա նութ յան մա սին 
խո սե լիս նշում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ Անվ տան գութ յան խոր
հուրդն անց յա լում դա տա պար տել է ան կա խութ յան հռչա կագ րե րը, վեր
ջինս դա ա րել է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի իմ պե րա տիվ նոր մե րի խախտ
ման առ կա յութ յան պատ ճա ռով:  Դա տա րանն այս կա պակ ցութ յամբ որ պես 
օ րի նակ ներ կա յաց նում է Անվ տան գութ յան խորհր դի մի շարք բա նա ձե ւեր, 
ո րոն ցով Անվ տան գութ յան խոր հուր դը կոնկ րետ ան կա խութ յան հռչա կագ
րե րը ո րա կել է ա նօ րի նա կան` բա նա ձե ւեր 216ը, 217ը, ո րոնք վե րա բե
րում էին  Հա րա վա յին  Ռո դե զիա յին, բա նա ձեւ 541ը, որն անդ րա դառ նում 
էր  Կիպ րո սի  Թուր քա կան  Հան րա պե տութ յա նը եւ բա նա ձեւ 787ը, ո րը վե
րա բե րում էր  Ռե պուբ լի կա Սրպս կա յին: 

 Սա կայն  Դա տա րա նը չի հի շա տա կում, որ այդ նույն բա նա ձե ւե րը ոչ 
միայն դա տա պար տում էին ան կա խութ յան հռչա կագ րե րը, այ լեւ, եւ որն 
ա վե լի կա րե ւոր է, կոչ էին ա նում պե տութ յուն նե րին` չճա նա չել հա մա պա
տաս խան ոչ պե տա կան կազ մա վո րում ե րի ան կա խութ յու նը: 

 Կա րե լի է են թադ րել, որ ե թե  Մի ջազ գա յին դա տա րանն ա ռանձ նաց նում 
է  Հա րա վա յին  Ռո դե զիա յի,  Կիպ րո սի եւ  Ռե պուբ լի կա Սրպս կա յի դեպ քե
րը` որ պես իմ պե րա տիվ նոր մե րի խախտ ման դեպ քեր, ա պա ոչ պե տա կան 
կազ մա վո րում ե րի կող մից նման խախ տում եր չի րա կա նաց նե լու դեպ քում 
ոչ միայն այդ նո րան կախ սուբ յեկտ նե րի կող մից ան կա խութ յան հռչա կու մը, 
այլ նաեւ եր րորդ պե տութ յուն նե րի կող մից դրանց ճա նա չու մը նույն պես ար
դա րաց ված է:

Ի՞նչ եզ րա կա ցութ յան է մեզ բե րում այս ա մե նը: Ե թե նոր մե րի բյու րե ղաց
ման դա սա կան չա փա նիշ նե րի կի րա ռու մը հան գեց նում է (ինչ պես դա պնդում 
են մի շարք հե ղի նակ ներ) այն մտքին, որ սե ցե սիա յի` որ պես պաշտ պա նութ
յան մի ջո ցի, սո վո րու թա յին նոր մը կա յա ցած չէ, ա պա այդ նույն կա նոն նե րի 
կի րառ ման պա րա գա յում պետք է ըն դու նել, որ կա յա ցած չէ նաեւ ար գե լող 
նոր մը` եւ կրկին հա մընդ հա նուր պրակ տի կա յի բա ցա կա յութ յան պատ ճա
ռով:  Հե տե ւա բար` մենք գործ ու նենք ի րա վա կան կար գա վոր ման չեն թարկ
ված դաշ տի հետ, որն ի րա վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ան վան վում է 
նաեւ non liquet41: Այս պա րա գա յում, նույն  Մի ջազ գա յին դա տա րա նի պրակ

41 Տե´ս Stone	J., Non Liquet and the Function of Law in International Community // British 
Yearbook of International Law, Vol. 35, (1959), P. 1241 61 :
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տի կա յի հա մա ձայն, առ կա է գոր ծո ղութ յան ա զա տութ յուն42:  Մի ջազ գա յին 
հան րութ յան կա յու նութ յան տե սանկ յու նից, ի հար կե, նման մի շատ կա րե ւոր 
ո լոր տում գոր ծո ղութ յան ա զա տութ յու նը կա րող է ու նե նալ սար սա փե լի հե
տե ւանք ներ, ուս տիեւ հենց այս տեղ  Դա տա րանն ա նում է իր վեր ջին (կրկին 
թաքն ված) քայ լը եւ, կար ծեք թե, ի մի ջի այ լոց նշում, որ  Մի	ջազ	գա	յին	ի	րա-
վուն	քի	սկզբունք	նե	րի	հռչա	կա	գիրն	ար տա ցո լում է սո վո րու թա յին մի ջազ
գա յին ի րա վուն քը (պարբ. 80)` հղում ա նե լով սե փա կան «	Նի	կա	րա	գո	ւան	
ընդ	դեմ	ԱՄՆ-ի»	գոր ծին:  Սա կայն «	Նի	կա	րա	գո	ւան	ընդ	դեմ	ԱՄՆ-ի»	գոր ծի 
ու շա դիր ըն թեր ցու մը ցույց է տա լիս, որ վեր ջի նում  Դա տա րա նը բո լո րո վին 
էլ ան վե րա պա հո րեն չէր ըն դու նել հռչա կագ րի սո վո րու թա յին բնույ թը, այլ 
ճա նա չել էր այն միայն որ պես opinio	juris-ի վկա յութ յուն43:  Մինչ դեռ opinio 
juris-ն  ա ռանց պրակ տի կա յի դեռ ոչ մի ար ժեք չու նի: Ուս տի  Դա տա րա նը 
ի րա կա նաց նում է հսկա յա կան եւ, կար ծեք թե, ոչն չով չար դա րաց ված քայլ 
ա ռաջ, երբ կոնկ րետ գոր ծով փաս տարկ ման հա մար, մաս նա վո րա պես 
ան կա խութ յան հռչա կագ րի օ րի նա կա նութ յան մա սին խո սե լիս` դա ի րեն 
բո լո րո վին էլ պետք չէր: Ին չո՞ւ  Դա տա րա նը դի մեց այդ քայ լին: 

Ե թե մենք ըն դու նում ենք Հռ	չա	կա	գի	րը` որ պես հա մա պար տա դիր ընդ
հա նուր մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ար տա ցո լում, ա պա պետք է ըն դու նենք, 
որ գո յութ յուն ու նի պար տա վո րութ յուն` չճա նա չե լու սե ցե սիա յի դի մած կազ
մա վո րում ե րի պե տա կա նութ յու նը, սա կայն հստակ բա ցա ռութ յամբ, այն է` 
բա ցա ռութ յամբ դեպ քե րի, երբ ան ջա տում ի րա կա նաց վում է մարդ կութ
յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րից, խտրա կա նութ յու նից եւ էթ նիկ 
զտում ե րից պաշտ պան վե լու նպա տա կով:  Քա նի որ ին քը` Հռ	չա	կա	գի	րը, 
ամ րագ րում է պար տա վո րութ յուն` ճա նա չե լու միայն այն պե տութ յուն նե րի 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, ո րոնց կա ռա վա րութ յու նը ներ կա-
յաց նում է կա ռա վար վո ղին:

 Հե տե ւա բար` մենք կամ ըն դու նում ենք Հռ	չա	կա	գիրն ամ բող ջութ յամբ, 
ու րեմ եւ նրա նում ամ րագր ված կա նոն նե րից բա ցի, ըն դու նում ենք նաեւ 
այդ կա նոն նե րի հստակ ձե ւա կերպ ված բա ցա ռութ յուն նե րը, կամ էլ ստիպ
ված ենք պնդել, որ գործ ու նենք չկար գա վոր ված դաշ տի հետ, որ տեղ ո րե
ւի ցե ար գելք գո յութ յուն չու նի: Եր կու դեպ քե րում էլ օ րի նա կան են դառ
նում ոչ միայն ան ջա տու մը եւ նոր պե տա կա նութ յան ստեղ ծու մը մար դու 
ի րա վունք նե րի լայ նա ծա վալ խախ տում ե րի պա րա գա յում, այլ նաեւ այդ 

42 Legality	of	the	Threat	or	Use	of	Nuclear	Weapons,	Advisory Opinion, ICJ Reports 226 
(1996), para. 21, տես նաեւ` S.S.	“Lotus”,	1927 PCIJ, Series A, No. 10, P. 19:
43 Military	 and	Paramilitary	Activities	 in	 and	Against	Nicaragua	 (Nicaragua	 v.	USA), ICJ 
Reports 14 (1986), para. 188:
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պե տութ յուն նե րի ճա նա չու մը եւ նրանց օ ժան դա կութ յան տրա մադ րու մը ոչ 
միայն մար դա սի րա կան, տնտե սա կան, այ լեւ ռազ մա կան ո լորտ նե րում:

 Սա կայն երկ րորդ դեպքն ա վե լի կա նո նա կարգ ված է, քաո սա յին չէ եւ ո րոշ 
ա ռու մով ո լոր տի «օ րենսդ րա կան» կար գա վոր ման փորձ է:  Հե տե ւա բար` 
 Կո սո վո յի խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցութ յան ի րա կան ար ժե քը չի կա րե լի 
թե րագ նա հա տել: 

Դ րա հետ մեկ տեղ, երբ մենք խո սում ենք նոր կա յա ցող նոր մե րի մա սին, 
մեզ անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի լե գի տի մութ յուն` ներ դաշ նա կութ յուն ար դեն կա
յա ցած ի րա վա կան հա մա կար գի հետ44, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշե ցինք 
սկզբում, մի ջազ գա յին նոր մե րը չեն գոր ծում մե կու սաց ված մի ջա վայ րում 
կամ ի րա վա կան վա կո ւու մում, ու րեմ արդ յու նա վե տութ յան հա մար դրանք 
պետք է օգտ վեն այլ նոր մե րի եւ սկզբունք նե րի օ ժան դա կութ յու նից45:

Այս պես օ րի նակ` երբ  Մի ջազ գա յին դա տա րա նը քննում է ՄԱԿի քա ղա
քա կան մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յու նը, այն ստու
գում է, թե արդ յոք վեր ջին ներս չեն հա կա սում ultra vires կազ մա կեր պութ
յան նպա տակ նե րին46: Այս տե սանկ յու նից հատ կան շա կան է, որ ՄԱԿի 
նպա տակ նե րը` մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յան եւ անվ տան գութ յան պահ պա
նու մը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը, նաեւ ողջ մի ջազ գա յին 
հան րութ յան ա ռանց քա յին ար ժեք ներն են47:

Անդ րա դառ նա լով սե ցե սիա յի` որ պես ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան տե
սութ յան, ներ դաշ նա կութ յա նը խա ղա ղութ յան եւ անվ տան գութ յան պահ
պան ման սկզբուն քին` պետք է նշել, որ ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին ի րա
վունքն ըն կա լում է «խա ղա ղութ յուն» հաս կա ցութ յու նը ոչ միայն որ պես զին
ված ընդ հար ման բա ցա կա յութ յուն («նե գա տիվ խա ղա ղութ յուն» կամ խա
ղա ղութ յան նեղ մեկ նա բա նութ յուն)48, այլ նաեւ որ պես բո լոր այն նա խադր
յալ նե րի բա ցա կա յութ յուն, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ ընդ հար ման 

44 Cançado	Trindade	A.	A. International Law for Humankind: Towards New Jus Gentium, 
General Course on Public International Law // Recueil des Cours. Vol. 316  ( 2005), P. 8586:
45 Kolb	R. Selected Problems in the Theory of Customary International Law // Netherlands 
International Law Review. Vol. 50 (2003). P. 129:
46 Certain	Expenses	of	the	United	Nations	(Article	17,	Paragraph	2,	of	the	Charter), Advi
sory Opinion, ICJ Reports 151 (1962), P. 168,  Conditions	of		A	dmission	of	a	State	to	Members	hi	p	
in		the	United	Nations	(Article	4	of	the	Charter), Advisory Opinion, ICJ Reports 57 (1948), P. 64:
47 Cassese A. Ex	Iniuria	Ius	Oritur: Are We Moving Towards International Legitimation Of 
Forcible Humanitarian Countermea su res In The World Community? // European Journal of Inter
national Law. Vol. 10 (1999). P. 24.
48 De	Wet	E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Cou ncil. Hart Publish
ing, OxfordPortland, 20 04. P. 138.
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հա մար («պո զի տիվ խա ղա ղութ յուն» կամ լայն մեկ նա բա նութ յուն)49: Ուս տի 
հատ կան շա կան է, որ Անվ տան գութ յան խոր հուր դը, ո րը մի ջազ գա յին խա
ղա ղութ յան պահ պան ման գոր ծա ռույ թով օժտ ված կենտ րո նա կան մար մին 
է, բազ միցս մի ջամ տել է նաեւ այն պի սի մի ջա դե պե րին, ո րոնք չեն հան դի
սա ցել պա տե րազմ per se, այլ պար զա պես մար դու ի րա վունք նե րի լայ նա
ծա վալ ոտ նա հա րում ե րի մի ջա դե պեր (ինչ պես օ րի նակ`  Ռո դե զիա յում50, 
 Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում51, Ի րա քում52,  Սո մա լիում53,  Ռո ւան դա յում54, 
 Հա յի թիում55 եւ այ լուր): Անվ տան գութ յան խորհր դի այս պրակ տի կան, ըստ 
էութ յան, փո փո խութ յան է են թար կել այն պի սի հաս կա ցութ յուն նե րի նշա
նա կութ յու նը, ինչ պի սիք են «խա ղա ղութ յան ոտ նա հա րու մը» կամ «խա ղա
ղութ յան վտան գու մը», ո րոնք այ սօր նաեւ մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա
հա րում եր են են թադ րում:

Այս պես օ րի նակ`  Սո մա լիում հու մա նի տար ծանր ի րա վի ճա կի կա պակ
ցութ յամբ Անվ տան գութ յան խոր հուրդն իր 794րդ  բա նա ձե ւում նշեց, որ 
«մարդ	կա	յին	ող	բեր	գութ	յան	...	չա	փե	րը,	ո	րոնք	ա	վե	լի	էին	խո	րա	նում	մար-
դա	սի	րա	կան	 օգ	նութ	յան	 հա	մար	 ստեղծ	ված	խո	չըն	դոտ	նե	րի	պատ	ճա	ռով,	
վտան	գում	 են	 մի	ջազ	գա	յին	 խա	ղա	ղութ	յունն	 ու	 անվ	տան	գութ	յու	նը»56, 
նույն կերպ 929րդ  բա նա ձե ւում Անվ տան գութ յան խոր հուր դը նշեց, որ 
«	Ռո	ւան	դա	յում	մար	դա	սի	րա	կան	ճգնա	ժա	մի	չա	փե	րը	վտան	գում	են	մի	ջազ-
գա	յին	խա	ղա	ղութ	յունն	ու	անվ	տան	գութ	յու	նը»57:

 Նույ նը կա րե լի է ա սել նաեւ Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի պրակ տի կա յի մա սին: 
Այս պես`  Գա	ղու	թա	յին	 պե	տութ	յուն	նե	րին	 եւ	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րին	 ան	կա	խութ-
յուն	պար	գե	ւե	լու	վե	րա	բեր	յալ	հռչա	կա	գի	րը	սահ մա նում է. «	Ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	
հպա	տա	կե	ցում	օ	տա	րերկր	յա	ճնշմանն	ու	տի	րա	պե	տութ	յա	նը	եւ	նրանց	չա-
րա	շա	հու	մը	 հան	դի	սա	նում	 են	 մար	դու	 հիմ	 ա	րար	 ի	րա	վունք	նե	րի	մեր	ժում,	
հա	կա	սում	 են	 	Միա	վոր	ված	ազ	գե	րի	 կազ	մա	կեր	պութ	յան	 կա	նո	նադ	րութ	յա-
նը	եւ	խո չըն դո տում են հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց մանն ու ողջ աշ-
խար հում խա ղա ղութ յան հաս տատ մա նը»58: Այս հռչա կա գիրն, ի հար կե, 

49 Տես օր.` The Charter of the United Nations: A Commentary, Op. cit. P. 41. 
50 SC Resolution 217, UN Doc. S/RES/217, 20 November 1965:
51 SC Resolution 418, UN Doc. S/RES/418, 4 November 1977:
52 Տես օր.` SC Resolution 686, UN Doc. S/RES/686, 2 March 1991
53 SC Resolution 794, UN Doc. S/RES/794, 3 December 1992:
54 SC Resolution 929, UN Doc. S/RES/929, 22 June 1994:
55 SC Resolution 940, UN Doc. S/RES/940, 31 July 1994: 
56 SC Resolution 794, op. cit., preamble.
57 SC Resolution 929, op. cit., preamble.
58 GA Resolution 1514 (XV), UN Doc. A/4884, 14 December 1960, para. 1. 
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անդ րա դառ նում է հիմ ա հար ցին միայն բռնա զավթ ման եւ գա ղու թաց ման 
հա մա տեքս տում, սա կայն ար դեն  Խա	ղա	ղութ	յան	հա	մաշ	խար	հա	յին	տար	վա	
հռչա	կագ	րում Գլ խա վոր ա սամբ լեան նշում է. «	Պայ	քա	րը	մի	ջազ	գա	յին	խա-
ղա	ղութ	յան	եւ	անվ	տան	գութ	յան	հա	մար	պա	հան	ջում	է	պե	տութ	յուն	նե	րի	եւ	
ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 կող	մից	 մշտա	կան	 եւ	 դրա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ,	 ո	րոնք	
ուղղ	ված	կլի	նեն	…	 [inter	 alia]	 մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րի	 եւ	 հիմ	 ա	րար	ա	զա-
տութ	յուն	նե	րի	 զար	գաց	մա	նը,	խրա	խուս	մա	նը	 եւ	 ի	րաց	մա	նը,	 ինք	նո	րոշ	ման	
սկզբուն	քի	հի	ման	վրա	ա	պա	գա	ղու	թաց	մա	նը,	ռա	սա	յա	կան	խտրա	կա	նութ-
յան	եւ	ա	պար	տեի	դի	վե	րաց	մա	նը,	կյան	քի	ո	րա	կի	բա	րե	լավ	մա	նը,	մարդ	կա	յին	
կա	րիք	նե	րի	բա	վա	րար	մանն	ու	շրջա	կան	մի	ջա	վայ	րի	պաշտ	պա	նութ	յա	նը»59:

 Նույն տրա մա բա նութ յունն էր առ կա նաեւ ՄԱԿի շրջա նակ նե րում 
ստեղծ ված «Ս պառ նա լիք նե րի, մար տահ րա վեր նե րի եւ փո փո խութ յուն նե
րի հար ցե րով բարձր մա կար դա կի խմբի» հաշ վետ վութ յու նում, հա մա ձայն 
ո րի` մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վունք նե րի լայ նա ծա վալ խախ տում
նե րը կամ զանգ վա ծա յին էթ նիկ զտում ե րը «կա	րող	են	դի	տարկ	վել	իբ	րեւ	
մի	ջազ	գա	յին	խա	ղա	ղութ	յան	կամ	անվ	տան	գութ	յան	սպառ	նա	լիք»60:

 Հե տե ւա բար` հաշ վի առ նե լով, որ ՄԱԿի մար մին նե րի պրակ տի կան հան
դի սա նում է նաեւ պե տութ յուն նե րի պրակ տի կա 61` այն պետք է նկա տի ու
նե նալ ՄԱԿի կա նո նադ րութ յան մեկ նա բան ման հա մար: Ուս տի այ սօր վա 
դրութ յամբ կա րե լի է վստա հո րեն ա սել, որ ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քը ո րա կում է ազ գա յին, ռա սա յա կան եւ կրո նա կան փոք րա մաս
նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի լայ նա ծա վալ ոտ նա հա րում ե րը որ պես ոտնձ
գութ յուն մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յա նը եւ ՄԱԿի ա ռաջ նա յին նպա տակ նե րի 
խախ տում: Այս տե սանկ յու նից կա րե լի է պնդել, որ փոք րա մաս նութ յուն նե րին 
սե ցե սիա յի ի րա վունք կամ, ա վե լի ճիշտ, մայր պե տութ յան կող մից ի րա կա
նաց վող մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ե րը կան խե լու նպա տա կով 
սե փա կան պե տա կա նութ յուն ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յուն տրա մադ րե լը 
բխում է մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յան եւ անվ տան գութ յան պա հանջ նե րից:

Մ յուս կող մից` պե տութ յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յան նոր մե րի ամ
բող ջութ յու նը նա խա տե սում է, որ ի րա վա խախտ պե տութ յու նը պար տա վոր 
է վերջ տալ ի րա վա խախտ մա նը, տրա մադ րել նույն խախ տու մը չկրկնե լու 
ե րաշ խիք ներ եւ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց նել նաեւ ռե պա

59 GA Resolution 40/3, UN Doc. A/RES/40/3, 24 October 1985, preamble.
60 A more secure world: our shared responsibility, Report of the Highlevel Panel on 
Threats, Challenges and Change, UN Doc. A/59/565, 2 December 2004, para. 200.
61 Shaw	M.	N. International Law... P. 254. 
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րա ցիա62: Իսկ ինչ պե՞ս վար վել, ե թե պե տութ յու նը քո ղարկ ված նպաս տում է 
իր տա րած քում մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ի րա
կա նաց մա նը, սա կայն ոչ ըն դու նում է դրանք, ոչ էլ տրա մադ րում չկրկնման 
ե րաշ խիք ներ: 

Ն ման պա րա գա յում սե ցե սիան` որ պես ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց, վե րած վում է ոչ միայն իմ պե րա տիվ նոր մի խախ տու մը դա դա րեց նե
լու, այ լեւ տվյալ էթ նիկ խմբի գո յութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու մի ջո ցի, ինչ պե
սեւ ծա ռա յում է իբ րեւ արդ յու նա վետ պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց` լիո
վին հա մա հունչ լի նե լով թե մի ջազ գա յին հան րութ յան ու ՄԱԿի կենտ րո նա
կան ար ժեք նե րին եւ թե պե տութ յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յան մա սին 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին:  Վեր ջի վեր ջո` այս տեղ խոս քը մի կող
մից մի ջազ գա յին ի րա վուն քի jus cogens իմ պե րա տիվ նոր մե րի խախ տում
նե րը դա դա րեց նե լու մա սին է, իսկ մյուս կող մից` ինք նիշ խա նութ յան կամ 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան են թադր յալ կորս տի: Եվ ո՞րն է ա վե լի 
կա րե ւոր:  Հա րավս լա վիա յի մի ջազ գա յին քրեա կան տրի բու նա լը բազ միցս 
նշել է, որ ինք նիշ խա նութ յան գե րա դա սու մը մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րած ան ձանց պա տաս խա նատ վութ յան են
թար կե լուն ծաղ րու ծա նա կի է վե րա ծում ի րա վուն քը63:  Թե որ ար ժեք ներն 
են ա ռաջ նա յին, միան գա մայն ակն հայտ է:

 Կո սո վո յի, Աբ խա զիա յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի պե տութ յուն նե րի ճա նա
չու մը, հե տե ւա բար, միայն կրկնա կի վե րա հաս տա տում է եւ պե տութ յուն նե րի 
պրակ տի կա յի մի ջո ցով լրա ցու ցիչ լե գի տի մութ յուն է հա ղոր դում սե ցե սիա յի 
ի րա վուն քին` որ պես էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե րի կեն սու նա կութ յունն 
ա պա հո վե լու եւ մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կան
խար գե լե լու վեր ջին մի ջո ցի, ultima ratio, ո րը պետք է իր տրա մա բա նա կան 
տեղն ու նե նա ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա կար գում: 

 Պետք է նաեւ եր կու խոսք ա սել  Կո սո վո յի եւ  Հա րա վա յին Օ սիա յի մի ջա
դե պե րի, այս պես կոչ ված, sui generis բնույ թի մա սին, ո րը վեր ջերս շատ է 
չա րա շահ վում հատ կա պես քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րով: Ի րա վի ճա կը 
sui generis է այն քան ժա մա նակ, որ քան նմա նա տիպ փաս տա կան հան գա
մանք նե րը չեն կրկնվում այլ վայ րե րում:  Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը չի գոր

62 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA Resolution 56/83, 12  De
cember 2001թ., article 30:
63 Prosecutor v. Tadič, Case No. IT-94-1-I, Decision on the Defence Motion for Inter-
locutory Appeal on Jurisdiction (2 October 1995), para. 58, Prosecutor v. Nikolić, Case No. 
IT-94-2-AR73, Decision on Interlocutory Appeal concerning Legality of Arrest (5 June 2003), 
para. 26:
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ծում sui generis ի րադ րութ յուն նե րի ad hoc կար գա վոր ման ճա նա պար հով. 
վեր ջի նիս կա յու նութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է նմա նա տիպ փաս տե րի 
հա ման ման կար գա վո րում:  Ցա վոք սրտի, այ սօր խո սել մար դու ի րա վունք
նե րի լայ նա ծա վալ խախ տում նե րի sui generis բնույ թի մա սին` բո լո րո վին 
էլ հնա րա վոր չէ: Sui generis էին ֆա շիս տա կան  Գեր մա նիա յի հան ցա գոր
ծութ յուն նե րը, եւ մի ջազ գա յին հան րութ յու նը ստեղ ծեց Ն յուրն բեր գի ad hoc 
տրի բու նա լը, sui generis էին  Ռո ւան դան եւ Ս րեբ րե նի ցան, եւ մի ջազ գա յին 
հան րութ յու նը ստեղ ծեց  Ռո ւան դա յի եւ  Հա րավս լա վիա յի ad hoc տրի բու
նալ նե րը:  Սա կայն մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը 
շա րու նա կե ցին տե ղի ու նե նալ, եւ մի ջազ գա յին հան րութ յու նը, վեր ջա պես, 
ստեղ ծեց  Մի ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նը` հաս կա նա լով, որ ad hoc 
կար գա վո րու մը պար զա պես ձեռն տու չէ:  Նույն տրա մա բա նութ յամբ sui ge-
neris էր  Բանգ լա դե շը, sui generis էր Է րիթ րեան, sui generis է  Կո սո վոն, ինչ
պես նաեւ  Հա րա վա յին Օ սիան:  Հե տե ւա բար` ժա մա նակն է մո ռա նալ ad	հօc	
կար գա վոր ման մա սին եւ պար զա պես ըն դու նել սե ցե սիա յի` որ պես պաշտ
պա նութ յան մի ջո ցի, նոր մի գո յութ յու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում:
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ՄԱՍ		I.	 	 	 	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ	ԵՎ	
ԴՐԱՆՑ	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ	ՎՐԱ
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I I .  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
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I I .  SHIFT IN POLITICAL CLIMATE OF 
THE SOUTH CAUCASUS REGION

II .  ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА В ЮЖНОКАВКАЗСКОМ 

РЕГИОНЕ
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GEORGIA AFTER THE 2008 WAR 

Geopolitical Aspects 

Now, when analyzing the outcomes of the August 2008 war and causes 
of breaking it out, many questions arise: Why? What for? How? First 
of all, we wonder if we could avoid it. There is no doubt that everyone 

will agree on nonavailability of answers to all these questions, though political 
experts have argumentative viewpoints on the abovementioned subject matter. 
They describe the past in a more favorable light than the future and point out 
that conflicts in the Caucasus between the two neighboring countries will be as 
unpredictable as they are now.1 

Not a lot depends on us. Thus, there is a need to be pragmatic and face up 
to reality. In some cases, one’s ability to do more depends on both domestic and 
foreign factors. In other cases, one could find her/himself in such a constellation 
that nothing good could be expected.2 

1 L. Tchantouridze, “It Does Not Take a Prophet: War and Peace in the Caucasus” in CA 
&	CC, Journal	of	Social	and	Political	Studies No. 1 (55), 2009
2 http://www.ambebi.ge/politika/13022010



174

PART	II.	 SHIFT	IN	POLITICAL	CLIMATE	OF	THE	SOUTH	CAUCASUS	REGION

According to A. Rondeli, a leading expert from the Georgian Foundation for 
Strategic and International Studies (GFSIS), Russia is a secondrate or thirdrate 
player in the international arena. Unfortunately, to be a secondrate or thirdrate 
player will mean for the latter not to be able to really carry out radical activities. 
Therefore, being a flexible player is important in political diplomacy. Even when 
playing chess a very clever pawn move could be very advantageous.

Nationstates remain to be principal bodies of international systems which 
have their weak and strong points. The main aim of these bodies is to survive 
in this global space, and they do their best to achieve the goal resulted, on the 
one hand, in severe competition and open conflicts between countries, and, on 
the other hand, unification of the latter in different blocks, etc.

Open political games in the world began long ago. Sadly, world redistribution 
has not finished yet, and the consequences of this situation greatly reflect on 
Georgia and other countries with the same conditions as Georgia.

The analysis of the events of 2008 clearly shows that Russia started to 
prepare for this war as soon as Georgia announced its decision to leave the 
Commonwealth of Independent States (CIS) and start a democratic platform by 
carrying out democratic reforms. However, the decisive moment was the Bu
charest Summit, where it was announced that Georgia and Ukraine would be
come NATO member countries. This declaration irritated Russia, and it intended 
to expel them from the EuroAtlantic path.

In his article entitled “From Severe War to Severe War?” E. Shevardnadze, 
the President of Georgia from 1992 to 2003, considers the American radars in 
the Czech Republic and Poland as the first sign of a severe war threat, which 
was not left without a reaction from Russia. E. Shevardnadze regards the oc
cupation of Georgia as an extremely perilous element. Even though Georgia 
gained huge support from Europe and the US, the occupation became possible. 
While forecasting world policy, E. Shevardnadze claims that Russia alone could 
decide nothing. In the process of modern world formation, the course chosen 
by the US President will be of great value.3 This projection is E. Shevardnadze’s 
subjective viewpoint, while a stable policy needs to be developed in order to 
resolve, with the help of democratic mechanisms, all issues concerning Abkha
zia and Samachablo. Without solving these problems, the state will remain in 
jeopardy. If the issue of Abkhazia and Ossetia is to be cleared, the imminence 
of war will still exist, and its resolution will be more difficult than it seems.

3 The World in 2009, p. 158
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What may be the cause of the war? What are the most “rich players” like the 
US and Russia expecting? 

The interest of the US in Georgia and the South Caucasus is driven by the 
energy resources of Azerbaijan and transit potential of the region. According to 
the expert forecasts, nearly by 20202025 the volume of oil extraction will be 
less than the demand for it. The extraction is already getting to fall in the East 
as well as in the North Sea, where Norway and Great Britain (UK) have been 
working actively on gas and oil extraction for decades. African oil processors 
face great problems. Things are getting worse especially in Norway and Latin 
America. By 202025, the world will have been on the edge of energy power 
deficit. By this time, the US and China will be found to be more unprotected. 
Nowadays, China is considered to be a great competitor for the US as a con
sumer of electric power, and there is no doubt that it will become the biggest 
consumer by 2020. 

China and the US are doing everything to avoid negative effects of mutual 
opposition. Even now they are developing energy corridors by means of which 
they will be able to provide their countries with energy. China is working actively 
on the countries of Latin America and Africa. As for the US, Washington needs 
the South Caucasus as a good source oil and gas available in Azerbaijan as 
well as the corridor to the Middle Asia. It is also of high importance for the US 
in terms of the Iranian energy potential.

According to recent events, Washington has no great choice. It seems that 
the US lets Russia have the Caucasus. As it wants to realize a new energy proj
ect, there is no use to oppose Russia. It will negatively reflect on realization of 
the project that will be a failure of the US politics in the Caucasus.

The article “What Will be the Cause of Russian War and What Will Georgia 
be Exchanged into?”4 is a live example of the abovementioned, where the author 
analyzes geopolitical aspects of the Nabucco project. It claims that the world 
policy is connected to the pipeline. The European integration and independence 
of Georgia, in particular, depend on it. Though the Nabucco pipeline is a chance 
for Georgia to survive, for others it is a project of commercial importance. On 
the one hand, it is a political shield for annexation of Georgia, and on the other 
hand, the cause of political oppression.

4 E. Jgerenaia “What Will be the Cause of Russian War and What will Georgia be Ex
changed into” in Economy	of	Georgia, 2008(10)
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The South Stream pipeline is a competitor of the Nabucco. Starting from 
Russia’s Black Sea port at Beregovia the pipeline runs 900km through the Black 
Sea, reaching a maximum water depth of 2000 meters, to Bulgaria, and then 
continues to Italy through Greece, Hungary, and Austria. Though its capacity is 
restricted because of uniqueness of the sea way, most countries in Europe like 
Greece, Hungary, and Bulgaria consider this project as a very profitable one. In 
case of launch of the second branch of the latter, leading to Romania and the 
Czech Republic, it will gain a status of an entirely European gas pipeline. 

On the contrast of these two projects depends not only the peaceful future 
of Georgia but also security of Europe. 

Future will show how Russia will play political game throughout the South 
Caucasus. It is obvious that it will do its best to make up Armenia and Azerbai
jan and use them for its own interests in Georgia, particularly, targeted to taking 
Samachablo and Abkhazia over. So, there is a need to be very careful not to be 
hooked as no one will be a winner but Russia. That is why today it is no time to 
look for criminals. It is necessary to foresee further events in a proper way and 
make right steps.

It is very difficult for neighboring countries as well as for the European Union 
to arrange conflicts in Georgia. The Ossetians, Abkhazians, and Georgians are 
to play a decisive role in this aspect. Despite conflicts and difficult political situ
ation after the war in August that made national security a complicated issue, 
Georgia can become attractive for the Ossetians and Abkhazians through both 
the development of a realistic strategy addressing their social and economic 
problems and implementation of the European security policy. Through com
mon efforts they can maintain good neighboring relationships of democratic 
nature with the countries of the South Caucasus region, where the United Na
tions can do its bit, and Russia can be seen as a partner and not as an “oc
cupant.” The right and clever political strategy can completely change not only 
the regional but also world policy; though as A. Rondeli says “Now in the sphere 
of international relationships we have such a situation when one should wait 
for changes of events and do everything to be ready to use a relevant moment 
effectively.” 5

5 http://www.ambebi.gr\ politika\ 13022010
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Social-Economic Situation After 2008

The key sectors of economic activity in Georgia, including agriculture, indus
try, trade, tourism, and construction, have suffered greatly as a result of the war 
of 2008. All civil infrastructures have been damaged. There was an army of 
refugees and homeless people contributed to the increase of social expenses 
of the budget. According to the expert estimation, total fiscal deficit in 2008 
reached 804 million USD.

At this time the main aim was to help vulnerable people. The European Com
mission did a great job in this respect. In the meeting of donors, on October 
22, 2008, the Commission claimed that it would distribute 500 million euros to 
Georgia for refugees and homeless people in order to provide them with shelter 
combined with an opportunity to start agricultural activities. In addition, the help 
for forcibly displaced people in the conflict zone of Abkhazia still keeps going 
on.

Owing to the funding granted by the Commission’s Humanitarian Aid depart
ment (ECHO), people were provided with food, shelter, and psychological help. 

In addition, 29 million euros was apportioned for homeless people to con
struct buildings, which gave them possibility to spend winter warmly. Due to the 
Commission’s financial assistance, a great deal of economic activities were 
financed, including provision of micro credits for peasants and professional 
trainings aimed at ensuring stable incomes for the latter. This project also im
plies to defend the rights of refugees through the provision of free juridical 
consultations. Today more than 10 000 homeless people are provided with 
accommodations.6

The financial crisis fuelled by hostilities of 2008 was evident in the beginning 
of 2009. In the second quarter of 2009, according to the analysis, GDP had an 
unprecedented fall of 2.5%. The war especially negatively affected the trade 
sector. Essential fall was fixed in the sectors of recycling industry, construction, 
as well as social and personal services. Only some sectors recorded rise in 
additional costs. Among them the highest rate of rise is fixed in the health care 
sector (0,33%). It is worth mentioning that positive rise rates are mostly fixed in 
the sectors financed from the budget.

6 www.delgeo.ec.europa.eu
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Deterioration of the climate for investments, caused by armed conflicts, was 
a complement to the factual economic loss which was reflected in falling of 
private capital inflows from abroad.

During 2009 a sharp decrease of foreign investment flows played a decisive 
role in stagnation of final consumption rate and reduction of a whole capital for
mation. According to annual data, final consumption decreased by 19%, reduc
tion of exports totaled 2.9%. The value of investments and imports fell by 56% 
and 21% consequently. As it is shown in the scheme, the formation of capital in 
2009 appeared to be lower than it was in 2003.

Figure 1. Dynamics of final consumption, investments, and imports in 
20032009 (2003=100)

Expenses on final consumption
Import of goods and service
Formation of a whole capital
Source:	National	Statistics	Office	of	Georgia	

So, the decrease of nominal GDP of the state was caused by the fall in final 
consumption and investments. The latter was caused by the decrease of for
eign capital inflows followed by the reduction of imports.

In spite of the fact that the decrease of GDP was ceased, and in the fourth 
quarter, for the first time after a year Georgia faced a little positive increasing 
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tendency of 0.4%, fixation of negative increase of annual rate was unavoidable. 
The decrease of nominal GDP is mostly related to negative deflator of 5.9%.

In 2009 the main aim of the National Bank of Georgia was to provide the 
country with stable prices. Due to the 2008 war and the world financial crisis, 
the importance to support GDP growth rose. During the whole year instability 
of inflation was evident. The highest inflation rate of 4.4% was fixed in January 
2009. During 2009 the influence of exogenic factors on the dynamics of prices 
was very strong, and there was a deflation press on imports in the beginning of 
the year. Decrease of inflation was conditioned by cheapening of flour, baker
ies, oil, and petrol. It is also worth mentioning that the rise in prices on pharma
ceutical goods stipulated rise in inflation though the abovementioned rise did 
not influence annual inflation any more. In September 2009 the rise of prices 
in the educational system made strong influence on the rise of inflation in the 
last quarter. 

During 2009 high inflation was fixed in the main market partner countries of 
Georgia. During the year imports from Turkey, Ukraine, Azerbaijan, Germany, 
and Russia accounted for 50% of total imports. In these countries, as a result of 
the world economic crisis, fall in international prices made a great influence on 
the dynamics of prices. However, at the end of the year the highest index was 
fixed. Particularly, inflation in Turkey, Ukraine, and Russia reached 6.5%, 12.3%, 
13.3% consequently. It is worth mentioning that imported goods comprise the 
largest share of the consumer basket. The mentioned price dynamics in the part
ner countries is the factor, which should be taken into account in Georgia.

Figure 2. * Index changes of annual inflation for various consumer durable 
goods and services
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Short consumer durable goods
Average consumer durable goods
Long consumer durable goods
Services 
*Source:	National	Statistics	Office	of	Georgia,	2010

The world financial crisis negatively influenced the Georgian economy in 
2009. Economic decline was reflected in GDP decrease of 39% and 7.65% 
and fall of tax incomes of the compound budget. Expenses exceeded incomes. 
Accordingly, the budget deficit increased, and in order to cover the latter Geor
gia increased its foreign (external) obligations. In 2009 income of the state 
budget and grants amounted to 4.9 million GEL, which was 600 million GEL 
less compared with the index of 2008.7 In the beginning of the year the annual 
planned budget was 5.5 milliard GEL with a projected 2% increase. However, 
on the background of intense domestic policy the increase forecast of GDP was 
changed by 4% of real decrease. Accordingly, in June income plan of the state 
budget in connection with the decrease was amended. 

In 2009 tax on goods decreased by 0,3% totaling 24.6%. According to the 
macroeconomic analysis, in 2009 the nominal decrease in income and grants 
reached 2.6%. On the background of 3.9% real decrease in GDP, real decrease 
of taxation income reached 9.2 %.8 

In 20042007 the volume of income tax was increasingly high (2540%), 
while after the 2008 war it reached only 8.2%. In 2009, which was considered 
to be the year of crisis, the decrease of 7.65% was fixed. In income tax struc
ture indirect taxes had bigger share (58%) than direct taxes. In 2009 direct 
taxes fell more (13%) than indirect ones (4%). It is worth mentioning that since 
2009 the rate of income tax has decreased by 5% which caused the decrease 
of income stemming from direct taxes. This process was followed by the fall in 
expenses but in low rate. Particularly in 2009, as compared with previous years, 
expenses of the compound budget reduced by 3.8 % (272 million GEL) and 
amounted to 6.4 milliard GEL, which was 98% of the plan for a final year. At 
first, expenses in the state budget were defined to be 6.4 milliard GEL, though 
because the economic rise was lower than forecasted, the fiscal stimulation 
of economy became necessary. Accordingly, the Government of Georgia in

7 National Bank Of Georgia, Annual Report, 2009, p.22
8 National Bank Of Georgia, Annual Report, 2009, p.23
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creased the plan of expenses of the state budget up to 6.7 milliard GEL. Cor
relation of the compound budget with GDP was about 39%, and as compared 
with the previous year, it increased by 1.6% which influenced the formation of 
domestic demand.

The priorities of the compound budget of 2009 include social protection, 
economic activities and security. 64% of the whole budget was spent in this 
direction. 

Figure 3. Deficit of common budget in 20042009

 
 Deficit of common budget;
 Correlation with GDP
Source:	Ministry	of	Finance	of	Georgia,	2010

The deficit of state budget, at first, amounted to 876 million GEL. Then the 
plan of state budget increased up to 1.55 milliard GEL. Factual deficit was 
less, nearly 1.49 milliard GEL, which was 8.4% of GDP. As for the deficit of 
compound budget, it reached 1.64 milliard GEL (9.2% of GDP). Usually 9.2% 
is quite high index, but under the conditions of crisis there is a necessity for ef
fusive fiscal policy, which means to stimulate economy by deficit increase. In 
future fiscal consolidation is important for the purposes to provide macroeco
nomic stability, particularly, to reduce the deficit of budget up to a stable level. 
It should also be pointed out that according to Free Economic Act, as of 2012, 
the deficit of budget should not exceed 3% of GDP. 



182

PART	II.	 SHIFT	IN	POLITICAL	CLIMATE	OF	THE	SOUTH	CAUCASUS	REGION

Employment and Unemployment

In 2010 unemployment level index in Georgia compared with that of 2009 
fell by 0.6% and edged up at 16.3%. Due to the outcomes of the 2008 war 
and the world crisis, the level of unemployment in Georgia during 20082009 
increased greatly. In 2010 the reduction of unemployment was one of the main 
quantitative indexes of the economic stabilization.

Figure 4. Level of unemployment in Georgia (%)

Source:	www.geostat.ge

Together with the reduction of the level of unemployment, the level of activ
ity of population and employment in 2010 as compared with those of 2009 
increased by 0.6% and 0.9% consequently. Increase of the abovementioned 
indices were basically stipulated by the increase of an appropriate index. 

Figure 5. Increase of activity and the level of employment in Georgia (%)

Level of Activity                Level of Employment
Source:	www.geostat.ge
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At this phase the increase of selfemployment is evident, although it could be 
stated that in 2010 this index decreased by 2% comparing with 2009.

According to the data of the National Statistical Office of Georgia, after the 
war the subsistence wage for a two member household in 2009 amounted to 
178.7 GEL instead of 185.2 GEL in 2008; for a four member household the 
abovementioned index reached 223,4 GEL and 231.6 GEL, though for a six 
member household it totaled at 237.1 GEL and 308.0 GEL. In 2010 the situa
tion changed, and for a six member household the subsistence wage amounted 
to 352.4 GEL. By the data of January – June 2011, the subsistence wage for a 
two member household was 220.4 GEL; for four and six member households it 
amounted to 280.6 GEL and 373.6 GEL consequently.

Foreign Direct Investment

According to the study “Investments Abroad 2010” carried out by the World 
Bank, Georgia is the most open country among 87 countries for foreign direct 
investment (FDI) though the latest data oppose these rating indices. In 2010 the 
volume of FDI in Georgia amounted to 553 million USD, which was less by 16% 
in comparison with the index of 2009. 

Figure 6

 
*Preliminary	Data	–	www.geostat.ge
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FDI received by Georgia in the fourth quarter of 2010 was 58% more than 
the index of the first quarter, though according to the data of the second and 
third quarters, it was 39% and 25% less. In 2010 the share of the biggest inves
tor countries in Georgia amounted to 86% of total FDI inflows. 

Figure 7 

*Preliminary	Data	–	www.geostat.ge

In Georgia the largest volume of investments in the sphere of infrastructure, 
roads and communications is realized by the European Bank for Reconstruc
tion and Development, Asian Development Bank and other leading financial 
organizations. According to Figure 8, the largest investor is the Netherlands 
(26%), while the secondlargest one is the US (20%). 
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Figure 8 

According to FDI sector analysis, in 2010 as well as in 2009 the transports 
and communications sector attracted the biggest share of FDI (35.1%), fol
lowed by industry (16.4%) and financial sector (16.2%).

Figure 9 
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Foreign Trade

Turnover of foreign trade of Georgia in 2010 amounted to 6 678.5 million 
USD which exceeded previous analogical index by 21.4%. In the same period 
negative trade balance totaled 3511.7 million USD which exceeded analogical 
index of 2009 by 8.6%. It is noticeable that in 2009 turnover of foreign trade of 
Georgia amounted to 5499.7 million USD.

Figure 10. Turnover of foreign trade of Georgia
(million US dollars) 20092010

Source	:	www.geostat.ge

In 2010 exports from Georgia amounted to 1583.4 million USD exceeding 
analogical index of 2009 by 39, 7%. In 2009 exports totaled 1 133.6 million 
USD. 

In 2010 the volume of imports reached 5 095.1 million USD exceeding pre
vious analogical index by 16.6%. In 2009 imports into Georgia amounted to 4 
366.1 million USD. 
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Figure 11 

Source:	www.geostat.ge

The share of ten largest trade partners in total turnover of foreign trade of 
Georgia was 67%. Among the largest partners are: Turkey (1 105 million USD), 
Azerbaijan 708 million USD), Ukraine (662 million USD), Germany (361, 8 mil
lion USD), China (358, 6 million USD), the US 353, 9 million USD), Russia (314 
million USD), Armenia (206 million USD), Bulgaria (194 million USD), and the 
UAE (187million USD).

Figure 12 

Source:	www.geostat.ge
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Industry

In 2009 in the structure of GDP the share held by industry amounted to 2 
399,8 million GEL (15.4 %). The same index, in 2010 amounted to 0,563 million 
GEL exceeding analogical index of the previous year by 27.5%. In this period the 
share of the sector in GDP totaled 6.9%. 

In 2010 the volume of industry turnover by kind of economic activity amounted 
to 5 272 million GEL that exceeded analogical index of previous year by 20%.

The volume of turnover as comprised of the following:
Recycling industry  3 686,0 million GEL (45%)
Electro power, gas and water productiondistribution  1 331,6 million GEL 

(46%);
Mining industry  254, 4 million GEL (9%)

Figure 13*

In 2010 production value of industrial goods, according to the types of eco
nomic activities, totaled 4566,0 million GEL, which exceeded the index of 2009 
by 20%.

By the data of 2010, according to the types of economic activities, the num
ber of employees amounted to 88 812 people, which is 5% less than that of the 
data for 2009.
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Figure 14* 

*Source:	Ministry	of	Economy	and	Sustainable	Development,	2010

Number of employees engaged in industry according to the size of enter
prises looks as following: Large enterprise – 61 809 people; medium enterprise 
 9 968; small enterprise  15 929.

Despite the war 2008 and the world economic crisis, a trend of increase 
is evident in the economy of Georgia. International organizations also support 
social and economic development of Georgia. Despite various geopolitical cata
clysms, there was no failure in Georgia–NATO collaboration. Moreover, due to 
the Resolution adopted at the Bucharest Summit Georgia is considered to be
come a member of NATO by all means. Main instruments of this collaboration 
are: Resolution of an Extraordinary meeting of Ministers of Foreign Affairs on 
the establishment of the NATOGeorgia Commission (August 19, 2008); visit of 
the North Atlantic Council to Georgia (September 2008, after the war); NATO 
Ministerial of Foreign Affairs (December 3, 2008).

In 20082010 in the format of NATO–Georgia collaboration many formal 
meetings were held to be considered as real proof of a stable and long–term 
collaboration of the sides. In this context, in October 2010, NATO Secretary 
General Anders Fogh Rasmussen and the Deputy Prime Minister of Georgia 
opened NATO allied office in Georgia.

On December 1, 2010 the NATO  Georgia Commission meeting at Ambas
sadors’ level was held at the NATO Headquarters in Brussels, where the docu
ment about evaluation of NAP 2010 was discussed.

Many meetings are going to be held in the format of collaboration, via which 
conceptual documents will be developed to strengthen democracy in Georgia 
and provide a framework for its peaceful realization.
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PART	II.	 SHIFT	IN	POLITICAL	CLIMATE	OF	THE	SOUTH	CAUCASUS	REGION
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ- ԹՈՒՐ ՔԻԱ.
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ
ՎԵ ՐԱ ԿԵՆ ԴԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՓՈՐՁ
(2008-2010ԹԹ.)

ԱՐ ՏԱԿ  ՇԱ ՔԱՐ ՅԱՆ
Պատ	մա	կան	 գի	տութ	յուն	նե	րի	 թեկ-
նա	ծու,	Ե	րի	տա	սարդ	ա	ռաջ	նորդ	նե	րի	
դպրո	ցի	ղե	կա	վար

1991-2008թթ. այն, ինչ լավ է  Բաք վի հա մար, լավ է նաեւ 
Ան կա րա յի հա մար

 Հա յաս տան Թուր քիա հա րա բե րութ յուն նե րի նո րա գույն փու լը 
սկսվեց ՀՀ ան կա խութ յան հռչա կու մից գրե թե ան մի ջա պես հե
տո՝ 1991թ. դեկ տեմ բե րի 16ին  Թուր քիան ճա նա չեց  Հա յաս տա նի 

ան կա խութ յու նը։ Ար դեն 1992թ. ապ րի լին  Ռու սաս տա նում  Թուր քիա յի 
դես պան  Վուլ քան  Վու րալն այ ցե լեց Ե րե ւան՝ հան դի պե լու ՀՀ նա խա գահ 
 Լե ւոն  Տեր Պետ րոս յա նին եւ նրա հետ քննար կե լու երկ կողմ պայ մա նագ րի 
ստո րագր ման հնա րա վո րութ յու նը, ինչ պես նաեւ Ան կա րա յի նա խա ձեռ նած 
 Սեւ ծով յան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յու նում 
 Հա յաս տա նի ներգ րավ վա ծութ յան հար ցը: Ի պա տաս խան` 1992թ. ՀՀ նա
խա գա հը մաս նակ ցեց այդ կազ մա կեր պութ յան բաց մա նը։  Նույն թվա կա նի 
նո յեմ բե րին  Թուր քիա յի տա րած քով  Հա յաս տան տե ղա փոխ վեց 100 հա զար 
տոն նա ցո րեն ու է լեկտ րաէ ներ գիա։  Սա կայն  Բաք վի բո ղոք նե րից հե տո դեկ
տեմ բեր ամ սին ադր բե ջա նա կան շրջա փա կու մը շրջան ցե լու այդ ու ղին փակ
վեց, իսկ 1993թ. ապ րի լին՝  Քար վա ճա ռում հայ կա կան ու ժե րի ա ռաջ խա ղաց



192

ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

մանն ի պա տաս խան,  Թուր քիան փա կեց ՀՀի հետ սահ մա նը՝ հստա կո րեն 
ցույց տա լով իր ադր բե ջա նա մետ դիր քո րո շու մը հայադր բե ջա նա կան հա կա
մար տութ յու նում1։

  Հա րա վա յին  Կով կա սում  Թուր քիա յի քա ղա քա կա նութ յան հիմ քը Ադր
բե ջա նի հետ ռազ մա վա րա կան դա շինքն էր:  Ղա րա բաղ յան պա տե րազ մում 
պարտ վող ու թուր քա կան ա ջակ ցութ յան սուր կա րիք զգա ցող  Բաք վին ռազ
մա տեխ նի կա կան օգ նութ յու նը Ան կա րա յի հա մար ա ռաջ նա հեր թութ յուն էր, 
ո րով հե տեւ ըստ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան թուրք տե սա բան նե րի` «քա-
նի դեռ Ադր բե ջա նը  Կով կա սում չու նի կա յուն ու հզոր դիրք,  Թուր քիան 
չի կա րող լի նել ազ դե ցիկ եւ գոր ծուն ար տա քին քա ղա քա կա նութ յուն 
ի րա կա նաց նել այդ տա րա ծաշր ջա նում»2: Ար դեն 1992թ. օ գոս տո սի 11ին 
 Թուր քիան Ադր բե ջա նի հետ ստո րագ րեց  Ռազ մա կան կրթութ յան ու հա մա
գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր3:

 Հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում  Թուր քիան ի սկզբա նե որ դեգ
րեց թշնա մա կան վե րա բեր մունք:  Նո րան կախ  Հա յաս տա նը դի տարկ վեց 
որ պես  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա հան ջա տի րութ յան դրո շա կա կիր, ինչն 
ա վե լի ամ րապնդ վեց ՀՀ Ան կա խութ յան հռչա կագ րում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ
յան ու Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի հի շա տակ մամբ4:  Թուր քիան  Հա յաս տա նի 
հետ իր սահ մա նը փա կե լուց հե տո ժա մա նա կի ըն թաց քում զար գաց րեց 
Ե րե ւա նի շրջա փակ ման դա դա րեց ման դի մաց իր հայտ նի ե րեք նա խա պայ
ման նե րը` ճա նա չել  Թուր քիա յի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, հրա
ժար վել  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ
յու նից,  Ղա րա բա ղի խնդի րը կար գա վո րել հօ գուտ Ադր բե ջա նի5: Այ դու հետ 
 Հա յաս տա նին մե կու սաց նե լու քա ղա քա կա նութ յու նը հա մար վեց  Լեռ նա յին 
 Ղա րա բա ղի ու  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման հար ցե րում Ե րե ւա նից 
զի ջում եր կոր զե լու միակ մար տա վա րութ յու նը:

1 А .Исканда рян, С.Минасян, Прагматичность политики сквозь реалии политических 
ограничений: ана ли зируя ар мянотурецкий процесс, Ер. 2010, стр. 78; 
2 A. Davutoglu, Stratejik derinlik, s. 129;
3 12 моментов военной помощи Тур ции Республике Азербайджан, Карабахские 
хроник и 1992199 4, http://karabakhwar.livejournal.com/5294.html; Թուրքադրբեջանական 
ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ավելի մանրամասն տես՝ http://www.yer
kramas.org/2010/05/1 3/ tureckoazerbajdzhanskoevoennoesotrudnichestvoprod olzhaetsya/;
4 Հ Հ Անկախության հռչակա գրի 11րդ  հոդվածում, 
http://www.gov.am/am/independence/
5 Վարդան Օս կանյ ան. Թուրքիայի նախապայմանները միջազգային իրավունքի 
տեսանկյունից, ոչինչ է http://www.panarmenian.net/arm/politics/news/24329/;
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

2008-2009թթ. ֆուտ բո լա յին հրա վա ռութ յուն

2008թ. ռուսվրա ցա կան պա տե րազ մը փո խեց ի րա վի ճա կը  Հա րա վա յին 
 Կով կա սում, ա րա գաց րեց զար գա ցում ե րը, եւ հա մա պա տաս խա նա բար Ան
կա րան զգաց իր ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան սահ մա նա փա կում ե րը: 
 Միայն Վ րաս տանն իբ րեւ տա րան ցիկ ու ղի օգ տա գոր ծե լը հան գեց րեց նրան, որ 
պա տե րազ մի արդ յուն քում ան գոր ծու նակ դար ձավ  Բա քուԹ բի լի սի Ջեյ հան 
նավ թա տա րը, իսկ  Բա քուԹ բի լի սիԷրզ րում գա զա մու ղի հոս քը կա սեց
վեց՝ անվ տան գութ յան նկա տա ռում ե րից ել նե լով: Այս ա մե նը հան գեց նում 
էր թուրքադր բե ջա նա կան պոր տա լա րի հատ ման հա վա նա կա նութ յա նը եւ, 
ընդ հան րա պես, բո լոր նա խագ ծե րի տա պալ մա նը: 

Ո րոշ ժա մա նակ անց Ան կա րան փոր ձեց հան դես գալ նա խա ձեռ նութ յամբ 
եւ խա ղալ մի ջազ գա յին աս պա րե զում քա նիցս փոր ձարկ ված միջ նոր դի դե րը՝ 
միա ժա մա նակ դիր քա վոր վե լով որ պես  Հա րա վա յին  Կով կա սում ա ռաջ նորդ 
եր կիր6: Ին չե ւէ, թեեւ հար թա կը բա վա կան մեծ աղ մուկ բարձ րաց րեց մի ջազ
գա յին մա մու լում, ար ժա նա ցավ  Ռու սաս տա նի, Վ րաս տա նի,  Հա յաս տա նի ու 
Ադր բե ջա նի հա վա նութ յա նը, ինչ պե սեւ հա րու ցեց գոր ծից ան տեղ յակ ԱՄՆի 
նա խան ձախն դիր բար կութ յու նը, սա կայն կարճ ժա մա նա կում այդ նա խա
ձեռ նութ յունն ա պա ցու ցեց իր մե ռե լա ծին լի նե լը, քա նի որ  Թուր քիան չու ներ 
գոր ծըն թաց նե րը կա ռա վա րե լու կամ ուղ ղոր դե լու կա րո ղութ յուն եւ բա վա
րար վում էր միայն ե լույթ նե րով: 

 Ռուսվրա ցա կան պա տե րազմ ա վե լի ա րա գաց րեց մեկ այլ գոր ծըն թաց՝ 
հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր մանն ուղղ ված «ֆուտ բո
լա յին դի վա նա գի տութ յու նը»:  Թեեւ ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յանն իր հրա
վե րը  Մոսկ վա յում թուրք գոր ծըն կե րոջն էր հղել պա տե րազ մից ա ռաջ՝ գար
նա նը, սա կայն Գ յու լի պա տաս խա նը մե ծա պես կրում էր հենց պա տե րազ մի 
արդ յունք նե րի ազ դե ցութ յու նը7: 2008թ. սեպ տեմ բե րի 6ին  Թուր քիա յի նա
խա գահ Ա.Գ յու լը եւ պաշ տո նա տար այլ ան ձինք այ ցե լե ցին Ե րե ւան՝ ներ կա 
գտնվե լու  Հա յաս տան Թուր քիա ֆուտ բո լա յին հան դիպ մա նը։ Այս ջեր մա ցու
մը հան գեց րեց նրան, որ ո րո շում կա յաց վեց ար դեն մի քա նի տա րի Շ վեյ ցա

6 Անկարան` Կովկա սի կայունության ու խաղաղության պլատֆորմի մեջ ներառելով 
Ռուսաստանին, “մոռ աց ության” մատնեց Իրանին, որն ինքն էր անցյալում քանիցս փորձեր 
կատարել նման բան ձեռնարկելու:
7 Թուրքերն իրենց են վերագրում “ֆո ւտբոլային դիվանագիտության” սկի զբը` նշելով, 
որ այն սկս վե ց ՀՀ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ Ս.Սարգսյանին ուղղված` Ա.Գյուլի 
շն որ հավոր ական ուղերձից:
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րիա յի հո վա նու ներ քո տե ւող հայթուր քա կան գաղտ նի բա նակ ցութ յուն ներն 
ամ փո փել եւ արդ յուն քը ներ կա յաց նել հա սա րա կութ յուն նե րին։ 

 Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե լու գոր ծըն թա
ցին  Թուր քիա յին մղում էր նաեւ Ան կա րա յի ցան կութ յու նը` ներգ րավ վել 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 
ին չը  Թուր քիա յի հա մար եր կար տա րի ներ ի վեր ե ղել է ռազ մա վա րա կան 
նպա տակ:  Վեր լու ծե լով  Թուր քիա յի ռազ մա վա րա կան դիր քը  Հա րա վա յին 
 Կով կա սում,  Դա վու թօղ լուն իր « Ռազ մա վա րա կան խո րութ յուն» գրքում նշում 
է, որ «…Ադր բե ջա նի մո տա վո րա պես մեկ հին գե րոր դի` հա յե րի գրավ ման 
տակ լի նե լու փաս տը «սա ռը պա տե րազ մի» ա վար տից հե տո  Թուր քիա յի 
կրած ա մե նա մեծ ռազ մա վա րա կան կո րուստն էր…»8: 

 Վե րո շա րադր յալ պատ ճառ նե րից բա ցի,  Թուր քիա յին`  Հա յաս տա նի հետ 
հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ մա նը միտ ված բա նակ ցութ յուն նե րի դրդող 
գոր ծոն նե րից էր նաեւ ԱՄՆ նա խա գա հի պաշ տո նում  Բա րաք Օ բա մա յի 
ընտր վե լը, ով հայտ նի էր  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ իր հստակ 
դիր քո րոշ մամբ։ Ան կա րան հստակ գի տակ ցում էր, որ Օ բա մա յին կտրուկ 
քայ լե րից ետ պա հե լու հա մար լա վա գույն լու ծու մը կլի ներ այ լընտ րան քա
յին ու ղու հե ռան կա րը։  Սա ա վե լի պարզ ե րե ւաց հե տա գա զար գա ցում ե րի 
ըն թաց քում։ 2009թ. ապ րի լի 6ին Օ բա ման ՆԱՏՕի գա գա թա ժո ղո վին մաս
նակ ցե լու նպա տա կով այ ցե լեց  Թուր քիա։ Այ ցի ըն թաց քում նա հան դի պում
ներ ու նե ցավ երկ րի նա խա գա հի, վար չա պե տի հետ, ինչ պե սեւ ե լույ թով հան
դես ե կավ  Թուր քիա յի խորհր դա րա նում։  Բո լոր հան դի պում ե րի ժա մա նակ 
Օ բա ման` անդ րա դառ նա լով հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րին, ընդգ
ծում էր, որ իր վե րա բեր մունքն այս տեղ կա րե ւո րութ յուն չու նի (ո րի են թա
տեքս տը դիր քո րոշ ման պահ պա նում էր), քա նի որ ա վե լի էա կան է այն, թե 
ինչ պես են հենց հայ եւ թուրք ժո ղո վուրդ նե րը դի տար կում ի րենց անց յա լը9։ 
Օ բա ման Ս տամ բու լում հան դի պում ու նե ցավ նաեւ  Հա յաս տա նի,  Թուր քիա յի 
եւ Շ վեյ ցա րիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րի հետ, ո րի ըն թաց քում 
քննարկ վե ցին հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման հետ 
կապ ված հար ցեր։  Թեեւ, ըստ պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ յան, Օ բա ման 
կոչ է ա րել կող մե րին հաս նել հա մա ձայ նութ յան, սա կայն հե տա գա յում հայտ
նի դար ձած տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն` ԱՄՆ միջ նոր դութ յամբ ու Շ վեյ
ցա րիա յի հո վա նու ներ քո կազմ ված հայթուր քա կան «ճա նա պար հա յին քար

8 Stratejik derinlik, s. 
9 Remarks by President Obama to the Turkish Parliament, April 6, 2009, The White 
House, Ofic e of the Press Secretary, http://www.whitehouse.gov/the_press_offic e/RemarksBy
PresidentObamaToTheTurkishParliament/;
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տեզն» ու հայ տա րա րութ յունն ար դեն պատ րաստ էին ապ րի լի 2ին10, ուս տի 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ Օ բա ման պար զա պես նա խա րար նե րի հետ 
քննար կել էր հայ տա րա րութ յունն ա նե լու օ րը։ Իսկ օրն ա ռա վել քան հար մա
րեց վեց թուրքա մե րիկ յան շա հե րին։ 2009թ. ապ րի լի 22ին ՀՀի,  Թուր քիա յի 
եւ Շ վեյ ցա րիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից հրա
պա րակ հան վեց հա մա տեղ հայ տա րա րութ յուն հայթուր քա կան հա րա բե րու
թուն նե րի կար գա վոր ման «ճա նա պար հա յին քար տե զի» հար ցում հա մա ձայ
նութ յան հաս նե լու վե րա բեր յալ։  Հա մա տեղ հայ տա րա րութ յու նում աս վում 
էր, որ երկր նե րը պատ րաստ են կար գա վո րել հա րա բե րութ յուն ներն ու բա ցել 
սահ ման ներն ա ռանց ո րե ւէ նա խա պայ մա նի։  Հայ տա րա րութ յունն իր ա ջակ
ցութ յու նը գտավ  Վա շինգ տո նում,  Մոսկ վա յում ու Բր յու սե լում, բա ցա սա բար 
ըն դուն վեց  Բաք վի կող մից եւ ոչ միան շա նակ գնա հա տա կան ստա ցավ Ան կա
րա յում ու Ե րե ւա նում։  Մաս նա վո րա պես`  Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ
յուն կու սակ ցութ յու նը, որ պես բո ղո քի նշան, դուրս ե կավ իշ խող կոա լի ցիա
յից։ Խնդ րի հիմ ա կան մա սը կազ մում էր հայ տա րա րութ յան օ րը։  Բո լո րին 
պարզ էր, որ  Հա յոց  Ցե ղաս պա նութ յան ո գե կոչ մա նը նա խոր դող օ րը տե ղե
կատ վա կան նման «ռումբ» պայ թեց նե լը ձեռն տու էր թուր քա կան կող մին, 
քա նի որ  Ցե ղաս պա նութ յա նը նվիր ված բո լոր բա ցա սա կան ե րանգ ու նե ցող 
հոդ ված նե րի մի ջով կար միր գծով կանց նի հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո
րե լու վե րա բեր յալ դրա կան շեշ տը, ինչ պե սեւ` ԱՄՆ նա խա գահ Օ բա մա յին, ով 
հիա նա լի ու անգ նա հա տե լի ա ռիթ ստա ցավ` խու սա փե լու իր հա յազ գի ընտ
րող նե րի կող մից այդ քան սպաս ված « Ցե ղաս պա նութ յուն» բառն ար տա սա
նե լուց։  Ճիշտ է, այս տեղ նույն պես Օ բա ման օգ տա գոր ծեց դի վա նա գի տա կան 
իր զի նա նո ցում կռած հա ջորդ «զեն քը»՝ իր ե լույ թում օգ տա գոր ծե լով « Մեծ 
ե ղեռն» ար տա հայ տութ յու նը11։ Ընդ ո րում` ոչ թե թարգ մա նե լով այն անգ լե
րեն, այլ հենց օգ տա գոր ծե լով հայ կա կան տար բե րա կը։ Ս րա նով նա առն վազն 
հա սավ միան գա մից ե րեք արդ յուն քի. ա/ իր հա յազ գի ընտ րող նե րին ցույց 
տվեց, որ ինքն ըն դու նում է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը եւ, ըստ էութ յան, օգ
տա գոր ծեց  Ցե ղաս պա նութ յան հո մա նիշ ու հա յե րի կող մից կի րառ վող եզ րը. 
բ/ դրա նով հան դերձ` նա չօգ տա գոր ծեց ի րա վա բա նա կան եզ րի ուժ ու նե ցող 
« Ցե ղաս պա նութ յու նը» բա ռը, ո րով խու սա փեց հնա րա վոր հե տե ւանք նե րից. 
գ/ Ան կա րա յին ցույց տվեց մի ու ղի, ո րով կա րե լի կլի նի ա պա գա յում ըն դու նել 

10 David Phillips: Congressional Testimony on U.S.Turkish Relations, May 14, 2009, Atlanti c 
Co un cil,  http://www. acus.org/news/davidphillipscongressionaltestimonyusturkishrelations,
11 Statement of  P resident Barack Obama on Armenian Remembrance, April 24, 2009, 
The White House, Of fice of the Press Secretary, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/
StatementofPresidentBarackObamaonArmenianRemembranceDay,
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 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը՝ խու սա փե լով « Ցե ղաս պա նութ յուն» բա ռից, ինչն 
ար դեն այ սօր շատ թուր քե րի կող մից ար վում է։

Ս րա նից բա ցի, ապ րի լի 22ի «տե ղե կատ վա կան ռում բի» պայթ յու նը նաեւ 
ձեռն տու էր Օ բա մա յի վար չա կար գին. դա հար մար պատր վակ է հայ հա սա րա
կութ յան ու շադ րութ յու նը Օ բա մա յի չար տա սա նած « Ցե ղաս պա նութ յուն» բա
ռից շե ղել դե պի ա վե լի հնչեղ ի րա դար ձութ յուն՝ հայթուրքշվեյ ցա րա կան հայ
տա րա րութ յու նը։ Այդ մա սին իր վեր լու ծա կան զե կույ ցում նշել է ՀՀում ԱՄՆ 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Մ. Յո վա նո վի չը 09YERVAN286 գաղտ նագ
րում. «... Մա մու լի զե կույց ներն ու մեկ նա բա նութ յուն ներն ա վե լի սե ւեռ ված էին 
 Հա յաս տան Թուր քիա ճա նա պար հա յին քար տե զի, քան նա խա գահ Օ բա մա յի 
ապ րիլք սան չորս յան ու ղեր ձի ար ձա գան քի վրա...»12։

 Հա յաս տա նի կող մը ժեստ ա նե լիս՝  Թուր քիան չմո ռա ցավ իր ռազ մա վա րա
կան դաշ նա կից Ադր բե ջա նին, ում թուրք բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը հա
վա տաց նում էին, որ հայթուր քա կան գոր ծըն թա ցը բա ցա սա բար չի ազ դի ԼՂ 
հա կա մար տութ յան ադր բե ջա նա մետ կար գա վոր ման ռազ մա վա րութ յան վրա։ 
2009թ. մա յի սին նույ նիսկ  Թուր քիա յի վար չա պետ Էր դո ղանն ան ձամբ մեկ նեց 
 Բա քու՝ այս կա պակ ցութ յամբ ե լույթ ու նե նա լու Ադր բե ջա նի խորհր դա րա նում։ 
Այս տեղ եւ այ դու հետ  Թուր քիան սկսեց հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար գա վո րու մը կա պել ղա րա բաղ յան հար ցում ա ռա ջըն թա ցի հետ։

Այն, որ թուր քե րի հետ քայ լը կան խա տե սե լի էր թե՛ հայ կա կան, թե՛ ա մե րիկ
յան կող մե րի հա մար, փաս տում են վեր ջերս գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե
րը։ « Թուրք	ա	ռաջ	նորդ	նե	րը	հա	յե	րին	մաս	նա	վոր	կեր	պով	ա	սել	են,	որ	ի	րենք	
ա	ռանձ	նաց	րել	 են	թուրք-հայ	կա	կան	 կար	գա	վո	րու	մը	 ԼՂ	 կար	գա	վոր	ման	գոր-
ծըն	թա	ցից	 եւ	 որ	 պատ	րաստ	վում	 են	 բա	ցել	 թուրք-հայ	կա	կան	 սահ	մա	նը	 ԼՂ	
հար	ցում	հա	մա	ձայ	նութ	յան	գա	լուց	ա	ռաջ։		Նա	խա	գահ		Սարգս	յանն	ու	ԱԳ	նա-
խա	րար		Նալ	բանդ	յա	նը	հիմ	 ա	կա	նում	հա	վա	տում	են	դրան,	բայ	ցեւ	զգու	շա	նում	
են	թուր	քե	րի	կող	մից	խաբ	ված	լի	նե	լու	ռիս	կից	կամ	նրա	նից,	որ	թուր	քե	րը`	հա-
վա	քե	լով	հա	յե	րի	հետ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	կար	գա	վո	րու	մից	հա	սա	րա	կա	կան	
ի	մի	ջի	հունձ	քը,	կկորց	նեն	նա	խագ	ծի	հան	դեպ	ո	գե	ւոր	վա	ծութ	յունն	ու	հետ	քայլ	
կա	նեն	ի	րենց	խոս	տում	 ե	րից»13։

  Պար զա պես` հայ կա կան կող մը մեծ խա ղադ րույք էր կա տա րել  Վա շինգ տո նի 
վրա։  Սա պար զո րոշ ե րե ւում է դեռ 2009թ. մար տի 31ին «ճա նա պար հա յին 
քար տե զի» հստա կե ցու մից ա ռաջ  Նալ բանդ յա նի` ԱՄՆ պետ քար տու ղար Ք լին

12 MEDIA REACTION: Armenia  Turkey Negotiations,  the Long Road Ahead, cable 
09YERVAN286, http://wikileaks.ch/cable/2009/04/09YEREVAN286.html
13 SCENESETTER FOR FM NALBANDIAN'S MEETING WITH SECRETARY CLINTON, 
cable 09YERVAN288, http://wikileaks.c h/cable/2009/04/09YEREVAN288.html
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

թո նին հղած նա մա կից. «...	Հայ-թուր	քա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	կար	գա	վոր-
մանն	ուղղ	ված	մեր	նա	խա	ձեռ	նութ	յուն	ներն	ու	ջան	քե	րը	բե	րել	են	խոս	տում	 ա-
լից	արդ	յունք	ներ,	եւ	մենք	շատ	մոտ	ենք	դի	վա	նա	գի	տա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն-
նե	րի	հաս	տատ	մանն	ու	սահ	մա	նի	բաց	մա	նը։		Մենք	հույս	ու	նենք,	որ	թուր	քա-
կան	կող	մը	կա	նի	վեր	ջին	ո	րո	շիչ	քայ	լը	այդ	ուղ	ղութ	յամբ։	Այս	հա	մա	տեքս	տում	
ու	զում	եմ	շնոր	հա	կա	լութ	յուն	հայտ	նել	 	Միաց	յալ	նա	հանգ	նե	րին`	իր	շա	րու	նա-
կա	կան	ա	ջակ	ցութ	յան	հա	մար»14։

Ս տեղծ վեց այն պի սի տպա վո րութ յուն, որ Ան կա րա յին պետք էր միայն 
շրջան ցել Օ բա մա յի ապ րի լի 24ի ե լույ թում « Ցե ղաս պա նութ յուն» բա ռը, իսկ 
այժմ թուր քե րը նա խա պատ րաս տում են հետ քայլ։  Սա էլ ա վե լի էր ու ժե ղաց
նում ճնշու մը ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի եւ ան ձամբ նա խա գահ  Սարգս յա նի վրա, 
ո րոնց ընդ դի մութ յունն ու Սփ յուռ քի ակ տիվ կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեծ մա
սը քննա դա տում էին  Թուր քիա յին վստա հե լու եւ սխալ քա ղա քա կա նութ յուն 
վա րե լու մեջ։ Ա ռանց այդ էլ բարդ ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կում գտնվող նա
խա գա հին անհ րա ժեշտ էր ցույց տալ ուժ եւ սե փա կան երկ րի շա հե րի պաշտ
պա նութ յանն ուղղ ված քայ լեր։

Ա ռա ջի կա յում սպաս վում էր  Սարգս յա նի պա տաս խան այ ցը՝ 
 Թուր քիա Հա յաս տան ֆուտ բո լա յին խա ղին ներ կա գտնվե լու նպա տա կով։ Ե թե 
թուր քե րի պատ ճա ռով այդ այ ցը տե ղի չու նե նար, ա պա դա լայն ար ձա գանք 
կստա նար մի ջազ գա յին մա մու լում, ինչ պես նաեւ կա ռա ջաց ներ ԱՄՆ վար չա
կազ մի մեծ հիաս թա փութ յու նը։ Օգտ վե լով այս ի րա վի ճա կից՝ ՀՀ նա խա գա հը 
 Թուր քիա կա տա րե լիք իր այ ցը պայ մա նա վո րեց հե տեւ յալ հան գա ման քով. «...
կգնամ  Թուր քիա ֆուտ բո լա յին հան դի պու մը դի տե լու, ե թե մեր սահ ման նե րը 
բաց լի նեն, կամ ե թե մենք դրան մոտ լի նենք»15։ Այս հայ տա րա րութ յու նը նա 
ար դեն ա րել էր դեռ հու նիս ամ սին՝ ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի տե ղա կալ Ֆ. Գոր
դո նի հետ Ե րե ւա նում հան դիպ ման ժա մա նակ16։ Այս տեղ նախ առ կա է Ե րե ւա նի 
ճնշում Ան կա րա յի վրա՝ ա րա գաց նել գոր ծըն թա ցը եւ թույլ չտալ, որ  Թուր քիան 
դի մի իր սի րած ա րե ւել յան մար տա վա րութ յա նը՝ ձգձգի գոր ծըն թա ցը, մին չեւ 
որ ա րա գա ցու մը ձեռն տու լի նի հենց ի րեն, օ րի նակ` կրկին ապ րի լի 24ի նա
խօր յա կին։  Սա կայն մյուս կող մից` «սահ մա նի բաց մա նը մոտ լի նել» ար տա հայ
տութ յու նը խու սա նա վե լու հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծեց թե  Թուր քիա յի հա մար, 

14 FOR EIGN MINISTER NALBANDIAN LETTER TO SECRETARY CLINTON, cable 
09YERVAN234, http: //wikileaks.ch/cable/2009/04/09YEREVAN234.h tml
15     ՀՀ նախագահի հարցազրույցը ԲիԲիՍի ռուսաստանյան ծառայութ յա նը
http: // www.aysor.am/am/news/2009/08/ 31 /presidbbc/?sw;
16 SARGSIAN SETS OCTOBER AS DEADLINE FOR TURKEY RAPPROCHEMENT, ca
ble 09YERVAN434, http://wikileaks.ch/c ab le/2009/06/09YEREVAN434.html
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

ո րը բա վա րար վեց միայն ար ձա նագ րութ յուն նե րի հրա պա րակ մա նը հա մա ձայ
նե լով, թե  Սարգս յա նի հա մար, ով չէր կա րող դնել այն պի սի մի պայ ման, ո րի 
չի րա կա նաց ման դեպ քում էլ ին քը ստիպ ված լի ներ գնալ  Թուր քիա։ 

2009թ. օ գոս տո սի 31ին Շ վեյ ցա րիա յի ար տա քին գոր ծե րի դաշ նա
յին դե պար տա մեն տը,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան եւ  Թուր քիա յի 
 Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յուն նե րը տա րա ծե ցին 
մամ լո հա ղոր դագ րութ յուն, թե  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը եւ  Թուր քիա յի 
 Հան րա պե տութ յու նը հա մա ձայ նել են սկսել ներ քին քա ղա քա կան խորհր դակ
ցութ յուն ներ՝ նա խաս տո րագր ված հե տեւ յալ եր կու ար ձա նագ րութ յուն նե րի 
շուրջ. «Ար ձա նագ րութ յուն եր կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա գի տա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի հաս տատ ման մա սին» եւ «Ար ձա նագ րութ յուն երկ կողմ հա րա բե
րութ յուն նե րի զար գաց ման մա սին»:  Հիշ յալ եր կու ար ձա նագ րութ յուն նե րը սահ
մա նում էին ող ջա միտ ժամ կե տում երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր
ման շրջա նակ:  Ներ քին քա ղա քա կան խորհր դակ ցութ յուն նե րը պետք է ա վարտ
վեին վեց շա բաթ վա ըն թաց քում, ին չը հա մընկ նում էր հենց  Սերժ  Սարգս յա նի 
 Թուր քիա կա տա րե լիք այ ցի ժամ կետ նե րի հետ։  Խորհր դակ ցութ յուն նե րի 
ա վար տից հե տո եր կու ար ձա նագ րութ յուն նե րը պետք է ստո րագր վեին եւ ներ
կա յաց վեին հա մա պա տաս խան խորհր դա րան նե րին` վա վե րաց ման հա մար: 

 Հենց հա ջորդ օ րը տե ղի ու նե ցած ԱԳՆ կենտ րո նա կան աշ խա տա կազ մի եւ 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի ու հյու պա տո սա կան հիմ
նարկ նե րի ղե կա վար նե րի հա վա քը նա խա գահ  Սարգս յա նի հա մար ա ռիթ էր` 
ուր վագ ծե լու ա ռա ջի կա սեպ տեմ բե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
ներն ու պա տաս խա նե լու գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված հնա րա վոր հար ցե րին։ 
 Մաս նա վո րա պես` նա եւս մեկ ան գամ ընդգ ծեց, որ  Թուր քիա յի հետ ձեռք բեր
ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը չեն պա րու նա կում ԼՂ հա կա մար տութ յան 
խա ղաղ կար գա վոր ման կամ հա րա կից այլ խնդրի հետ կապ ված ո րե ւէ նա խա
պայ ման։  Սերժ  Սարգս յա նը միա ժա մա նակ «գնդա կը նե տեց» հան րա յին դաշտ՝ 
հայ տա րա րե լով, որ «Ա ռա ջին ան գամ ան կախ  Հա յաս տա նի պատ մութ յան մեջ 
կա րե ւո րա գույն մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րի ստո րագր մա նը կնա խոր դեն 
հան րա յին քննար կում եր: Դ րանք հնա րա վո րութ յուն կտան լսե լու բո լոր տե
սա կետ ներն ու մո տե ցում ե րը»17։ Ի հա վե լում, նա նշեց, որ խնդի րը քննարկ
վե լու է նաեւ Սփ յուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում։ 

17 Նախագահ  Ս արգսյանի խոսքը ԱԳՆ կենտրոնա կան աշխատա կա զմի եւ 
ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ու հյուպատոսական հիմարկների 
ղեկավարների հավաքին, 01.09.2009, http://president.am/events/statements/
arm/?year=2009&pn=1&id=47 ;
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
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 Հան րա յին քննար կում ե րի այս քայլն ու ներ եւ դրա կան, եւ բա ցա սա
կան կող մեր։ Դ րա կան էր, որ հնա րա վո րութ յուն էր տրվում հան րութ յա նը թե 
 Հա յաս տա նում, թե Սփ յուռ քում «դուրս տալ շո գին». ար տա հայտ վել, բարձ
րա ձայ նել իր կար ծիքն ու ան հա մա ձայ նութ յու նը։  Սա նաեւ թույլ էր տա լիս 
իշ խա նութ յա նը օգ տա գոր ծել իր փոր ձա գի տա կան ռե սուրս նե րը՝ քննար
կում ե րի մի ջո ցով ազ դել հան րա յին կար ծի քի վրա ու հա մո զել, որ ՀՀ շա հե
րից է բխում ար ձա նագ րութ յուն նե րի ստո րագ րու մը։  Սա կայն այս ա մե նի հետ 
մեկ տեղ կար մի մեծ բա ցա սա կան կողմ. ՀՀ նա խա գա հը հայ տա րա րել էր, թե 
ան կախ քննար կում ե րի արդ յուն քից, ստո րագ րութ յու նը տե ղի է ու նե նա լու։ 
 Սա ա ռա ջաց րել էր հան րութ յան մեծ հիաս թա փութ յու նը, ով ի րեն խաբ ված 
էր զգում, իսկ հան րա յին քննար կում ե րը հա մա րում ա նի մաստ։ 

Ա ռա վել հի շար ժան է ՀՀ նա խա գա հի ան նա խա դեպ շրջայ ցը Սփ յուռ քի 
հա մայնք ներ, որ տեղ հիմ ա կա նում քննա դա տութ յան էր ար ժա նա նում նրա 
վա րած ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը։  Միեւ նույն ժա մա նակ Սփ յուռ քը 
շատ շոյ վեց այն փաս տից, որ  Սարգս յա նը ո րո շել է սույն կա րե ւոր հար ցի 
քննարկ մա նը մաս նա կից դարձ նել նաեւ ի րենց։ 

2009թ. հոկ տեմ բե րի 10ին Ց յու րի խում  Հա յաս տա նի եւ  Թուր քիա յի ար
տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րը, ինչ պե սեւ Շ վեյ ցա րիա յի ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րը ստո րագ րե ցին հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը` 
ԱՄՆ,  Ռու սաս տա նի ու ԵՄ մի շարք այլ երկր նե րի գոր ծըն կեր նե րի ներ կա
յութ յամբ։ Ա ռա ջին տե սա նե լի ճեղ քը հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն
նե րը տվե ցին հենց ստո րագր ման ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ։  Մին չեւ վեր
ջին պա հը ա րա րո ղութ յու նը վտան գի տակ էր, քա նի որ թուր քա կան կող մը 
պատ րաստ վում էր ստո րագր ման ա րա րո ղութ յու նից հե տո իր ող ջույ նի խոս
քում ար տա հայ տել հայ կա կան կող մի հա մար ա նըն դու նե լի մտքեր՝ ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կար գա վո րու մը բե
րե լով որ պես նա խա պայ ման։ Ի պա տաս խան` հայ կա կան կող մը սպառ նում 
էր հան դես գալ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ կապ ված հայ տա րա րութ յամբ։ 
Արդ յուն քում ստո րագր ման ա րա րո ղութ յու նը հե տաձգ վեց մի քա նի ժա մով, 
եւ միայն ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի միջ նոր դութ յամբ կող մե րը հա մա ձայ նե ցին 
ստո րագ րել ար ձա նագ րութ յուն ներն ա ռանց ե լույթ ու նե նա լու։

 Սերժ  Սարգս յա նի պայ մա նը կա տար ված էր. սահ մա նը չբաց վեց, 
բայց հո րի զո նում ե րե ւում էր, ուս տի ՀՀ նա խա գա հը մեկ նեց  Բուր սա՝ 
 Թուր քիա Հա յաս տան ֆուտ բո լա յին խա ղը դի տե լու։
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2009-2010թթ. ձգձգման քա ղա քա կա նութ յու նը` գոր ծո ղութ յան մեջ

 Հա մա ձայն ըն թա ցա կար գի` ար ձա նագ րութ յուն նե րը պետք է ներ կա
յաց վեին խորհր դա րան նե րի հաս տատ մա նը։ Ար դեն հոկ տեմ բե րի 21ին 
 Թուր քիա յի ԱԳ նա խա րար  Դա վու թօղ լուն ար ձա նագ րութ յուն նե րը հաս
տատ ման ներ կա յաց րեց  Թուր քիա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղով։  Հա յաս տա նը դա 
ա նե լու հա մար նախ պետք է ստա նար ՀՀ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
դրա կան գնա հա տա կա նը։  Մինչ այդ,  Թուր քիան ան դա դար բարձ րա ձայ նում 
էր ար ցախ յան հիմ ա հար ցում ա ռա ջըն թա ցի խնդի րը՝ որ պես նա խա պայ
ման։ Իսկ ար ձա նագ րութ յուն նե րը խորհր դա րա նի վա վե րաց մա նը ներ կա
յաց նե լու ժա մա նակ իր ե լույ թից ան մի ջա պես հե տո  Դա վու թօղ լո ւի ա ռա ջին 
գոր ծը ե ղավ այն, որ գնաց Ադր բե ջա նի սիր տը շա հե լու: Եվ այն տեղ զգա լով 
 Թուր քիա յի հան դեպ առ կա գրգռվա ծութ յու նը` ո րոշ հա մար ձակ հայ տա րա
րութ յուն ներ ա րեց, թե` «Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը 
 Թուր քիա յի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան պես սուրբ է եւ մեր տե սանկ
յու նից` ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն: Ինչ ու զում է` լի նի, ան գամ 
ե թե եր կին քը փուլ գա, Ադր բե ջա նի կող քին լի նե լու, Ադր բե ջա նի տա րած քա
յին ամ բող ջա կա նութ յան եւ ադր բե ջա նա կան տա րածք նե րի օ կու պաց ման 
հար ցում  Թուր քիա յի դիր քո րո շու մը կմա ան փո փոխ»18:

Այ դու հան դերձ` Ադր բե ջա նը հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար
գա վո րու մը դի տար կեց միայն որ պես եր կար տա րի ներ վա րած քա ղա քա կա
նութ յան տա պա լում: Ան կա րան փոր ձեց վա րել հա վա սա րակշռ ված քա ղա
քա կա նութ յուն՝ մի կող մից ա ռաջ ըն թա նա լով հայթուր քա կան ճա կա տում, 
մյուս կող մից՝ ա մեն ինչ ա նե լով, որ պես զի չօ տա րի  Բաք վին: Ա մեն դեպ քում` 
չնա յած թուրք ղե կա վար նե րի հա ճա խա կի այ ցե րին  Բա քու եւ տար բեր ամ
բիոն նե րում Ադր բե ջա նի կա րե ւո րութ յունն ու թուրքադր բե ջա նա կան եղ
բայ րութ յա նը հա վա տար մութ յունն ընդգ ծե լուն, «ֆուտ բո լա յին դի վա նա գի
տութ յու նը» ճեղ քեր ա ռա ջաց րեց եր կու երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րում, 
որն ար տա հայտ վեց թե հա սա րա կա կան, թե պե տա կան մա կար դակ նե րում՝ 
հաս նե լով մին չեւ թուր քա կան մշա կույ թում ա մե նից հարգ ված խորհր դա նիշ
նե րի՝ դրոշ նե րի «պա տե րազ մի», երբ ի պա տաս խան  Հա յաս տան Թուր քիա 
ֆուտ բո լա յին խա ղի ժա մա նակ ադր բե ջա նա կան դրոշ նե րը խա ղա դաշտ 
մտցնե լու ար գել քի,  Բաք վում ի ջեց վե ցին թուր քա կան դրոշ նե րը  Շա հիթ նե րի 

18 Պատային իրավիճակ հայթուրքական հարաբերությունների կարգավորմա ն 
գործընթացում, CNN Turk, Արարատից այն կողմ,
http://turkaget.wordpress.c om /2 00 9/11 /0 2/ armturaz/,
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

պու րա կից19: Ընդ ո րում` ե թե ա ռա ջին հա յաց քից ադր բե ջա նա կան այս ար
ձա գան քը գնա հատ վում էր որ պես սոսկ հույ զե րի պոռթ կում, ա պա փոքրինչ 
ա վե լի ու շա դիր ու սում ա սի րե լու դեպ քում տես նում ենք, որ  Բա քուն վա ղուց 
է պատ րաս տել Ան կա րա յին նա խազ գու շաց նե լու քայ լե րը:  Մաս նա վո րա պես` 
հենց Ց յու րի խում ար ձա նագ րութ յուն նե րի ստո րագր ման օ րե րին` հոկ տեմ բե
րի 14ին, « Գազպ րոմ» ու Ադր բե ջա նի պե տա կան նավ թա յին ըն կե րութ յու նը 
ստո րագ րե ցին ադր բե ջա նա կան գա զը եվ րո պա կան գնե րով գնե լու մա սին 
պայ մա նա գիր20, ին չը հստակ ու ղերձ էր  Թուր քիա յին, որ  Բա քուն գա զի ար
տա հան ման եւ, ընդ հան րա պես, ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան այ
լընտ րան քա յին ու ղի ներ է փնտրում:

 Ղա րա բաղ յան հիմ ա հար ցը նա խա պայ ման դնե լու`  Թուր քիա յից քա
նիցս հնչած հայ տա րա րութ յուն նե րը չու շաց րին հայ կա կան կող մի ար ձա գան
քը։ 2009թ. դեկ տեմ բե րին նա խա գահ  Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, որ ե թե 
 Թուր քիան ող ջա միտ ժամ կետ նե րում չվա վե րաց նի ար ձա նագ րութ յուն նե րը, 
ա պա հայ կա կան կողմ իր ստո րագ րութ յու նը ետ կկան չի։

Ա մեն դեպ քում` Ե րե ւանն ա ռաջ շարժ վեց ըստ կա նո նա կար գի։ 2010թ. 
հուն վա րի 12ին ՀՀ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վճռեց, որ դի վա նա գի
տա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու եւ երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի 
զար գաց ման հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նում 
են ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը:  Դա տա րա նը հրա պա րա կեց իր վճի ռը 5ժամ յա 
դռնփակ խորհր դակ ցութ յու նից հե տո:  Միա ժա մա նակ  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն իր կար ծի քի մեջ ամ րագ րեց, որ ար ձա նագ րութ յուն նե րով 
ստանձն վող պար տա վո րութ յուն նե րը միայն «փո	խա	դարձ» են եւ «ու	նեն	բա-
ցա	ռա	պես	 երկ	կող	մա	նի	միջ	պե	տա	կան	 բնույթ»: Ս րա նով հստա կո րեն ամ
րագր վեց, որ  Հա յաս տան Թուր քիա հա րա բե րութ յուն նե րը տա րան ջատ ված 
են  Հա յաս տանԱդր բե ջան հա րա բե րութ յուն նե րից կամ  Թուր քիա Հայ կա կան 
սփյուռք հա րա բե րութ յուն նե րից:  Կամ՝ «մի	ջազ	գա	յին	 պայ	մա	նագ	րե	րը	
	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տութ	յան	 հա	մար	 ի	րա	վա	բա	նա	կան	 ուժ	 կա	րող	 են	
ու	նե	նալ	միայն	…	 ն	կա	տի	 ու	նե	նա	լով	մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վուն	քի	տե	սանկ	յու-
նից	դրանց	վա	վե	րա	կա	նութ	յու	նը»: Այ սինքն` ՍԴն  ամ րագ րեց, որ, օ րի նակ, 
ե թե Ա լեք սանդ րա պո լի,  Մոսկ վա յի կամ  Կար սի պայ մա նագ րե րը մի ջազ գա
յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից ան վա վեր հա մար վեն, ա պա նրանք չեն կա րող 

19 Fariz Ismailzade, TurkishAzerbai ja ni “Cold War:” Moscow Benefits from Washington’s 
Indecisiveness,  Eurasia Da il y Mo nitor Vo lume: 6 Issue: 20, November 2, http://www.jamestown.
org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35684;
20 Pritchin S. The New Azeri Gas Strategy // Turkish Policy Quarterly. 2010. №2 
(Vol.9).P.125
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

«	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տութ	յան	 հա	մար	 ի	րա	վա	բա	նա	կան	 ուժ	 ու	նե	նալ», 
հե տե ւա բար դրան ցում նկա րագր ված սահ մա նագ ծե րը չեն կա րող օ րի նա կան 
հիմք հան դի սա նալ գո	յութ	յուն	ու	նե	ցող	սահ	մա	նի	հա	մար:  Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը նշեց նաեւ, որ ար ձա նագ րութ յուն նե րի դրույթ նե րը «չեն	կա	րող	
մեկ	նա	բան	վել	 եւ	 կի	րառ	վել	 այն	պես,	 որ	 հա	կա	սեն	 ՀՀ	 	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	
նա	խա	բա	նի	դրույթ	նե	րին	եւ  Հա	յաս	տա	նի	ան	կա	խութ	յան	մա	սին	հռչա	կագ	րի	
11-րդ		կե	տի	պա	հանջ	նե	րին»:  Սա էլ պա տաս խա նում էր պատ մա բան նե րի են
թա հանձ նա ժո ղո վի վե րա բեր յալ հնչեց վող կաս կած նե րին, թե դրա նով հար
ցա կա նի տակ է դրվե լու  Ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման հար ցը։  Հի շեց նենք 
11րդ  կե տը. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը սա տար է կանգ նում 1915 
թվա կա նին Օս ման յան  Թուր քիա յում եւ Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նում  Հա յոց ցե
ղաս պա նութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման գոր ծին»21:

 Թուր քիան չհա պա ղեց օգ տա գոր ծել  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե
րո հիշ յալ մեկ նա բա նութ յուն ներն ի շահ իր ձգձգման քա ղա քա կա նութ յան՝ 
փոր ձե լով Ե րե ւա նին մե ղադ րել հետ քայ լի մեջ։  Հուն վա րի 18ին  Թուր քիա յի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը հրա պա րա կեց մամ լո հա ղոր դագ
րութ յուն, որ տեղ մաս նա վո րա պես իր ան հանգս տութ յու նը հայտ նեց առ այն, 
որ «ՀՀ ՍԴի հրա պա րակ ված ո րոշ ման մեջ դի տարկ վում են նա խա պայ ման
ներ ու վե րա պա հում եր, ո րոնք հա կա սում են ար ձա նագ րութ յուն նե րի տա
ռին եւ ո գուն: Այդ ո րո շու մը խա թա րում է ար ձա նագ րութ յուն նե րի բա նակց
ման դրդա պատ ճառ ներն ու հիմ ա կան նպա տակ նե րը: Այդ մո տե ցու մը չի 
կա րող ըն դու նե լի լի նել»22: 

 Հա ջորդ ա միս ներն ան ցան հայթուր քա կան դի վա նա գի տա կան փոխհ
րաձ գութ յան ներ քո՝ Ան կա րան բո լոր հնա րա վոր հար թակ նե րում բարձ րա
ձայ նում էր ղա րա բաղ յան նա խա պայ մանն ու մե ղադ րում Ե րե ւա նին ՍԴի 
ո րոշ ման հա մար, իսկ  Հա յաս տա նը հի շեց նում էր ժա մա նա կի մա սին ու մե
ղադ րում  Թուր քիա յին ան հիմ ձգձգման եւ ար ձա նագ րութ յուն նե րում բա

21 Արա Պապյան, Հ Հ Սա հմ անադ րական դատարանի որոշման մասին, http://lurer.net/
story/2844/,
22 No: 14, 18 Ocak 2010, Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin TürkiyeErmenistan 
Protokoll erine İlişkin Gerekçeli Kararı Hk., http://www.mfa.gov.tr/no_14_18ocak2010_
ermenistananayasamahkemesi_ninturkiyeermenis ta nprotokollerin eiliskingerekcelikarari 
h k_.tr.mfa, թարգմանության համար տես՝ No: 14, 18 հունվարի 2010թ, Թուրքիայի արտաքին 
գործերի նախարարության մամլո հաղորդագրությունը Թուրքիայի ու Հայաստանի միջեւ 
ստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 
վերջերս հրապարակված որոշման կապակցությամբ, Արարատից այն կողմ, 
http://turkaget.wordpress.com/2010/01/19/turmfa_pressrelease/
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

ցա կա յող նա խա պայ ման ներ բե րե լու մեջ։  Հայ կա կան կողմ իր հեր թին ար
ձա նագ րութ յուն նե րը ներ կա յաց րեց Ազ գա յին ժո ղով՝ ի ցույց դնե լով վա վե
րաց նե լու հար ցում իր պատ րաս տա կա մութ յու նը։  Սա կայն ա մեն դեպ քում 
 Հա յաս տա նը հստակ նշեց, որ  Թուր քիա յից ա ռաջ ար ձա նագ րութ յուն նե րը 
վա վե րաց նել չի պատ րաստ վում։ Ի վեր ջո` Ե րե ւա նը վերջ նա ժամ կետ նշա նա
կեց «ճա նա պար հա յին քար տե զի» հայ տա րար ման օ րը՝ ապ րի լի 22ը։  Բո լո րի 
հա մար հստակ էր, որ ե թե Ան կա րան մինչ այդ քայլ չա նի խորհր դա րա նում 
ար ձա նագ րութ յուն նե րի վա վե րաց ման ուղ ղութ յամբ, ա պա Ե րե ւա նը չի թող
նի, որ  Ցե ղաս պա նութ յան հի շա տա կի օ րը ար ձա նագ րութ յուն նե րի հար ցը 
դեռ քննարկ ման ըն թաց քում լի նի։

 Հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի հիմ ա կան նա խա ձեռ նող 
 Վա շինգ տո նը կա տա րեց ստեղծ ված ի րա վի ճա կից ելք գտնե լու եւս մեկ փորձ։ 
2010թ. ապ րի լի 12ին  Վա շինգ տո նում կա յա ցած մի ջու կա յին անվ տան գութ
յան գա գա թա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում տե ղի ու նե ցավ  Սարգս յանԷր դո ղան 
հան դի պու մը, ինչ պե սեւ նրանց ա ռան ձին հան դի պում ե րը Օ բա մա յի հետ։ 75 
րո պե տե ւո ղութ յամբ  Սարգս յանԷր դո ղան հան դի պում ան ցավ սա ռը մթնո
լոր տում, իսկ դրան հե տե ւած` ա ռաջ նորդ նե րի խիստ հայ տա րա րութ յուն նե րը 
հա վաս տե ցին գոր ծըն թա ցի առ կախ ման եւ նույ նիսկ հե տըն թա ցի մա սին23։ 

Իսկ ապ րի լի 22ին ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը հան դես ե կավ ար
ձա նագ րութ յուն նե րի կա սեց ման վե րա բեր յալ հե ռուս տաու ղեր ձով, որ տեղ 
մաս նա վո րա պես նշեց. «...	Մենք	հայ	տա	րա	րե	ցինք	նաեւ,	որ		Թուր	քիա	յի	կող-
մից	ար	ձա	նագ	րութ	յուն	նե	րը,	 պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յան	 հա	մա	ձայն,	 ա	ռանց	
նա	խա	պայ	ման	նե	րի	 եւ	 ող	ջա	միտ	 ժամ	կետ	նե	րում	 վա	վե	րաց	ման	 դեպ	քում	
	Հա	յաս	տա	նի	խորհր	դա	րա	նի	կող	մից	դրանց	վա	վե	րաց	ման	տա	պա	լու	մը	բա-
ցառ	վում	է...
...Այ	սօր	ե	կել	է	«ող	ջա	միտ	ժամ	կետ	նե	րում»	ա	սա	ծը	եւ	«ա	ռանց	նա	խա	պայ-

ման	նե	րի»	գոր	ծե	լաո	ճը	գնա	հա	տե	լու	ժա	մա	նա	կը...		Մեկ	տա	րի	շա	րու	նակ	...	
	Թուր	քիան	ա	մեն	ինչ	ա	րել	է	ժա	մա	նակ	ձգե	լու	եւ	գոր	ծըն	թա	ցը	տա	պա	լե	լու	
հա	մար...	Ող	ջա	միտ	ժամ	կետ	նե	րը,	մեր	կար	ծի	քով,	ա	վարտ	վել	են:	Ա	մեն	գնով	
ապ	րի	լի	24-ն		անց	կաց	նե	լու	թուր	քա	կան	գոր	ծե	լաո	ճը	պար	զա	պես	ա	նըն	դու-
նե	լի	 է...	 այս	 պա	հից	 սկսած`	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 կար	գա	վոր	ման	 ներ	կա	
փու	լը	հա	մա	րում	ենք	սպառ	ված...
...Այս	ըն	թաց	քում	 	Թուր	քիա	յի	հետ	սկսված	գոր	ծըն	թա	ցի	ա	պա	գա	յի	վե-

րա	բեր	յալ	ես	քննար	կում	 եր	եմ	ու	նե	ցել	 ...	Ֆ	րան	սիա	յի	նա	խա	գահ		Նի	կո	լա	

23 Встреча СаргсянЭрдоган является шагом назад – политолог, 
http://newsarmenia.ru/arm1/2 01 00 41 4/42 232316.html,
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	Սար	կո	զիի,	 ԱՄՆ	 նա	խա	գահ	 	Բա	րաք	Օ	բա	մա	յի,	 	Ռու	սաս	տա	նի	 նա	խա	գահ	
Դ	միտ	րի		Մեդ	վե	դե	ւի...	հետ:	...	Չեմ	թաքց	նում,	մեր	գոր	ծըն	կեր	նե	րը	հոր	դո	րել	
են	ինձ	շա	րու	նա	կել	գոր	ծըն	թա	ցը,	հոր	դո	րել	են	 չկանգ	նեց	նել	այն:	Եվ	հար-
գե	լով	 նրանց,	 նրանց	 ջան	քերն	 ու	 ան	կեղծ	 ցան	կութ	յուն	նե	րը,	 կոա	լի	ցիոն	
գոր	ծըն	կեր	նե	րի	հետ	եւ	Անվ	տան	գութ	յան	խորհր	դում	քննար	կում	 ե	րից	հե-
տո	մենք	վճռել	 ենք	ա	ռայժմ	դուրս	 չգալ	գոր	ծըն	թա	ցից,	այլ	միայն	կա	սեց-
նել	 ար	ձա	նագ	րութ	յուն	նե	րի	 վա	վե	րաց	ման	 ըն	թա	ցա	կար	գը...	 	Հա	յաս	տա	նը	
կպահ	պա	նի	ար	ձա	նագ	րութ	յուն	նե	րի	տակ	 իր	 ստո	րագ	րութ	յու	նը...	 եւ	մենք	
կդի	տար	կենք	ա	ռաջ	շարժ	վե	լու	հար	ցը,	երբ	հա	մոզ	վենք,	որ		Թուր	քիա	յում	կա	
հա	մա	պա	տաս	խան	մթնո	լորտ»24։

 Հայ-թուր քա կան ցյու րիխ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը. 
ա ռա ջըն թաց եւ բաց թո ղում եր

 Հի րա վի, հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի նո րօր յա պատ մութ յու
նում ցյու րիխ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը հա մար վում են ա մե նա մեծ ա ռա
ջըն թա ցը։  Վեր ջա պես` գաղտ նի բա նակ ցութ յուն նե րից, հա սա րա կա կան 
քննար կում ե րից ու հան րա յին դի վա նա գի տութ յան ջան քե րից հե տո քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րը բա ցա հայտ կեր պով հայ տա րա րե ցին հա րա բե րութ յուն
նե րի կար գա վոր ման հար ցում ի րենց պատ րաս տա կա մութ յան մա սին։ Ե թե 
դրա նում ար ձա նագր ված դրույթ ներն ի կա տար ած վեին, ա պա տա րա ծաշր
ջա նում ներ կա ի րա վի ճա կը էա կա նո րեն կփոխ վեր։

 Սա կայն փոր ձենք քննար կել ար ձա նագ րութ յուն նե րը։  Ցան կա ցած բա նակ
ցա յին տեքստ ի սկզբա նե մե ռած է, ե թե ըն դուն վում է ճնշում ե րի մի ջո ցով։ 
 Վաղ թե ուշ դի մա ցի կողմ ա ռա ջին իսկ հար մար պա հին փոր ձե լու է խու սա
նա վել, չեղ յալ հայ տա րա րել կամ հետ քայլ կա տա րել։ Ուս տի միշտ էլ խոր հուրդ 
է տրվում հաս նել փոխ հա մա ձայ նութ յան, իսկ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն
նե րի տե սութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին ամ րապնդ վել է «երկ կող մա նի հաղ
թա նակ» սկզբուն քը, երբ հա մա ձայ նութ յան են հաս նում ոչ թե փոխ զի ջում
նե րի հաշ վին, այլ` գտնե լով տար բե րութ յուն ներ շա հե րում, մո տե ցում ե րում, 
սպա սե լիք նե րում։ Արդ յո՞ք հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը փորձ են` 
հաս նե լու նմա նօ րի նակ մի արդ յուն քի, թե պար զա պես հիմ ված են զի ջում ե
րի ու ճնշում ե րի վրա, ին չի պատ ճա ռով էլ կյան քի չկոչ վե ցին։

24 Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռուստաուղերձը ՀայաստանԹուրքիա 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, 22 ապրի լի 2010թ., 
http://www.presid en t.am/events/statements/arm/?id=60
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

Քն նար կենք գե րա կա յութ յուն նե րը հայ կա կան եւ թուր քա կան կող մե րի 
հա մար.

Ա.  Հայ կա կան կողմ

1.  Բա ցել սահ ման նե րը։ Ընդ ո րում` ա ռաջ նայ նութ յու նը բեռ նե րի տե ղա փո
խում է,  Թուր քիա յի տա րած քի օգ տա գոր ծու մը` որ պես տա րան ցիկ ու ղի։ 
 Մարդ կանց հոսքն ու հայթուր քա կան ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը երկ
րոր դա կան են։

2.  Հաս տա տել դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ։ Ս րա նով, ինչ պես 
նաեւ սահ ման նե րի բաց մամբ  Հա յաս տա նը կամ րապն դեր իր դիր քե րը 
նաեւ ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յու նում, քա նի որ ի չիք կդառ նար 
Ադր բե ջա նի շրջա փակ ման ռազ մա վա րութ յու նը:

3.  Թույլ չտալ, որ  Թուր քիան ազ դե ցութ յուն ու նե նա ղա րա բաղ յան հա կա
մար տութ յու նում։

4.  Թույլ չտալ, որ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հար ցը են թարկ վի քննարկ ման։
5.  Ներ քին քա ղա քա կա նութ յու նում բա ցա սա կան մթնո լոր տը ցրե լու հա մար 

գո նե կար ճա ժամ կետ դրա կան արդ յունք նե րի հաս նել ար տա քին քա ղա
քա կա նութ յան ո լոր տում։

Բ.  Թուր քա կան կողմ

1.  Խո չըն դո տել ԱՄՆ նա խա գահ Օ բա մա յի կող մից  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
վե րա բեր յալ « Ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րի կի րա ռում ապ րիլք սան չորս յան 
իր ա ռա ջին ե լույ թում։

2. Ա պա հո վել, որ  Հա յաս տա նը ճա նա չի հայթուր քա կան ներ կա յիս սահ մա նը 
(շա տե րը սա փո խա րի նում են « Կար սի պայ մա նագ րի ճա նա չում» ար տա
հայ տութ յամբ, սա կայն դա թուր քե րի ա ռա վե լա գույն ծրա գիրն է, իսկ հեն
քա յին ցան կութ յու նը տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յունն է՝ այդ պայ մա
նագ րով գծված սահ մա նի ճա նա չու մը)։

3. Ա պա հո վել, որ Ե րե ւա նը չա ռա ջադ րի  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նա չու
մը` որ պես նա խա պայ ման։

4.  Խո չըն դո տել ողջ աշ խար հում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան բա նա ձե ւե րի ըն
դուն ման գոր ծըն թա ցին։ Որ պես սրա շա րու նա կութ յուն՝ ա պա հո վել, որ 
ՀՀն  ըն դու նի  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը քննար կող պատ մա բան նե րի 
խորհր դի ստեղծ ման ա ռա ջար կը։
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5.  Մե ծաց նել ազ դե ցութ յու նը տա րա ծաշր ջա նա յին կա րե ւո րութ յան խնդիր
նե րում, մաս նա վո րա պես` ղա րա բաղ յան հիմ ա հար ցում։

 Հա մա ձայն բա նակ ցութ յուն նե րի տե սութ յան՝ սա «երկ կող մա նի հաղ թա
նա կի» հաս նե լու հա մար բա րեն պաստ ի րա վի ճակ է, երբ եր կու կող մե րը 
կենտ րո նա ցած չեն սոսկ մեկ ա ռաջ նա յին խնդրի լուծ ման վրա, այլ ու նեն 
մի քա նի խնդիր ներ, ո րոնք միմ յան ցից տար բեր վում են ի րենց գե րա կա յութ
յամբ։ Ընդ ո րում` էա կան է խնդիր նե րին մո տե նալ ոչ թե ըստ հեր թա կա նութ
յան, քա նի որ կա րող է մե կի վրա ար գե լա կում տե ղի ու նե նալ եւ ա ռա ջըն թաց 
չգրանց վել, այլ «փա թե թա յին» տար բե րա կով՝ բո լո րը միան գա մից։ Այդ դեպ
քում կող մե րը հան գիստ կա րող են ի րենց հա մար պա կաս կա րե ւոր, սա կայն 
մյու սի հա մար ա ռա վել ա ռաջ նա յին խնդրում զիջ ման գնալ՝ փո խա րե նը զի
ջում ստա նա լով իր հա մար ա վե լի էա կան հար ցում։ Արդ յուն քում այս կամ 
այն չա փով հաղ թում են եր կու կող մերն էլ, քա նի որ ա ռա ջըն թա ցի են հաս
նում ի րենց հա մար ա ռաջ նա յին հար ցե րում։

Այս ար ձա նագ րութ յուն ներն ու սում ա սի րե լիս եւ դրանք վե րե ւի «խնդրա
ցան կի» հետ հա մե մա տե լիս տես նում ենք, որ բա վա կա նին շատ հար ցե րում 
նման մո տե ցում է ցու ցա բեր ված։ Այս պես` կող մերն ար ձա նագ րութ յուն նե
րում ամ րագ րել են ի րենց «խնդրա ցան կի» գրե թե բո լոր կե տե րը։

 Հի շենք` նախ քան սույն գոր ծըն թա ցը  Թուր քիան հստա կո րեն ու ներ ե րեք 
նա խա պայ ման  Հա յաս տա նի հետ սահ ման նե րը բա ցե լու կա պակ ցութ յամբ. 
 Կար	սի	պայ	մա	նագ	րի	ճա	նա	չում,		Ցե	ղաս	պա	նութ	յու	նը	ճա	նա	չե	լու	գոր	ծըն	թա-
ցի	դա	դա	րե	ցում	եւ	հայ	կա	կան	ու	ժե	րի	դուրս	բե	րում		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղից։

Ար ձա նագ րութ յուն նե րում  Կար սի պայ մա նագ րի ճա նա չու մը փո խա րին վել 
է պար զա պես հայթուր քա կան սահ մա նի ճա նաչ մամբ։ 

 Թուր քիա յի հա մար շատ էա կան է իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան 
խնդի րը, քա նի որ դեռ առ կախ է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման ու 
դրա հնա րա վոր հե տե ւանք նե րի հար ցը։  Սեւ րո ֆո բիան են թա գի տակ ցա կան 
եւ ա մե նից կա րե ւոր խնդիր նե րից է թուրք հա սա րա կութ յան հա մար։ Ի դեպ, 
հենց նույն պատ ճա ռով  Թուր քիան, որ ցան կա նում էր հետ քայլ կա տա րել ար
ձա նագ րութ յուն նե րից ու պատր վակ էր փնտրում, կա րո ղա ցավ օգ տա գոր ծել 
ՀՀ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2010թ. հուն վա րի 12ի եզ րա կա ցութ յու
նը, ո րը վե րա բե րում է Ան կա րա յի հա մար ա մե նից էա կան՝ տա րած քա յին ամ
բող ջա կա նութ յան ճա նաչ ման հար ցին։ 

Ընդ ո րում` պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը եր բեք էլ հա տուկ հայ տա րա րութ յուն
ներ կամ պա հանջվերջ նագ րեր չի ներ կա յաց րել Ան կա րա յին սահ ման նե րի 
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

ա ռու մով: Ընդ հա կա ռակն` բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի շուր թե րից հնչել 
է  Թուր քիա յի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը ճա նա չե լու դրույ թը։ Ե րե
ւա նի հա մար էա կան է հենց  Կար սի պայ մա նագ րի ճա նա չու մից խու սա նա վե
լը, քա նի որ այն բա ցի հայթուր քա կան սահ մա նը կար գա վո րե լուց, վե րա բե
րում է նաեւ մի շարք այլ կա րե ւոր հար ցե րի։ Դ րա նից բա ցի, որ քան էլ գե ղե ցիկ 
ու հայ րե նա սի րա բար հնչի Ա րեւմտ յան  Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ ետ պա
հան ջե լը, բա նա կա նութ յու նը հու շում է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը 
նույ նիսկ Սփ յուռ քի հետ միա սին այ սօր ի վի ճա կի չէ ժո ղովր դագ րա կան ու 
տնտե սա կան ա ռու մով հա վակ նութ յուն ու նե նալ այդ տա րածք նե րի նկատ
մամբ։ Իսկ ա պա գա յում նման նե րուժ ու նե նա լու դեպ քում՝ ո րե ւէ մե կը չի էլ 
հի շի այդ ար ձա նագ րութ յուն ներն ու հայ տա րա րութ յուն նե րը, ի վեր ջո պատ
մութ յու նից ոչ ոք չի հրա ժար վում։

Ի դեպ, պատ մութ յան մա սին։
Ար ձա նագ րութ յուն նե րում նե րառ ված է նաեւ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 

մա սին դրույ թը։  Հի շենք հայ կա կան կող մի Ա.4. ( Թույլ	չտալ,	որ	պես	զի		Հա	յոց	
ցե	ղաս	պա	նութ	յան	 հար	ցը	 են	թարկ	վի	 քննարկ	ման) եւ թուր քա կան կող մի 
Բ.3. ու Բ.4. (Ա	պա	հո	վել,	որ	Ե	րե	ւա	նը	չա	ռա	ջադ	րի		Հա	յոց	ցե	ղաս	պա	նութ	յան	
ճա	նա	չու	մը`	որ	պես	նա	խա	պայ	ման։	Ա	պա	հո	վել,	որ	ՀՀ-ն		ըն	դու	նի		Հա	յոց	ցե-
ղաս	պա	նութ	յու	նը	քննար	կող	պատ	մա	բան	նե	րի	խորհր	դի	ստեղծ	ման	ա	ռա-
ջար	կը) դրույթ նե րը։

 Հայթուր քա կան պատ մա կան խնդիր ներ քննար կող են թա հանձ նա ժո ղո
վի ստեղ ծու մը նե րա ռում է բո լոր վե րո շա րադր յա լը. ա)  Հա յոց ցե ղաս պա
նութ յուն ար տա հայ տութ յու նը չի ար ծարծ վում ար ձա նագ րութ յուն նե րում. բ) 
հանձ նա ժո ղո վի ան վան մեջ այն նույն պես բա ցա կա յում է. գ) պատ մա բան
նե րի են թա հանձ նա ժո ղով, այ դո ւա մե նայ նիվ, առ կա է։ Ընդ ո րում` այս կե
տը նե րառ ված է 2007թ. Էր դո ղա նի նա մա կին ի պա տաս խան Ռ. Քո չար յա նի 
ու ղեր ձում, որ տեղ  Թուր քիա յի վար չա պե տի՝  Ցե ղաս պա նութ յու նը քննար կող 
պատ մա բան նե րի հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու ա ռա ջար կին ՀՀ նա խա գահն 
ար ձա գան քում է՝ ա ռա ջար կե լով մեկ հանձ նա ժո ղո վի փո խա րեն ստեղ ծել 
միջ կա ռա վա րա կան ընդգր կուն հանձ նա ժո ղով, ո րը կքննար կի հայթուր քա
կան հա րա բե րութ յուն նե րի ողջ տար րա պատ կե րը։ Ըստ էութ յան, ար ձա նագ
րութ յուն ներն ար տա ցո լում են այս ա ռա ջար կը։

 Պատ մա բան նե րի են թա հանձ նա ժո ղո վը եւս բա վա կա նին հե տաքր քիր մո
տե ցում է խնդրին, քա նի որ թույլ է տա լիս  Թուր քիա յին պնդել, թե «հա յերն 
ու թուր քե րը քննար կում են ի րենց մի ջեւ առ կա պատ մա կան ա նա խոր ժութ
յուն նե րը, եւ օ տար պե տութ յուն նե րը թող չխան գա րեն այս գոր ծըն թա ցին»։ 
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ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

 Հա յաս տանն իր հեր թին կա րող է հեր քել, որ պատ մա բան նե րի են թա հանձ
նա ժո ղո վը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ե ղե լութ յան հար ցի քննարկ ման հա մար 
է, քա նի որ ար ձա նագ րութ յուն նե րում չկա են թա հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան
քա յին կա նո նա կարգ։ Իսկ ա մե նա հե տաքր քիրն այն է, որ եր կու կող մերն էլ 
քաջ գի տակ ցում են` նույ նիսկ ար ձա նագ րութ յուն նե րի վա վե րաց ման, սահ
ման նե րի բաց ման ու դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ
ման դեպ քում ա ռա ջի կա տա րի նե րին այս են թա հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը 
գրե թե անհ նար է, քա նի որ Ան կա րան եւ Ե րե ւա նը չեն հա մա ձայ նի ոչ ան դա
մութ յան հար ցում, ոչ էլ` օ րա կար գի, դրա հա մար եւս մի քա նի տար վա բա
նակ ցութ յուն ներ ու հա տուկ ար ձա նագ րութ յուն ներ են պա հանջ վե լու։

Ի վեր ջո` անդ րա դառ նանք ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան վե րա բեր
յալ նա խա պայ մա նին։  Հայ կա կան կող մը կա րո ղա ցավ հաս նել նրան, որ 
ար ձա նագ րութ յուն նե րում այս խնդրի մա սին չխոս վի։ Ա վե լին` Ց յու րի խում 
ստո րագ րութ յան ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ  Նալ բանդ յան Դա վու թօղ լու 
ճգնա ժա մի պատ ճա ռը հենց վեր ջի նիս՝ պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը խախ տե
լու ցան կութ յունն էր։ Բ նա կա նա բար, հայ կա կան կող մը չէր կա րող ար գե լել 
թուր քե րին չբարձ րա ձայ նել խնդիրն այլ ամ բիոն նե րից, մաս նա վո րա պես` 
 Բաք վում։  Սա կայն մի ջազ գա յին ողջ հան րութ յունն ա կա նա տես դար ձավ, որ 
Ան կա րան ար ձա նագ րութ յուն նե րը ստո րագ րե լուց հե տո ա ռաջ բե րեց մինչ 
այդ բարձ րա ձայ նած, սա կայն տվյալ փաս տաթղ թե րում չար ձա նագր ված մի 
նա խա պայ ման։

Այ դու հան դերձ` թուր քե րի դիր քո րոշ ման մեջ գրանց վեց փո փո խութ յուն։ 
Ե թե մին չեւ վեր ջերս նրանց նա խա պայ մա նը «հայ կա կան ու ժե րի դուրս բե
րում էր Ադր բե ջա նի տա րածք նե րից»` այս ար տա հայ տութ յան տակ հաս կա
նա լով նաեւ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղը, ա պա այ սօր Ան կա րան զերծ է մում ԼՂ 
վե րա բեր յալ ո րե ւէ մեկ նա բա նութ յու նից, ա վե լին` շեշ տում է, որ նա խա պայ
մա նը չի նե րա ռում ԼՂԻՄի տա րած քը, փաս տո րեն ըն դու նում է հայ կա կան 
ու ժե րի՝ այն տեղ գտնվե լու օ րի նա կար գութ յու նը։ Ի վեր ջո`  Թուր քիա յի հա մար 
ա ռաջ նա յին չեն ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան հան գու ցա լու ծու մը, կամ 
Ադր բե ջա նի տա րած քա յին խնդիր նե րը,  Թուր քիան ցան կա նում է իր ազ դե
ցութ յու նը տա րա ծել  Հա րա վա յին  Կով կա սում, ո րի հա մար որ պես ազ դե ցիկ 
լծակ դի տար կում է իր ներգ րավ վա ծութ յու նը հա կա մար տութ յուն նե րի լուծ
ման գոր ծըն թա ցում։ Կր կին շեշ տենք, որ թուր քա կան կող մի հա մար միշտ էլ 
կա րե ւոր է ե ղել գոր ծըն թա ցը, այլ ոչ թե արդ յուն քը։

Այս պի սով` ե թե ցյու րիխ յան ար ձա նագ րութ յուն ներն ըն դու նե լի լու ծում 
էին տա լիս կող մե րի գրե թե բո լոր խնդիր նե րին եւ ա պա հո վում «երկ կող մա նի 
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հաղ թա նակ», ի՞ն չու գոր ծըն թա ցը տա պալ վեց։ Արդ յո՞ք ազ դե ցիկ էր բա ցա
ռա պես Ադր բե ջա նի գոր ծո նը, թե՞ ար ձա նագ րութ յուն նե րում, այ դու հան դերձ, 
կար ինչոր բաց թո ղում։ 

Ն մա նօ րի նակ պայ մա նագ րե րի հար ցում բա նակ ցութ յուն նե րի տե սա բան
նե րը նա խազ գու շաց նում են մի քա նի կե տե րի կա րե ւո րութ յան մա սին.

Ա. Ե թե ա պա գան շատ ա նո րոշ է կամ էլ կող մե րից մե կը կաս կած վում է 
հետ քայլ ա նե լու մտադ րութ յան մեջ, ա պա նման պայ մա նա գի րը խե լա միտ 
չէ։

Բ.  Կող մե րը պետք է մտա ծեն պայ մա նագ րի ի րա կա նաց ման ու ժի (en
forceability) մա սին, քա նի որ նման պայ մա նա գի րը հիմ ված է կան խա տես
ման վրա, եւ ե թե զար գա ցում ե րը չըն թա նան կող մե րից մե կի հա մար բա
րեն պաստ ու ղով, ա պա նա կա րող է եւ դժկա մել պայ մա նագ րի իր մասն ի րա
կա նաց նե լու հար ցում։

  Բիզ նես ի րա վի ճա կում տե սութ յու նը խոր հուրդ է տա լիս դրամ ի պահ 
տալ եր րորդ կող մին:  Հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի հար ցում եր
րորդ կող մը մի ջազ գա յին հան րութ յունն էր եւ Ց յու րի խում ներ կա ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար նե րի պատ կա ռե լի խում բը։  Բայ ցե ւայն պես` ար ձա նագ
րութ յուն նե րը շատ էին քննա դատ վում հենց այս կե տի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով։

Գ. Ն ման պայ մա նագ րե րը պետք է լի նեն վե րին աս տի ճա նի հստակ ու չա
փե լի։ Ե թե կե տը եր կի մաստ է եւ ան չա փե լի, ա պա տա րաբ նույթ մեկ նա բա
նութ յուն նե րի տե ղիք կտա, ին չը հետ քայ լի լայն հնա րա վո րութ յուն ներ կըն ձե
ռի, ե թե ի րա կա նաց ման ու ժի (enforceability) կե տը նա խա հաշ վարկ ված չէ։

Դ. Եվ, ի վեր ջո, ա մե նա կա րե ւոր կե տը պայ մա նագ րի ի րա կա նաց ման 
վերջ նա ժամ կե տի կամ ժա մա նա կա ցույ ցի առ կա յութ յունն է։  Հայ կա կան կող
մի պնդմամբ` կար ար ձա նագ րութ յուն նե րի ստո րագր ման վերջ նա ժամ կետ, 
ին չը տե ղի ու նե ցավ 2009թ. հոկ տեմ բե րին, կար նաեւ վա վե րա ցու մից հե տո 
ըն թաց քում սահ ման նե րը բա ցե լու ժա մա նա կա ցույ ցը, սա կայն չկար ա մե նից 
էա կա նը՝ խորհր դա րան նե րի կող մից վա վե րաց վե լու վերջ նա ժամ կե տը։  Հենց 
այս կե տի խախ տում էլ նպաս տեց սույն գոր ծըն թա ցի տա պալ մա նը։ 

Ամ փո փե լով՝ կրկին շեշ տենք, որ գոր ծըն թա ցը տա պալ վել է հայ կա կան 
կող մի տե սա կե տից, ո րը հե տաքրքր ված էր արդ յուն քով։  Թուր քա կան կող մի 
հա մար հե տաքր քիր էր ինք նին գոր ծըն թա ցի սկիզ բը, նրանք այ սօր էլ ի րենց 
ձեռ քում են պա հում այն շա րու նա կե լու բա նա լին, ին չից կօգտ վեն ա ռա ջին 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում։
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2010 թվա կան. վե րա դարձ ի շրջանս յուր

 Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մո տե ցում ե րի փո փո խութ
յու նը եր կար չտե ւեց:  Հայթուր քա կան գոր ծըն թա ցի տա պալ ման բա ցատ
րութ յան հա մար բեր վում է հիմ ա կա նում եր կու գոր ծոն։ 

 Թուր քիա յում իշ խող «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան 
(ԱԶԿ), իսկ ա վե լի ստույգ` նրա նա խա գահ Էր դո ղա նի հա մար 2010թ.ն կրկ
նա կի նա խընտ րա կան տա րի էր. 2010թ. սեպ տեմ բե րին հան րաք վեով փո
փո խութ յան էին դրվում  Թուր քիա յի  Սահ մա նադ րութ յան մի շարք կա րե ւոր 
ու հա սա րա կա կան լայն քննարկ ման ար ժա նա ցած կե տեր, իսկ 2011թ. հու
նի սին տե ղի էին ու նե նա լու խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը: 2011թ. 
ընտ րութ յուն նե րում կա յին հիմ ա կան ե րեք մրցա կից կու սակ ցութ յուն ներ` 
իս լա միս տա կան ԱԶԿն, քե մա լիս տա կան  Ժո ղովր դա հան րա պե տա կա նը եւ 
ազ գայ նա կան «Ազ գայ նա կան շար ժում» կու սակ ցութ յու նը (ԱՇԿ):  Վեր ջինս 
բո լոր ընտ րութ յուն նե րում հա վա քում է 10 տո կո սա նոց ընտ րա շե մից մի քիչ 
ա վել կամ պա կաս քվե: Էր դո ղա նի նա խընտ րա կան նպա տակն էր` պահ
պա նե լով իր իս լա միս տա կան ձայ նե րը, խա ղար կել ազ գայ նա կան քար տը եւ 
հնա րա վո րինս շատ ձայ ներ տա նել ազ գայ նա կան ճամ բա րից` դուրս թող նե
լով նրան խորհր դա րա նից: Այս պա րա գա յում ԱԶԿն կս տա նար նաեւ ԱՇԿի 
ընտ րա զանգ վա ծի ձայ նե րի մեծ մա սը, ին չով կկա րո ղա նար ա ռանց հան րաք
վեի հաս տա տել նոր  Սահ մա նադ րութ յու նը այն պես, ինչ պես դա ձեռն տու կլի
ներ Էր դո ղա նին:  Ներ քա ղա քա կան այս հաշ վար կում Ադր բե ջա նի բո ղոք նե
րը ու ղիղ հար ված էին Էր դո ղա նի ազ գայ նա կան քվե նե րին, ին չը հնա րա վոր 
էր կան խել միայն հետ քայլ կա տա րե լով դե պի  Հա րա վա յին  Կով կա սում հա
կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յուն: Ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ ա մեն դեպ քում հետ քայլն ու շա ցավ, քա նի որ ԱՇԿն  ան ցավ 
խորհր դա րան, իսկ վեր ջի նիս ընտ րութ յան հար ցում էա կան դեր ու նե ցան 
հատ կա պես  Կար սի ու Իգ դի րի ազ գութ յամբ ադր բե ջան ցի ընտ րող նե րը25:

 Հա ջորդ կա րե ւոր գոր ծոնն էր Ադր բե ջա նի է ներ գե տիկ ներդ րու մը 
 Թուր քիա յի տնտե սութ յու նում: Իլ համ Ա լիե ւը Ց յու րի խում ար ձա նագ րութ
յուն նե րի ստո րագ րու մից գրե թե ան մի ջա պես հե տո հայ տա րա րեց, որ Ադր
բե ջանն այ լեւս մտա դիր չէ բնա կան գազ մա տա կա րա րել  Թուր քիա յին ար
տոն յալ գնե րով26, քա նի որ հենց նույն ցյու րիխ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րին 

25 http://secim.haberler.com/2011/;
26 А.А. Гурьев, Ситуация в Турции: ноябрь 2009 г., www.iimes.ru
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նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում  Թուր քիա ներ մուծ վող բնա կան գա զի գնի 
շուրջ ակ տիվ բա նակ ցութ յուն ներ էին ըն թա նում Ան կա րա յի ու  Բաք վի մի
ջեւ: Ընդ հա նուր առ մամբ`  Թուր քիա յի հա մար բա վա կա նին բարդ է ան տե սել 
Ադր բե ջա նին, քա նի որ եր կու երկր նե րը ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ
ցութ յու նից զատ` ու նեն զար գա ցած տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն ներ: Ադր
բե ջա նա կան ներդ րում ե րը  Թուր քիա յում հաս նում են 3 մլրդ  դո լա րի` նե րառ
յալ  Թուր քիա յի նավ թա քի միա կան հսկա Petkim ըն կե րութ յան բաժ նե տոմ սե
րի վե րահս կիչ փա թե թը, իսկ թուր քա կան ներդ րում ե րը Ադր բե ջա նում դրա 
կրկնա կին են, ընդ ո րում`  Թուր քիան Ադր բե ջա նի ոչ նավ թա յին հատ վա ծում 
ա մե նա մեծ ներդ րում երն ու նե ցող եր կիրն է. հա զա րից ա վե լի թուր քա կան 
ըն կե րութ յուն ներ են այ սօր գոր ծում Ադր բե ջա նում:

Այս պի սով` հայթուր քա կան «ֆուտ բո լա յին դի վա նա գի տութ յան» տա պա
լու մից հե տո 2010թ. օ գոս տո սի 16ին  Թուր քիան եւ Ադր բե ջա նը ստո րագ
րե ցին ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րութ յան մա սին պայ մա նա գիր, որն ըստ 
էութ յան նա խորդ 20 տա րի նե րի ռազ մա տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան շա րու
նա կութ յան հաս տա տում է27:  Թուր քիան վե րա հաս տա տեց իր ա վան դա կան 
ադր բե ջա նա կենտ րոն քա ղա քա կա նութ յու նը  Հա րա վա յին  Կով կա սում, իսկ 
կա ռուց վող  ԿարսԹ բի լի սի Բա քու եւ  Կարս Նա խի ջե ւան եր կա թու ղի ներն 
ա վե լի կամ րապն դեն թուրքադր բե ջա նա կան դա շին քը: Վ րաս տա նի հա մար 
սա նշա նա կում է վե րա դարձ դե պի վե րո հիշ յալ դա շին քում ար տոն յալ կա
պող օ ղա կի, ինչ պե սեւ  Հա յաս տա նի բեռ նա փո խադր ման տա րան ցիկ երկ րի 
դե րա կա տա րում:

 Հա յաս տան Թուր քիա հա րա բե րութ յուն նե րում գրե թե ա մեն ինչ վե րա
դար ձավ ի շրջանս յուր`  Հա յաս տա նի ճնշման ու մե կու սաց ման քա ղա քա կա
նութ յուն, դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու եւ սահ ման 
բա ցե լու հա մար նա խա պայ ման ներ, մի ջազ գա յին կա ռույց նե րում  Մե ծա մո րի 
ա տո մա կա յա նի ար տա նե տում ե րի, ան ջա տո ղա կան քրդե րին ա ջակ ցե լու եւ 
այլ մե ղադ րանք ներ: 

 Տա պա լե լով պե տա կան մա կար դա կում հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո
րե լու փոր ձե րը՝  Թուր քիան աշ խու ժա ցավ ոչ պե տա կան ո լոր տում՝ փոր ձե լով 
լրաց նել բա ցը եւ ցույց տալ աշ խար հին, որ հայթուր քա կան գոր ծըն թա ցը 
չի ընդ հատ վել։ Այս տեղ պետք է հա տուկ ա ռանձ նաց նել  Վա նա լճի Աղ թա
մար կղզու  Սուրբ  Խաչ ե կե ղե ցում պա տա րագ մա տու ցե լու ա րա րո ղութ յու
նը։ Ան կա րա յի կող մից սա ներ կա յաց վեց որ պես բա րի կամ քի դրսե ւո րում՝ 

27 Договор о военном сотрудничестве Турции и Азербайджана не изменит ситуацию 
в регионе: поли толог, http://www.regnum.ru/news/1359129.html ;
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

հայ կա կան մշա կու թա յին կո թո ղի վե րա նո րո գում եւ կրո նա կան ա զա տութ
յուն։  Բազ մա թիվ հրա վեր ներ ու ղարկ վե ցին հայ կա կան կող մին՝ մաս նակ ցե
լու ա րա րո ղութ յա նը։  Սա կայն ե կե ղե ցու վրա խա չի բա ցա կա յութ յու նը մաս
նակ ցութ յու նից ետ պա հեց թե՛ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու սպա սա վոր նե րին, թե՛ 
շատ զբո սաշր ջիկ նե րի։ ՀՀ պաշ տոն յա նե րի մաս նակ ցութ յու նը պա տա րա գին 
ի սկզբա նե մերժ վեց, քան զի դրա նով ցույց կտրվեր, որ Ե րե ւանն ու Ան կա
րան ոչ պաշ տո նա կան մա կար դա կով զրու ցում են, ին չում ցան կա նում էր 
աշ խար հին հա մո զել  Թուր քիան եւ ին չը հե տե ւո ղա կան կեր պով հեր քում էր 
 Հա յաս տա նը։ 

Այս պի սով

 Հայադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր մա նը զու գըն
թաց Ան կա րան պատ րաստ կլի նի ա ռաջ ըն թա նալ Ե րե ւա նի հետ հա րա բե
րութ յուն նե րում: Ա վե լին` հայթուր քա կան սահ մա նը բա ցե լու խա ղա քար տը 
 Թուր քիա յի ձեռ քում է, վեր ջինս կա րող է այն խա ղար կել յու րա քանչ յուր պա
հի եւ ա ռանց կա պե լու դա ար ձա նագ րութ յուն նե րին:  Ներ կա խորհր դա րա
նում ԱՇ կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը պա կա սել է, թեեւ ԱԶԿն  
էլ չու նի բա վա րար թվով պատ գա մա վոր ներ, որ պես զի կա րո ղա նա քվեար
կութ յան դնել ո րե ւէ օ րի նա գիծ` ա ռանց այլ կու սակ ցութ յուն նե րի հետ նա խա
պես հա մա ձայ նեց նե լու: Այս պատ կե րը հու շում է, որ ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
Ան կա րան ան հա մե մատ ա վե լի դան դա ղա շարժ կլի նի ար տա քին քա ղա քա
կան ճա կա տում, մաս նա վո րա պես`  Հա րա վա յին  Կով կա սում, եւ կտրուկ վե
րա փո խում եր նրա ռազ մա վա րութ յու նում չեն լի նի:

 Թուր քիա յի ռազ մա վա րութ յու նը  Հա րա վա յին  Կով կա սում ի սկզբա նե ե ղել 
է ադր բե ջա նա կենտ րոն եւ հա կա հայ կա կան: Այդ ռազ մա վա րութ յան կա րե ւո
րա գույն օ ղակ նե րից է  Թուր քիաԱդր բե ջանՎ րաս տան դա շին քը, որն ուղղ
ված է տա րա ծաշր ջա նում  Հա յաս տա նի մե կու սաց մա նը:

 Ռուսվրա ցա կան պա տե րազմ ի ցույց դրեց  Հա րա վա յին  Կով կա սում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կի ան կա յու նութ յու նը եւ  Թուր քիա յի ռազ մա վա րութ
յան ա նարդ յու նա վե տութ յու նը: Ան կա րան փորձ կա տա րեց ժա մա նա կա
վոր փո փո խութ յան են թար կել իր ար տա քին քա ղա քա կան մո տե ցում ե րը 
 Հա րա վա յին  Կով կա սում, սա կայն Ադր բե ջա նի հետ սերտ փոխ հա րա բե րութ
յուն նե րը կաշ կան դե ցին  Թուր քիա յի քայ լե րը: Արդ յուն քում ա մեն ինչ վե րա
դար ձավ ի շրջանս յուր, քա նի դեռ չկա ա ռաջ խա ղա ցում ար ցախ յան հիմ ա
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Ա.ՇԱ	ՔԱՐ	ՅԱՆ	 	 	 	ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱՆ-	ԹՈՒՐ	ՔԻԱ.	ՀԱ	ՐԱ	ԲԵ	ՐՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵ	ՐԻ	
ՎԵ	ՐԱ	ԿԵՆ	ԴԱ	ՆԱՑ	ՄԱՆ	ՓՈՐՁ	(2008-2010ԹԹ.)

հար ցում: Ա մեն դեպ քում  Հա յաս տա նը պետք է հա մա կող մա նիո րեն պատ
րաստ լի նի սահ մա նի բաց մա նը: Ար ձա նագ րութ յուն նե րի քննար կում ե րի 
թեժ պա հին բո լոր կող մերն էլ նշում էին, թե  Հա յաս տա նը լիար ժեք կեր պով 
պատ րաստ չէ սահ ման նե րի բաց մա նը, իսկ իշ խա նութ յուն նե րը ձեռ նա մուխ 
էին լի նում նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի՝ օ րենսդ րա կա նից մին
չեւ տրա մա բա նա կան։  Պետք է հարց տալ, թե ինչ է ար վել այս եր կու տա
րի նե րի ըն թաց քում։ Արդ յո՞ք մենք ար դեն պատ րաստ ենք սահ մա նի բաց
մա նը կամ պատ րաստ կլի նենք 2015ին, թե՞ կրկին ա նակն կա լի կգանք եւ 
կձեռ նար կենք հապ ճեպ լու ծում եր, ին չը, որ պես կա նոն, չի կա րող զերծ լի նել 
սխալ ու չհաշ վարկ ված քայ լե րից։
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ 
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՃԱՆԱՉՎԱԾ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՈՎ ՍԵՓ  ԽՈՒՐ ՇՈՒԴ ՅԱՆ
Տն	տե	սութ	յան	եւ	Սփ	յուռ	քի	հար	ցե	րով	

ՌԱՀՀԿ	փոր	ձա	գետ

 Նե րա ծութ յուն

 Հա րա վա յին  Կով կա սի ճա նաչ ված պե տութ յուն նե րը հա մաշ խար
հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մին բախ վե ցին մի ի րա վի
ճա կում, երբ նրանց տնտե սա կան հա մա կար գե րը եւ քա ղա քա կան 

կյան քը դի մա կա յում էին լրջա գույն մար տահ րա վեր նե րի: Դ րան ցից էին իշ
խա նութ յուն նե րի լե գի տի մութ յան պա կա սը  Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի, մա
սամբ էլ Վ րաս տա նի դեպ քում (վեր ջի նիս դեպ քում նաեւ 2008թ. օ գոս տոս
յան պա տե րազմ ու դրա հե տե ւանք նե րի վե րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը), 
տա րա ծաշր ջա նում ռազ մա քա ղա քա կան լար վա ծութ յունն ու սպա ռա զի
նութ յուն նե րի մրցա վազ քը, ո րի մեջ ներ քաշ ված են բո լոր պե տութ յուն նե րը, 
եւ այդ ի րա վի ճա կից բխող` հսկա յա կան ռազ մա կան ծախ սե րը:

 Գե րա զան ցա պես լե գի տի մութ յան պա կա սով է բա ցատր վում Ադր բե ջա նի 
հա ջող ված եւ  Հա յաս տա նի չհա ջող ված փոր ձը` կան խե լու սե փա կան ազ գա
յին ար ժույ թի ան կու մը` ի հե ճուկս մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր
պութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մի (ԱՄՀ) 
խոր հուրդ նե րի ու հոր դոր նե րի:  Հա յաս տա նում, օ րի նակ, չնա յած որ կա ռա
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Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

վա րութ յան կող մից հռչակ վել էր ազ գա յին ար ժույ թի «լո ղա ցող» փո խար ժեք, 
ի րա կա նում 2008թ. սեպ տեմ բե րից  Կենտ րո նա կան բան կը ՀՀ ար տար ժու
թա յին պա հուստ նե րի հաշ վին սկսեց տա րադ րա մի նե րար կում եր կա տա րել 
շու կա յում` պահ պա նե լու հա մար հայ կա կան դրա մի փո խար ժե քը: 2008թ. 
օ գոս տո սին շուրջ 1,6 մլրդ  դո լար կազ մող այդ պա հուստ ներն ար դեն 2009թ. 
փետր վա րի վեր ջին նվա զել էին կես մի լիարդ դո լա րով` կազ մե լով շուրջ 1,1 
մլրդ: Ար հես տա կան ե ղա նա կով ազ գա յին ար ժույ թի բարձր փո խար ժե քի 
պահ պա նու մը միա ժա մա նակ հսկա յա կան հար ված հասց րեց ար տա հա նող
նե րին` կի սով չափ նվա զեց նե լով ար տա հա նու մը, ին չը շա րու նակ վեց նաեւ 
2009ին1:

 Նույն ճա նա պար հով գնաց Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը:  Բա ցի նրա նից, 
որ հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մին հե տե ւած` նավ թի գնե րի կտրուկ անկ ման 
պատ ճա ռով կա ռա վա րութ յու նը միայն 2008թ. Ադր բե ջա նի պե տա կան նավ
թա յին հիմ ադ րա մից շուրջ 6 մլրդ  դո լա րի տրանս ֆերտ ուղ ղեց պե տա կան 
բյու ջե, այն նաեւ մի քա նի հար յուր մի լիոն դո լա րի ուղ ղա կի ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րեց բան կե րին` վեր ջին նե րիս ներ քին եւ, հատ կա
պես, ար տա քին պարտ քե րի դի մաց վճա րե լու նպա տա կով:  Միեւ նույն ժա մա
նակ բան կե րին տրա մադ րե լով գրե թե ան տո կոս (վե րա ֆի նան սա վոր ման տո
կո սադ րույ քը Ադր բե ջա նի  Կենտ րո նա կան բան կը սահ մա նել էր 2%ի չա փով) 
վար կա յին մի ջոց ներ` ԿԲն  ո րե ւէ սահ մա նա փա կում չդրեց բան կե րի կող մից 
այդ նույն մի ջոց նե րով տնտե սութ յանն ու բնակ չութ յա նը վե րա վար կա վո րե լու 
տո կո սադ րույք նե րի վրա, ո րոնք 2009թ. տա րե վեր ջի տվյալ նե րով` ֆի զի կա
կան ան ձանց հա մար հաս նում էին տա րե կան 21%ի, իսկ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար` 14,5%ի2:

 Թե՛  Հա յաս տա նի եւ թե՛ Ադր բե ջա նի դեպ քում այս բո լոր մի ջո ցա ռում ե
րը կոչ ված էին նվա զեց նե լու հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յու
նը, ա պա հո վե լու սո ցիա լա կան կա յու նութ յուն, խու սա փե լու սո ցիա լա կան 
ցնցում ե րից, ո րոնք կա րող էին վե րած վել քա ղա քա կա նի, ին չի հե տե ւան քը 
կա րող էր լի նել գոր ծող կլա նաօ լի գար խիկ հա մա կար գե րի փլու զու մը, իշ խա
նա փո խութ յու նը եւ նոր, ժո ղովր դա վա րա կան կար գե րի հաս տա տու մը:

 Սա կայն ե թե Ադր բե ջա նին հա ջող վեց ազ գա յին մի ջոց նե րի հսկա յա կան 
կո րուստ նե րի գնով (այդ մա սին կներ կա յաց նենք ստո րեւ) պահ պա նել ֆի
նան սա կան ու սո ցիա լա կան կա յու նութ յու նը, ա պա  Հա յաս տա նի իշ խա նութ
յուն նե րի ան խո հեմ քա ղա քա կա նութ յունն, ի վեր ջո, հան գեց րեց ար տար ժույ

1 http://www.armstat.am/file/doc/99457208.pdf
2 30.10.2009, Աղբյուր` ИА REGNUM
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

թի ազ գա յին պա հուստ նե րի մեծ մա սի ա նի մաստ կորս տին, ա պաեւ` երկ րի 
ար տա քին պե տա կան պարտ քի սրըն թաց ա ճին. ե թե 2009թ. սկզբին այն 
կազ մում էր ՀՆԱի ըն դա մե նը 17%ը, ա պա ար դեն տա րե վեր ջին հա սավ 
32%ի (2,7 մլրդ  դո լար), իսկ 2011թ. վեր ջին նա խա տես վում է հասց նել ՀՆԱի 
41,3%ին (3,7 մլրդ  դո լար)3:  Հա յաս տա նի գոր ծող իշ խա նութ յու նը, ըստ էութ
յան, սե փա կան հա րա տե ւութ յու նը գնեց ա պա գա սե րունդ նե րի բա րե կե ցութ
յան հաշ վին:

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշել է  Ֆիթչ ռեյ թինգս (Fitch Ratings) մի ջազ գա յին 
վար կա նի շա յին գոր ծա կա լութ յու նը, ա ճի գլո բալ նվազ մամբ կամ ռու սաս
տան յան տնտե սութ յան մեջ առ կա շո կե րով հա րուց ված ճնշու մը պա հուստ
նե րի կամ դրա մի վրա կա րող է թու լաց նել ար տա քին հաշ վեկ շի ռը եւ բա ցա
սա բար ազ դել  Հա յաս տա նի վար կա նի շի վրա: Ճգ նա ժա մը, ո րը  Հա յաս տա նի 
պե տա կան պարտ քի մա կար դա կը բարձ րաց րեց մին չեւ ՀՆԱի 40%ը, նվա
զեց րել է նրա տնտե սութ յան` հե տա գա ար տա քին շո կե րը կլա նե լու ու նա
կութ յու նը:  Ներ քին կամ ար տա քին (նկա տի ու նե նա լով ղա րա բաղ յան հա կա
մար տութ յու նը) լար վա ծութ յան ա ճը եւս կնպաս տի վար կա նի շի նվազ մա նը4:

Այն մա սին, որ  Հա յաս տա նի դեպ քում պե տա կան քա ղա քա կա նութ յունն 
ուղղ ված էր բա ցա ռա պես գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի իշ խա նութ յան պահ
պան մա նը, վկա յում է փաս տը, որ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հրա ժար
վեց կա տա րել ԱՄՆի կող մից « Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր ներ» դրա մաշ
նոր հա յին ծրագ րի (235 մլն  դո լար) շրջա նակ նե րում նա խա պես ա ռա ջադր
ված պայ ման նե րը` երկ րում ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում եր ի րա կա
նաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Դ րա արդ յուն քում  Հա յաս տա նը զրկվեց տասն յակ 
մի լիո նա վոր դո լար նե րից:

 Մինչ դեռ Վ րաս տա նը գնաց այլ ճա նա պար հով: Ար դեն 2008թ. նո յեմ բե
րին այդ երկ րի կա ռա վա րութ յունն ի րա կա նաց րեց ազ գա յին ար ժույ թի ար
ժեզր կում (դե ւալ վա ցիա), ին չը դրա կա նո րեն ազ դեց ոչ միայն Վ րաս տա նից 
ար տա հան վող ապ րանք նե րի մրցու նա կութ յան վրա, այ լեւ խնայ վե ցին երկ րի 
ար տար ժու թա յին պա հուստ նե րը: Իսկ ՀՆԱի ա ճի վրա դա ո րե ւէ բա ցա սա
կան հե տե ւանք չթո ղեց: Ե թե 2008թ.  Հա յաս տա նի եւ Վ րաս տա նի ՀՆԱնե րը 
ըն դա մե նը 1,14 մլրդ ԱՄՆ դո լա րի տար բե րութ յուն ու նեին եւ կազ մում էին 
հա մա պա տաս խա նա բար 11,66 եւ 12,8 մլրդ  դո լար, ա պա 2009ին Վ րաս
տա նի ՀՆԱն  բա ցար ձակ ցու ցա նիշ նե րով  Հա յաս տա նին գե րա զան ցեց 2,2 
մլրդ  դո լա րով:

3 http://www.armbanks.am/hy/2011/07/01/24887/
4 http://www.banks.am/runews26048.html
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Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

Արդ յո՞ք ճգնա ժա մին դի մա կա յե լու գոր ծում  Հա յաս տա նի հա մե մատ Վ րաս
տա նի ա ռա վել մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի պատ ճառն այս երկ րի ա վե լի սերտ 
կա պերն էին Ա րեւ մուտ քի, այ սինքն` ե՛ւ ա րեւմտ յան, ե՛ւ մի ջազ գա յին ֆի նան
սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի խորհր դա տու նե րի հետ:  Կամ, մի գու ցե, 
կախ վա ծութ յու նը մե ծա ծա վալ ա րեւմտ յան վար կե րից ու դրա մաշ նորհ նե
րի՞ց5: Ե թե այս գոր ծոն ներն ան գամ դեր խա ղա ցել են` հնա րա վոր չէ չնկա տել 
գլխա վո րը. Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի լե գի տի մութ յու նը տա րա ծաշր
ջա նում ա մե նա բարձրն է, ին չը թույլ է տա լիս նրանց ա ռա վել ա մուր զգալ եւ 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում ա վե լի արդ յու նա վետ ու 
սե փա կան ազ գա յին շա հե րից բխող ո րո շում եր կա յաց նել, ո րոնք կար ճա
ժամ կետ կտրված քով կա րող են եւ ան հա ճո լի նել բնակ չութ յան ո րոշ շեր
տե րի շրջա նում: Ե թե քա ղա քա ցին վստա հում է իշ խա նութ յա նը, հա վա տում 
է, որ վեր ջի նի կա յաց րած ո րո շում ե րը բխում են երկ րի շա հե րից, տես նում 
է նրա ա մե նօր յա պայ քա րը հան ցա վո րութ յան եւ կա շա ռա կե րութ յան դեմ, 
նա շատ բա ներ կա րող է նե րել այդ իշ խա նութ յա նը. Վ րաս տա նի դեպ քում 
ակ նե րեւ է, որ  Սա հա կաշ վի լիին իր քա ղա քա ցի նե րը խո շոր հաշ վով նե րե ցին 
ան գամ տա նուլ տված պա տե րազ մը:

 Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը 20082010թթ. ցույց տվե ցին հա մաշ
խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի մար տահ րա վեր նե րին հա
մար ժեք ար ձա գան քե լու կա տար յալ ան կա րո ղութ յուն:  Բա ցի ար տար ժույ թի 
պա շար նե րի վատ նու մից եւ ար տա քին պարտ քի շեշ տա կի ա վե լա ցու մից, 
բյու ջեն լցնե լու նպա տա կով կա ռա վա րութ յու նը գոր ծի դրեց վար չա րա րա
կան մե թոդ ներ` էա պես մե ծաց նե լով տնտես վա րող նե րի հար կա յին բե ռը, ընդ 
ո րում` այն ծան րա ցավ ոչ այն քան իշ խա նութ յան հետ սեր տա ճած օ լի գարխ
նե րի ու խո շոր բիզ նե սի, որ քան փոքր եւ մի ջին ձեռ նար կա տե րե րի ու սե րին, 
ին չը կոր ծան ման եզ րին հասց րեց վեր ջին նե րին:  Վերջ նա կան ոչն չա ցու մից 
փրկվե լու միակ մի ջո ցը շա տե րի հա մար դար ձավ բիզ նե սի ար տա հա նու մը 
Վ րաս տան:  Սա եւս ա պա ցու ցում է, թե ինչ պես կա րող է կո ռում պաց ված 
ու անկշ տում իշ խա նութ յու նը` հա նուն անձ նա կան շա հի, դե պի կոր ծան ման 
տա նել սե փա կան եր կի րը: Ու թեեւ  Տիգ րան  Սարգս յա նի կա ռա վա րութ յու նը 
2011թ. ապ րի լի վեր ջին հայ տա րա րեց հար կա յին հա մա նե րում, ո րի շնոր հիվ 
պե տութ յա նը պարտք ու նե ցող ձեռ նար կութ յուն նե րը նշված ժամ կե տում այն 
մա րե լու դեպ քում ա զատ վում էին տույ ժե րից ու տու գանք նե րից (ընդ հա նուր 

5 20082010թթ. արեւմտյան երկրներն ու ֆինանսական կազմակերպությունները 
Ռուսաստանի դեմ պատերազմի հետեւանքները վերացնելու նպատակով Վրաստանին 
տրամադրել էին շուրջ 4,5 մլրդ դոլարի ֆինանսական օգնություն, որի գրեթե կեսը 
դրամաշնորհներն էին:
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առ մամբ` պե տութ յա նը պարտք ու նե ցող ձեռ նար կութ յուն նե րի վրա այդ պա
հի դրութ յամբ ծան րա ցած տույ ժե րը կազ մում էին 72 մլրդ դ րամ կամ շուրջ 
200 մլն  դո լար, իսկ տու գանք նե րը` 34 մլրդ դ րամ կամ շուրջ 100 մլն  դո լար), 
այն չէր կա րող դիտ վել փոքր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի վրա ծան րա ցած 
բե ռի էա կան թե թե ւա ցում, քա նի որ վե րա բե րում էր նա խե ւա ռաջ հան քա
հում քա յին պա շա րա մի ջոց նե րի խո շոր ար տա հա նող նե րին եւ, ըստ էութ յան, 
ըն դուն վել էր ըն դեր քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող եւ իշ խա նութ յա նը սեր
տա ճած մի լիար դա տե րե րի լոբ բին գի արդ յուն քում:

Ըստ «Թ րանս փե րեն սի ին թեր նեշնլ» հա կա կո ռուպ ցիոն կազ մա կեր
պութ յան « Կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման հա մա թիվ» հե տա զո տութ յան, 2010թ. 
 Հա րա վա յին  Կով կա սի ճա նաչ ված պե տութ յուն նե րում կո ռուպ ցիա յի մա կար
դա կը 110 բա լա նոց սանդ ղա կով (որ տեղ 1ը ա մե նա կո ռում պաց ված, իսկ 
10ը ա մե նա քիչ կո ռում պաց ված երկր ներն են) հե տեւ յալն էր. Վ րաս տան` 
3,8 բալ,  Հա յաս տան` 2,6, Ադր բե ջան` 2,4:  Հա մե մա տութ յան հա մար ար ժե 
մեջ բե րել հա րե ւան եւ եվ րո պա կան ո րոշ երկր նե րի ցու ցա նիշ նե րը: Այս պես` 
կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման հա մա թի վը  Թուր քիա յում կազ մել է 4,4 միա վոր, 
Ի րա նում` 2,2,  Ռու սաս տա նում` 2,1,  Հու նաս տա նում` 3,8, Իս պա նիա յում` 
6,1,  Լիտ վա յում` 5,  Գեր մա նիա յում` 7,9, Շ վե դիա յում` 9,26: 2011թ. ապ րի լի 
սկզբին տված մամ լո ա սու լի սի ըն թաց քում  Հա յաս տա նում ԱՄՀ ա ռա քե լութ
յան մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ  Գիեր մո  Թո լո սան հա տուկ անդ րա դար ձել է 
 Հա յաս տա նում ՀՆԱ/հար կեր հա րա բե րակ ցութ յան ան թույ լատ րե լի ցածր գոր
ծակ ցին, որն ԱՊՀ երկր նե րի թվում գե րա զան ցում է միայն  Տա ջիկս տա նին7:

 Հա ման ման պատ կեր են ար ձա նագ րել նաեւ  Վե րա կա ռուց ման ու զար
գաց ման եվ րո պա կան բան կի (ՎԶԵԲ) եւ  Հա մաշ խար հա յին բան կի (ՀԲ) անց
կաց րած հար ցում ե րը, հա մա ձայն ո րոնց8 ըն կալ վող կո ռուպ ցիա յի ա մե
նա բարձր մա կար դակն ու դրա ա մե նա մեծ ա ճը Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի եւ 
 Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի մեջ 20062010թթ. ար ձա նագր վել է Ադր
բե ջա նում, իսկ ա մե նա մեծ ան կու մը` Վ րաս տա նում, ուր հարց ված նե րի 78%
ը հա մա րել է, որ կո ռուպ ցիա յի ըն կա լու մը նվա զել է եւ միայն 9%ն  է կար ծիք 
հայտ նել, թե այն ա ճել է:

6 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
7 «Деловой Экспресс» N15 (913), ապրիլ, 2011թ.:
8 ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА: ПОСЛЕ КРИЗИСА / Выдерж
ки из отчета http://www.ebrd.com/downloads/research/surveys/litsr.pdf



219

Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

Ճգ նա ժա մի ազ դե ցութ յու նը  Հա րա վա յին  Կով կա սի ճա նաչ վածպե տութ-
յուն նե րի տնտե սութ յուն նե րի եւ հան րա յին ըն կա լումն ե րի վրա

 Հա մա խառն ներ քին արդ յուն քը

 Հա րավ կով կաս յան երկր նե րում ճգնա ժա մից ա մե նա շա տը տու ժեց Ադր
բե ջա նը: Որ քան էլ այդ եր կի րը կա րո ղա ցավ ա պա հո վել իր ազ գա յին ար ժույ
թի` մա նա թի կա յու նութ յու նը, ար տա քին պարտ քի նշա նա կա լի ա վե լա ցու
մից եւ սո ցիա լա կան ցնցում ե րից խու սա փել չհա ջող վեց: Ադր բե ջա նի 2007
2010թթ. ՀՆԱնե րի շար ժըն թա ցի ա մե նա պարզ դի տար կում ան գամ թույլ 
է տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել այդ ըն թաց քում ար ձա նագր ված հսկա յա
կան ֆի նան սա կան կո րուստ նե րի մա սին: Այս պես` ե թե 2007ին Ադր բե ջա նի 
ՀՆԱն  ար ձա նագ րել էր 25% աճ, ա պա ար դեն 2008թ. ա ճը նվա զեց 10,8%ի, 
2009թ.` 9,3%ի, իսկ 2010թ.` 5%ի (տես`  Հա վել վա ծի աղ յու սակ 1ը): Եվ սա 
այն դեպ քում, երբ նավ թի (նե րառ յալ գա զա յին կոն դեն սա տը) արդ յու նա հան
ման ծա վալ նե րը, ին չի հաշ վին հիմ ա կա նում տե ղի է ու նե նում այս երկ րի 
տնտե սութ յան ա ճը, ա վե լա ցել են 20082010թթ. մի ջի նը 8,5%ով9, այդ թվում 
2008թ.` 7%ով (հաս նե լով 44,5 մլն  տոն նա յի, 2007թ. 41,6 մլն  տոն նա յի փո
խա րեն)10, 2009թ.` 14%ով եւ 2010թ.` նվա զե լով ըն դա մե նը 0,9 %ով: Իսկ 
գա զի ծա վալ նե րը 2008թ. ա ճե ցին ա վե լի քան 2 ան գամ (հաս նե լով 23 մլրդ 
 խո րա նարդ մետ րի, 2007թ.` 11 մլրդ խմ դի մաց), 2009ին` եւս 3%ով` մին չեւ 
23,6 մլրդ խմ, 2010ին` եւս 11%ով` մին չեւ 26,2 մլրդ խմ:

Ադր բե ջա նի ՀՆԱի կա ռուց ված քի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ հա
մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի տա րի նե րին այդ երկ րի ՀՆԱի ա ճը 
տե ղի է ու նե ցել բա ցա ռա պես նավ թա գա զա յին պա շա րա մի ջոց նե րի արդ յու
նա հան ման ա ճի շնոր հիվ: Այս պես` 2009թ. ոչ նավ թա յին հատ վա ծի ա ճի 
տեմ պե րը 16%ից նվա զե ցին մին չեւ 3%:  Դա այն դեպ քում, երբ ոչ նավ թա
յին հատ վա ծին բա ժին էր ընկ նում այս երկ րի ՀՆԱի 45%ը: Ար դեն 2011թ. 
հու լի սին ոչ նավ թա յին հատ վա ծի մաս նա բա ժի նը ՀՆԱում նվա զեց մին չեւ 
35%11:

9 Обзор нефтегазовой отрасли в СНГ: основные итоги 2010г. Источники: Factiva, 
оценка «Эрнст энд Янг», BP statistical review — 2010, IHS GLOBAL INSIGHT'S CIS OVERVIEW, 
15 декабря 2010 года. 
http://www.ey.com/RU/ru/Industries/OilGas/OilandGasTrendsReview20102011
10 «Экономика Азербайджана»: http://www.az.spinform.ru/ekonomics.html
11 http://cesd.az/new/2011/07/
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2009թ. Ադր բե ջա նում կտրուկ ըն կան նաեւ ներդ րում ե րը հիմ ա կան կա
պի տա լի մեջ` 18,7%ով12:

 Հա յաս տա նը ճգնա ժա մից երկ րորդ ա մե նա տու ժած եր կիրն է: 
 Պաշ տո նա կան տվյալ նե րով` ՀՆԱն  ար ձա նագ րեց 14,9% ան կում:  Սա կայն 
դա` դրա մա յին հաշ վար կով:  Դո լա րով հաշ վե լու դեպ քում` նկա տի ու նե նա
լով հան գա ման քը, որ 2009թ. տա րե կան կտրված քով ան կում է ապ րել նաեւ 
դրա մի փո խար ժե քը, կպարզ վի, որ ի րա կա նում ՀՆԱի ան կու մը կազ մել է 
շուրջ 27%, որն ան նա խա դեպ ցու ցա նիշ է ան գամ աշ խար հի մա կար դա կով: 
Եվ սա այն դեպ քում, երբ  Հա յաս տա նը հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան մեջ 
ին տեգր ման բա վա կա նին ցածր մա կար դակ ու նի, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
մի կող մից` երկ կող մա նի շրջա փակ մամբ, մյուս կող մից` պե տութ յան կո ռում
պաց վա ծութ յամբ, տնտե սութ յան գեր մե նաշ նոր հայ նաց մամբ եւ ներդ րու մա
յին մի ջա վայ րի անմ ի թար վի ճա կով: ՀՆԱի անկ ման կա ռուց ված քում ա մե
նա մեծ տե սա կա րար կշի ռը բա ժին ըն կավ շի նա րա րութ յա նը, ո րը 2008թ. 
հա մե մատ նվա զեց 36,4%ով: Իսկ արդ յու նա բե րա կան ար տադ րութ յան ընդ
հա նուր ծա վա լը նվա զեց 7,8%ով:

Վ րաս տա նը  Հա րա վա յին  Կով կա սի երկր նե րի մեջ ճգնա ժա մից տու ժեց 
ա մե նա քի չը:  Թեեւ այդ երկ րի ի րա կան ՀՆԱն 2009ին, նա խորդ տար վա հա
մե մատ, նվա զեց 3,8%ով` հաս նե լով շուրջ 10,8 մլրդ  դո լա րի, իսկ 2010ին 
(11,7 մլրդ  դո լար) այդ պես էլ չվե րա կանգն վեց մին չեւ նա խաճգ նա ժա մա յին 
2008ի մա կար դա կը` 12,8 մլրդ  դո լա րը, սա կայն բա ցար ձակ ար տա հայ
տութ յամբ այդ երկ րի ՀՆԱի կո րուստ ներն ա մե նա փոքրն էին:

Բ յու ջեի պա կա սուր դը եւ ար տա քին պե տա կան պարտ քը

Ե թե դրա մի փո խար ժե քի պահ պա նու մը ար հես տա կա նո րեն բարձր մա
կար դա կում`  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը չհա ջող վեց եւ ար դեն 2009թ. 
մար տի 3ին նա բաց թո ղեց դրա մի փո խար ժե քը (թեեւ մինչ այդ հայ տա
րա րում էր, թե փո խար ժե քի վրա ո րե ւէ ազ դե ցութ յուն չկա եւ որ այն «լո ղա
ցող է»), ա պա գո նե բյու ջեի կա տա րու մը նրա հա մար դար ձել էր գերխն դիր: 
Այդ գերխն դի րը լու ծե լու այլ ձեւ, քան ար տա քին փո խա ռութ յուն նե րի ներգ
րա վում է, կա ռա վա րութ յան «ին տե լեկ տո ւալ նե րը», ինչ պես ար դեն նշվեց, 
այդ պես էլ չգտան: Եվ փո խար ժե քը բաց թող նե լուց հե տո, ին չը մի ջազ գա յին 

12 «Экономика и жизнь» Содружество: Россия  ниже среднего, 05.02.2010 
http://www.egonline.ru/news/90795/?phrase_id=971839&sphrase_id=2330
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դո նոր նե րի պա հանջն էր, կա ռա վա րութ յու նը սկսեց ներգ րա վել նոր ֆի նան
սա կան մի ջոց ներ` մե ծաց նե լով ար տա քին պարտ քը եւ այն ՀՆԱի 17%ից 
(2009թ. սկզբին) հասց նե լով մին չեւ ՀՆԱի 32%ին (շուրջ 2,7 մլրդ  դո լար` 
2009թ. տա րե վեր ջին): Այ սինքն` մեկ տա րուց էլ պա կաս ժա մա նա կա հատ վա
ծում պարտ քը գրե թե կրկնա պատկ վեց: Այս պի սով` «չես կա րո ղա նում փող 
վաս տա կել` պարտք վերց րու» կեն ցա ղա յին մո տե ցու մը դար ձավ պե տա կան 
ռազ մա վա րութ յուն:  Մինչ այդ կա ռա վա րութ յու նը իր կցոր դը հան դի սա ցող 
ԱԺում անց կաց րեց պե տա կան բյու ջեի պա կա սուր դի վե րին շե մը ՀՆԱի 5%
ից 7,5%ի բարձ րաց նող օ րենք:  Թեեւ, ո րոշ փոր ձա գետ նե րի պնդմամբ, պա
կա սուր դը գե րա զան ցեց ան գամ այդ շե մը` հաս նե լով ՀՆԱից 7,9%ին (251 
մլրդ դ րամ պա կա սուրդ` ՀՆԱի 3 տրլն 103 մլրդ դ րա մի դեպ քում)13: Իսկ 
ար դեն 2011թ. հու նի սի վեր ջի դրութ յամբ ՀՀ ար տա քին պե տա կան պարտ քը 
կազ մեց 3 մլրդ 443 մլն ԱՄՆ դո լար:

 Հա յաս տա նի հիմ ա կան վար կա տու ներն են.  Հա մաշ խար հա յին բան կը` 
1.347 մլն  դո լար (ընդ հա նուր պարտ քի 39,1%), ԱՄՀն` 758 մլն  դո լար (22%), 
Ա սիա կան զար գաց ման բան կը` 160 մլն  դո լար (4,6%),  Վե րա կա ռուց ման 
եւ զար գաց ման մի ջազ գա յին բան կը (ՎԶՄԲ)` 116 մլն  դո լար (3,3%), Գ յու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մը` 66 մլն  դո լար 
(1,9%), ՎԶԵԲը` 15 մլն  դո լար (0,4%),  Նավթ արդ յու նա հա նող երկր նե րի 
 Կազ մա կեր պութ յան (ՕՊԵԿ) մի ջազ գա յին զար գաց ման հիմ ադ րա մը` 28 
մլն  դո լար (0,8%),  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նը` 500 մլն  դո լար14 (14,5%), 
 Ճա պո նիան` 385 մլն  դո լար (11,2%),  Գեր մա նիան` 146 մլն  դո լար (4,2%), 
ԱՄՆը` 32 մլն  դո լար (0,9%), Ֆ րան սիան` 5 մլն  դո լար (0,1%), Ա բու Դա բիի 
զար գաց ման հիմ ադ րա մը` 2 մլն  դո լար (0,05%):

 Ար տա քին վար կեր ներգ րավ վե լու արդ յուն քում  Հա յաս տա նի պե տա կան 
բյու ջեի ֆիս կալ պա կա սուր դը նա խորդ տար վա ՀՆԱի 0,04%ի փո խա րեն 
2009ին ա ճեց մին չեւ 7,5%, ո րից հե տո, ԱՄՀի կող մից հաս տատ ված ծրագ
րին հա մա պա տաս խան, հետզ հե տե նվա զեց. 2010թ.ին այն հասց վեց 5%ի 
(ըստ ՀՀ ԿԲ ֆի նան սա կան վի ճա կագ րութ յան եւ զար գաց ման վար չութ յան 

13 «Экономика стран Южного Кавказа в период кризиса 20092010гг». Կովկասի 
ինստիտուտի հետազոտական գրառումեր, հուլիս 2011թ. N5
14 2009թ.ին ՌԴի կողմից Հայաստանին տրամադրված այս վարկը Հայաստանին 
տրվածների շարքում ունի թերեւս ամենաանբարենպաստ պայմանները` ԼԻԲՈՐ+3` 15 տարի 
ժամկետով: Բացի դրանից, շրջանառվում է տեղեկություն այն մասին, որ այս վարկի դիմաց 
Ռուսաստանը պահանջել է Հայաստանից` հրաժարվել ԽՍՀՄի արտաքին ակտիվների` իրեն 
հասանելիք փայաբաժնից, ինչին Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է: Այստեղ 
նաեւ անհրաժեշտ է հիշեցնել, որ այս վարկի միջոցների մեծ մասը միանգամից ուղղվեց 
ճգնաժամից տուժած օլիգարխների շինարարական բիզնեսները վերակենդանացնելուն:
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պետ  Վա հե  Վար դան յա նի` 2010թ. բյու ջեն փակ վել է 2,9% պա կա սուր դով15), 
իսկ 2011ին ծրագր վում է հասց նել 3,9%ի:

Ադր բե ջա նի ար տա քին պարտ քը, որ վերց ված է պե տա կան ե րաշ խիք
նե րի ներ քո, 2011թ. ա ռա ջին կի սամ յա կի արդ յունք նե րով հա սել է 4,5 մլրդ 
 դո լա րի, ին չը կազ մում է ՀՆԱի 8,1%ը:  Տա րեսկզ բի հա մե մատ այն ա վե լա ցել 
է 17%ով16:  Մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե րից ներգ րավ
ված մի ջոց ներն օգ տա գործ վում են հիմ ա կա նում ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար, այդ թվում` է ներ գե տիկ, նավ թա գա զա յին, քի միա
կան, տրանս պոր տա յին հատ ված նե րում, գյու ղատն տե սութ յու նում եւ սո ցիա
լա կան ո լոր տում:

Ադր բե ջա նի պե տա կան բյու ջեի պա կա սուր դը 2008թ. կազ մել է 1,15 մլրդ 
 դո լար կամ ՀՆԱի 2,35%ը17: 2009թ. այն կազ մեց 300 մլն  դո լար կամ ՀՆԱի 
0,7%, իսկ 2010ին հա սավ 0,86%ի: Ընդ ո րում` 2009թ. այս երկ րի պե տա
կան բյու ջեի թե՛ ե կամ տա յին եւ թե՛ ծախ սա յին մա սե րը թե րա կա տար վե ցին 
շուրջ 25%ով : 

Վ րաս տա նի ար տա քին պարտ քի ընդ հա նուր ծա վա լը 2011թ. հու լի սի 31ի 
դրութ յամբ ան ցել է 4,206 մլրդ  դո լա րից18:  Տա րեսկզ բից երկ րի պե տա կան 
պարտքն ա ճել է 269,5 մլն  դո լա րով: Վ րաս տա նը պարտք է 17 երկ րի, ո րոնց 
նկատ մամբ ընդ հա նուր պարտ քի գու մա րը կազ մում է 622,840 մլն  դո լար: 
 Վար կա տու երկր նե րի թվում են  Գեր մա նիան (257 մլն  դո լար),  Ռու սաս տա նը 
(114,2 մլն),  Ճա պո նիան (62,3 մլն), ԱՄՆը (35,3 մլն),  Ղա զախս տա նը (27,8 
մլն),  Թուր քիան (26,6 մլն),  Քու վեյ թը (26 մլն),  Հա յաս տա նը (16,5 մլն), Ավստ
րիան (0,26 մլն), Ադր բե ջա նը (13,9 մլն), Ի րա նը (10,8 մլն),  Նի դեռ լանդ նե րը 
(7,5 մլն), Ֆ րան սիան (6,8 մլն),  Չի նաս տա նը (4,6 մլն), Ուզ բեկս տա նը (0,34 
մլն), Ուկ րաի նան (0,31 մլն),  Թուրք մենս տա նը (0,2 մլն):

 Պե տութ յուն նե րից բա ցի, Վ րաս տա նի վար կա տու ներ են մի ջազ գա յին հաս
տա տութ յուն նե րը, ո րոնց հան դեպ միա գու մար պարտ քը կազ մում է 3 մլրդ 3 
մլն 568 հա զար դո լար: Այդ թվում են ՀԲն` 1 մլրդ 190 մլն  դո լար, ՎԶՄԲն` 
139,5 մլն, ԱՄՀն` 1 մլրդ 065 մլն, Եվ րա միութ յու նը` 18,4 մլն, ՎԶԵԲը` 42,5 
մլն, Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մը` 21,2 մլն, 
 Զար գաց ման ա սիա կան բան կը` 199 մլն, Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան

15 «Деловой Экспресс» N16 (914), 2011г., «Финансовая система Армении готова пог
лотить все риски?».
16 Այդ մասին հաղորդել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունը. http://www.
eabr.org/rus/media/events/index.wbp?articleid=E895528AE6DB4CA7C32578E6002F145D
17 http://www.cia.gov/library
18 «НовостиГрузиа» լրատվական գործակալություն` հղում անելով Վրաստանի 
ֆինանսների նախարարությանը, 12 օգոստոսի 2011թ.
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կը` 16,3 մլն:  Բա ցի դրա նից, Վ րաս տա նի վար կա տուն է  Գեր մա նիան, ո րից 
մաս նա վոր հատ վա ծը պե տա կան ե րաշ խի քով վերց րել է 3,609 մլն  դո լա րի 
վար կեր: Վ րաս տա նի պե տա կան ար ժեթղ թե րից գո յա ցած պարտ քը, իր հեր
թին, կազ մում է 564,75 մլն  դո լար, ո րից ա վե լի քան 500 մի լիո նը, այս պես 
կոչ ված, «եվ րո բոն դերն» են:

Ի տար բե րութ յուն Վ րաս տա նի,  Հա յաս տա նը ար ժու թա յին բոն դեր չի թո
ղար կել: Ըստ  Հա յաս տա նի ֆի նանս նե րի նա խա րար  Վա չե  Գաբ րիել յա նի` 
 Հա յաս տա նը չի պատ րաստ վում դրանք թո ղար կել, քա նի որ չու նի դրա կա
րի քը. այս եր կի րը հա ջո ղութ յամբ ա ռա վել է ժան եւ եր կա րա ժամ կետ ար տոն
յալ վար կեր է ներգ րա վում մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե
րից19:

Վ րաս տա նի բյու ջեի պա կա սուր դը 2008թ. կազ մել է 404 մլն  դո լար կամ 
ՀՆԱի 3,7%ը20, 2010թ.ին` 6,3%ը:

Ըստ 2011թ. սեպ տեմ բե րի 7ին  Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո
ղո վի հրա պա րա կած` Երկր նե րի գլո բալ մրցու նա կութ յան 20112012թ. տա
րե կան զե կու ցի (The Global Competitiveness Report 20112012)` ՀՆԱ/պե տա
կան պարտք հա րա բե րակ ցութ յամբ 137 երկր նե րի շար քում Ադր բե ջա նը 9,9 
միա վո րով զբա ղեց նում է 9րդ, իսկ  Հա յաս տա նը` 40,1 միա վո րով 70րդ  տե ղը: 
Վ րաս տա նի ցու ցա նիշն այս չա փո րո շի չի պա րա գա յում բա ցա կա յում է21:

Ար տա քին ա ռեւտ րա յին հաշ վեկ շիռ ներ

 Թեեւ 2009թ. հա ջոր դած տա րի նե րին  Հա րա վա յին  Կով կա սի ե րեք երկր նե
րի ար տա քին ա ռեւ տու րը էա կան աճ ար ձա նագ րեց`  Հա յաս տա նի եւ Վ րաս
տա նի ա ռեւտ րա յին հաշ վեկ շի ռը, ընդ հա նուր առ մամբ, շա րու նա կեց մալ 
պա կա սուր դա յին:

ՀՀ վի ճա կագ րա կան պե տա կան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րով` 2009թ. 
 Հա յաս տա նի ա ռեւտ րա յին հաշ վեկշ ռի պա կա սուր դը FOBգնե րով հաշ վար
կե լու դեպ քում (FOBFree on Board) կազ մել է 2.078,8 մլն  դո լար (2008թ.` 
2.653,8 մլն  դո լար)22, 2010թ.` 2.725 մլն  դո լար23: 2011թ. հուն վարհու լիս 
ա միս նե րին  Հա յաս տա նի ա ռեւտ րա յին հաշ վեկշ ռի բա ցա սա կան սալ դոն 
կազ մել է 1.486,7 մլն  դո լար, տա րե կան կտրված քով մա լով ան փո փոխ: Ընդ 

19 Արմինֆո, 15.09.2011թ.
20 http://www.cia.gov/library
21 http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness20112012/
22 http://www.armbanks.am/2010/04/01/9587/
23 http://www.armbanks.am/hy/2011/01/31/19197/
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ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

ո րում` ար տա հան ման եւ ներ մուծ ման ծա վալ նե րը FOBգնե րով կազ մել են 
2.905,9 մլն  դո լար:  Հաշ վեկշ ռում 603,3 մլն  դո լա րը (FOBգնե րով` 709,6 մլն) 
կազ մել է ար տա հա նու մը, իսկ 2.196,3 մլն  դո լա րը (FOBգնե րով` 2.196,3 մլն) 
կազ մել է ներ մու ծու մը:

2011թ. սեպ տեմ բե րի 1ին  Ֆիթչ ռեյ թինգս (Fitch Ratings) մի ջազ գա յին 
վար կա նի շա յին գոր ծա կա լութ յունն ար ձա նագ րել է ա ռեւտ րա յին հաշ վեկշ ռի 
դե ֆի ցի տի նվա զում, ին չը, ըստ գոր ծա կա լութ յան, տե ղի է ու նե ցել ար տա
հան ման ա ճի շնոր հիվ: « Ֆիթ չը» կան խա տե սում է, որ այդ մի տու մը կշա րու
նակ վի նաեւ 20122013թթ.24:

Վ րաս տա նի ա ռեւտ րա յին հաշ վեկշ ռի բա ցա սա կան սալ դոն մին չեւ ճգնա
ժա մը կա յուն եւ սրըն թաց աճ էր ար ձա նագ րում. 2005թ. այն կազ մում էր 
1,6 մլրդ ԱՄՆ դո լար, 2006թ.` 2,7 մլրդ, 2007թ.` գրե թե 4 մլրդ, իսկ 2008թ.` 
4,8 մլրդ25: Ու թեեւ ար դեն 2009թ. այն նվա զեց` կազ մե լով 3,15 մլրդ  դո լար, 
սա կայն 2010թ. կրկին շա րու նա կեց ա ճել` հաս նե լով 3,5 մլրդ  դո լա րի26, իսկ 
2011ի միայն հուն վարհու լի սին` 2,5 մի լիար դի:

Ադր բե ջա նի ա ռեւտ րա յին հաշ վեկ շի ռը թե՛ նա խաճգ նա ժա մա յին եւ թե՛ 
ճգնա ժա մա յին տա րի նե րին ու ներ դրա կան սալ դո: 2009թ. այն կազ մել է 11 
մլրդ ԱՄՆ դո լար, 2010թ.` 14,7 մլրդ27, իսկ 2011թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում` 
8,8 մլրդ28:

Տն տե սութ յան վար կա վո րու մը բան կա յին հա մա կար գի կող մից եւ ար-
տա սահ ման յան ներդ րում ե րը

2010 թվա կա նին եւ 2011թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում բո լոր ե րեք երկր նե
րում նկատ վում են բան կա յին վար կա վոր ման ծա վալ նե րի աճ եւ վար կա վոր
ման պորտ ֆել նե րի ո րա կի բա րե լա վում:

Այս պես`  Հա յաս տա նում 2010թ. բան կա յին հա մա կար գի վար կա յին պորտ
ֆելն ա վե լա ցել է 22%ով, իսկ 2011թ. հու լի սի 1ի դրութ յամբ ա ճել է տա
րե կան կտրված քով շուրջ 41%ով` հաս նե լով 3,2 մլրդ  դո լա րի կամ կազ մել 
է բան կա յին հա մա կար գի ակ տիվն ե րի շուրջ 70%ը:  Վար կա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի վար կա յին ներդ րում ե րի ծա վա լը 2011թ. ա ռա ջին կի սամ յա

24 http://www.banks.am/runews26048.html
25 Business Time Georgia, 26/07/2011
26 http://bizzone.info/articles/1311723785.php
27 Ադրբեջանի Վիճակագրական պետական կոմիտեի տվյալներով. 
http://www.1news.az/economy/20110516035249739.html
28 Ադրբեջանի Վիճակագրական պետական կոմիտեի տվյալներով. 
http://1news.az/economy/20110815113320830.html
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Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

կի ըն թաց քում ա ճել է 17%ով` հաս նե լով շուրջ 300 մլն  դո լա րի:  Հա յաս տա նի 
ա ռեւտ րա յին բան կե րի ռեն կին գի տվյալ նե րով` ա ռեւտ րա յին բան կե րի գու
մա րա յին վար կա յին պորտ ֆե լում (ա ռանց միջ բան կա յին վար կե րի ու դե պո
զիտ նե րի հաշ վար կի) ժամ կե տանց վար կե րի մաս նա բա ժի նը երկ րորդ ե ռամս
յա կի ըն թաց քում պահ պան վել է մի ջի նը 4,7%ի շրջա նակ նե րում:  Մինչ դեռ 
2009թ. ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յան ներ քո ժամ կե տանց վար կե րի ծա վա լը քա
ռա պատկ վել էր:

Ա վե լին` ո րոշ խո շոր վար կա ռու ներ կանգ նել էին կոր ծան ման եզ րին` 
վտան գե լով վար կա տու բան կե րի կա յու նութ յու նը: Ի րա վի ճակն այն քան 
լուրջ էր, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը սկսեց հրա տապ կար գով վար կա վո րել 
այդ պի սի խնդրա հա րույց ո րոշ ձեռ նար կութ յուն նե րի կամ նույ նիսկ ժա մա նա
կա վոր տնօ րին ման ա ռավ այդ ձեռ նար կութ յուն նե րի բաժ նե մա սե րի մի մա
սը29: Այդ պի սի դեպ քե րից կա րե լի է հի շա տա կել « Թա մա րա ֆրու տը» կամ 
 Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը:

Տն տե սութ յան վար կա վոր մա նը բա ժին է ըն կել ընդ հա նուր վար կա յին 
ներդ րում ե րի 64%ը կամ շուրջ 2 մլրդ  դո լար, ին չը տա րե կան կտրված քով 
43%ով ա վե լա ցում է նշա նա կում:  Հատ կա պես այդ ա ճի մեջ նշա նա կա լի 
տեղ են զբա ղեց նում սպա սարկ ման ո լոր տը (33,3%), գյու ղատն տե սութ յու նը 
(25,4%), ա ռեւ տու րը (24,4%), տրանս պոր տը եւ կա պը (21%), շի նա րա րութ
յու նը (18,7%):  Մինչ դեռ արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տին բա ժին է ընկ նում այդ 
ա ճի ըն դա մե նը 8,8%ը:  Հատ կան շա կան է գյու ղատն տե սութ յան մեջ վար կա
վոր ման կտրուկ ա ճը:  Հա մե մա տութ յան հա մար նշենք, որ դե ռեւս 2010թ. 
վեր ջին բան կե րի գու մա րա յին վար կա յին պորտ ֆե լում այս ո լոր տին բա ժին 
էր ընկ նում ըն դա մե նը 5,9%: Ն ման կտրուկ ա ճը կապ ված է ՀՀ կա ռա վա
րութ յան ո րոշ ման հետ, հա մա ձայն ո րի` պե տութ յունն այ սու հետ կսուբ սի
դա վոր վի այս ո լոր տում տրվող վար կե րի բան կա յին տո կո սը: Ընդ դի մա դիր 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խընտ րա կան ծրագ րում ամ րագր ված 
եւ տա րի ներ շա րու նակ հնչեց վող պա հան ջը, ի վեր ջո, կա տար վեց, սա կայն 
բո լո րո վին այլ ճնշում ե րի ներ քո, ո րոնք ա ռա ջա ցան ճգնա ժա մի հե տե ւան
քով եւ սպառ նում են լիո վին կազ մա լու ծել գյու ղատն տե սութ յու նը:  Սա կայն 
ա սե լով «Ա», կա ռա վա րութ յու նը կտրա կա նա պես դեմ դուրս ե կավ հա ջորդ 
տրա մա բա նա կան քայ լին` գյու ղա ցու բեր քը ան բա րեն պաստ կլի մա յա կան 
պայ ման նե րից ա պա հո վագ րե լու հա մա կար գի ներդր մա նը: Ե թե հաշ վի առ
նենք նաեւ, որ գյու ղա ցի նե րի մոտ լիկ վի դա յին գրա վի բա ցա կա յութ յան հե տե

29 Հովսեփ Խուրշուդյան, «Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը 
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տնտեսությունների վրա», «ՌԱՀՀԿ քաղաքական 
համայնապատկեր», թիվ 2, ապրիլ, 2009թ.:
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ւան քով նրան ցից շա տե րի հա մար այս վար կե րը կման ան հա սա նե լի, ա պա 
պարզ կդառ նա, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կու տակ ված խնդիր նե րի 
մեծ մա սը մա լու է չլուծ ված:

Ընդ հա նուր առ մամբ` մե զա նում վար կա վոր ման ծա վալ նե րի ա ճը կապ
ված է նաեւ մի կող մից  Ռու սաս տա նից վերց ված 500 մլն  դո լար պարտ քի 
զգա լի մա սը բան կա յին հա մա կար գի մի ջո ցով շի նա րա րութ յան մեջ ներգ
րավ ված խո շոր բիզ նե սի վե րա վար կա վոր ման հետ, իսկ մյուս կող մից` այն 
բա նի հետ, որ ար դեն 2010թ. վեր ջում եւ 2011թ. սկզբում հա յաս տան յան 
բան կե րը սկսե ցին վե րա դարձ նել ճգնա ժա մի ըն թաց քում երկ րից դուրս բեր
ված շուրջ 300 մլն  դո լա րի կա պի տալ նե րը (2011թ. մա յի սի դրութ յամբ ար
դեն վե րա դարձ վել էր շուրջ 200 մլն  դո լա րը30):

 Վար կա յին պորտ ֆել նե րի ա ճով եւ դրա հետ կապ ված ընդ հա նուր լիկ վի
դայ նութ յան նվազ մամբ (2010ին` 20 բան կի դեպ քում) հան դերձ,  Հա յաս տա նի 
բան կա յին հա մա կար գը մում է գեր լիկ վի դա յին: Այն, ին չը օգ նեց բան կե րին 
ճգնա ժա մի ըն թաց քում, այժմ, երբ տնտե սութ յու նը վար կա յին մի ջոց նե րի մեծ 
կա րիք ու նի, դար ձել է տնտե սա կան ա ճի էա կան խո չըն դոտ:  Բան կե րը գտել 
են հեշտ ճա նա պար հը`  Պե տա կան կար ճա ժամ կետ պար տա տոմ սե րի (ՊԿՊ) 
գնում: Այս պես` միայն 2010թ. ըն թաց քում բան կե րի կող մից ՊԿՊնե րի գնու
մը ա վե լա ցել է 50%ով:

 Ֆիթչ ռեյ թինգս (Fitch Ratings) մի ջազ գա յին վար կա նի շա յին գոր ծա կա
լութ յան հրա պա րա կած հա տուկ զե կույ ցում թեեւ ա հա զանգ էր հնչեց վում 
աշ խար հում վար կա վոր ման ա ճի տեմ պե րի նվա զեց ման անհ րա ժեշ տութ
յան մա սին, սա կայն  Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի մա սով հա
տուկ նշվում էր, որ այդ երկր նե րում վար կա վոր ման ծա վալ նե րի հետ կապ
ված ռիս կե րը դեռ հար թեց վում են վար կեր/ՀՆԱ ցածր հա րա բե րակ ցութ յամբ 
(օ րի նակ`  Հա յաս տա նի դեպ քում այդ ցու ցա նի շը 2010թ. կազ մում էր 25,3%): 
 Մաս նա վո րա պես  Հա յաս տա նի մա սով « Ֆիթ չը» նշում էր, որ ճգնա ժա մից հե
տո վե րա կանգն վող այս երկ րի ոչ մեծ, սա կայն լավ կա պի տա լաց ված ֆի
նան սա կան հատ վածն ի րե նից նշա նա կա լի ռիսկ չի ներ կա յաց նում ինք նու
րույն վար կու նա կութ յան հա մար:  Չաշ խա տող վար կե րի դուրսգ րու մը դրանց 
տե սա կա րար կշի ռը նվա զեց րել է 2009թ. հա մա խառն բան կա յին ակ տիվն ե
րի 10%ից մին չեւ 2010թ. 3%ի: Ընդ ո րում` ԿԲն խս տաց նում է կար գա վո
րու մը, խրա խու սում դրա մա յին վար կա վո րու մը` նվա զեց նե լու հա մար հա մա
շու կա յի դո լա րայ նաց ման աս տի ճա նը31:

30 http://www.credit.am/ru/news/2111.html/
31 http://www.banks.am/runews26048.html
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Ճգ նա ժա մը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն թո ղեց նաեւ Ադր բե ջա նի բան կա
յին հա մա կար գի վրա: 2008թ. 4րդ  ե ռամս յա կի ըն թաց քում բան կա յին հա
մա կարգն ար ձա նագ րեց ակ տիվն ե րի ա մե նա ցածր ա ճը. 37 բան կե րի հա մա
խառն վար կերն ա վե լա ցան 3,4%ով, երկ րորդ ե ռամս յա կի` 13%ի եւ եր րորդ 
ե ռամս յա կի` 18%ի փո խա րեն: Այ դու հան դերձ` 2008թ. ա ռեւտ րա յին բան կե
րի վար կա յին ներդ րում ե րի ծա վալն ա վե լա ցավ 55,3%ով, ին չը, սա կայն, 
20,7%ով ցածր էր 2007թ. հա մե մատ32:

Ադր բե ջա նի բան կա յին հա մա կար գի ար տա քին փո խա ռութ յուն նե րը 
2009թ. դրութ յամբ կազ մում էին ներգ րավ ված մի ջոց նե րի ընդ հա նուր ծա վա
լի ըն դա մե նը 18%ը կամ 2 մլրդ  դո լար, ին չը հնա րա վո րութ յուն տվեց ա պա
հո վագ րել ադր բե ջա նա կան բան կե րը մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա
մից: Ինչ պես ար դեն նշվել է, Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու նը երկ րի բան կե րի 
կա յու նութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով 2008թ. վեր ջին մի քա նի հար
յուր մի լիոն դո լա րի ուղ ղա կի ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րեց 
բան կե րին` վեր ջին նե րիս ներ քին եւ, հատ կա պես, ար տա քին պարտ քե րի դի
մաց վճա րե լու նպա տա կով:

 Պետք է նշել, որ բան կա յին հա մա կար գին ա ջակ ցե լու եւ դրա տնտե սա
կան գոր ծու նեութ յու նը խթա նե լու նպա տա կով Ադր բե ջա նի ԿԲն` բա ցի ուղ
ղա կի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յու նից, նաեւ թե թե ւաց րեց մո նե տար քա ղա
քա կա նութ յու նը: Այս պես` վե րա ֆի նան սա վոր ման դրույ քա չա փը հետզ հե տե 
ի ջեց վեց 15%ից մին չեւ 2%ի, ներ քին փո խա ռութ յուն նե րի գծով պար տա դիր 
պա հուստ նե րի նոր մե րը` 12%ից մին չեւ 0,5%ի, ար տա քին փո խա ռութ յուն
նե րի գծով պա հուստ նե րի նոր մե րը` 5%ից մին չեւ 0%ի:

Վ րաս տա նի պա րա գա յում պետք է նկա տի ու նե նալ հան գա ման քը, որ 
ճգնա ժա մը այս տեղ սկսվեց 2008թ. օ գոս տոս յան պա տե րազ մի արդ յուն
քում: Եվ բան կա յին հա մա կար գը գրե թե կաթ վա ծա հար վի ճա կում էր, քա
նի որ բան կա յին գոր ծառ նութ յուն նե րը գրե թե ամ բող ջո վին սա ռեց վել էին: 
Ի րա վի ճա կը բար դա նում էր նաեւ նրա նով, որ վրա ցա կան մի շարք հա մա
կար գաս տեղծ բան կեր օ գոս տո սի 8ից ըն դա մե նը մի քա նի ա միս անց պետք 
է ա րեւմտ յան վար կա տու բան կե րին վե րա դարձ նեին հսկա յա կան չա փե րի 
հաս նող պարտ քե րը:  Սա կայն ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը ե կավ օգ նե
լու Վ րաս տա նի տնտե սութ յա նը, եւ կարճ ժա մա նա կում Վ րաս տա նը Ա րեւ
մուտ քից ստա ցավ հսկա յա կան ֆի նան սա կան օգ նութ յուն եւ վար կեր` շուրջ 
5 մլրդ  դո լա րի կար գի, ո րից շուրջ 1 մի լիար դը` դրա մաշ նորհ ներ, ին չը թույլ 
տվեց ոչ միայն հա մե մա տա բար անցն ցում դի մա կա յել հա մաշ խար հա յին 

32 Ibidem. P.18.
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ճգնա ժա մին, այ լեւ ի րա կա նաց նել տնտե սութ յան եւ բան կա յին հա մա կար գի 
էա կան կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում եր: 

Եվ ար դեն 2010թ. սկզբից Վ րաս տա նի բան կա յին հա մա կար գը սկսեց 
ցու ցադ րել զար գաց ման մի տում եր, իսկ այդ տար վա կտրված քով վնա սով 
աշ խա տող վրա ցա կան բան կե րի թի վը նվա զեց` 14ից հաս նե լով 7ի: 2009թ. 
հուն վա րից մին չեւ 2010թ. սեպ տեմ բեր բան կա յին հա մա կար գի ակ տիվն երն 
ա վե լա ցան 25,3%ով, ին չը 2008թ. օ գոս տո սի 8ի նա խօր յա կի հա մե մատ 
10,9%ով ա վե լի է: 2009թ. սեպ տեմ բե րից մին չեւ 2010թ. սեպ տեմ բեր ի րա
վա բա նա կան ան ձանց դե պո զիտ ներն ա ճե ցին 57,4%ով, իսկ ֆի զի կա կան 
ան ձանց դե պո զիտ նե րը` 38,7%ով: 2010թ. ա ռա ջին 9 ա միս նե րի ըն թաց
քում Վ րաս տա նի բան կե րի վար կա յին պորտ ֆելն ա վե լա ցավ 12,7%ով33:

 Ներդ րում ե րի մա սով նույն պես ի րա վի ճա կը ե րեք երկր նե րում տար բեր է: 
2009թ. ար տա քին ներդ րում ե րը  Հա յաս տա նում, նե րառ յալ պե տա կան 

ներդ րում ե րը եւ բան կա յին ո լոր տը, կազ մել են 2,5 մլրդ  դո լար` 2008թ. հա
մե մատ ա ճե լով 27,9%ով, ո րոն ցից սա կայն ու ղիղ ներդ րում եր էին 841 մլն 
 դո լա րը, ին չը 26%ով ցածր էր 2008թ. ցու ցա նի շից34: 2010թ. ար տա սահ
ման յան ներդ րում ե րի ընդ հա նուր ծա վա լը կրկին նվա զեց ար դեն 41%ով` 
հաս նե լով շուրջ 1,5 մլրդ  դո լա րի:  Բա ցի  Հա յաս տա նում տի րող ընդ հա նուր 
ան բա րեն պաստ տնտե սա կան մթնո լոր տից, ծաղ կող կո ռուպ ցիա յից (հատ
կա պես` դա տաի րա վա կան հա մա կար գում), իր բա ցա սա կան դե րը կա տա
րեց ներդ րող նե րի հա մար նպաս տա վոր, եր բեմ ան գամ ար տոն յալ պայ
ման ներ ստեղ ծե լու հար ցում կա ռա վա րութ յան ոչ ճկուն մո տե ցու մը: Այս
պես` չի նա ցի ներդ րող նե րը պատ րաս տա կամ էին  Հա յաս տա նում շուրջ 100 
մլն  դո լար ներդ նել 100 հեկ տար ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն հիմ ե լու հա
մար ( Հա յաս տա նում առ կա ջեր մոց նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը 114 հա է): 
 Ներդ րող ներն ըն դա մե նը ո րո շա կի հար կա յին ար տո նութ յուն ներ էին ու զում, 
ինչն, ի դեպ, ան հա վա սար պայ ման ներ չստեղ ծե լու հա մար կա րե լի էր տրա
մադ րել նաեւ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներ ու նե ցող տե ղա ցի ա գա րա կա
տե րե րին:  Սա կայն կա ռա վա րութ յու նը չհա մա ձայն վեց, եւ տնտե սութ յու նը 
կորց րեց 100 մլն  դո լար, ինչ պես նաեւ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ար տա հան ման ծա վալ նե րի շեշ տա կի ա վե լաց ման լավ հնա րա վո րութ յուն:

Այլ ճա նա պար հով գնաց Վ րաս տա նը: Այդ երկ րում` որ պես ար տա քին 
ներդ րում ե րի ծա վալ նե րի մե ծաց ման գրա վա կան, ըն դուն վել է մի ամ բողջ 
օ րենսդ րա կան փա թեթ, ո րով ոչ միայն պաշտ պան վում են այդ ներդ րում երն 

33 http://www.newcaucasus.com/index.php?newsid=4224
34 http://news.am/rus/news/18362.html
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ու ի րա պես ա զա տա կա նաց վում է ամ բողջ շու կան, այ լեւ էա պես թե թե ւա նում 
է հար կա յին բե ռը: Ա զա տա կա նաց ման քա ղա քա կա նութ յան օ րի նակ նե րից է 
 Սեւ ծո վի ա փին հյու րա նոց ներ կա ռու ցե լու հա մար ներդ րում ե րի` 15 տա
րով բո լոր տե սա կի հար կե րից ա զա տու մը:  Միակ պայ մանն է, որ շի նա րա
րութ յունն ա վարտ վի 18 ամ սում: Ու ե թե 2004ից մին չեւ 2007ը տա րեց տա
րի ա ճող ար տա սահ ման յան ու ղիղ ներդ րում ե րի ծա վա լը 2008թ. պա տե
րազ մի եւ հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յան պատ ճա ռով կտրուկ 
նվա զեց, ար դեն 2010թ. այդ մի տու մը հաղ թա հար վեց եւ 2009թ. 553 մլն 
 դո լա րի հա մե մատ ար տա սահ ման յան ու ղիղ ներդ րում երն ա վե լա ցան 261 
մլն  դո լա րով` հաս նե լով 814 մի լիո նի35: Ընդ ո րում` դրանք Վ րաս տա նի հա
մար հատ կա պես կա րե ւոր են, քա նի որ ներ քին ներդ րում ե րի հա մար տե ղա
կան կու տակ ված կա պի տալ նե րի բա զան անն շան է: 2011թ. առ կա մի տում
նե րը ցույց են տա լիս, որ այս տար վա արդ յունք նե րով եւս ար տա քին ու ղիղ 
ներդ րում ե րի ա ճի աս տի ճա նը կպահ պան վի: 

Դ րա մա կան փո խան ցում եր (մաս նա վոր տրանս ֆերտ ներ)

Ի տար բե րութ յուն Ադր բե ջա նի`  Հա յաս տա նի եւ Վ րաս տա նի տնտե սութ
յուն նե րը մե ծա պես կախ ված են մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րից, ո րոնց աղբ
յու րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ այդ երկր նե րից վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց
քում ար տագ նա աշ խա տանք նե րի մեկ նած ներն են: 

Ինչ պես ե րե ւում է աղ յու սակ Աից, բան կա յին խո ղո վա կով  Հա յաս տան 
ներ հո սող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ծա վա լը 2008թ. 2,270 մլրդ  դո լա րի 
հա մե մատ 2009ին նվա զել է մին չեւ 1,576 մլրդ  դո լար, իսկ 2010ին ար
ձա նագ րել է անն շան աճ` մին չեւ 1,627 մլրդ  դո լար: Ընդ ո րում`  Հա րա վա յին 
 Կով կա սի ճա նաչ ված պե տութ յուն նե րի մեջ  Հա յաս տա նի հա մար ար տա քին 
մաս նա վոր տրանս ֆերտ ներ/ՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յու նը ա մե նա բարձրն է. 
19,5%` 2008թ.ին, 18,4%` 2009թ.ին եւ 17,6%` 2010թ.ին: Տ րանս ֆերտ
նե րի գե րակ շիռ մասն, ընդս մին,  Հա յաս տան է ներ հո սել  Ռու սաս տա նից. 
2008թ.ին` 89%, 2009թ.ին` 86,5%, 2010թ.ին` շուրջ 88%:

Վ րաս տա նում 2009ին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, տրանս ֆերտ նե րի 
ներ հոս քը կրճատ վել է 16%ով (շուրջ 840 մլն` 2008թ. 1 մի լիար դի փո խա
րեն), սա կայն 2010ին այն կրկին աճ է ար ձա նագ րել` 12%ի չա փով, այդ պի
սով մո տե նա լով նա խաճգ նա ժա մա յին մա կար դա կին36:  Մաս նա վոր տրանս

35  http://bizzone.info/experts/2011/1313789259.php
36 «Экономика стран Южного Кавказа в период кризиса 20092010гг». Կովկասի 
ինստիտուտի հետազոտական գրառումեր, հուլիս, 2011թ. N5
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ֆերտ նե րի մեծ մա սը Վ րաս տան, ինչ պե սեւ  Կով կա սի մյուս երկր ներ ներ հո
սում են հիմ ա կա նում  Ռու սաս տա նից: Մ նա ցա ծը Վ րաս տան են գա լիս Ուկ
րաի նա յից, ԱՄՆից,  Հու նաս տա նից եւ Ի տա լիա յից:

Ադր բե ջան ներ հո սող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ընդ հա նուր ծա վա
լը 2008թ. կազ մել է 1,466 մլրդ  դո լար, իսկ նետ տոներ հոս քը` 1,050 մլրդ 
 դո լար: 2009թ. նետ տոներ հոս քը կրճատ վել է 722 մլն  դո լա րով, այ սինքն` 
շուրջ 30%ով: Չ նա յած այս թի վը էա կան ազ դե ցութ յուն չէր կա րող ու նե նալ 
Ադր բե ջա նի ընդ հա նուր մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա, սա կայն սա 
այն հիմ ա կան ցու ցա նիշն է, ո րը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է թո ղել երկ
րում կեն սա մա կար դա կի վրա: 

20082010թթ.ին ար տա սահ մա նից բան կե րի մի ջո ցով37 մաս նա վոր փո
խան ցում ե րի պաշ տո նա պես ար ձա նագր ված ծա վալ նե րը հա րավ կով կաս
յան ե րեք երկր նե րի հա մար հե տեւ յալ տեսքն ու նեին.

Աղ յու սակ Ա
3839

Եր կիր Ա` 
2008թ. 

Բ` 
2008թ.

Ա` 
2009թ. 

Բ` 
2009թ.

Ա` 
2010թ. 

Բ` 
2010թ.

Գ`

 Հա յաս տան38 2.270 19,5 1.576 18,4 1.627 17,6 - 1.337
Ադր բե ջան 1.466 3 1.27439 2.9 - 400*

Վ րաս տան 1.002 7,8 842 7,8 940 8,1 - 222

Ա (մլն ԱՄՆ դո լար)` ներ հո սող մաս նա վոր փո խան ցում ե րի ընդ հա նուր 
ծա վա լը,

Բ (%)` ներ հո սող մաս նա վոր փո խան ցում ե րի ծա վա լի հա րա բե րակ ցութ
յու նը ՀՆԱի հան դեպ,

Գ (մլն ԱՄՆ դո լար)` ճգնա ժա մի արդ յուն քում չստաց ված տրանս ֆերտ նե
րի հա վա նա կան նվա զա գույն ծա վա լը:

* - գնա հա տա կան

37 Աշխատանքային միգրանտների` մշտական բնակության երկիր այցելելիս իրենց հետ 
բերած կանխիկ տրանսֆերտների ծավալները դժվար հաշվարկելի է, ուստի Հայաստանի 
դեպքում ընդունված է գնահատել դրանք տարեկան մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի 
կարգի:
38 http://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/trans_tari.xls
39 Миграция и денежные переводы: Россия, Центральная Азия, Азербайджан и Арме
ния, стр. 26 Денежные переводы мигрантов (млн. US dollars, BOP5) / Высшая школа эконо
мики; United Nations, ESCAP, 2010 / PDF ֆորմատում`
URL:http://www.unescap.org/sdd/meetings/egm_mig_sep2010/pres_mikhail%20denissenko.pdf
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 Հա յաս տա նից մեկ նած աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի հիմ ա կան ուղ
ղութ յու նը ե ղել եւ մում է  Ռու սաս տա նը: Ընդ ո րում` այդ երկ րում հա յաս
տան ցի ներն աշ խա տում են հիմ ա կա նում շի նա րա րութ յան մեջ կամ դրան 
հա րա կից ո լորտ նե րում:  Մինչ դեռ ճգնա ժա մը` սկսվե լով հի փո թե քա յին վար
կա վոր ման ո լոր տում, նա խե ւա ռաջ հար վա ծեց հենց բնա կա րան նե րի շու կա
նե րին, այ սինքն` շի նա րա րա կան ո լոր տին թե՛ ամ բողջ աշ խար հի մասշ տա բով 
եւ թե՛ հատ կա պես  Հա յաս տա նում ու  Ռու սաս տա նում:  Պա տա հա կան չէ, որ 
ի տար բե րութ յուն Ադր բե ջա նի, որ տե ղից  Ռու սաս տան մեկ նած աշ խա տան
քա յին միգ րանտ նե րի հիմ ա կան զբաղ մուն քը գյու ղատն տե սա կան մթերք
նե րի ա ռեւ տուրն է,  Հա յաս տան մտնող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ծա
վալ նե րը 20092010թթ. շատ ա վե լի մեծ նվա զում ար ձա նագ րե ցին:  Սա կայն 
հարկ է նկա տել, որ տո կո սա յին տե սանկ յու նից բան կա յին խո ղո վակ նե րով 
 Հա յաս տան ներ հո սող մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ծա վալ նե րի նվա զու մը 
2009ին, ա պաեւ սկիզբ ա ռած վե րըն թաց շար ժը 2010ին հա մար ժեք էին 
ՀՀ ՀՆԱի վայ րի վե րում ե րին: Ըստ ԿԲի 2011թ. ապ րի լին հրա պա րա կած` 
«2010թ. ֆի նան սա կան կա յու նութ յան հաշ վետ վութ յուն» պար բե րա կա նի, 
մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի 10% ա ճը հան գեց նում է ՀՀում ՀՆԱի 0,4% 
ա ճի: Նշ վում է, որ նման եզ րա կա ցութ յան են ե կել ԱՄՀի փոր ձա գետ նե րը40:

Ընդ հան րա պես` այն առն չութ յամբ, որ մի կող մից` տնտե սութ յան չդի
վեր սի ֆի կաց վա ծութ յունն ու ՀՆԱի ա նարդ յու նա վետ կա ռուց ված քը, մյուս 
կող մից`  Հա յաս տա նի տնտե սա կան կախ վա ծութ յու նը  Ռու սաս տա նից (այդ 
թվում` մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ա ռու մով) մեր երկ րի տնտե սա կան անվ
տան գութ յա նը սպառ նա ցող հիմ ա կան գոր ծոն ներն են, տո ղե րիս հե ղի նակն 
ա հա զան գել է դեռ 2004թ.ին41: Այդ մա սին բարձ րա ձայ նել են նաեւ շատ այլ 
փոր ձա գետ ներ:  Սա կայն գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րը եւ նրանց ձե ւա վո րած 
կա ռա վա րութ յուն նե րը եր բե ւէ ա կան ջա լուր չեն ե ղել մաս նա գետ նե րի կար
ծի քին. ան կախ վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րի` ճշմար տութ յու նը բարձ րա ձայ
նող փոր ձա գետ նե րը իշ խա նութ յան կող մից մշտա պես դիտ վել են հա մար յա 
որ պես հա կա ռա կորդ ներ, «չու զո ղութ յուն» ա նող ներ: Իսկ ռու սա կան «մին չեւ 
ամպ րո պը չճայ թի` մու ժի կը չի խա չակնք վի» ա սաց ված քը մեր կա ռա վա րութ
յուն նե րի հիմ ա կան ու ղե նիշն է:  Մին չեւ որ չճայ թեց ամպ րո պը…

40  http://www.armtown.com/news/am/zam/20110426/17700/
41  «Տնտեսական աճ Հայաստանում. շնորհի՞վ, թե ի հեճուկս գործող իշխանությունների», 
Հ.Խուրշուդյան, ՌԱՀՀԿ «Տասնամյա հանրագումար» տարեգիրք, Երեւան, 2004թ.:
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Գ նաճ

Ըստ Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան  Վի ճա կագ րա կան 
կո մի տեի հրա պա րա կած հա ղոր դագ րութ յան` ան դամ պե տութ յուն նե րում 
հուն վար ամ սին ար ձա նագր ված սպա ռո ղա կան գնե րի ա ճի ցու ցա նիշ նե
րով  Հա յաս տա նը ստո րին հո րի զո նա կան նե րում է:  Տա րե կան կտրված քով` 
հուն վար ամ սին գնա ճը  Հա յաս տա նում կազ մել է 10,6%: Ա վե լի վատ է միայն 
Ղր ղըզս տա նում` 20,6%, եւ  Տա ջիկս տա նում` 11,2%:  Հա յաս տա նին չի զի ջում 
նաեւ  Բե լա ռու սը` դարձ յալ 10,6%: Ադր բե ջա նում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 
8,3%,  Ղա զախս տա նում` 8,1%,  Ռու սաս տա նում` 9,6%,  Մոլ դո վա յում` 6,7%, 
Ուկ րաի նա յում` 8,2%42: Իսկ Վ րաս տա նում տա րե կան կտրված քով` 2010թ. 
դեկ տեմ բե րին այն կազ մել է 11%43, ըն թա ցիկ տար վա մա յի սին` 14,3%44: 
 Հա մե մա տութ յան հա մար նշենք, որ 2009թ. Վ րաս տա նում գնա ճը կազ մել էր 
8%,  Հա յաս տա նում` 3,4%, իսկ Ադր բե ջա նում` 1,5%45:

 Գոր ծազր կութ յուն

 Հա րա վա յին  Կով կա սի ճա նաչ ված երկր նե րի մեջ գոր ծազր կութ յան ցու
ցա նիշ նե րով ա մե նա վատ վի ճա կը ե ռամ յա կտրված քով (20082010թթ.) 
պաշ տո նա պես ար ձա նագր վել է  Հա յաս տա նում:  Թեեւ ՀՀն, ի տար բե րութ
յուն Վ րաս տա նի, 2008ին պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից չի տու
ժել` գոր ծազր կութ յան ցու ցա նիշ նե րով մեր եր կիրն ա մե նա վատ վի ճա կում 
է ոչ միայն  Կով կա սի, այ լեւ ԱՊՀ մյուս բո լոր պե տութ յուն նե րի հա մե մատ46: 
2008թ. գոր ծա զուրկ նե րի թի վը մե զա նում ար դեն 16,4% էր (այդ թվում 
գրանց ված գոր ծա զուրկ նե րի թի վը` 7,1%): Իսկ 2009ին այն բա վա կա նին 
ա ճեց` հաս նե լով 18,7%ի:

Վ րաս տա նում 2008ին, երբ պա տե րազ մից հե տո աշ խա տան քը կորց րեց 
ա վե լի քան 100.000 մարդ, գոր ծազր կութ յու նը հա սել էր 16,5%ի, իսկ 2009
ին` 16,9%ի47:

42  ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա` http://www.
cisstat.com/
43  http://bizzone.info/articles/1296088180.php
44  http://www.georgiatimes.info/news/58638.html
45  http://www.indexmundi.com/azerbaijan/inflation_rate_(consumer_prices).html
46  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, էջ 52 /Հայաստանի Ազգային 
վիճակագրական ծառայություն/ Երեւան, 2010, PDF ֆորմատով` URL: http://www.armstat.am/
file/doc/99461553.pdf
47  «Экономика стран Южного Кавказа в период кризиса 20092010гг». Կովկասի 
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Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՄԿ) մե թո դա բա նութ
յամբ կա տար ված հաշ վարկ նե րով` Ադր բե ջա նում գոր ծա զուրկ նե րի թի վը 
հաս նում է աշ խա տու նակ բնակ չութ յան 6%ին:  Մինչ դեռ ադր բե ջա նա կան 
 Քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան դա
շին քի նա խա գահ  Սա հիբ  Մա մե դո վի գնա հա տա կա նով` գոր ծազր կութ յան 
մա կար դակն այն տեղ հա տում է 1213%ի սահ մա նը48:

Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի մա սով 2011թ. հու լի սի վեր ջի դրութ յամբ 
 Հա րա վա յին  Կով կա սի եւ, ընդ հան րա պես, ամ բողջ Եվ րո պա յի մասշ տա բով 
ա մե նա վատ վի ճա կում  Հա յաս տանն է, որ տեղ այն ամ սա կան 86,8 դո լար է: 
Ադր բե ջա նում այս ցու ցա նի շը կազ մում է 108,1 դո լար, իսկ  Ռու սաս տա նում` 
165 դո լար, որն ա վե լի ցածր է, քան այս ցու ցա նի շի գծով ԵՄում վեր ջին 
տե ղը զբա ղեց նող  Բուլ ղա րիա յում (174 դո լար): Ընդ հա նուր առ մամբ` վեր ջին 
5 տա րի նե րի ըն թաց քում Եվ րո պա յում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի ա ճի 
տե սա կե տից ա ռա ջին տե ղում  Մոլ դո վան է (ա վե լի քան 6 ան գամ), երկ րորդ 
տե ղում`  Ռու սաս տա նը (4,2 ան գամ)49:

ինստիտուտի հետազոտական գրառումեր, հուլիս, 2011թ., N 5
48  http://azeri.ru/papers/echoaz_info/62875 
49  Այս մասին են վկայում ՌԻԱ-Անալիտիկա հաստատության փորձագետները` երկրների 
պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա կատարած հետազոտության մեջ. 
http://ria.ru/research_rating/20110914/437041510.html: Վրաստանը ուսումասիրության մեջ 
ընդգրկված չի եղել. այլ աղբյուրներից պարզվում է, որ 2010թ. այդ երկրում նվազագույն 
աշխատավարձը կազմել է շուրջ 12 դոլար:
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 Մի ջազ գա յին վար կա նի շա յին սանդ ղակ ներ

Աղ յու սակ Բ

 Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ հա րե ւան երկր նե րի վար կա յին 
վար կա նիշ նե րը` ըստ ա ռա ջա տար վար կա նի շա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի.

505152

Standard&Poor’s50 Fitch Ratings51 Moody’s52

 Հա յաս տան 
BB/կա յուն
(օ գոս տոս 2009թ.)

Ba2/կա յուն
(մա յիս 2011թ.)

Վ րաս տան B+/դրա կան/B
B+/դրա կան
(օ գոս տոս 2011թ.)

Ba3/ կա յուն
(մա յիս 2011թ.)

Ադր բե ջան BB+/դրա կան/B
BBB/դրա կան
(օ գոս տոս 2011թ.)

Ba1/դրա կան
(մա յիս 2011թ.)

 Ռու սաս տան BBB/կա յուն/A3
BBB/դրա կան
(սեպ տեմ բեր 
2010թ.)

Baa1/ կա յուն
(մա յիս 2011թ.)

 Թուր քիա BB+/դրա կան/B
BB+/դրա կան
(նո յեմ բեր 2010թ.)

Ba2/դրա կան
(մա յիս 2011թ.)

Ի րան   

2011թ. հու լի սի սկզբին Forbes ամ սա գի րը հրա պա րա կեց իր կազ մած` 
աշ խար հի տնտե սութ յուն նե րի վար կա նի շը, ուր  Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է 
վեր ջից երկ րորդ տե ղը` գե րա զան ցե լով միայն  Մա դա գաս կա րին: Ամ սագ րի 
վեր լու ծա բան նե րը դի տար կել էին աշ խար հի բո լոր երկր նե րի վեր ջին 3 տա
րի նե րի մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը (ՀՆԱի ա ճը, 3 տար վա գնա ճը, 
այդ թվում` ԱՄՀի 2012թ. կան խա տե սում ե րը)` մեկ շնչին ընկ նող ՀՆԱով եւ 
ար տա քին ա ռեւտ րա յին հաշ վեկշ ռով:  Վեր ջին հնգյա կում են նաեւ Գ վի նեան, 
Ուկ րաի նան եւ  Ճա մայ կան:

 Հա մա ձայն Forbesի վար կա նի շի`  Հա յաս տա նը չի կա րո ղա նում դուրս գալ 
ճգնա ժա մից, ո րի հե տե ւան քով նրա տնտե սութ յու նը 2009թ. ան կում ապ րեց 

50 http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratingslist/en/us/?subSectorCode
=39&sectorId=1221186707758&subSectorId=1221187348494
51 http://www.fitchratings.com
52 http://www.moodys.com
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գրե թե 15%ով: Ընդ ո րում` երկ րում պահ պան վում է բարձր գնա ճը` շուրջ 
7%53, իսկ մեկ շնչին ընկ նող ՀՆԱն  չի գե րա զան ցում 3000 ԱՄՆ դո լա րը: 

 Սա կայն 2011թ. հրա պա րակ ված մեկ այլ` աշ խար հի ձա խող ված պե տութ
յուն նե րի վար կա նի շա յին սանդ ղա կում (Failed States Index)  Հա յաս տա նը, ինչ
պես 2010ին, 177 երկր նե րի մեջ հայտն վել է 101րդ  տե ղում` դրա կան ի մաս
տով շատ ա ռաջ անց նե լով հա րավ կով կաս յան մյուս եր կու ճա նաչ ված պե
տութ յուն նե րից54: Այս վար կա նի շա յին սանդ ղակն ա մեն տա րի պատ րաստ
վում է ա մե րիկ յան ա ռա ջա տար` « Խա ղա ղութ յան հիմ ադ րա մե հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պութ յան եւ հրա պա րակ վում մեկ այլ հե ղի նա կա վոր հաս
տա տութ յան` Foreign Policy ամ սագ րի կող մից: Վ րաս տա նը 47րդ  տե ղում 
է (2010ին` 37րդ), Ադր բե ջա նը` 63րդ (2010ին` 55րդ): Ի րա նը 35րդն  է, 
 Ռու սաս տա նը` 82րդը: Ընդ ո րում` ցան կում որ քան փոքր է միա վո րը, այն քան 
ձա խող ված է հա մար վում եր կի րը: Ա ռա ջին «պատ վա վո րե տե ղում  Սո մա լին 
է, ո րին հա ջոր դում են  Չա դը,  Սու դա նը,  Կոն գոն եւ  Հա յի թին: Իսկ վեր ջից 
ա ռա ջի նը  Ֆին լան դիան է (177րդ), որն ա ռա ջին ան գամ իր ե տե ւում է թո ղել 
 Նոր վե գիա յին: ԱՄՆը 158րդ  տե ղում է:  Վար կա նի շա յին սանդ ղա կը կազ մե
լիս հաշ վի են առն վել հե տեւ յալ 12 չա փո րո շիչ նե րը` 1. ժո ղովր դագ րա կան 
ճնշում, 2. փախս տա կան ներ/ներ քին տե ղա հան ված ան ձինք, 3. խմբա կա յին 
դժգո հութ յուն ներ, 4. մարդ կա յին ար տա հոսք, 5. ան կա յուն զար գա ցում, 6. 
տնտե սա կան ան կում, 7. պե տութ յան ա պա լե գի տի մա ցում, 8. հան րա յին ծա
ռա յութ յուն ներ, 9. մար դու ի րա վունք ներ, 10. անվ տան գութ յան ա պա հո վում, 
11. վեր նա խա վի մաս նատ վա ծութ յուն, 12. ար տա քին ներ խու ժում:

2011թ. սեպ տեմ բե րի 7ին  Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո
վը հրա պա րա կեց Երկր նե րի գլո բալ մրցու նա կութ յան 20112012թթ. (The 
Global Competitiveness Report 20112012) տա րե կան զե կույ ցը, որ տեղ 
 Հա յաս տա նը զբա ղեց նում է 92րդ  տե ղը` նա խորդ տար վա հա մե մատ լա
վաց նե լով իր դիր քը 6 նի շով55:

 Ֆիթչ ռեյ թինգս գոր ծա կա լութ յու նը 2011թ.  Հա յաս տա նի վար կա նի շը վե
րա հաս տա տեց BB/կա յուն մա կար դա կի վրա: 2006թ.ին, երբ ա ռա ջին ան
գամ  Հա յաս տա նը սկսեց հա մա գոր ծակ ցել այս գոր ծա կա լութ յան հետ եւ 
մտավ նրա վար կա նի շա յին աղ յու սակ նե րի մեջ, նրան շնորհ վեց «BBե/կա

53  ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն` ՀՀում սպառողական գները 
2011թ. հուլիսին, 2010թ. նույն ամսվա համեմատ, աճել են 6,3%ով` http://www.armstat.am/
am/?nid=126&id=07001
54 http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/17/2011_failed_states_index_
interactive_map_and_rankings
55 http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness20112012/
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յուն վար կա նի շը, ա պա բարձ րաց վեց «BBեի, սա կայն 2009թ. ճգնա ժա մի 
պատ ճա ռով այն նո րից ի ջավ «BBեի: 2009ից ցայ սօր ան փո փոխ են մա
ցել նաեւ Ադր բե ջա նի ու Վ րաս տա նի ցու ցա նիշ նե րը, ին չը ցույց է տա լիս, որ 
 Հա րա վա յին  Կով կա սը, ըստ այս գոր ծա կա լութ յան, փաս տա ցի դեռ չի հաղ
թա հա րել ճգնա ժա մը: Ար ժե նշել, որ Ադր բե ջա նը, ո րի ցու ցա նի շը նավ թա յին 
ե կա մուտ նե րի շնոր հիվ մեկ աս տի ճա նով բարձր է  Հա յաս տա նից, դրան հա
սել է 10 տա րի նե րի ըն թաց քում: 

 Հան րա յին ըն կա լում ե րը

 Հայտ նի է, որ հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի գլխա վոր բա ղադ րիչ նե րից մե
կը ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե րի հան դեպ գլո բալ անվս տա հութ յունն 
էր եւ դրա նից բխած` թե՛ ֆի զի կա կան, թե՛ ի րա վա բա նա կան ան ձանց խնա յո
ղութ յուն նե րի ու ա վանդ նե րի խու ճա պա յին ար տա հոս քը այդ հաս տա տութ
յուն նե րից` գլխա վո րա պես բան կե րից եւ, ընդ հա նուր առ մամբ, ֆի նան սատն
տե սա կան շրջա նա ռութ յան տե ղա կան ու հա մաշ խար հա յին հա մա կար գե րից: 
Եվ այն երկր նե րը, ո րոնք կա րո ղա ցան մեղ մել այդ անվս տա հութ յան եւ դրա
նից բխող խու ճա պի չա փե րը` ար ձա նագ րե ցին ՀՆԱի ծա վալ նե րի հա մե մա
տա բար փոքր նվա զում ու գոր ծա րար մթնո լոր տի ա վե լի մեղմ խա թա րում:

 Վե րա կա ռուց ման ու զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի եւ  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի անց կաց րած հար ցում ե րի հա մա ձայն56,  Հա յաս տա նում ա մե նա լուրջ 
խնդի րը փո խա դարձ վստա հութ յան պա կասն է: Ե թե 2006թ. միմ յանց վստա
հում էր հա յաս տան ցի նե րի շուրջ 30%ը, ա պա այ սօր այդ ցու ցա նի շը գրե թե 
քա ռա պա տիկ ան կում է ար ձա նագ րել` հաս նե լով 8%ի:  Հե տա զոտ վող տա
րա ծաշր ջա նում սա ա մե նա ցածր ցու ցա նիշն է:  Նա խա գա հին, կա ռա վա րութ
յանն ու խորհր դա րա նին վստա հող հա յաս տան ցի նե րի թի վը չի գե րա զան ցում 
33%ը: Վս տա հութ յան ա մե նա բարձր ցու ցա նիշն ու նեն զին ված ու ժե րը:

 Վեր լու ծա բան նե րը նաեւ պնդում են, որ  Հա յաս տա նի պա րա գա յում ճգնա
ժա մը «սե փա կան մաշ կի վրաե զգա ցել է տնա յին տնտե սութ յուն նե րի 62%ը: 
Այդ ցու ցա նի շը Ադր բե ջա նում 55% է, իսկ Վ րաս տա նում` 54% 57:

56  ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА: ПОСЛЕ КРИЗИСА /Выдерж
ки из отчета http://www.ebrd.com/downloads/research/surveys/litsr.pdf
57  Այս մասին հաղորդում է «Ազատություն» ռադիոկայանը՝ վկայաբերելով ՎԶԵԲի 
եւ ՀԲի հրապարակած «Կյանքը անցման շրջանում» համատեղ զեկույցի տվյալները, որոնց 
համար հիմք է հանդիսացել Կենտրոնական Եվրոպայի ու հետխորհրդային տարածքի 33 
պետություններում, ինչպեսեւ Թուրքիայում անցկացված հետազոտությունը:
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 Միա ժա մա նակ հա յաս տան ցի նե րի 75%ը հա մա րում է, որ երկ րի կա ռա
վար ման լա վա գույն ձե ւը ժո ղովր դա վա րութ յունն է, իսկ շուրջ 50%ը` որ պես 
ազ գա յին տնտե սութ յան կար գա վոր ման ա մե նաարդ յու նա վետ հա մա կարգ, 
նշում է շու կա յա կան տնտե սութ յու նը: 2006ին այդ ցու ցա նիշ նե րը կազ մում 
էին հա մա պա տաս խա նա բար 47 եւ 33%: Ադր բե ջա նի բնակ չութ յան շրջա
նում նույն պես ժո ղովր դա վա րութ յու նը կա ռա վար ման լա վա գույն ձեւ հա մա
րող նե րի թի վը 2006թ. 48%ի փո խա րեն 2010թ. հա սել է 61%ի, իսկ շու կա
յա կան տնտե սութ յան հան դեպ դրա կան վե րա բեր մուն քը` 40%ի փո խա րեն 
56%ի:

 Նա խորդ հարց ման հա մե մատ վստա հութ յան ա մե նա մեծ ան կու մը 
 Հա յաս տա նում ար ձա նագ րել է ե կե ղե ցին` 40%:

Ա րեւմտ յան մաս նա գետ նե րի դի տար կում ե րով` ՀՀում ա ռա վել լուրջ 
խնդիր նե րից է շա րու նա կում մալ կո ռուպ ցիան:  Հարց ված նե րի 20%ը նշել 
է, որ վեր ջին մեկ տա րում ան ձամբ կա շառք է տվել պե տա կան ո րե ւէ հաս
տա տութ յու նում, 25%ը խոս տո վա նել է, որ ստիպ ված է ե ղել կա շա ռել ճա
նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան աշ խա տակ ցին: Ընդ հա նուր առ մամբ` հա
յաս տան ցի նե րի միայն 20%ն  է կար ծում, որ երկ րում վեր ջին չորս տա րի նե րի 
ըն թաց քում կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը նվա զել է, նշված է զե կույ ցում:

Կ յան քի ո րա կով բա վա րար ված է ՀՀ բնակ չութ յան միայն 22%ը, ընդ ո րում` 
այս ցու ցա նիշն ան կում է ար ձա նագ րել սո ցիա լա կան գրե թե բո լոր խմբե րում՝ 
բա ցա ռութ յամբ ա մե նա բարձր ե կա մուտ ու նե ցող մարդ կանց:  Հա յաս տան ցի 
հա րուստ նե րի շրջա նում կյան քի ո րա կից գոհ է յու րա քանչ յուր երկ րոր դը: Իսկ 
ընդ հա նուր առ մամբ` 2011թ. դրութ յամբ հա յե րը հետ խորհր դա յին տա րած քի 
ա մե նա հո ռե տես ազ գե րից են: Ն րանց միայն 33%ն  է հա վա տում, որ ի րենց 
զա վակ նե րին լավ ա պա գա է սպա սում:  Լա վա տես նե րի թի վը  Հա յաս տա նում 
2006թ.ից ի վեր նվա զել է շուրջ 10%ով:

 Մինչ դեռ Ադր բե ջա նում, ի տար բե րութ յուն  Հա յաս տա նի, կյան քից գոհ 
մարդ կանց թվա քա նա կը ճգնա ժա մի տա րի նե րին կտրուկ ա ճել է:

Ճգ նա ժա մի հասց րած ֆի նան սա կան կո րուստ նե րը. «Ե թե չլի ներ ճգնա-
ժա մը...»

Ճգ նա ժա մի հասց րած ֆի նան սա կան կո րուստ նե րի հաշ վարկն իր մեջ մե
թո դա կան ա ռու մով ո րո շա կի ռիս կեր է պա րու նա կում, քա նի որ ան խու սա
փե լիո րեն պետք է նե րա ռի նաեւ բյու ջե նե րի չստա ցած մուտ քե րը եւ ՀՆԱի ոչ 
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միայն անկ ման բա ցար ձակ ցու ցա նի շը, այ լեւ` չգո յա ցած ա ճը: Ա մեն դեպ քում` 
ա ռանց այս հաշ վար կը կա տա րե լու, հնա րա վոր չէ ամ բող ջա կան պատ կե րա
ցում կազ մել ճգնա ժա մի հասց րած ի րա կան վնաս նե րի մա սին, հատ կա պես` 
ե թե հաշ վի առ նենք, որ սույն հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում դի տարկ
վում են  Հա րա վա յին  Կով կա սի ճա նաչ ված երկր նե րը, ո րոն ցից եր կու սը` 
 Հա յաս տանն ու Ադր բե ջա նը, գտնվում են չա վարտ ված պա տե րազ մի ի րա
վի ճա կում:

 Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մը բա ցար ձակ թվե րով ա մե
նա մեծ վնա սը  Հա րա վա յին  Կով կա սում պատ ճա ռել է Ադր բե ջա նին: Այս պես, 
ա մե նա հա մեստ հաշ վարկ նե րով` Ադր բե ջա նի կո րուստ նե րը միայն նավ թի 
հա մաշ խար հա յին գնե րի անկ ման արդ յուն քում ու նեն հե տեւ յալ տես քը (որ
պես նավ թի բա զա յին գին է ըն դուն ված ճգնա ժա մի նա խօ րեին ձե ւա վոր ված 
140 դո լա րը).

Աղ յու սակ Գ
585960

2008 2009 2010 2011
հուն վար-հու լիս Ըն դա մե նը

Ադր բե ջա նա
կան թե թեւ 
նավ թի մի ջազ
գա յին գնե րի 
մի ջա կայ քը $/
բա րել

92  (09.01.2008), 
147  (11.07.2008), 
40  (22.12.2008)
11058-	մի	ջի	նաց	ված	
2008թ.-ի	ա	ռա	ջին`	
նա	խաճգ	նա	ժա-
մա	յին	8	ա	միս	նե	րի	
հա	մար)

39  (09.01.2008),
73  05.08.2009),
61  (մի	ջի	նաց-
ված	ամ	բողջ	
տար	վա	հա	մար)

78  (մի	ջի-
նաց	ված	
ամ	բողջ	
տար	վա	հա-
մար)

104  (մի	ջի	նաց-
ված	ամ	բողջ	
կի	սամ	յա	կի	հա-
մար)

 Նավ թի արդ յու
նա հան ման ծա
վալ նե րը (մլն 
 տոն նա59)

44 51,3 50,8 27,760

 Նավ թի գնե րի 
անկ ման արդ
յուն քում պե
տութ յան մեջ 
թեր գո յա ցած 
ՀՆԱն մլն $

6.000 3.300 2.700
2.000
4.000

58 http://quote.rbc.ru/commodities/news/2011/09/01/33403238.shtml
59 Մեկ տոննա ադրբեջանական նավթը հավասար է 7,4 բարելի
60 http://news.day.az/economy/283200.html



239

Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

Ադր բե ջա նում նավ թի հե տա խուզ վածհաս տատ ված ծա վալ նե րը 
2006թ. դրութ յամբ կազ մել են շուրջ 1 մլրդ  տոն նա կամ 7,4 մլրդ  բա րել: 
 Նա խաճգ նա ժա մա յին 2007ին նավ թի արդ յու նա հան ման ծա վալ նե րը Ադր բե
ջա նում կազ մել են 42,7 մլն  տոն նա կամ 316 մլն  բա րել:  Վեր ջին տա րի նե րին 
Ադր բե ջա նը շեշ տա կիո րեն մե ծաց նում էր նավ թի արդ յու նա հան ման ծա վալ
նե րը` 2009թ.ին այդ երկ րի պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ դրանք հասց
նե լով 51 մլն  տոն նա յի կամ 380 մլն  բա րե լի, ին չը նա խորդ տար վա հա մե մատ 
14%ով ա վե լի էր: 2009թ. արդ յու նա հան վեց նաեւ 23,6 մլրդ  խո րա նարդ մետր 
գազ, ին չը նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը գե րա զան ցում էր 1,3%ով: Իսկ ընդ
հա նուր առ մամբ` Ադր բե ջա նի ՀՆԱն ճգ նա ժա մա յին 2009ին ա ճեց 9,3%ով` 
հաս նե լով 44,3 մլրդ ԱՄՆ դո լա րի:  Հա րա վա յին  Կով կա սի ընդ հա նուր ՀՆԱի 
մեջ 2008թ.ի` 60%ի հա մե մատ 2009թ.ին Ադր բե ջա նի ՀՆԱն  կազ մեց 70%:

Այ դու հան դերձ` ճգնա ժա մը հսկա յա կան հար ված հասց րեց Ադր բե ջա նին: 
Այս պես, 2009թ.ի բյու ջեն հաշ վարկ վեց նավ թի գնի 70 դո լար ցու ցա նի շով 
(այն դեպ քում, երբ դրա նից ըն դա մե նը 6 ա միս ա ռաջ այն հա սել էր 147 դո
լար աստ ղա բաշ խա կան ցու ցա նի շի):  Սա կայն ան գամ հաշ վար կա յին 70 
դո լա րը չա պա հով վեց, ո րով հե տեւ 2009թ. մի ջազ գա յին շու կա նե րում ադր
բե ջա նա կան նավ թի գի նը հա զիվ մոտ էր 60 դո լա րի: Եվ կա ռա վա րութ յու
նը ոչ միայն ստիպ ված ե ղավ Ադր բե ջա նի պե տա կան նավ թա յին հիմ ադ
րա մից նա խա տես վա ծից շուրջ 60 մլն  դո լար հա վել յալ գու մար փո խան ցել 
բյու ջե` այն հասց նե լով 4,915 մլրդ  մա նա թի կամ 5,9 մլրդ  դո լա րի (բյու ջեի 
ե կամ տա յին մա սի 47,6%), այ լեւ պար զա պես 14,5%ով թե րա կա տա րել բյու
ջեն` փաս տա ցի նվա զեց նե լով այն մին չեւ 11,78 մլրդ: Այս պի սով` 2009թ. 
բյու ջե տա յին ծախ սե րը մա ցին մո տա վո րա պես նույն մա կար դա կում, ինչ 
2008թ.ին էր: Օ րի նակ` 62,5%ով կրճատ վեց ան գամ ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող այն պի սի ծրագ րի ֆի նան սա վո րու մը, ինչ պի սին է 
 Բա քուԱ խալ քա լաք Ղարս եր կաթ գի ծը:

2011թ. հու լի սի դրութ յամբ Ադր բե ջա նի ռազ մա վա րա կան ար ժու թա յին 
պա հուստ նե րը 2010թ. դեկ տեմ բե րի 30ի` 30 մլրդ  դո լա րի հա մե մատ ա ճե
ցին 8 մի լիար դով եւ գե րա զան ցե ցին 37,5 մլրդ  դո լա րը: Դ րանց մեծ մա սը` 
30,4 մլրդ  դո լա րը, պահ վում է  Պե տա կան նավ թա յին հիմ ադ րա մում: Ա մե նա
հա մեստ հաշ վարկ նե րով` ե թե չլի ներ հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա
կան ճգնա ժա մը, ա պա այդ թիվն այժմ գե րա զան ցած կլի ներ 50 մլրդ  դո լա րը: 
Ա մեն դեպ քում, մի ջազ գա յին ո րոշ փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, ա ռա ջի կա 
10 տա րի նե րի ըն թաց քում Ադր բե ջա նի ռազ մա վա րա կան ար ժու թա յին պա
հուստ նե րը կհաս նեն 100 մլրդ  դո լա րի:
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 Հա յաս տա նի ար տար ժու թա յին պա հուստ նե րը 2011թ. հու լի սի դրութ յամբ 
կազ մե ցին 1,865 մլրդ  դո լար61:  Փաս տո րեն 2009թ.ին այդ պա հուստ նե րի 
զգա լի մա սի ան խո հեմ վատ նու մից հե տո, ո րի հե տե ւան քով դրանց ծա վա լը 
նվա զեց մին չեւ 800 մլն  դո լար, եր կու տար վա ըն թաց քում հնա րա վոր ե ղավ 
պա հուստ ներն ա վե լաց նել ըն դա մե նը մեկ մի լիարդ դո լա րով:

Աղ յու սակ Դ 

ՀՆԱ-ի կո րուստ նե րը` չգո յա ցած ՀՆԱ-ի տես քով (մլն  դո լա րով)
626364

ժա մա նա կա- հատ ված / 
պե տութ յուն 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 1-ին 

կի սամ յակ Ըն դա մե նը

 Հա յաս տան62 2.000 7.000 5.000 2.000 16.000

Ադր բե ջան63 6.000 18.000 11.000 4.000 39.000

Վ րաս տան64 2.000 3.500 2.500 1.500 9.500

ԸՆԴԱՄԵՆԸ չգո յա ցած
ՀՆԱ`  Հա րա վա յին  Կով կա
սի ե րեք ճա նաչ ված պե
տութ յուն նե րի հա մար

10.000 28.500 18.500 7.500 64.500

Այս պի սով, ակն հայտ է, որ ե թե 20082011թթ. Ադր բե ջա նի եւ  Հա յաս տա նի 
ՀՆԱներն ու բյու ջե նե րի ե կամ տա յին մա սե րը շա րու նա կեին ա ճել նույն տեմ
պե րով, ինչ պես 20072008թթ. սկզբի հատ վա ծում էր, այ սինքն` Ադր բե ջա
նը ստա նար այս տա րի նե րի ըն թաց քում ճգնա ժա մի պատ ճա ռով չստաց ված 

61 http://www.armbanks.am/2011/07/14/25260/
62 Հաշվարկը կատարված է մինչեւ 2008թ. 3րդ եռամսյակ ՀՆԱի աճի դինամիկայի 
կորելյացիայի հիման վրա:
63 Հաշվարկը կատարված է նավթի գների տատանումերի հիման վրա` որպես 
հիմք ընդունելով ադրբեջանական թեթեւ նավթի 2008թ. հունվարօգոստոս ամիսներին 
միջազգային միջին գինը: Եթե նկատի ունենանք, որ ճգնաժամը հարվածեց այս երկրի 
տնտեսության նաեւ մյուս ճյուղերին, որոնցում եւս անկում արձանագրվեց, ինչպեսեւ շուրջ 
400 մլն դոլարով կրճատվեցին ՀՆԱի ձեւավորման վրա ազդող մյուս ռեսուրսը` արտաքին 
մասնավոր տրանսֆերտները, ապա պարզ կդառնա, որ ճգնաժամի արդյունքում չգոյացած 
ՀՆԱի ծավալները շատ ավելի մեծ են:
64 Հաշվարկը կատարված է մինչեւ 2008թ. 3րդ եռամսյակ ՀՆԱի աճի դինամիկայի 
կորելյացիայի հիման վրա:
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Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

ՀՆԱի 39 մլրդ  դո լար, իսկ  Հա յաս տա նը` 16 մլրդ  դո լար հա վե լա ճը, ա պա ոչ 
միայն տնտե սա կան, այ լեւ ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա
նում լիո վին այլ կլի ներ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Աղ յու սակ 1

 Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ Վ րաս տա նի ՀՆԱ-նե րի ա ճը 1995-2010թթ. 
(տո կոս նե րով)65

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Հա յաս տան 106,9 105,9 103,3 107,3 103,3 105,9 109,6 113,2 114,0 110,5 113,9 113,2 113,7 106,9 85,9 102,1

Ադր բե ջան 88,2 101,3 105,8 110,0 107,4 111,1 109,9 110,6 111,2 110,2 126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0

Վ րաս տան 102,6 111,2 110,5 103,1 102,9 101,8 104,8 105,5 111,1 105,9 109,6 109,4 112,3 102,1

Աղ յու սակ 2

 Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ Վ րաս տա նի ՀՆԱ-նե րի բա ցար ձակ ցու-
ցա նիշ նե րը 2000-66

 Տա րե թիվ / Եր կիր  Հա յաս տան Ադր բե ջան Վ րաս տան

2000 1,915 5,273 3,059
2001 2,118 5,708 3,221
2002 2,376 6,236 3,398
2003 2,807 7,276 3,991
2004 3,576 8,680 5,125
2005 4,900 13,239 6,411
2006 6,385 20,983 7,762
2007 9,206 33,050 10,172
2008 11,661 48,853 12,800
2009 8,541 (-14,4) 43,024 10,767
2010 9,264 51,780 11,663

65  Աղյուսակը կազմվել է ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալների 
հիման վրա` http://www.cisstat.com/
66  «Экономика стран Южного Кавказа в период кризиса 20092010гг». Կովկասի 
ինստիտուտի հետազոտական գրառումեր, հուլիս, 2011թ. N5
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ՄԱՍ	II.	 	 	 		 	 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ	ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Աղ յու սակ 3 
 
Վար կա նի շի հա մա պա տաս խա նութ յու նը վար կա յին պար տա վո րութ-

յուն նե րը կա տա րե լու ու նա կութ յա նը` ըստ ա ռա ջա տար վար կա նի շա յին 
գոր ծա կա լութ յուն նե րի տվյալ նե րի.

  Վար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը 
կա տա րե լու ու նա կութ յա նը Standard&Poor’s Fitch Ratings Moody’s

  Վար կու նա կութ յան ա ռա վե լա գույն 
մա կար դակ

 AAA AAA  Aaa

  Վար կու նա կութ յան շատ բարձր մա
կար դակ

 AA AA  Aa

  Վար կու նա կութ յան բարձր մա կար
դակ

 A A  A

  Լավ վար կու նա կութ յուն  BBB BBB  Baa

Ս պե կուլ յա տիվ վար կա նիշ  BB BB  Ba

Զ գա լիո րեն սպե կուլ յա տիվ վար կա նիշ  B B  B

  Դե ֆոլ տի ի րա կան հա վա նա կա նութ
յան առ կա յութ յուն

 CCC CCC  Caa

  Դե ֆոլ տը հա վա նա կան է  CC CC  Ca

  Դե ֆոլ տը ան խու սա փե լի է  C C  C

Ընտ րո վի դե ֆոլտ SD   

  Թո ղար կո ղը ճիշտ ժա մա նա կին չի 
կա տա րել վճա րում եր

  RD  

  Հայ տա րար ված դե ֆոլտ  D D  D

 
 Բա ցի վար կա նի շից, վար կա նի շա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րը տա լիս են 

վար կա նի շի կան խա տե սում, ո րը ցույց է տա լիս ա ռա ջի կա 23 տա րում վար
կա նի շի շար ժի հա վա նա կան ուղ ղութ յու նը. 

«Դ րա կան» —  վար կա նի շը կա րող է բարձ րա նալ.•	
« Բա ցա սա կան» —  վար կա նի շը կա րող է իջ նել.•	
« Կա յուն» —  փո փո խութ յու նը քիչ հա վա նա կան է.•	
« Զար գա ցող» —  հա վա նա կան է վար կա նի շի աճ կամ ան կում•	

AAA, AA, A եւ B վար կա նիշ նե րը հա մար վում են ներդ րու մա յին, իսկ մա
ցա ծը` սպե կուլ յա տիվ67:

67  http://finsector.com/rating_agencies.htm 
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Հ.	ԽՈՒՐ	ՇՈՒԴ	ՅԱՆ	 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ	ՃԳՆԱԺԱՄԻ	ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՃԱՆԱՉՎԱԾ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՐ

Աղ յու սակ 6 

Ո րոշ երկր նե րի ՀՆԱ-ի կա ռուց ված քը ըստ ո լորտ նե րի69

Եր կիր Գ յու ղատն տե-
սութ յուն

  Վե րամ շա կող 
արդ յու նա բե-
րութ յուն

Ոչ վե րա մշա կող 
արդ յու նա բե-
րութ յուն

  Ծա ռա յութ յուն-
ներ

  Հա յաս տան 21 16 19 45
Ադր բե ջան 8 4 56 32
Վ րաս տան 10 12 10 69
  Մա դա գաս կար 29 14 2 55
  Ռու սաս տան 5 15 18 62
Ի րան 10 11 34 45
  Թուր քիա 9 17 9 65
  Գեր մա նիա 1 19 7 73
  Լիտ վա 4 18 14 64
  Լատ վիա 3 10 11 77
Էս տո նիա 3 17 12 68
  Ֆին լան դիա 3 18 10 69
  Ռու մի նիա 7 22 4 67
  Բուլ ղա րիա 6 15 15 64
  Հու նաս տան 3 10 7 79
Իս րա յել 3 22 10 63
  Սի րիա 21 13 20 45
Ուկ րաի նա 8 18 11 62
Ղր ղըզս տան 29 13 7 51
  Մոլ դո վա 10 12 0 77
  Տա ջիկս տան 22 11 13 54
  Ղա զախս տան 6 11 29 53

69 The Global Competitiveness Report 20112012 © 2011 World Economic Forum
Աղբյուրներ. World Bank, Data Catalog (accessed April 17, 2011); Central Information Agency, 
World Factbook (accessed June 3, 2011); national sources.
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ДИНАМИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
ПОСЛЕВОЕННОГО РЕГИОНА ИЛИ 
ФИКСАЦИЯ НОВОГО СТАТУС-КВО?

Введение

Данная статья является попыткой совмещения анализа проблем 
региональной безопасности и военного строительства в госу
дарствах региона с ситуацией вокруг этнополитических конф

ликтов на Южном Кавказе и взаимоотношениям с внешними акторами в 
2008 – 2011 гг. 

Хронологически исследуемый нами период следует разделить на два эта
па. Первый, охватывающий вторую половину 2008 г. и весь 2009 г., явился 
периодом осмысления итогов российскогрузинской войны и новой ситуа
ции, сложившейся в регионе Южного Кавказа. Естественно, постепенно 
вызванный «Пятидневной войной» между Россией и Грузией геополитичес
кий и информационный ажиотаж в регионе (и далеко за его пределами) 
потихоньку начал стихать, как и начало снижаться подчеркнутое внимание 
к региону мировой общественности и внешних акторов. В регионе вновь 
стали восприниматься актуальными лишь те зримые результаты «Пятиднев
ной войны», вызванные последствиями военных действий августа 2008го, 
которые могли бы иметь конкретное материальное проявление или же ре
альное политическое и социальноэкономическое значение на дальнейшую 
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судьбу региона1. При этом, наиболее важным внешнеполитическим событи
ем, оказавшим серьезное влияние на региональную безопасность в указан
ный период, явился армянотурецкий процесс (так называемая «футболь
ная дипломатия»), который во многом также был логическим результатом 
«Пятидневной войны». 

Второй период, условно начавшийся в конце апреля 2010 г. (когда с 
заявлением президента С.Саргсяна Армения фактически вышла из армя
нотурецкого процесса), характеризовался попытками «ревизии» результа
тов тех масштабных геополитических изменений, которые были вызваны 
«Пятидневной войной» и сопутствующими событиями. «Геополитический 
маятник» в некоторой степени качнулся обратно, в связи с попытками неко
торых стран региона изменить сложившийся послевоенный статускво или 
предотвратить дальнейшие нежелательные для них развития. В частности, 
это и действия Грузии по интернационализации «юридического оформле
ния факта оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии, активное вовле
чение Азербайджана в торпедирование армянотурецкого процесса, новый 
всплеск напряженности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и 
региональной гонки вооружений. 

Однако у «геополитического маятника» тоже были пределы обратного 
хода, и итогом второго этапа, как и всего рассматриваемого нами хроно
логического периода после «Пятидневной войны», стала фиксация нового 
статускво в регионе, который в определенной степени устраивает некото
рых игроков в регионе, а у недовольных просто нет соответствующих сил и 
ресурсов его изменить.

Грузия: восстановление после августовской войны и поиски новой 
ниши в регионе

Для Грузии вторая половина 2008 г. и весь 2009 г. в сфере безопас
ности и военного строительства, естественно, характеризовались в первую 
очередь восстановлением после «Пятидневной войны». Итоги и оценки ав
густовской кампании были для грузинских вооруженных сил весьма обес
кураживающими, что не могло не сказаться и на их общем восприятии гру

1 О влиянии августовского конфликта 2008 г. на перспективы региональной безо
пасности на Южном Кавказе см. подробнее: Сергей Минасян, ««Пятидневная война» ав
густа 2008 г.: военнополитический анализ», Кавказ	–	2008.	Ежегодник	Института	Кавказа. 
Ереван, 2010. 
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зинской общественностью. В результате, уже примерно в 2009 г. как среди 
населения Грузии, так и даже среди правящей элиты достаточно отчет
ливо стало проявляться разочарование в возможности военного решения 
конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Снизилась популярность армии в 
обществе, усиливающаяся масштабной сменой руководства министерства 
обороны и Объединенного штаба в 20082009 гг. 

В указанный период произошло существенное снижение военного бюд
жета Грузии. Впрочем, не до конца ясно, было ли оно в большей мере вы
звано мировым финансовоэкономическим кризисом или же осознанием 
бесперспективности военного решения абхазского и югоосетинского кон
фликтов в обозримом будущем. Как бы то ни было, с учетом и глобального 
кризиса, и результатов «Пятидневной войны», военный бюджет Грузии в 
2009 г. сократился примерно вдвое. Если в 2008 г. (с учетом затрат не
посредственно на ведение боевых действий во время августовской войны) 
военный бюджет Грузии составил около 1,625 млрд. лари (чуть более мил
лиарда долларов), то военный бюджет 2009 г. был равен около 1,090 млрд. 
лари (665 млн. долларов), а в 2010 г. военные затраты было запланировано 
урезать до 750 млн. лари2.

Своеобразной иллюстрацией снижения приоритетности вооруженных 
сил в расчетах политического руководства и общественном восприятии 
страны стало то, что министром обороны Грузии был назначен Бачо Ахалая 
– бывший глава управления по исполнению наказаний министерства юс
тиции Грузии и приближенный влиятельного главы грузинского МВД Вано 
Мерабишвили.

В военнополитической сфере в рассматриваемый нами период важней
шим итогом для Грузии стало исчезновение на обозримое будущее надежд 
на членство страны в НАТО. Если непосредственно после «Пятидневной 
войны» некоторые эксперты и политические деятели в Грузии и на Запа
де выражали острожную уверенность, что теперь Грузия будет принята в 
НАТО (и даже надежду, что это произойдет на министериале НАТО в де
кабре 2008 г.), то уже в начале 2009 г. об этом всерьез никто не говорил 
ни в Тбилиси, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Тому было множество при
чин. Среди них – смена президентской администрации в США (для Обамы 
грузинская проблема уже не являлась таким личным делом, как для Буша

2 В расчетах в постоянных цифрах 2008 г. по методике, применяемой Стокгольмс
ким институтом исследования проблем войны и мира (СИПРИ). 
См. подробнее: http://milexdata.sipri.org. 



249

С.МИНАСЯН	 ДИНАМИКА	БЕЗОПАСНОСТИ	НА	ЮЖНОМ	КАВКАЗЕ:	НЕСТАБИЛЬНОСТЬ	
ПОСЛЕВОЕННОГО	РЕГИОНА	ИЛИ	ФИКСАЦИЯ	НОВОГО	СТАТУС-КВО?

младшего) и последовавшая за ней «перезагрузка» российскоамериканс
ких отношений, внутриполитический кризис и ожидаемая смена власти в 
Украине (до этого выступавшей в единой связке с Грузией в вопросе членс
тва в НАТО), мировой финансовоэкономический кризис 20082009 гг. и 
т.д. Однако, главную роль, естественно, сыграли политические результаты 
«Пятидневной войны», постепенный анализ которых на Западе привел к 
более реалистичному отношению к региону и учету фактора России.

Впрочем, в указанный период продолжалось реформирование и тех
ническое переоснащение вооруженных сил Грузии. В рамках программы 
оптимизации их организационноштатной структуры были сформированы 
новые (2я артиллерийская бригада, противотанковый батальон и т.д.) и 
расформированы некоторые старые части и подразделения (например, 
отдельный танковый батальон в Гори). Военноморские силы, потерявшие 
в ходе войны много кораблей, в конце 2008 г. были распущены и в 2009 
г. вошли в состав Службы береговой охраны Пограничной полиции, почти 
одновременно с передачей функции охраны сухопутных границ Минис
терству внутренних дел. Появились предположения, что ВВС тоже будут 
ликвидированы как род войск и войдут в состав сухопутных сил как армей
ская авиация. 

С учетом опыта «Пятидневной войны», в ходе структурных преобра
зований в грузинских вооруженных силах основное внимание уделялось 
формированию и оснащению частей ПВО и противотанковой обороны, а 
также реформированию системы подготовки резервистов, обнаружив
шей серьезные недостатки в ходе войны. Пусть и не в прежних объемах, 
но продолжались закупки вооружений и военной техники, с упором на 
восстановление потенциала артиллерийских и бронетанковых подразде
лений, а также оснащение сухопутных войск новыми видами противотан
кового вооружения и средств ПВО3.

3 Согласно данным Регистра ООН по конвенциональным вооружениям и СИПРИ, 
в 2009 г. Грузия импортировала 12 152мм гаубиц Д20 из Болгарии, 12 чешских 122мм 
РСЗО RM70 (также через Болгарию), завершены поставки партии из 30 БТР70ДИ и 20 
танков Т72, начавшиеся еще до августовской войны 2008 г. из Украины, завершила за
купки партии из 70 БТР Ejder из Турции. Появлялись сведения о поставках новых систем 
ПВО из Израиля. Была информация и о возможной закупке новых танков и РСЗО большого 
калибра в Украине, однако не ясно, были ли эти поставки осуществлены или нет, т.к. в 
2009 г. в Украине разгорался скандал о поставках ВВТ в Грузию, инициированный оппо
зицией. См. подробнее: http://unhqappspub01.un.org/UNODA/UN_REGISTER.nsf, а также: 
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 
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Происходили изменения также в системе боевой подготовки и опера
тивностратегического планирования грузинской армии. До войны августа 
2008 г. планирование боевого применения грузинской армии осуществля
лось исходя из главной задачи – возвращения военными средствами в со
став Грузии отколовшихся и дефакто независимых Абхазии и Южной Осе
тии. Наличие грузинонаселенных анклавов в Южной Осетии (Лиахвское 
ущелье, Ахалгори и др.) и в Абхазии (Кодорское ущелье) под контролем 
грузинских властей с дислокацией там подразделений министерства оборо
ны и МВД Грузии облегчало данную задачу (см. Карту 1. Этнополитическая 
карта Южной Осетии до августовской войны 2008 г. и Карта 2. Этнополи
тическая карта Абхазии до августовской войны 2008 г.)4. При этом предпо
лагалось разгромить противника в кратчайшие сроки, а прямое участие в 
конфликте России считалось маловероятным. Эта концепция была закреп
лена в основных официальных документах, которыми руководствовалось 
военнополитическое руководство Грузии – Стратегии национальной безо
пасности, Военной стратегии и т.д. В результате Грузия потерпела пораже
ние именно в той войне, к которой не была готова – с вовлечением армии 
соседней державы, многократно количественно и качественно превосходя
щей грузинскую. 

Соответственно, по мере постепенного восстановления после «Пяти
дневной войны», реформа грузинской армии стала включать в себя адап
тацию к новым условиям, в том числе к ведению локальных конфликтов 
по современным стандартам с использованием средств радиоэлектронной 
борьбы и беспилотной авиации (БПЛА). Главным противником стали счи
таться не столько армии Абхазии и Южной Осетии, сколько российские 
военные базы в этих странах и СевероКавказский военный округ ВС РФ5.

Одновременно предпринимались, но повидимому не вполне успешно, 
попытки грузинского руководства получить американскую военную помощь 
для технического перевооружения грузинской армии. Вполне вероятно, что 
США продолжали поставлять грузинской армии легкое и стрелковое воору
жение, средства связи, транспортные средства и даже легкую бронетехни

4 Все грузинонаселенные анклавы, контролируемые официальным Тбилиси по со
стоянию на 8 августа 2008 г., после войны перешли под контроль осетин и абхазов, а мест
ное грузинское население в значительной степени покинуло эти районы.
5 См. подробнее: Антон Лавров. «Послевоенное обустройство Вооруженных сил 
России в новопризнанных республиках Абхазия и Южная Осетия». Танки	 августа. Ред. 
М.С.Барабанов. М.:ЦАСТ, 2009.
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ку, увязывая это с необходимостью оснащения грузинских подразделений, 
действующих в Афганистане (которые с августа 2009 г. начали проходить 
программу переподготовки под руководством американских инструкторов 
и уже весной 2010 г. первые грузинские контингенты, в составе примерно 
усиленного батальона уже были отправлены в эту страну). Однако США 
воздерживались от поставок бронетехники, а также средств ПВО и про
тивотанкового вооружения – т.е. именно того оружия, в котором заинте
ресовано грузинское военнополитическое руководство, и которое могло 
бы быть полезным Грузии в случае гипотетического нового конфликта с 
Россией. Представляется, что это увязывалось с т.н. «перезагрузкой» Ад
министрация Обамы воздерживалась от действий, которые могли бы при
вести к нежелательным осложнениям в и без того достаточно проблемных 
российскоамериканских отношениях. 

Тем не менее, для восполнения потерь после «Пятидневной войны» и 
дальнейшего перевооружения своей армии Грузия продолжала закупки 
вооружений, преимущественно в странах Восточной Европы и в Украине 
(во всяком случае, до прихода к власти В.Януковича весной 2010 г.). До 
последнего периода серьезным партнером в военнотехническом сотрудни
чествн (ВТС) для Тбилиси являлся также Израиль, однако отношения ухуд
шились после решения грузинских властей отправить в тюрьму еврейских 
бизнесменов, работающих долгие годы в Грузии. 

Вместе с тем, надо признать, что примерно с 2009 г. все более заметной 
стала тенденция по сокращению Грузией своих военных затрат, и факти
чески отказ руководства страны от продолжения региональной гонки воо
ружений. Если в 2009 г. военный бюджет страны составил примерно 604 
млн. долларов, то в 2010 г. – уже 452 млн. долларов (в ценах 2009 г.). Внут
ри самой Грузии все еще продолжалась ощущаться инерция «Пятиднев
ной» войны, которая являлась главным нарративным дискурсом по внешней 
политике и угрозах безопасности в общественных настроениях и в оценках 
политической элиты. Это особенно наглядно проявилось в ходе репортажа 
13 марта 2010 г. по телеканалу «Имеди» с инсценировкой российского 
вторжения, вызвавшей панику и т.д.
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Азербайджан: попытки пошатнуть региональный статус-кво

Для Азербайджана (как и для Грузии) вторая половина 2008 г. и весь 
2009 г. во многом также характеризовался «приходом в себя» после 
августовской войны и вызванной ею Майндорфской декларации «трех 
президентов» (документа, подписанного президентами Армении, Азер
байджана и России 2 ноября 2008 г., в котором стороны брали на себя 
обязательство решать карабахский конфликт «исключительно мирными 
средствами»). С учетом неудачной попытки Грузии силой возвратить свои 
мятежные автономии, которую Азербайджан (тоже бывшая «метрополия») 
неизбежно проецировал и на себя, и подписанной Ильхамом Алиевым 
Майндорфской декларации (пусть и временно, но все же нивелировав
шей военные угрозы, звучащие из уст официального Баку), Азербайджан 
в период после «Пятидневной войны» почти на два года лишился важно
го ресурса – возможности использовать военный шантаж в политических 
процессах вокруг карабахского конфликта.

Азербайджан также серьезно пострадал от мирового финансовоэко
номического кризиса и в частности от резкого, почти трехкратного, паде
ния цен на нефть, приведшего к необходимости многомиллиардных транс
фертов из Государственного нефтяного фонда для покрытия бюджетного 
дефицита. Для Азербайджана, более 70% расходов которого прямо или 
косвенно финансируются за счет продажи энергоресурсов, это был очень 
ощутимый фактор. Как следствие, в 2009 г. (впервые с 2003 г.) офици
альный военный бюджет Азербайджана снизился более чем на 10%, со
ставив сумму примерно в 1,4 млрд. долларов (по сравнению с 1,6 млрд. 
долларов в 2008 г.)6.

Армянотурецкий процесс создал серьезные вызовы для Азербайджа
на в карабахском вопросе. «Футбольная дипломатия», начавшаяся еще 
летомосенью 2008 г. с сентябрьского визита президента Турции Абдуллы 
Гюля в Ереван по приглашению армянского президента Сержа Саргсяна, 
вызвала очень резкую озабоченность в Азербайджане. Как представля
лось на тот момент многим политикам и экспертам, как в регионе, так и 
далеко за его пределами, армянотурецкий процесс мог привести к уста

6 В расчетах в постоянных цифрах 2008 г., согласно методике, применяемой СИ
ПРИ. См. подробнее: http://milexdata.sipri.org. 
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новлению полноценных дипломатических отношений и открытию границ и 
коммуникационных путей между Арменией и Турцией, сводя тем самым на 
нет политику «блокадного удушения», уже почти два десятилетия реализу
емую официальным Баку в его политическом противостоянии с Арменией 
и Нагорным Карабахом. К тому же ни в одном из документов, подписан
ных Арменией и Турцией в ходе попытки сближения – ни в заявлении о 
Дорожной карте от 22 апреля, ни в Цюрихских армянотурецких протоко
лах от 10 октября – не было никакого упоминания ни о Карабахе, ни об 
Азербайджане.

В результате, резкая реакция Азербайджана на армянотурецкий про
цесс привела к сильнейшему за всю историю кризису в отношениях между 
Баку и Анкарой. Он принял столь острые формы, что после подписания 
в Цюрихе 10 октября 2009 г. армянотурецких протоколов и ответного 
визита президента Саргсяна в Турцию для просмотра футбольного матча, 
в Баку были сняты турецкие флаги перед представительствами турецких 
компаний и памятником погибшим во взятии города в 1918 г. турецким 
солдатам периода Османской империи, а протестовавшие против турец
ких властей демонстранты жгли турецкие флаги на улицах Баку. И хотя 
армянотурецкий процесс так и остался незавершенным, он серьезно 
изменил контекст вокруг карабахского конфликта. Это, вопервых, не
долговременное, но серьезное охлаждение в отношениях Азербайджана 
с его основным партнером в военнополитической сфере – Турцией, а 
вовторых, заморозка реального переговорного процесса по Нагорному 
Карабаху (остававшаяся малозаметной на фоне повышенного интереса 
мировых игроков к армянотурецкому процессу и в указанный период про
являющаяся лишь в периодических формальных визитах сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ в регион).

В рассматриваемый нами период Азербайджан продолжал достаточ
но масштабные закупки вооружения и военной техники. При этом про
должала проявляться тенденция, ставшая заметной еще с предыдущих 
годов – изменение географии закупок и упор на более дорогостоящую и 
эффективную военную технику дальнего радиуса действия (РСЗО, даль
нобойная артиллерия, ракетные системы), а также штурмовую и армейс
кую авиацию7. До этого Азербайджан стремился закупать в странах Вос

7 По сведениям Регистра ООН по конвенциональным вооружениям, в 2009 – 2010 
гг. Азербайджаном в Украине было закуплено: 11 ударных вертолетов Ми24, 1 разведыва
тельный вертолет Ми24Р, 1 учебнобоевой истребитель МиГ29УБ (для восполнения потери 
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точной Европы, а также в Украине, Беларуси, России и даже в Грузии8 
вооружение, оставшееся в наследство от бывшей Советской Армии (или 
его модернизированные восточноевропейские и постсоветские аналоги). 
В основном это были бронетехника, артиллерия и авиационные системы 
советского/российского образца. Однако в последние годы Азербайджан 
стал закупать также РСЗО большого калибра, тактические ракетные сис
темы и самоходную артиллерию, при этом основным партнером в ВТС и 
в сфере модернизации военной техники становился Израиль (поставки 
РСЗО, БПЛА, и т.д.). Это укладывается в разрабатываемую Азербайджа
ном концепцию «дистанционной войны», основанную на том, что с учетом 
сооруженной армянскими сторонами за последние десятилетия эшело
нированной фортификационной линии обороны, «классическое» наступ
ление азербайджанской армии лишь с использованием бронетехники и 
ствольной артиллерии может привести к тяжелым потерям. 

Кроме этого, важным партнером в военной сфере для Азербайджа
на продолжала оставаться Турция. По утверждениям министра обороны 
Турции Вежди Гонуля, за последние несколько лет Турция предоставила 
военной помощи Азербайджану на сумму свыше 200 млн. долларов9. В 
августе 2010 г. между Турцией и Азербайджаном был подписан договор о 
военном сотрудничестве, однако его положения достаточно расплывчаты 
и не предусматривают прямых обязательств Турции по вовлечению в бое
вые действия в Карабахе в случае их инициирования Азербайджаном.

Военный бюджет Азербайджана за последние три года имел следую
щую динамику: в 2008 г. – порядка 1,6 млрд. долларов, в 2009 г., в усло
виях мирового финансового кризиса – 1,4 млрд. долларов, в 2010 г. – 1,4, 

самолета аналогичного типа, разбившегося над Каспийским морем в предыдущем году), 6 
152мм САУ 2С3 «Акация», 36 122мм САУ 2С1 «Гвоздика», 100 БТР70, 3000 пулеметов 
ПК. В Беларуси было закуплено 6 штурмовиков Су25, 30 122мм гаубиц Д30 и 9 203мм 
САУ 2С7 «Пион» (в дополнение к 3 САУ 2С7, закупленных Азербайджаном там же в 2008 
г.). В Боснии и Герцеговине в 2010 г. было закуплено 12 128мм РСЗО RAK12 (и 20 тыс. 
ракет к ним) и 35 ББМ – в Турции. См. подробнее: http://unhqappspub01.un.org/UNODA/
UN_REGISTER.nsf. Кроме этого, по данным СИПРИ, в 2009 г. продолжались поставки в 
Азербайджан партии из 70 БТР80А (начавшиеся еще в 2008 г.) и 100 ПТРК 9М133 «Кор
нет» из России. См. подробнее: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 
8 В 2002 г. Грузия продала Азербайджану 6 штурмовиков Су25, произведенных и 
отремонтированных на Тбилисском авиастроительном заводе с использованием оставшихся 
еще с советских времен комплектующих и материалов.
9 Министр	обороны	Турции	Вечди	Конуль:	«Сумма	оказанной	Азербайджану	военной	
помощи	превысила	200	миллионов	долларов	США», ИА АПА, www.apa.az, 15.05.2010.
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млрд. долларов в ценах 2009 г., или же порядка 1,5 млрд. долларов в ценах 
2011 г. При этом надо учесть, что приводимые азербайджанскими властя
ми цифры чуть ли не о трехмиллиардном военном бюджете Азербайджана 
в 2010 и 2011 г. не подтверждаются данными авторитетных организаций 
в сфере контроля над вооружениями и военной деятельности, например 
Стокгольмского института проблем войны и мира (СИПРИ)10. Не исключе
но, что речь идет о простом суммировании расходов военного ведомства с 
суммами на содержание всех правоохранительных органов и спецслужб, а 
также развитие военнопромышленного комплекса.

В то же время надо отметить, что в последние годы Азербайджан доста
точно активизировал работы над созданием собственного ВПК с помощью 
иностранных специалистов. Налаживается производство боеприпасов, 
стрелкового вооружения и минометов, а также отверточная сборка легких 
бронемашин типа «Мародер» и «Матадор» из комплектующих южноафри
канского производства. Начались работы по модернизация ударных верто
летов Ми24 до варианта Ми24G в Украине с помощью южноафриканс
ких и израильских специалистов. Прорабатывались варианты производства 
107мм и 122мм РСЗО и ракет к ним с помощью турецких фирм, а также 
БПЛА при содействии израильских специалистов. Ведутся работы по орга
низации модернизации азербайджанских танков Т72, в частности, осна
щения их новыми системами модернизации огня при участии израильских 
специалистов. Также при содействии израильских компаний в Азербайд
жане построен завод по сборке БПЛА.

Наглядной иллюстрацией процесса милитаризации Азербайджана явил
ся масштабный военный парад, прошедший 26 июня 2011 г. Это был тре
тий в истории независимого Азербайджана военный парад (первый прошел 
еще в начале 1990х гг. и впоследствии долгие годы потерпевший пора
жение в карабахской войне Азербайджан не проводил столь масштабных 
военных демонстраций). Лишь в июне 2008 г. в Азербайджане прошел вто
рой военный парад, целью которого была демонстрация возросшей мощи 
азербайджанской армии за счет притока нефтедолларов и закупок нового 
вооружения, значительно усилившей свой арсенал. По замыслу азербайд
жанского военнополитического руководства, парад 2008 г. (прошедший 
всего за полтора месяца до «Пятидневной войны») должен был продемонс
трировать возросшие боевые возможности азербайджанской армии и под

10 См. подробнее: http://milexdata.sipri.org. 
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крепить решительность угроз военным путем возвратить Карабах. Анало
гичную задачу преследовал и прошедший 26 июня 2011 г. третий по счету 
парад азербайджанской армии. 

В ходе парада были продемонстрированы закупленные в Украине и Рос
сии танки, БМП и БТР, легкие ББМ турецкого производства, артиллерийс
кие самоходные и буксируемые орудия (в том числе тяжелые 203мм САУ 
«Пион»), 300мм РСЗО «Смерч» и LYNX, тактический ракетный комплекс 
«ТочкаУ», БПЛО израильского производства и т.д. Впервые в параде при
няли участие ЗРК С300ПМУ2 «Фаворит», закупленные в России. В ходе 
парада была также в большом объеме продемонстрирована боевая авиа
ция, в том числе закупленные и предварительно модернизованные на укра
инских предприятиях истребители Миг2911. 

Основным политическим мессиджем этого парада явилась попытка Баку 
продемонстрировать как армянским сторонам, так и международному сооб
ществу потенциал своей армии в качестве иллюстрации политики военного 
шантажа, активно применяющейся примерно с 2004 гг., когда Азербайд
жан начал получать первые прибыли от реализации международных не
фтяных проектов на Каспии.

Впрочем, если рассматривать позицию Азербайджана непосредственно 
в карабахском переговорном процессе и вокруг него, то в указанный пе
риод она в целом являлась производной от той региональной ситуации, ко
торая сложилась после заморозки «футбольной дипломатии» и перманен
тной напряженности на линии фронта, которая практически не меняется 
уже второе десятилетие. «Переведя дух» от облегчения после напряжен
ного ожидания результатов спонсируемых США и Европой попыток армя
нотурецкой нормализации, Азербайджан с лета 2010 г. вновь попытался 
повысить ставки в зоне конфликта, используя военную риторику как эле
мент давления в карабахском конфликте на армянские стороны и мировое 
сообщество. 

Активизировались перестрелки и столкновения на линии противостоя
ния, а также попытки проверить на прочность позиции Армии обороны НКР, 
в частности, 18 июня 2010 г. Закончились они безрезультатно, арифме
тика потерь была явно не в пользу азербайджанской стороны (особенно 
с учетом последних двух неудачных попыток прорыва азербайджанских 

11 См. подробнее: Sanamyan, Emil, “Tight Leash: Azerbaijan – Armenia Arms Race Ac
celerates”, Jane’s	Intelligence	Review,	March	2011.
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диверсионных групп на мартакертском направлении 30 августа и 4 сен
тября 2011 г.). В свою очередь, громогласные заявления о, якобы, «скором 
начале Азербайджаном боевых действий», активно озвучиваемые азербай
джанским руководством, привели к ответной риторике со стороны властей 
Армении и Нагорного Карабаха: проведению в ноябре самых масштабных 
после завершения боевых действий учений Армии обороны НКР в районе 
бывшего города Агдам.

Итогом же всех этих развитий стал Астанинский саммит ОБСЕ, итоги 
которого, как известно, в целом лишь подтвердили позицию мирового сооб
щества о продолжении переговорного процесса на основе уже имеющихся 
Мадридских принципов. Все это означало лишь пролонгацию карабахского 
переговорного процесса на основе того, что имеется на столе у сторон и 
что фактически является политической реальностью. 

Армения: подержание ассиметричного паритета

В конце 2008 г. – начале 2009 г. в азербайджанской прессе появились 
сообщения о передаче Армении вооружения и военной техники со 102й 
российской военной базы (дислоцированной в армянском городе Гюмри), 
а также со складов Северокавказского военного округа на юге России. 
Азербайджанские СМИ даже называли примерную стоимость переданного 
Армении вооружения – 800 млн. долларов, а в интернете появилась табли
ца с перечислением, какие именно виды вооружений и военной техники 
были переданы, вызвавшие скандал в отношениях между Москвой и Баку12. 
В основе скандала лежала опубликованная азербайджанским интернет
агентством копия некоего сомнительной подлинности документа за подпи
сью заместителя командующего Северокавказского военного округа ВС 
РФ13. Проводились аналогии со скандалом 1996 г., когда генерал Рохлин 
в российской Госдуме заявил, что Москва «незаконно» передала Еревану 
вооружение на сумму примерно в 1 млрд. долларов. 

12 Расим	Мусабеков:	 «Москва	 заверяла	Баку,	 что	 вывозимое	 из	 Грузии	 оружие	 не	
предназначено	 для	 Армении»,	Day.az, http://news.day.az/politics/143647.html, 14.01.2009; 
МИД	России	опроверг	информацию	о	поставках	Армении	российских	вооружений	на	$800	
млн., Day.az, http://news.day.az/politics/144560.html, 21.01.2009.
13 В документе были и грубые грамматические, и технические ошибки, свидетельству
ющие об отсутствии у его авторов профессиональных военных знаний. В целом он выглядит 
как сфабрикованный на любительском уровне активистами «информационной войны».
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На самом деле, в течение 20082009 гг. Россия передала Армении 
вооружение в значительно больших объемах и номенклатуре, чем писали 
азербайджанские СМИ14. В частности, по сведениям ряда авторитетных 
международных экспертноаналитических организаций, в 2009 г. начались 
поставки в Армению двух дивизионов мобильных ЗРК С300ПМ (в допол
нение к ранее поставленным в Армению дивизионам стационарных ЗРК 
С300ПС)15. Однако в силу того, что поставки осуществлялись в рамках 
льготного двустороннего армянороссийского военнотехнического сотруд
ничества в рамках ОДКБ, они не были отражены в данных, предоставляе
мых Арменией и Россией в международные структуры по контролю над во
оружениями (ДОВСЕ и Регистр ООН по обычным вооружениям) и не были 
освещены в открытых источниках и публикациях СМИ16.

«Военнотехнический» скандал 2009 г. явился очередной иллюстрацией 
традиционной позиции России, которая путем льготных или даже бесплат
ных поставок вооружения Армении поддерживает военный баланс в зоне 
карабахского конфликта. Эта тенденция стала еще более заметной после 
сделанных Азербайджаном в предыдущие годы масштабных закупок воору
жений на доходы от продажи энергоресурсов.

В последние годы Армения активно развивала военнополитическое со
трудничество в рамках ОДКБ, особенно в вопросе формирования ее Кол
лективных сил оперативного реагирования (КСОР)17. Армянский контингент 

14 В конце 2010 г., после публикаций скандально известным интернетресурсом 
WikiLeaks дипломатических депеш Госдепартамента, стало известно, что в своем письме от 
19 марта 2009 г. экспосол США в Азербайджане Энн Дерси отмечала, что министр оборо
ны этой страны С.Абиев сообщил, что в ходе встреч со своим азербайджанским коллегой 
российский министр обороны А.Сердюков признал факт масштабных поставок российских 
вооружений Армении. См. подробнее: Wikileaks:	После	второй	бутылки	водки	Сердюков	в	
Баку	признал	поставки	оружия	Армении, ИА РЕГНУМ,
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/armenia/1352757.html, 02.12.2010.
15 См., например, информацию по Армении Базы данных трансфертов вооружений 
СИПРИ за 2009 – 2010 гг., http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 
16 В данных, предоставленных Арменией в Регистр ООН за 2009 г., приводились лишь 
данные о поставках достаточно ограниченного количества легкого и стрелкового оружия 
из России. Надо полагать, что в данном случае речь шла о вооружении, предоставленном 
российской стороной для оснащения им армянского контингента КСОР ОДКБ и частей спе
циального назначения (480 автоматов АК105, 36 ручных пулеметов РПК74М, 3 винтовки 
БСС, 600 пистолетов ПМ и ПММ, 3 пистолета ПСМ).
17 См. подробнее: Минасян С.М., «ОДКБ и Южный Кавказ: Актуальные проблемы ста
бильности и региональной безопасности», Рабочие	 тетради	 (Приложение	 к	 Военно-науч-
ному	журналу	«Армянская	армия»	Института	национальных	стратегических	исследований	
им.Д.Канаяна	Министерства	Обороны	Республики	Армения),	№1-2,	2011.
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принял активное участие в первых совместных учениях КСОР, прошедших 
осенью 2009 г. в Казахстане. Кроме России, Армения развивала доста
точно тесное военнотехническое сотрудничество с другим членом ОДКБ 
– Беларусью. Официальный военный бюджет Армении в 2009 г. составил 
примерно 405 млн. долларов, незначительно увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом (в 2008 г. – 396 млн. долларов), несмотря на миро
вой финансовоэкономический кризис18. В 2010 г. официальные военные 
расходы Армении составили 422 млн. долларов, из которых лишь незначи
тельная часть пошла на закупки вооружений, т.к. льготный формат армя
нороссийского военного сотрудничества и членство страны в ОДКБ поз
воляют осуществлять перевооружение армянской армии без значительных 
финансовых затрат19. В конце декабря 2010 г. в Армении открылся совмес
тный армянороссийский командный пункт ПВО. Тогда же был сдан в экс
плуатацию цех по ремонту самолетов и вертолетов на авиабазе в Гюмри, 
активизировались работы по развитию ряда предприятий армянского ВПК 
с помощью российских специалистов. 

В контексте процессов, способных повлиять на ситуацию в сфере бе
зопасности как для Армении, так и всего региона, надо упомянуть также 
реформирование и техническое перевооружение 102й российской воен
ной базы, дислоцированной на армянской территории. Это проводилось 
в рамках нового этапа российской военной реформы, стимулированно
го настораживающими для российской армии итогами войны с Грузией. 
102я РВБ, сформированная в свое время на базе 127й мотострелковой 
дивизии 7й гвардейской армии Закавказского военного округа, была пе
реведена на бригадную структуру (в рамках общего процесса переформи
рования мотострелковых и танковых дивизий российской армии в бригады 
с новой организационноштатной структурой)20. Излишек вооружений со 
102й РВБ (в объемах, сравнимых со штатными вооружениями и военной 

18 Согласно расчетам СИПРИ, указанная сумма военного бюджета Армении (в отли
чие от расходов оборонных ведомств многих стран) не включает расходы на военных пен
сионеров. В противном случае сумма военного бюджета Армении на 2009 г. была бы на 
1520% больше. См. подробнее: http://milexdata.sipri.org. 
19 По официальным данным, в 2010 г. Армения закупила 200 60мм минометов в 
Боснии и Герцеговине, а также 2 учебнобоевых самолета Л39, 60 винтовок, 16,5 тыс. 
автоматов, 2,5 тысячи ручных пулеметов и 230 пистолетов  в Украине. 
См. подробнее: http://unhqappspub01.un.org/UNODA/UN_REGISTER.nsf.
20 Алексей Гайдай, «Реформирование Сухопутных войск Российской Федерации», 
Новая	армия	России, под ред. М.С.Барабанова, М.: ЦАСТ., 2010, с.3234.
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техникой – ВВТ – одного мотострелкового полка) был безвозмездно пере
дан вооруженным силам Армении21.

 Исходя из внешнеполитической концепции Армении, предусмат
ривающей диверсификацию отношений в сфере безопасности и внешней 
политики, Армения в указанный период также активно развивала военно
политическое сотрудничество с США и НАТО. Кроме программ военного 
обмена и обучения, оно предусматривало и развитие потенциала миро
творческих сил путем помощи западных партнеров в формировании 12й 
миротворческой бригады вооруженных сил Армении. Была осуществлена 
дислокация армянских миротворцев в Афганистане в составе немецкого 
контингента.

Достаточно новым для Армении элементом в сфере безопасности в 
последние годы стало сотрудничество в военной сфере с Ираном. Отчас
ти это было ответом на укрепление военнотехнического сотрудничества 
Азербайджана с Израилем, а отчасти объяснялось заинтересованностью 
Ирана в сохранении военного баланса и поддержании статускво в зоне 
карабахского конфликта. Когда в 2009 г. министр обороны Армении по
сетил Иран с официальным визитом, было объявлено, что Иран будет осу
ществлять тыловое снабжение армянской армии22. 

Важнейшим событием в период после «Пятидневной войны» для Ар
мении, как и для всего региона, явилась попытка армянотурецкого сбли
жения. При этом Армения рассматривала «футбольную дипломатию» не 
только в армянотурецком контексте. Важнейшей целью армянотурецко
го процесса для Еревана была попытка развести между собой Турцию и 
Азербайджан, создав атмосферу недоверия между ними и лишив Баку 
уверенности в том, что Анкара окажет ему прямую военную помощь в слу
чае возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта. От
части эта цель была достигнута, так как кризис доверия действительно 
осложнил азербайджанотурецкие отношения, в то время как сами про
цессы вокруг Нагорного Карабаха оставались в тени «футбольной дип
ломатии». 

21 «Российская база в Армении перешла на бригадную систему», Взгляд, 21.06.2011 
(http://www.vz.ru/news/2011/6/21/501307.html).
22 Кстати, это не новый пример содействия Ирана армянским вооруженным силам. В 
199394 гг. по прямому приказу тогдашнего президента страны Али Акбар Рафсанджани 
было поставлено горючее для карабахской армии, ведущей боевые действия против азер
байджанских войск.
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В августе 2010 г. в ходе государственного визита президента Д.Медведева 
в Армению, наряду с другими документами, был подписан дополнительный 
Протокол №5 к Договору 1995 г. о порядке функционирования российской 
военной базы на территории Армении. Согласно этому документу расши
рилась географическая сфера ответственности 102й РВБ, включающая 
уже всю территорию Армении (а не только вдоль периметра бывших границ 
СССР с Турцией и Ираном, как в прежней редакции Договора), а также 
продлевалась длительность ее нахождения (вместо прежних 25 лет – на 
49 лет)23. Кроме того, в соответствии с Протоколом, Россия взяла на себя 
обязательство обеспечивать вооруженные силы Армении современным и 
совместимым ВВТ.

В Армении склонны интерпретировать подписание этого документа как 
гарантии безопасности и военной помощи со стороны России в случае гипо
тетической войны с Азербайджаном. Хотя формально двусторонние и мно
госторонние (в рамках ОДКБ) обязательства России в сфере безопасности 
и взаимной обороны распространяются только на международно признан
ные границы Республики Армения, но не на территорию Нагорного Караба
ха. Вместе с тем, вполне вероятно, что в силу чрезвычайной милитаризации 
региона и радикальности позиций конфликтующих сторон гипотетические 
боевые действия не ограничатся лишь территорией Нагорного Карабаха, 
и могут перекинуться вдоль всего периметра границ между Арменией и 
Азербайджаном. Более того, даже просто наличие вдоль северовосточных 
границ Армении и на армянонахичеванской границе частей российской 
армии позволит высвободить значительную часть армянских вооруженных 
сил и эффективнее использовать их в Нагорном Карабахе, что также будет 
иметь существенное значение для дальнейшего хода возможных боевых 
действий.

Вместе с тем очевидно, что Россия не хочет, чтобы ее вовлекли в боевые 
действия вокруг Нагорного Карабаха, и в случае военной «разморозки» 
конфликта Москва может оказаться в трудном положении. Прямая военная 
помощь Армении со стороны России немедленно приведет к разрыву отно
шений с Азербайджаном, в том числе и в энергетической сфере. С другой 
стороны, невыполнение двусторонних и многосторонних обязательств по 
оказанию военной помощи Армении может лишить Россию репутации на

23 Отчет ведется с 1997 г., т.е. после ратификации и вступления в силу Договора 
1995 г. Тем самым, срок нахождения российских войск на территории Армении продлева
ется до 2046 г.
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дежного партнера, дискредитировать функционирование ОДКБ как военно
политической организации и потере единственного военнополитического 
союзника Москвы на Южном Кавказе. Если Москва не окажет военного 
содействия Армении, это поставит под угрозу дальнейшее армянороссийс
кое стратегическое сотрудничество и лишит Ереван какихлибо стимулов к 
сохранению российской военной базы на своей территории. Потеряв Арме
нию, Москва может одновременно также потерять политическое влияние и 
рычаги воздействия на Азербайджан и на весь Южный Кавказ. 

Россия заинтересована в сохранении status quo, поддержании военно
го баланса и невозобновлении боевых действий. Россия сохраняет свое 
военнополитическое влияние в регионе, одновременно оказывая содейс
твие Армении, замораживая карабахский конфликт и привязывая к себе 
Азербайджан. Поэтому неудивительно, что в ходе встречи с журналистами 
в мае 2011 г. тогдашний начальник главного оперативного управления рос
сийского генштаба генераллейтенант Андрей Третьяк заявил, что в случае 
начала военных действий в Нагорном Карабахе Россия в полной мере вы
полнит свои обязательства перед Арменией в сфере взаимной обороны24. 
После «Пятидневной войны» августа 2008 г. внимание к региону со сто
роны США и европейских стран ослабло, и поэтому России легче конт
ролировать ситуацию и осуществлять посредничество между Арменией и 
Азербайджаном. 

Абхазия и Южная Осетия: параметры безопасности в условиях час-
тичного признания 

Вполне естественно, что после «Пятидневной войны» ситуация вокруг 
Южной Осетии и Абхазии резко изменилась. И речь идет не только о 
международноправовых аспектах, связанных с признанием этих бывших 
грузинских автономий Россией и еще тремя государствами мира. Серьез
но изменилась и ситуация в сфере безопасности на границах Абхазии и 
Южной Осетии: по сравнению с предвоенной ситуацией в первой полови
не 2008 г. резко уменьшилось число инцидентов, связанных с обстрелами, 
похищениями людей и т.д. Отчасти, возможно, это стало также результа

24 Kucera, Joshua, “Russian General: We Will Intervene to Protect Armenia”, 
EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org/node/63627, June 6, 2011.
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том размещения вдоль административных границ этих двух полупризнан
ных государств миссии европейских наблюдателей в соответствие с Со
глашениями МедведевСаркози, но больше всего – в результате осознания 
всеми конфликтующими сторонами нереальности новых боевых действий 
после августовской войны и размещении на этих территориях российских 
военных баз. 

Кроме этого, трансформировалась ситуация и с дислокацией российс
ких военных подразделений на территории Абхазии и Южной Осетии. Мос
ква официально заявила о формировании и размещении там двух своих во
енных баз: 4й (Южная Осетия) и 7й (Абхазия), включающих как общевойс
ковые подразделения (по одной бригаде), так и приданные им инженерные 
и артиллерийские части и подразделения войск специального назначения, 
а также подразделения войск ПВО и ВВС (в том числе дивизионы ЗРК С
300ПС и «БукМ1» в Абхазии и дивизион «БукМ1» – в Южной Осетии). Ак
тивно продолжались строительство и ремонт казарм, военных городков и 
иных объектов военной инфраструктуры (вертолетных площадок в Южной 
Осетии, аэропортов и Очамчирской базы береговой охраны – в Абхазии). В 
соответствии с соглашениями с правительствами Абхазии и Южной Осетии, 
с января 2009 г. Россия взяла на себя также осуществление пограничной 
охраны вдоль периметра их границ с дислокацией на постоянной основе 
частей пограничных войск ФСБ РФ. 30 апреля 2009 г. были подписаны 
соответствующие соглашения России с признанными ею республиками, и 
уже с мая пограничные войска РФ начали обустраиваться вдоль периметра 
границ Абхазии и Южной Осетии с Грузией25. На этом фоне практически 
завершилась интеграция вооруженных сил Абхазии и Южной Осетии в еди
ную с российской армией структуру. Можно даже констатировать, что они 
уже не могут рассматриваться в контексте безопасности Южного Кавказа 
как самостоятельные (и отличающиеся) от российских войск военнополи
тические акторы.

25 7я военная база РФ в России фактически является бригадой, развернутой по новой 
организационноштатной структуре. Она одной из первых в ВС России была укомплектована 
новыми танками Т90А (41 танк). На ее вооружении свыше 150 БТР80А, 2 дивизиона САУ 
2С3 «Акация», 1 дивизион РСЗО БМ21 «Град», зенитные комплексы «ОсаАКМ», ЗСУ234 
«Шилка» и 2С6М «Тунгуска». 4я ВБ в Южной Осетии имеет во многом аналогичную бригад
ную структуру, однако ее танковый батальон вооружен танками Т72Б(М), а мотострелковые 
батальоны вместо БТР80А оснащены БМП2. См. подробнее: Антон Лавров. «Послевоенное 
обустройство Вооруженных сил России в новопризнанных республиках Абхазия и Южная 
Осетия». Танки	августа. Ред. М.С.Барабанов. М.:ЦАСТ, 2009.
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После обустройства российской военной базы в размере развернутой 
мотострелковой бригады, в 2010 г. в Южной Осетии дополнительно были 
размещены также крупнокалиберные РСЗО «Смерч» (что вызвало очень 
нервную реакцию МИД Грузии). Также, видимо еще в декабре 2010 г. в ЮО 
был также размещен дивизион тактических ракетных комплексов «Точка
У» (информация об этом попала в СМИ в январе 2011 г.). Факт дислокации 
такого рода «избыточного вооружения» в Южной Осетии (как, впрочем, и 
в Абхазии), намного превосходящего необходимый уровень в случае возоб
новления боевых действий с Грузией, можно интерпретировать двояко: 1) 
как приготовления России к новой войне с целью захвата всей Грузии, как 
считают многие в самой Грузии и за ее пределами, или же 2) как демонс
трацию превентивного сдерживания любого рода эскалации с грузинской 
стороны вдоль границ ЮО и Абхазии и готовности России даже на самый 
малейший инцидент на границе зоны конфликта ответить со всей силой 
(как объясняют это пророссийские источники). 

 В свою очередь, грузинская сторона, лишившись в послевоенный 
период возможности использовать силовые ресурсы в своей политике в от
ношении Абхазии и Южной Осетии, нашла новые механизмы для давления 
на Россию. Важной особенностью стратегии Грузии в отношении отколов
шихся от нее территорий и поддерживающей их России стало все более ак
тивное использование так называемого северокавказского фактора против 
России. После ряда международных конференций, посвященных политике 
и историческому прошлому народов Северного Кавказа, 11 октября 2010 
г. Грузия ввела новые правила пребывания на территории своей страны для 
части российских граждан, серьезно упростив пересечение грузинской 
государственной границы жителями семи северокавказских субъектов РФ 
(Адыгея, Дагестан, Ингушетия. КабардиноБалкария, КарачаевоЧеркесия, 
Северная Осетия и Чечня). Впоследствии парламент Грузии признал также 
геноцид черкесов в 19м веке со стороны Российской империи. Очевидно, 
что тем самым грузинские власти пытаются заручиться симпатией нерус
ского населения Северного Кавказа, при этом одновременно используя се
верокавказский фактор против России в отместку за проводимую Москвой 
политику в Абхазии и Южной Осетии26.

26 См. подробнее: Маркедонов С. «С историей наперевес: черкесский вопрос между 
Россией и Грузией», Россия	в	глобальной	политике, №4, июльавгуст 2011.
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Нагорный Карабах: статус-кво и политика сдерживания 

В Нагорном Карабахе за весь период после «Пятидневной войны» ситу
ация в сфере безопасности формировалась, в основном, работами по даль
нейшему укреплению и оборудованию линии оборонительных сооружений 
вдоль периметра линии фронта (Карта 3. Линия соприкосновения сторон в 
карабахском конфликте), а также по техническому перевооружению и по
вышению уровня боевой подготовки армии обороны НКР. Указанные меры 
приобретают все большую значимость на фоне укрепляющегося статускво 
в регионе, продолжающейся гонки вооружений и отсутствия перспектив 
продвижения в переговорном процессе. 

Последняя встреча президентов Армении и Азербайджана, прошедшая 
24 июня 2011 г. при посредничестве их российского коллеги Дмитрия Мед
ведева в Казани, закончилась практически полным провалом: несмотря на 
активную подготовительную работу посредников из Минской группы ОБСЕ 
в этот раз руководство Азербайджана отвергло предложения российского 
президента. Казанская встреча в очередной раз наглядно продемонстриро
вала, что достижение компромиссного урегулирования пока что затрудни
тельно. Конфликтующие стороны демонстрируют настолько диаметрально 
противоположные подходы, что не могут пойти даже на формальные взаим
ные уступки. Более того: максимальный уровень уступок, на которые гипо
тетически могла бы пойти любая из конфликтующих сторон в переговорном 
процессе, абсолютно не удовлетворяет минимальных ожиданий политичес
ких элит и/или общественностей противостоящей стороны. 

Внешние факторы также не способны поколебать неуступчивость конф
ликтующих сторон. Предлагаемые международными посредниками в лице 
Минской группы ОБСЕ Мадридские принципы по урегулированию кара
бахского конфликта не удовлетворяют ни армянские ни азербайджанскую 
стороны, которые считают, что в случае их принятия пойдут на слишком 
неоправданные и воспринятые общественностью уступки. Хотя надо при
знать, что Армению Мадридские принципы устраивают несколько больше, 
чем Азербайджан, т.к. подразумевают фактическую международную леги
тимизацию независимого статуса Нагорного Карабаха вместе с соединя
ющим его с Арменией сухопутным коридором. Однако из переговорного 
формата вытеснена самая главная конфликтующая сторона – непризнан
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ная НагорноКарабахская Республика, с которой Баку отказывается вести 
переговоры, переводя переговоры в двусторонний формат с лишь участием 
Армении и Азербайджана, что также не может способствовать успеху пе
реговорного процесса.

Международное сообщество, естественно, не очень радо отсутствию 
прогресса на переговорах, однако сам факт их проведения уже являет
ся положительным явлением, оправдывающим многолетнюю деятельность 
Минской группы и содействующим сохранению хрупкого перемирия. На
ряду с этим представляется, что за два десятилетия сложных переговоров 
среди самих посредников практически утвердилось мнение, что в условиях 
неготовности к взаимным компромиссам общественности и элит конфликту
ющих сторон любое искусственное ускорение переговорного процесса под 
прямым давлением внешних факторов не способно трансформировать или 
тем более окончательно урегулировать карабахский конфликт. Ускоренно 
навязанное «извне» решение может лишь изменить формат конфликта и 
существующий баланс сил (скорее всего, сделав ситуацию еще более не
устойчивой и взрывоопасной), а не привести к окончательному урегулиро
ванию.

Главная характеристика статускво в ситуации карабахского конфликта, 
вне зависимости от его политизированных оценок, в том, что в обозримой 
перспективе он попросту неизбежен и безальтернативен. Нынешний ста
тускво – всего лишь результат сложного внешнего и внутреннего военного, 
политического, экономического и иного рода баланса сил (См. Таблицу 1). 
Вполне возможно, что он является достаточно неприятной перспективой, 
но надо признать, что ничего лучшего ни международное сообщество, ни 
сами конфликтующие стороны с их неготовностью к взаимным уступкам (и 
неспособностью существенно изменить баланс сил) предложить пока не 
могут. 

Таким образом, складывается ситуация, что вне зависимости от желания 
внешних акторов, нынешняя ситуация вокруг карабахского конфликта их 
отчасти устраивает. Немаловажным качеством жизнестойкости статускво 
также являются два десятилетия его сохранения. В значительной степени 
статускво приемлем и для официальных Еревана и Степанакерта, хотя бы 
в силу того, что сам Нагорный Карабах (и еще кое что в придачу) давно уже 
находятся под армянским контролем. Лишь Азербайджан, проигравший в 
войне 1990х гг. и желающий вернуть себе Карабах любыми способами, 
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в том числе угрожая возобновлением боевых действий, не может смирить
ся с сохраняющейся уже второе десятилетие политической реальностью и 
стремящийся изменить существующий статускво.

Для этого у Баку в настоящее временя есть лишь одна возможность – 
угрожать возобновлением боевых действий, усиливая милитаризацию и 
региональную гонку вооружений, публично показывать постоянное повы
шение своих военных расходов, основываясь на доходах, получаемых от 
продажи своих энергоресурсов, инициировать перманентные перестрелки 
на линии фронта. Хотя многие эксперты утверждают, что военная риторика 
Азербайджана является лишь масштабным блефом, призванным заставить 
армянские стороны пойти на односторонние уступки, тем не менее, дру
гие всерьез говорят о вероятности возобновления новой войны в Карабахе. 
Азербайджанские лидеры при всякой возможности пытаются озвучивать 
миллиардные цифры своего военного бюджета, демонстрировать масштаб
ные закупки новых вооружений и военной техники, сопровождая угрозами 
возобновить боевые действия чуть ли не следующий день. Однако свои уг
розы Баку не может реализовать уже почти целое десятилетие. Это гово
рит или о сохраняющемся военнотехническом балансе или же о наличии 
серьезных внешнеполитических ограничений. Скорее всего, справедливо 
и то и другое: сложная комбинация военных и политических факторов не 
позволяют президенту Ильхаму Алиеву решиться на новую войну.

Хотя мировое сообщество, и особенно странысопредседатели МГ ОБСЕ 
постоянно заявляют о неприемлемости возобновления боевых действий в 
зоне конфликта, создается впечатление, что только лишь авторитета и ре
шимости внешних акторов может быть недостаточными для предотвращения 
возобновления Баку новых боевых действий. В данной ситуации Армения 
и Нагорный Карабах (при молчаливом согласии МГ ОБСЕ) во многом вы
нуждены самостоятельно применять свои методы и подходы, чтобы предо
твратить возобновление боевых действий и сохранить стабильность в зоне 
конфликта. В условиях невозможности достижения даже в среднесрочной 
перспективе компромиссного урегулирования, важнейшей задачей в зоне 
конфликта становится именно сохранение стабильности путем использова
ния армянскими сторонами политики сдерживания27.

27 См. подробнее: Minasyan, Sergey, “The Quest for Stability in the Karabakh Conflict: 
Conventional Deterrence and Political Containment”, PONARS Eurasia Memo No 188, Septem
ber 2011 (available from http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pepm_188.pdf).
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Как и при планировании американскими и советскими стратегами ядер
ного сдерживания времен Холодной войны, применительно к ситуации ка
рабахского конфликта основными целями уже конвенционального сдержи
вания (т.е. сдерживания с помощью обычных вооружений) также являются 
не только вооруженные силы и военные объекты противника, сколько инф
раструктурные и промышленные предприятия, а также военнополитичес
кое руководство. Ведь сдерживание или «устрашение» противника – кате
гория в первую очередь политическая, а не военнотехническая. Смыслом 
«устрашения» путем «сдерживания» является недопущение реализации 
противником политического акта (в полном соответствии с хрестоматийным 
определением Клаузевица) – начала военных действий. 

По результатам боевых действий 1990х гг. карабахские войска вышли 
на географические удобные границы с господствующими высотами, кото
рые намного легче оборонять (особенно после того, как они были оснаще
ны эшелонированной линией фортификационных укреплений), и поэтому у 
армянских сторон нет никаких рациональных причин первыми начинать бо
евые действия. Так как угрозы возобновления военных действий раздают
ся исключительно со стороны официального Баку, политика сдерживания 
применяется исключительно армянскими сторонами, незаинтересованными 
в возобновлении боевых действий и стремящимися путем повышения «цены 
войны» сдержать начало новой войны в Карабахе. Очевидно, что в случае с 
Азербайджаном приоритетными целями армянского сдерживания являются 
в первую очередь объекты промышленной добычи и переработки энергоре
сурсов, пути их транспортировки и сопутствующая инфраструктура. 

Исходя из этого, при анализе военного потенциала сторон карабахского 
конфликта следует рассматривать в первую очередь те виды вооружений 
и военной техники (ВВТ), которые могут иметь практическое значение в 
качестве силовых «инструментов» сдерживании, т.е. способных наносить 
эффективные «противоценностные» удары по чувствительным объектам в 
глубине территории противника (уничтожение или нанесение серьезного 
урона которым могут иметь для противника критическое значение и удер
жать его от развязывания боевых действий). С учетом слабости военно
воздушных сил конфликтующих сторон и относительной эффективности их 
ПВО, «дистанционным оружием сдерживания» в первую очередь являются 
тактические и оперативнотактические ракетные комплексы, а также круп
нокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО).
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Несмотря на имеющийся широкий арсенал дальнобойных ракет, Азербай
джан более уязвим с военнотехнической точки зрения ввиду возможности 
ответного удара по ключевым энергетическим и промышленным объектам. Ар
мянские силы могут нанести существенный урон промышленным, инфраструк
турным и коммуникационным объектам в глубине территории Азербайджана, 
что в долгосрочной перспективе негативно скажется на его экономическом 
и политическом развитии. На вооружении армянской армии находятся круп
нокалиберные РСЗО WM8028, а также оперативнотактические ракетные 
комплексы 9К72 «Эльбрус» (или “ScudB” по натовской классификации)29. 
С военнополитической точки зрения возможности Азербайджана в вопросе 
ответного удара по целям в глубине армянской территории, ограничены с 
учетом вероятности вовлечения России и ОДКБ в обеспечение безопасности 
Армении (об этом подробнее будет сказано ниже).

Весной 2011 г. появилась информация о том, что на вооружении армян
ской армии появились новые крупнокалиберные 300мм РСЗО «Смерч»30. 
Это существенным образом усиливает потенциал сдерживания Армении, 
т.к. долгое время основным аргументом Азербайджана в его угрозах возоб
новить военные действия явилось наличие у него именно данного типа РС
ЗО31, (а также отчасти тактических ракет «ТочкаУ» с дальностью стрельбы 
до 120 км). Наличие данных систем, как надеялись в Баку, позволяли бы 
вести «дистанционные» боевые действия, не штурмуя эшелонированную ли
нию фортификаций карабахских войск и не неся при этом тяжелые потери. 
Однако с появлением на вооружении армянских войск РСЗО «Смерч» и 
перспективами приобретения Арменией новых ракетных систем дальнего 
радиуса действия, у Азербайджана уже не будет подобной «роскоши».

Поэтому теперь азербайджанское военнополитическое руководство 
встает перед серьезным выбором. Азербайджан может начать полномас

28 8 ПУ 273мм РСЗО WM80 китайского производства (с максимальной дальностью 
стрельбы, в зависимости от типа ракеты, от 80 до 120 км) были закуплены Арменией в конце 
1990х и в начале 2000х гг. Впоследствии в СМИ появлялась информация о закупках Ар
менией модернизированных ракет с увеличенной дальностью стрельбы.
29 В том числе 8 пусковых установок 9П117М и как минимум 32 ракет Р17, передан
ных Армении из состава 176й ракетной бригады 7й гвардейской армии в рамках раздела 
советского военного имущества в середине 1990х гг. Ракеты Р17 имеют дальность стрельбы 
до 300 км при круговом вероятном отклонении при стрельбе на большую дальность до 0,6 км.
30 Harutyunyan, Sarkis, “Armenian Military ‘Interested’ in Russian Rocket Systems”, RFE/
RL – Armenia, http://www.azatutyun.am/content/article/24228862.html, 6 June, 2011. 
31 В 20042005 гг. Азербайджан закупил в Украине 12 ПУ РСЗО 9А52 «Смерч» с 
дальностью стрельбы, в зависимости от типа ракеты, от 70 до 90 км.
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штабные боевые действия, что приведет к активному использованию все
ми конфликтующими сторонами тяжелой артиллерии, РСЗО, тактических 
и оперативнотактических ракет. Но это однозначно приведет к огромным 
людским и материальным потерям, уничтожит всю энергетическую и ком
муникационную инфраструктуру Азербайджана без какихлибо гарантий 
на быструю победу или блицкриг. Особенно с учетом того фактора, что 
боевые действия будут исчислять днями и даже не неделями: мировое со
общество большего просто не допустит. 

Другой опцией для Азербайджана может стать отказ от использования 
крупнокалиберных РСЗО и тактических ракет в надежде, что и армянские 
стороны аналогично откажутся от того же в случае возобновления боевых 
действий, что представляется более чем маловероятным. Но даже если ги
потетически допустить данную возможность, то тогда Азербайджан будет 
вынужден ограничиться лишь требующими тяжелых потерь лобовыми проры
вами карабахских фортификационных линий, укрепляемых уже второе де
сятилетие с использованием господствующих высот, находящихся преиму
щественно под контролем карабахских войск. Но в таком случае сами фор
тификационные линии, лобовой прорыв которых в стиле «Сталинградской 
битвы» возможен лишь ценой очень тяжелых потерь для азербайджанской 
армии (исчисляемых даже не тысячами, а десятками тысяч жизней солдат), 
уже выступают не менее действенными и эффективными факторами сдер
живания Азербайджана. Тут надо учитывать также такое немаловажное 
обстоятельство, что в качестве ограничителя возобновления боевых дейс
твий конвенциональное сдерживание включает в себя не только фактор 
нанесения неприемлемого ущерба вероятному противнику. Важную роль 
играет и то, что в военностратегической науке принято называть «сдер
живанием путем лишения», т.е. сдерживание ввиду осознания вероятным 
инициатором начала боевых действий невозможности достижения скорой 
и убедительной победы.

Очевидно, что Азербайджану с военной точки зрения очень трудно сде
лать выбор между этими двумя альтернативами. В любом случае, цена войны 
будет слишком высокой, а ее перспективы – более чем неопределенными. 
Поэтому, как представляется, у азербайджанского военнополитического 
руководства остается лишь одна возможность, которую оно и пытается бла
горазумно использовать – усиливать региональную гонку вооружений, наде
ясь экономически и политически истощить Армению и Нагорный Карабах. 
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Однако при этом забывается одна очень существенная деталь. В отли
чие от Азербайджана, Армения имеет возможность поддерживать пари
тетную асимметричную гонку вооружений за счет безвозмездных и льгот
ных поставок оружия своим военнополитическим союзником – Россией, а 
также в силу преференций своего членства в ОДКБ. То, что Азербайджан 
покупает, Армения зачастую получает почти бесплатно, тем самым лишь 
увеличивая свой военнотехнический потенциал сдерживания.

Таким образом, асимметричная гонка вооружений в зоне карабахского 
конфликта лишь повышает порог и снижает вероятность начала боевых 
действий. Это, конечно же, не дает полной гарантии невозобновления воен
ных действий, но создает серьезные ограничители. Пока одна из сторон во
енного конфликта неудовлетворена его итогами, перманентная опасность 
возобновления войны и попыток реванша будут еще долго сохраняться. Но 
стабильность в зоне карабахского конфликта будет сохранять уже новый 
создающийся баланс – можно его назвать «балансом угроз» (по термино
логии С.Уолта), – который вынуждает стороны придерживаться хрупкого и 
нестабильного мира в течение долгого времени.

Заключение

Анализ процессов и событий в сфере региональной безопасности на 
Южном Кавказе в 2008  2011 г. оставляет впечатление незавершеннос
ти и переходности. С одной стороны, продолжалась инерция «Пятиднев
ной войны», с другой – разворачивались события вокруг незаконченного 
армянотурецкого процесса. И, наконец, на этом фоне постепенно фик
сировался новый статускво в регионе, который, по всей видимости, имеет 
все основания сохраняться еще достаточно долго. Особенно это касается 
ситуации вокруг карабахского конфликта.

Впрочем, три последних года принесли – или сделали очевидными – и 
некоторые конкретные результаты. Так, официальное размещение рос
сийских баз в Абхазии и Южной Осетии стало первым после распада 
СССР прецедентом постоянной дислокации иностранных военных баз на 
Южном Кавказе. Другим важным итогом года стало свертывание – види
мо, на достаточно долгую перспективу – разговоров о возможности вхож
дения стран региона в НАТО. Речь, естественно, шла в первую очередь о 
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Грузии, чьи надежды на вступление в НАТО были сведены к минимуму ее 
вовлечением в войну с Россией.

Одним из важнейших итогов и перспектив рассматриваемого нами пе
риода для Южного Кавказа стало создание предпосылок для развязыва
ния паритетной асимметричной гонки вооружений32. В новом этапе мили
таризации региона с одной стороны участвует использующий свои доходы 
от продажи энергоресурсов Азербайджан, а с другой – Армения и Нагор
ный Карабах, с молчаливого согласия США и ЕС получающие «компен
сирующие» или «паритетные» трансферты вооружений от России. Этот 
новый вид гонки вооружений может в дальнейшем серьезно повлиять на 
региональную безопасность.

Грузия же в настоящее время фактически выбыла из региональной 
гонки вооружений, т.к. итоги войны с Россией резко снизили реальность 
возобновления в обозримом будущем боевых действий в Абхазии и Южной 
Осетии. Руководство Грузии приняло решение снизить военные расходы, 
ограничив их текущими затратами на уровне «минимальной оборонной 
достаточности», что позволило высвободить из бюджета значительные 
средства и использовать их для решения насущных социальноэкономи
ческих задач.

* * *

32 Под паритетной асимметричной гонкой вооружений в данном случае понимается 
система военнотехнических мер, направленных на поддержание военного баланса (парите
та) одной из сторон приобретением «оружия противодействия» (например, в ответ на закуп
ки Азербайджаном боевых самолетов и вертолетов, или бронетехники армянская сторона 
ставит на вооружение менее дорогостоящие системы ПВО или ПТУР). Военнополитическим 
измерением асимметричной гонки вооружений является способность одной из сторон под
держивать и компенсировать военный баланс, т.е. паритет военных потенциалов, за счет 
льготных поставок вооружения странойсоюзником или сотрудничества в рамках военно
политического блока.



273

С.МИНАСЯН	 ДИНАМИКА	БЕЗОПАСНОСТИ	НА	ЮЖНОМ	КАВКАЗЕ:	НЕСТАБИЛЬНОСТЬ	
ПОСЛЕВОЕННОГО	РЕГИОНА	ИЛИ	ФИКСАЦИЯ	НОВОГО	СТАТУС-КВО?

Приложение

Таблица 1. Военно-технический баланс в зоне карабахского конфликта по состо-

янию на 2010 г.33 

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

Численность регулярных 
вооруженных сил34

~70000 / ~100 000 ~ 47 000 / ~ 50000  – / ~ 20 000

Количество танков 
офиц. данные / оцен. 
данные

320 (220 Т72, 100 Т55) 
/ ~ 600 (Т80, Т72, Т55)

110 (102 Т72, 8 Т55)
/ ~ 150 – 160 (Т80, Т72, 
Т55)

 / 
~ 371 (Т72, Т55)

Боевые бронированные 
машины – ББМ 
офиц. данные / оцен. 
данные 

850 (295 БМД, БРМ1, 
БМП1,2,3, 150 БТР60,
70,80,80А, 11 – БТРД, 
393 МТЛБ) 
/ ~ 1000 ББМ 

385 (202 БМД, БРМ1, 
БМП1,2, 85 БТР152,60,
70, 80, 100 МТЛБ) 
/ ~ 450 ББМ 

 
/ ~ 459 (БМД, БМП1,2, 
БТР70, 80)

Артиллерийские системы 
калибра 120мм и выше 
офиц. данные / оцен. 
данные 

 ~ 350 (в том числе: 
12 203мм САУ 2С7 
«Пион», ~ 18 152мм САУ 
2С3 «Акация», ~ 70 122
мм САУ 2С1 «Гвоздика», 
26 120мм САУ «НонаС», 
80 122мм РСЗО БМ21 
«Град», 12 128мм RAK12)
/ ~ 600

250 (в том числе: 28 152
мм САУ 2С3 «Акация», 
10 122мм САУ 2С1 
«Гвоздика», 47 122мм 
РСЗО БМ21 «Град») 
/ ~ 350 (в том числе: 
54 152мм САУ 2С3 
«Акация», 50 122мм САУ 
2С1 «Гвоздика», 80 122
мм РСЗО БМ21 «Град»)

– / ~ 280

ПУ РСЗО большого 
калибра
офиц. данные / оцен. 
данные 

18 (12 ПУ 300мм 
«Смерч», 6 ПУ 300мм 
“Lynx” – “Extra” / 18

4 ПУ 283мм WM80 
/ 4 ПУ300мм «Смерч»35, 8 
ПУ 283мм WM80 

/ ~

ПУ Тактических и 
оперативнотактических 
ракетных систем
офиц. данные / оцен. 
данные

4 ПУ ТР 9К791 «ТочкаУ» 
/ 6 ПУ ТР 9К791 
«ТочкаУ»

 
/ 8 ПУ ОТР 9К72 
«Эльбрус» (по натовской 
классификации – “ScudB”)



Боевые самолеты 
офиц. данные / оцен. 
данные 

78 (14 МиГ29, 35 МиГ25, 
5 МиГ21, 14 Су25, 5 Су
24, 5 Су17) / 72 (14 МиГ
29, 12 МиГ2536, 4 МиГ21, 
2 МиГ23, ~ 25 Су25, 8 
Су24, 4 Су17, 2 Су20)

16 (1 МиГ2537, 15 Су25) / 
17 Су25



Ударные вертолеты 
офиц. данные / оцен. 
данные

26 Ми24 / ~ 35 Ми24 8 Ми24 
/ ~ 12 Ми24

– / 4 Ми24

33 Подсчитано на основе:	The	Military	Balance	2009/2010. IISS. London: Oxford University Press, 2009; SIPRI	
Yearbook	2010:	Armaments,	Disarmament	and	International	Security. SIPRI: Solna, Sweden, 2010, а также экспертных 
оценок.
34 “Moscow Plays Both Sides on NagornoKarabakh”. Strategic Comments, September 2010. London: IISS, 
http://www.iiss.org/publications/strategiccomments/pastissues/volume162010/september/moscowplaysbothsideson
nagornokarabakh/.
35 Закуплены в 2011 г. в Украине.
36 Боеспособные и находящиеся в летном состоянии самолеты.
37 Угнан в 1993 г. из состава азербайджанских ВВС, в нелетном состоянии.
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Системы ПВО / ЗРК С300 ПМУ2 
«Фаворит»38, С200, С125, 
С75, «Бук», «Круг», «Куб», 
«Оса», «Стрела10», ЗСУ
234 «Шилка», ПЗРК, 
ЗУ232 

/ ЗРК С300 ПТ/ПС (4 
дивизиона), С125, «Круг», 
«Куб», «Оса», «Стрела10», 
ЗСУ234 «Шилка», ПЗРК, 
ЗУ232

/ ЗРК С300, С125, 
«Круг», «Куб», «Оса», 
«Стрела10», ЗСУ234 
«Шилка», ЗСУ «Тунгуска», 
ПЗРК, ЗУ232

Военные базы иностранных 
государств и военная 
помощь

РЛС СПРН «Габала» 
(Россия), военно
техническая и 
политическая помощь 
со стороны Турции, 
сотрудничество с США 
и структурами НАТО, 
участие в международных 
миротворческих операциях

102я РВБ на территории 
Армении, Пограничная 
группа ФСБ РФ «Армения», 
членство в ОДКБ и 
военнотехническое 
сотрудничество с Россией, 
военное сотрудничество 
и помощь со стороны 
Греции, США и структур 
НАТО

Военнотехническое и 
военнополитическое 
содействие со стороны 
Армении

38 Закуплены в 2011 г. в России.
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Численность населения

Численность населения в регионах

и более линия соприкосновения войск

Нагорно-Карабахская Республика и линия соприкосновения войск
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АЗЕРБАЙДЖАН ПОСЛЕ 2008 ГОДА. 
МИЛИТАРИЗАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 
КАК НОВЫЙ ФАКТОР 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЕГИОНА

СЕРГЕЙ ШАКАРЯНЦ
Эксперт	Центра	общественных	свя-
зей	при	аппарате	президента	РА

Введение

Действия Грузии в августе 2008 г., как и ответная реакция Россий
ской Федерации, в итоге стали новой точкой отсчёта в расстанов
ке заинтересованных сил и общей конфигурации геополитичес

ких реалий в Южном Кавказе. Длящаяся уже свыше трёх лет качественно 
новая ситуация представляет из себя реалии, в которых наряду с тремя 
общепризнанными южнокавказскими республиками существуют также две 
частично признанные (Абхазия, Южная Осетия) и одна пока не признанная 
(АрцахНКР), а из межэтнических конфликтов актуальным остался лишь 
один (арцахскоазербайджанский), в то время как два других уже плавно 
перешли на ступень межгосударственных противоречий с несколькими 
пластами (ГрузияЮжная Осетия, ГрузияАбхазия и ГрузияРоссия). 

Безусловно, новые реалии отразились и в политических курсах стран 
и народов Южного Кавказа, в особенности – у действующих лиц арцахс
коазербайджанского конфликта. Всё происходило и происходит на фоне 
резкой активизации внерегиональных стран. Из стран, окружающих Юж
ный Кавказ, только Россию допустимо считать сопричастной к региону, 
поскольку сама РФ также является кавказской страной. Даже Турция и 
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Иран могут признаваться имеющими отношение к Южному Кавказу лишь в 
силу того, что имеют общие границы со странами региона, которые стре
мятся подчеркнуть здесь свои интересы и не утратить контроля над текущи
ми стратегическими процессами, происходящими в регионе и вокруг него. 
Однако фактор двух антагонистических военных операций, имевших место 
в августе 2008 г. в Южной Осетии и Грузии, до сих пор накладывает свой 
тяжёлый отпечаток и на оценки значения событий более чем 3летней дав
ности, и на разработку долгосрочных перспектив развития Закавказья и 
внутрирегиональных политических процессов. 

Особенно интересна трансформация политики Азербайджана. В дни 
августовского кризиса 2008 г. многие аналитики и эксперты обоснованно 
предполагали, что власти  Азербайджана внимательно следят за развити
ем событий в Южной Осетии и в случае успешности грузинской военной 
операции могут попытаться повторить ситуацию и на арцахских фронтах. 
Благо, что в марте того же года азербайджанская сторона уже пыталась 
предпринять вооружённую провокацию против АрцахаНКР. Достаточно  
вспомнить, как Баку громогласно выражал поддержку действиям Грузии 
в Южной Осетии и тут же говорил о своём «праве» на нечто аналогичное 
(то ли тоже «операцию по восстановлению конституционного строя» [хотя 
конституционно АрцахНКР никогда не входил в состав Азербайджанской 
республики (АР) – прим.], то ли даже «антитеррористическую операцию») 
в отношении АрцахаНКР в первые 2 дня грузинской военной авантюры, и 
как смолкли голоса азербайджанских политиков и госдеятелей – а среди 
них «отметились» и руководитель Аппарата президента АР Новруз Маме
дов, и министр обороны АР Сафар Абиев, и многие другие, когда Россия 
повернула маховик военных действий в обратную сторону. И как вообще на 
какойто период в Баку прекратились разговоры и призывы о вероятности 
возобновления войны после подписания под эгидой президента РФ Дмит
рия Медведева так называемой «Майендорфской декларации» (2 ноября 
2008 г.). 

Однако все в Армении и АрцахеНКР до сих пор помнят, что именно в 
дни  агрессии Грузии против суверенной Южной Осетии и последовавших 
затем ответных действий армии Южной Осетии и Вооружённых Сил РФ в 
2008 г. решался вопрос о том, возобновит ли Азербайджан войну в регионе 
против армянских государств. И не зря, когда уже в дни годовщины Цхин
вальской трагедии, в августе 2011 г. российский президент Д.Медведев, 
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коснувшись также вопроса об АрцахеНагорном Карабахе, как бы вскользь 
упомянул о том, что «эти пять военных дней» в Южной Осетии и Грузии 
стали для Азербайджана и Армении [уверены, что глава России отметил в 
этих словах Армению лишь «для баланса»  прим.] «очень серьёзным уро
ком» и «очень показательной вещью»1, то из Баку – пусть даже и не на 
уровне высших должностных лиц, буквально посыпались обвинения в адрес 
российского президента: дескать, Москва «шантажирует» Азербайджан и 
даже угрожает вмешаться в развитие событий в случае, если Баку решится 
на военную операцию в Арцахе2.

Эти два элемента геополитических реалий августа 2011 г. наглядно  
продемонстрировали, что, вопервых, Азербайджан в течение времени, 
начиная (ориентировочно) с декабря 2008 г., значительно отошёл от того 
отрезвления, которое на время сменило традиционные милитаристскоре
ваншистские настроения на Апшероне после Цхинвальской трагедии, явно 
отдав предпочтение процессу милитаризации экономики и общества. Во
вторых, что провокационность демонстративной «забывчивости» азербайд
жанского руководства очевидна и президенту одной из странсопредседа
телей Минской группы (МГ) ОБСЕ,– то есть России, а также, не исключено, 
и партнёрам РФ по МГ ОБСЕ – то есть США и Франции. Втретьих, что, 
оказывается, сегодня в Баку реально опасаются того, что полусекретные 
приготовления Азербайджана к возможному возобновлению войны в реги
оне стали настолько известными и прозрачными не только для Армении и 
АрцахаНКР, но и странсопредседателей МГ ОБСЕ, соседнего Ирана и др., 
что годами разрабатывавшаяся вся тактика руководства АР (не только по 
Арцаху, но и по всему комплексу внешнеполитических вопросов) рискует 
завершиться безоговорочным и полноценным провалом. 

Тем не менее, имеет смысл проанализировать курс официального Баку 
на милитаризацию своей повседневной жизни, коллективного сознания 
азербайджанского общества в целом. Ведь любому беспристрастному ис
следователю априори ясно, что курс руководства Азербайджана реально 
усугубил и без того не самую стабильную обстановку в регионе, более того 
– способствовал эскалации и общей региональной напряжённости, и свое

1 Третья годовщина событий в Южной Осетии. Полный текст интервью Дмитрия Мед
ведева журналистам грузинского русскоязычного канала «Первый информационный кавказс
кий», российского Russia Today и радио «Эхо Москвы» 05.08.2011 г., издание «Вести.Ru».

2 Комментарий политолога, эксгоссекретаря Азербайджана Вафа Гулузаде, 
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1432680.html
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образной гонки вооружений. И хотя раздавшиеся 10.08.2011 г. предупреж
дения в адрес Баку со стороны начальника Генштаба всех Вооружённых 
сил Ирана генералмайора Сейеда Хасана Фирузабади касались вроде бы 
«политики в отношении Ислама», невозможно не согласиться с иранским 
военачальником. Действительно, внешнеполитический курс клана Алиевых 
губителен, и в первую очередь, для самого Азербайджана, и если ситуация 
не изменится, то, как сказал генералмайор Фирузабади, «развязка судьбы 
Ильхама Алиева [мы же смело дополним генерала: и всего Азербайджана, 
поскольку сам он в своём заявлении демонстративно называл АР не какни
будь, а именно «Арран»  прим. ] будет чёрной и мрачной»3. Мы вспомнили 
об этом в той связи, что ещё до заявлений президента РФ Д.Медведева с 
лёгкими намёками на недопустимость перевода Арцахского урегулирова
ния на военные рельсы, Азербайджан об аналогичном предупреждался как 
минимум 45 раз со стороны Тегерана. Точкой отсчёта можно избрать за
явление Посольства ИРИ в Армении от 13.05.2011 г., в котором иранская 
сторона жёстко предупредила Армению, Азербайджан и мировое сообщес
тво о том, что Иран, как единственная страна, непосредственно гранича
щая с зоной конфликта, не допустит авантюр с чьейлибо стороны, которые 
бы могли привести к иностранному военному присутствию на северных гра
ницах Ирана4. Политизированные намёки, прозвучавшие в августе 2011 г. 
со стороны президента России и начальника Генштаба всех Вооружённых 
сил Ирана в адрес азербайджанских властей, связаны именно с тем, что в 
Москве и Тегеране отлично знали о всех милитаристских приготовлениях, 
предпринимавшихся Азербайджаном на протяжении времени, начиная с 
декабря 2008 г. и по 2011 год.

* * *

3 Глава Генштаба Ирана раскритиковал Ильхама Алиева за политику в отношении 
ислама, http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&_n=1&news_id=74937

4 Иран не допустит, чтобы провокации в зоне карабахского конфликта привели к 
появлению в регионе третьих сил. http://www.panarmenian.net/rus/politics/news/69894/
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1. Милитаризм политики Азербайджана.  Явная и неявная военная 
помощь Азербайджану – в том числе и в ракурсе Арцахского вопроса. 
Особая роль Турции и Израиля. Усиление ВПК с помощью Анкары и 
Тель-Авива.

Фактор милитаризации для политики АР был характерен практически 
всегда, тем более – после подписания трёхстороннего перемирия в мае 
1994 г.  После военного поражения Азербайджан любую страницу своей 
новейшей истории писал с учётом страха перед памятью об уже понесён
ных потерях и жертвах и желания добиться военнополитического реванша 
в некой неопределённой временной перспективе. И фактические пособ
ники процесса милитаризации Азербайджана – его основные поставщики 
вооружений, боеприпасов, специализированной техники, его основные ис
точники военнофинансовой помощи из внерегиональных стран, это Тур
ция, Израиль, США, Пакистан, Саудовская Аравия. В какойто мере, так
же и отдельные частные лица или компании, группы лиц или политические 
движения Великобритании, Афганистана, всякие «Талибаны», «Аль Кае
ды» и так далее. Из странчленов СНГ – Россия, Украина, Грузия. Лишь в 
последнее время Азербайджан начал активно выходить на Белоруссию и 
Узбекистан в рамках данных вопросов. Впрочем, сейчас есть сведения, что 
посредством своих контактёров на Украине и в Израиле власти Азербайд
жана установили тесные связи и с производителями оружия из ЮАР. Ну а, 
например, теснейшие связи Азербайджана с т.н. «Турецкой республикой 
Северного Кипра» («ТРСК») мы склонны рассматривать в общем контексте 
азербайджанотурецких отношений, хотя именно Баку, правда, «посредс
твом» Нахиджеванской автономии, признал «независимость ТРСК».

Самым первым обвинили азербайджанские власти в милитаризации ре
гиона даже не Армения или АрцахНКР, а … Иран. Произошло это ещё в 
2003 г. в связи с походом 2628 сентября двух кораблей военноморских сил 
Азербайджана в Астрахань. Как сообщал в конце сентября 2003 г. иранский 
телеканал «Sahar2», пресссекретарь МИД Ирана Х.Р.Асефи обвинил Азер
байджан в милитаризации Каспия, расценив астраханский поход как «во
инственные действия». При этом, как заявил он, Тегеран оставляет за собой 
право на любые действия по «обеспечению собственной безопасности»5. 

5 Р.Оруджев, Н.Алиев. Раздражение от Астраханского похода. Иран обвиняет Азер
байджан в милитаризации Каспия. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1064923140
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Любопытно, что в адрес России не прозвучало ни одного упрёка, хотя азер
байджанские корабли побывали в российском порту по приглашению при
нимающей стороны. В данном случае характерно то, что обострение отно
шений между Азербайджаном и Ираном наглядно доказывает, что милита
ризированность политической и, естественно, экономической ориентации 
Баку своими истоками уходит, видимо, в глубину прошедших лет. Допустим, 
к тому моменту, когда реставрировавший свою власть в Баку в июле 1993 
г. Г.Алиев практически тут же взял курс на эскалацию войны и вскоре (де
кабрь 1993 – февраль 1994 гг.) попытался взять реванш за поражения на 
арцахских фронтах веснойлетом 1993 г. Так что, в какойто мере, отправ-
ной точкой новейшего процесса милитаризации Азербайджана всё же 
следует считать не 2008-й или какой-то иной год (после того, как в 1994 
г. на арцахских фронтах начало действовать Соглашение о прекращении 
огня), а именно 2003 год, когда Тегеран напомнил, что Баку грубо на-
рушает действующие международные нормы (как по Каспию, так и по 
вооружениям в регионе) и способствует эскалации напряжённости и гонке 
вооружений в регионе.

Уже в следующем году о бурных темпах милитаризации Азербайджа
на заговорили  различные российские эксперты и авторы, отмечая, что «в 
Азербайджане при мощной информационной поддержке местных СМИ 
регулярно организуются широкомасштабные акции по сбору средств для 
национальной армии. Пожертвованные деньги должны перечисляться на 
счета созданного по указу президента Г.Алиева т.н. «Фонда помощи воо
ружённым силам». В интервью российской «Независимой газете» депутат 
миллимеджлиса А.Моллазаде в этой связи заявлял: «Создание Фонда по
мощи вооружённым силам продиктовано желанием азербайджанского об
щества помочь своей армии. Сегодня общественное мнение, формируемое 
через СМИ опытными специалистами своего дела, в значительной массе 
склоняется к поддержке возможной военной акции в Карабахе. Не случай
но, практически во всех выступлениях Гейдара Алиева перед внутренней 
аудиторией красной нитью проходила мысль о том, что, в случае если пере
говорный ресурс будет полностью исчерпан, Азербайджану не останется 
другого пути решения конфликта кроме военного»6. Никто не будет оспа
ривать, что одной из причин милитаризированной направленности экономи

6 С.Ипатьев. Готовится ли Азербайджан к военному реваншу в Карабахе?
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=1462
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ческой и общественнополитической жизни АР и в те годы служило то, что 
власти Баку лихорадочно искали способы смягчения последствий войны 
и в этих целях сделали ставку на агитацию и пропаганду либо «возвра
щения» АрцахаНКР путём дипломатического шантажа, либо же «скорого 
военного реванша». Но это лишь часть правды, не учитывающая, например, 
направленности военной помощи от США. Известно, что США неоднократ
но подчёркивали, что военная помощь Вашингтона в адрес Азербайджана 
никогда не будет использована против Армении и АрцахаНКР. А реально 
осведомлённые эксперты, в том числе и американские, не скрывали, что 
помощь США в милитаризации Азербайджана направлена именно против 
Ирана. Конечно, это не исключает, что полученная от американцев помощь 
может быть задействована руководством и военным командованием АР и 
против армянских стран Закавказья.

Тем не менее, в 2004 г. эксперты с тревогой отмечали, что ещё в про
екте госбюджета на 2003 г. расходы на оборону в АР на 12,3% превышали 
военный бюджет 2002 г.. При этом, как сообщил министр финансов АР 
А.Алекперов, в статье на оборону были указаны далеко не все расходы. А 
в прессе многих стран также не раз сообщалось об амбициозных планах 
наращивания военной мощи вооружённых сил Азербайджана за счёт пос
тавок современного оружия из Турции и Израиля. Однако, конечно, резкий 
скачок милитаризации АР стартовал с того момента, когда усилилось вни
мание Пентагона США к Апшерону. Ещё в конце 2005 г. американский 
посол в Баку Р.Харниш официально заявил о начале возведения в АР двух 
передвижных радиолокационных станций (РЛС) типа TRML3D с радиу
сом действия 200300 км. Одна из них строилась в Астаре, на границе с 
Ираном, вторая – в районе Хызы, на южном склоне Большого Кавказского 
хребта. То есть – по сути, рядом с Россией и, значит, предназначалась 
для слежения за каспийской частью территории РФ. Посол также сообщил 
тогда, что договорённость об установке в АР двух РЛС была достигнута 
ещё в январе 2004 г. В феврале 2006 г. Вашингтон объявил, что резко 
увеличивает объём своей военной помощи Азербайджану и в 2006 г. 
эта сумма составит 38 млн. долл., из которых 5 млн. будет направлено на 
военное строительство и 750 тыс. долл. – на программу военного образова
ния и проведение манёвров7. В тот год даже шли разговоры о предстоящей 

7 С.Мамедов. Пентагон укрепляется в Азербайджане. Объем американской военной 
помощи Баку в этом году достигнет 38 млн. долларов. «Независимое военное обозрение» НГ.
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передаче Вашингтоном ВМС Азербайджана первой подводной лодки – для 
предотвращения возможной атаки иранских субмарин нефтяных место
рождений в азербайджанском секторе Каспия, разрабатываемых консор
циумами иностранных компаний. 

Именно наращивание военной помощи США и послужило тем факто-
ром,  который позволил Азербайджану, начиная с 2006-07 гг., оконча-
тельно отдать предпочтение милитаризации как движущему механизму 
всех политических акций и приготовлений Баку в регионе. Так, в ноябре 
2006 г. министр финансов С.Шарифов в ходе обсуждения «Проекта гос
бюджета на 2007 год» на совместном заседании постоянных комиссий 
Милли меджлиса объявил, что в 2007 г. расходы Азербайджана на оборону 
составят 907 млн. AZN или 1,1 млрд. долларов, т.е. абсолютный рост во
енных расходов по сравнению с 2006 г. составит 27,9%. Всем памятны и 
изменения в манере поведения, а также публичных заявлениях нынешнего 
президента АР И.Алиева, сменившего своего отца. «Я поставил задачу: наш 
военный бюджет должен быть равен всему бюджету Армении, а возможно 
превосходить его, так оно и будет», – заявил он по этому поводу ещё в 
2005 г. В 2006 г. военные затраты Азербайджана должны были составить 
порядка $100 млн. Хотя, как указывали некоторые непроверенные данные, 
реально военные затраты Азербайджана были в 5 раз больше.  А в 2007 г. 
на оборону уже планировалось потратить $1 млрд.8.  Поэтому не следует 
особо удивляться тому факту, что именно с 2007 г. власти АР решили при
ступить к собственному производству вооружений. 25 июня 2007 г. пре
зидент АР И.Алиев, выступая на церемонии выпуска в Азербайджанском 
высшем военном училище имени Г.Алиева, объявил, что в Азербайджане 
будет создан сильный военнопромышленный комплекс (ВПК). «До конца 
2007 года Министерство военной промышленности Азербайджана начнет 
выпускать первую продукцию»,  сообщил он, отметив, что «у страны есть 
все возможности для производства вооружений, военной техники». Он так
же заявил, что «Азербайджан увеличит расходы на оборону, в том числе 
на приобретение вооружений и военной техники за рубежом». По словам 
И.Алиева, за последние 4 года военные расходы Азербайджана увеличи
лись в 8 раз  со $135 млн. до миллиарда. «Сейчас они (военные расходы) 
занимают первое место в расходах госбюджета Азербайджана»,  сказал 

8 С.Мартиросян, Милитаризация Южного Кавказа, 21.12.2006.
http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2068
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президент АР, считая это естественным, учитывая, что страна продолжает 
находиться в состоянии войны. Азербайджанский лидер подчеркнул, что 
финансовые возможности страны, которые увеличиваются с каждым годом 
благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов, позволяют укреп
лять военный потенциал и выделять крупные средства на оборону9. И тут 
же, естественно, обосновал это решение Арцахской проблемой и необхо
димостью противодействовать Армении: «Азербайджан никогда не предо
ставит независимость Нагорному Карабаху. Нагорный Карабах никогда не 
будет присоединён к Армении… Мы должны атаковать Армению на всех 
направлениях – политическом, экономическом, дипломатическом, инфор
мационном, пропагандистском. Мы не хотим решать вопрос военным путем, 
но должны быть готовы к этому…»10. 

Итак, ещё примерно за год до развёртывания Цхинвальской траге-
дии и последствий военной авантюры Грузии, Азербайджан, пользуясь 
изменениями настроений в Вашингтоне, а также фактическим увеличени
ем объёмов американской военной помощи  увеличил обороты милита-
ризации и финансирования данного процесса. При этом отметим, что 
это было сделано по сути, в обход на не отменённой на тот момент 907
й поправки к «Акту в поддержку свободы», запрещавшей США оказывать 
прямую военную помощь Азербайджану до тех пор, пока Баку не прекратит 
блокаду АрцахаНКР и Армении. Своими действиями Азербайджан внёс в 
процесс милитаризации качественно новый фактор – производство воору
жений и боеприпасов по иностранным лицензиям и с помощью иностран
ных специалистов на своих собственных предприятиях.         Даже активная, 
явная или законспирированная, военная помощь Турции и Израиля, о чём 
мы поговорим и отдельно, на протяжении предыдущих лет (19912006 гг.) 
не давали Азербайджану столько уверенности и возможностей, чтобы Баку 
принял бы решения, о которых заявлял И.Алиев в период правления, допус
тим, А.Алиева «Эльчибея» или Г.Алиева.  Заметим, что, например, только 
в 2005 г. Турция оказала Азербайджану военную помощь в размере $170 
млн. – в несколько раз больше, чем военная помощь США в 2006 г. Только 
явные импульсы поддержки со стороны США привели к тому, что уже к 
началу 2008 г. власти Азербайджана твёрдо шли по пути подготовки к 

9 Азербайджан приступает к производству собственной военной техники;
http://www.izvestia.ru/news/402715

10 Там же.



287

С.ШАКАРЯНЦ	 	 	 АЗЕРБАЙДЖАН	ПОСЛЕ	2008	ГОДА.	МИЛИТАРИЗАЦИЯ	
АЗЕРБАЙДЖАНА	КАК	НОВЫЙ	ФАКТОР	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	РЕГИОНА

неким военным сценариям развития ситуации в регионе. Вот преданные 
широкой огласке данные мая 2011 г. По данным Стокгольмского института 
исследования проблем мира (SIPRI), Азербайджан только в 2006 2007 гг. 
закупил у России 73 танка Т72, 20 боевых вертолётов Ми24 у Украины, 
5 истребителей Су25 у Белоруссии. Кроме того, успешно развивается со
трудничество Азербайджана в этой сфере с Турцией и Израилем. В 2010 
г. министр обороны Турции В.Генуль заявил, что военная помощь Турции 
Азербайджану превысила $200 млн., сообщало радио «Свобода».

Летом 2009 г. в ходе визита президента Израиля Ш.Переса в Баку был 
подписан ряд важных договоров в сфере военнотехнического сотруд
ничества между двумя  странами. В том числе был подписан договор о 
создании в Азербайджане завода по изготовлению беспилотных самолё
товразведчиков (БПЛА) и сборки современной военной техники. Израиль
ские источники сообщали, что для подписания этих договоров, в течение 
4 лет шли тайные переговоры между Израилем и Азербайджаном. 
Есть сведения, что Азербайджан ведёт работы по приобретению у Изра
иля беспилотников и вооружений, наносящих точечные удары по цели11. 
Сопровождается это и увеличением военного бюджета. Если оборонные 
расходы Азербайджана в 2004 г. составляли $175 млн., то военные рас
ходы в госбюджете Азербайджана на 2011 г. будут увеличены на 39 млн. 
735 тыс. манатов и доведены до 1 364 796 025 манатов. Из этих сумм 
1 270 857 361 манат предназначен для Министерства обороны, 92 932 
391 манат предназначен для Госпограничной службы. В свою очередь, 
34 506 900 манатов будут направлены на обеспечение зарплат и пен
сий, 188 014 055 манатов на укрепление оборонного потенциала страны, 
3 374 102 маната на применение новых тарифов за квартплату, комму
нальные, коммуникационные услуги, 49 163 227 манатов на укрепление 
материальнотехнического обеспечения. 88 955 655 манатов из статьи о 
военных расходах будут направлены на мероприятия по обеспечению на
циональной безопасности, в том числе 86 955 655 манатов Министерству 
нацбезопасности, 2 000 000 манатов будут направлены на укрепление 
материальнотехнического обеспечения в этой области. На прикладные 
исследования в области оборонной промышленности Министерству обо
ронной промышленности будут направлены 2 326 428 манатов, на другие 
расходы же 2 656 571 манат. Бюджеты Внутренних войск и Службы спе

11 См. www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1403604.html
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циальной госохраны финансируются по разделу  правоохранительных ор
ганов. В 2011 г. из бюджета для Внутренних Войск предусмотрено 62 862 
743 маната, для Службы специальной госохраны  – 68 300 702 маната. 
Помимо этого для специальных проектов оборонного назначения в бюд
жете предусмотрено 1 087 млн. манатов. Таким образом, сумма средств, 
направленных Азербайджаном на военную отрасль составит 2 582 959 
470 манатов (3, 27 млрд. долларов США)12. Эксперты отмечают, что дан
ная сумма составляет не меньше 6,2% от валового внутреннего продукта 
(ВВП) республики. 

Но это – не окончательные расходы Азербайджана «на войну». По заяв
лению министра финансов АР С.Шарифова, помимо чисто военных расхо
дов, в 2011 г. $1,36 млрд. будет потрачено на нужды оборонной промыш
ленности. Таким образом, в сумме расходы на военные нужды и развитие 
«оборонки» в Азербайджане составят $4,46 млрд., или 8,9% от ВВП АР13. 
При этом раз за разом И.Алиев с гордостью отмечает, что в Азербайджа
не производится около 500 видов военной продукции. Где здесь бравада, 
а где реальные факты, сказать трудно – ещё с советских времён известны 
пристрастия азербайджанских «ханов» к дутым цифрам в статистических 
данных и завышенной самооценке и саморекламе. Однако факт остаётся 
фактом – на военном параде в Баку 26 июня 2011 г., посвящённом Дню 
вооружённых сил АР, действительно были  продемонстрированы самые 
последние марки оружия и военной техники, имеющейся в арсенале ар
мии Азербайджана. В том числе – приобретённый у России совсем уж 
недавно зенитноракетный комплекс (ЗРК) С300 типа «Фаворит». 

Как сообщал ряд российских источников, в целом за последние 10 лет 
(т.е. начиная  с 2001 г.) военный бюджет Азербайджана вырос в двадцать 
раз: с $160 млн. в 2003 г. до 3,3 млрд. в нынешнем. Баку активно перевоо
ружается и модернизирует старую советскую технику. В 2008 г. закупил у 
Израиля миномёты, боеприпасы, реактивную артиллерию и оборудование 
для спецсвязи, аналоги которого не мог бы приобрести ни в США, ни в 
Европе, ни в СНГ. В 2004–2006 гг. азербайджанская армия получила 45 
танков Т72, произведённых на Украине, и 60 аналогичных белорусских. 
В 2007 г. 62 танка той же модели были куплены в России. Тогда же Ук

12 Военный бюджет Азербайджана будет увеличен.
http://www.vestikavkaza.ru/news/politika/army/37489.html

13 В.Мухин. Милитаризация постсоветского пространства. 
«Национальная оборона»  №6 июнь 2011.
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раина поставила Баку 9 истребителей МиГ29, три БТР3У и до 13 тыс. 
автоматов Калашникова, а с Россией удалось заключить контракт на 70 
БТР80А14. Уже в июле 2011 г. поступили сообщения о закупках Азер
байджаном и иного оружия. Как сообщал интернетресурс 1news.az со 
ссылкой на официальный сайт ООН, в докладах, представленных рядом 
стран в Регистр обычных вооружений ООН, присутствует информация 
о проданных Азербайджану вооружениях и военной техники. Согласно 
докладам, в 2010 г. Турция продала Азербайджану 35 броневых машин, 
Украина – 71 БТР70 (без вооружения), 7 самоходных артиллерийских 
установок (САУ) «Гвоздика» 2С1 калибра 122 мм, 1 вертолёт Ми24Р, 1 
управляемый противоракетный комплекс; Словакия – 1 боевую машину 
типа 2А42 и устанавливаемую на вертолёты автоматическую пушку; Бело
руссия – 30 пушек Д30 калибра 23, 1 боевой самолёт «Су25»; Босния и 
Герцеговина (БиГ) – 10 реактивных залповых систем RAK12 калибра 128 
мм и 20 тыс. ракет к ним. Кроме того, за 2010 г. Турция осуществила про
дажу 110 пистолетов, Украина – 3 тыс. автоматов и пистолетовавтоматов, 
Австрия – 160 пистолетов15.

А вот данные российского журналиста Е.СозаеваГурьева: «В течение 
20042006 гг. его [Азербайджана – прим.] армия получила 45 танков Т72 
из Украины и 60  танков Т72 из Белоруссии. В 2007 г. 62 танка той же 
модели поступили из России. Это позволило сухопутным войскам полно
стью отказаться от устаревших Т55. Из Украины в том же году Азербай
джан получил 55 буксируемых гаубиц Д30, 9 истребителей МиГ29, три 
БТР3У и до 13 тысяч автоматов Калашникова. В 2007 г. Баку подписал 
контракт на поставку 70 российских БТР80А. Не менее урожайным для 
азербайджанской армии стал и 2008 г. Среди новинок – израильские бес
пилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня 
IMI Lynx. Из Белоруссии поставлены 3 самоходные пушки 2С7 калибра 
203 мм. Но главным поставщиком остаётся Украина. В 2008 г. Украина 
поставила Азербайджану 18 самоходных гаубиц 2С1 калибра 122 мм, 
32 БТР70, 3 оперативнотактических комплекса «ТочкаУ», 21 ракету 
Р27 класса «воздухвоздух», 10 пусковых установок 9П58М переносного 
зенитноракетного комплекса 9К43 «Стрела3» и 18 ракет 9М361. По 

14 См., например, Д.Карцев. Другая кавказская война: Как Армения и Азербайджан 
готовятся сразиться за Карабах. 30.06.2011; http://www.rusrep.ru/article/2011/06/30/kavkaz/

15 Известен список военной техники, закупленной Азербайджаном у ряда стран в 
2010 году; 25.07.2011 г. http://www.1news.az
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данным на 2009 г., в вооружённых силах Азербайджана – 381 танк, около 
400 артсистем, 180 боевых машин, 75 боевых самолётов разных поколе
ний и до 15 вертолётов»16.

По оценке армянских и зарубежных экспертов, милитаризацию АР су
щественно  подстегнёт также и подписанный 16 августа 2010 г. между 
Азербайджаном и Турцией Договор о стратегическом партнёрстве и вза
имной помощи между этими странами. Напомним, что документ состоит из 
23 статей и 5 разделов: «Военнополитические вопросы и вопросы безо
пасности», «Вопросы военного и военнотехнического партнёрства», «Воп
росы экономического партнёрства», «Гуманитарные вопросы», «Общие и 
заключительные вопросы». Во второй статье договора говорится, что если 
одна из сторон подвергнется вооружённому нападению или агрессии со 
стороны третьего государства или государств, то стороны, используя все 
возможности, окажут друг другу взаимную помощь. Третья статья предус
матривает тесное сотрудничество в сфере оборонной и военнотехнической 
политики. Стороны также будут противодействовать вызовам региональной 
и международной стабильности, безопасности, в частности, терроризму во 
всех его проявлениях. Азербайджанский парламент ратифицировал дан
ный Договор очень оперативно (и понятно, почему) – ещё 24 декабря 2010 
г. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) аналогичное решение 
приняло 10 марта 2011 г.

Наличие данного Договора, даже ещё когда он не был ратифицирован 
и Баку, ещё больше развязало руки азербайджанским властям. Тем более, 
они стали более наглыми после актов взаимных ратификаций данного доку
мента. Так, ещё 4 июня 2011 г., т.е. в преддверии Казанской встречи пре
зидентов РФ, Армении и Азербайджана по Арцахской проблеме, начальник 
прессслужбы министерства обороны АР Э.Сабироглу во время пресскон
ференции, проведённой на линии соприкосновения противоборствующих 
армий в зоне конфликта, заявил, что «новая война в Карабахе неизбежна». 
При этом, разумеется, попытавшись свалить ответственность на Армению: 
«Армения постоянно срывает мирные переговоры по урегулированию на
горнокарабахского конфликта, чем делает неизбежным военный путь ре
шения проблемы. В конечном итоге, азербайджанский солдат оправдает 
надежды народа, руководства страны, верховного главнокомандующего и 

16 Е.СозаевГурьев. Армия Азербайджана реформируется для реванша, 13.02.2010 г. 
http://www.infox.ru/authority/foreign/2010/02/12/azyerbaydzhan.phtml



291

С.ШАКАРЯНЦ	 	 	 АЗЕРБАЙДЖАН	ПОСЛЕ	2008	ГОДА.	МИЛИТАРИЗАЦИЯ	
АЗЕРБАЙДЖАНА	КАК	НОВЫЙ	ФАКТОР	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	РЕГИОНА

освободит оккупированные земли от врага. Азербайджан готовится к этому 
и враг должен это знать»17. В июле 2011 г. вицепремьер правительства 
Азербайджана А.Гасанов в интервью турецкой газете «Hurriyet» вообще от
кровенно заявил, что Баку планирует «объявить войну». Интересно, кому?  
Якобы «не существующему», по «азербайджанской версии», АрцахуНКР 
или всётаки конкретно Армении? Щепетильный момент, в том, что даже акт 
объявления войны АрцахуНКР  это и одновременно акт государственного 
признания независимости второго армянского государства в Закавказье. 
Правда, оговаривается, что с осознанием «необходимости вести перегово
ры с теми, кто создал эту проблему», в чём турецкая «Hurriyet» увидела на
мёк А.Гасанова на «внешних покровителей Армении». «Азербайджанской 
стороной неоднократно подчёркивалось, что если процесс урегулирования 
конфликта будет протекать в таком русле, мы объявим войну. Мы хотели 
бы, чтобы Турция поддержала нас в этом вопросе, но есть междуна
родные соглашения. Также подписано стратегическое соглашение между 
Россией и Арменией. Турция не может оказать нам военную помощь, но 
поддерживает нас политически. В любом случае, не думаю, чтобы Турция 
вступила в войну с Россией»,  заявил Гасанов18. 

Разумеется, в качестве шага двух сторон, также направленного на развя
зывание рук Азербайджану в плане милитаризации региональных процес
сов, следует рассматривать и подписанное 15 сентября 2010 г. согла-
шение о создании Высшего совета  стратегического сотрудничества 
Азербайджана и Турции (ВСССАиТ). Повторим, что до этих двух докумен
тов военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией осуществля
лось согласно Соглашению в области военного образования, подписанному 
11 августа 1992 г., и «Соглашению о техническом и научнообразователь
ном сотрудничестве в военной сфере» от 10 июня 1996 г. То есть, даже 
при возросшем уровне наглости и увеличивающемся желании вовлечь Ан
кару в ситуацию в Закавказье, тем не менее, азербайджанские руководите
ли не утратили здравого смысла и попрежнему ожидают внешней помощи. 
Что, кстати, подтвердили июльские (2011 г.) откровения зам. главы МИД 
АР А.Азимова, являющегося к тому же личным представителем президен
та Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. В 
интервью московской радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что, Азербай

17 См. www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1412390.html

18 См. www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1428162.html
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джан обеспокоен присутствием российских военных на территории Арме
нии и, по его мнению, России нужно переключиться с милитаристской на 
экономическую концепцию присутствия в Закавказье, т.е., судя по контекс
ту заявления А.Азимова, «отдать» АрцахНКР Азербайджану. «Увы, Россия 
считает необходимым держать на территории Армении вооружённые силы. 
Мы видим всё меньше и меньше основания для такой милитаристской кон
цепции её присутствия в Южном Кавказе – пришло время менять танки на 
танкера, то есть военную форму присутствия на экономическую»19. Чётко 
заметно, что и А.Гасанов, и А.Азимов, и, безусловно, их общий «ханхозя
ин», панически боятся резкой реакции  со стороны всех странсопредседа
тельниц МГ ОБСЕ, но, в первую очередь, именно со стороны России.  

Самое главное во всём процессе милитаризации АР – то, что данные 
действия азербайджанских властей грубо нарушают обязательства, нало
женные на Баку международным сообществом и принятые азербайджан
ской стороной согласно Договору о сокращении обычных вооружённых 
сил в Европе (ДОВСЕ), предусматривающим так называемые «фланговые 
ограничения» в вооружениях на Кавказе. Согласно своей квоте по ДОВСЕ 
Азербайджан не имеет права обладать в регионе более чем 220 танками, 
220 боевыми бронированными машинами (ББМ), в том числе 135 боевыми 
машинами пехоты (БМП), 285 артсистемами, 100 боевыми самолётами и 
50 ударными вертолётами. В реальности же Азербайджан после распада 
СССР уже получил техники больше, чем ему полагалось по его квоте: 436 
танков, 558 БМП, 389 БТР, 388 артсистем, 63 самолёта, 8 вертолётов. Если 
учесть только имеющиеся данные по военным поставкам Азербайджану в 
200406гг., в 200607 гг., а также в 2010 г., то мы увидим, что бакинские 
власти многократно превысили объём закупленной военной техники: 178 
танков различных модификаций (от Украины, Белоруссии и РФ); 183 ББМ 
(от Украины, РФ, Турции и Словакии); 15 боевых самолётов (Украина, Бе
лоруссия) – хотя, вообщето, больше, если учесть, что количество БПЛА, 
переданных Азербайджану Израилем и Турцией, реально не называлось; 
21 боевой вертолёт (Украина); практически неисчислимое количество арт
систем, в том числе систем реактивного залпового огня (СРЗО), приравни
ваемых к разновидности оружия массового поражения. Один только Изра
иль передал Азербайджану несколько десятков таких систем и различных 
миномётов, 10 единиц – протурецкое руководство МусульманоХорватской 

19 См. www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1426758.html
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Федерации БиГ, и т.д. А ведь и после войны 199194 гг. у Азербайджана 
оставалось на балансе до 50% (как минимум) всей переданной ему после 
распада СССР военной техники. Тем самым, уровень милитаризации нынеш
него Азербайджана достиг такого уровня, что, по словам начальника Глав
ного штаба Вооружённых сил Армении генералполковника М.Арутюняна, 
у Азербайджана ещё в 2007 г. было в 1,52 раза больше танков и ББМ, в 
22,5 раза больше артиллерийских систем и т.д., чем разрешается иметь20.  
Но ситуация такова, что международное сообщество не может или не хочет 
выдвинуть реальных механизмов противодействия усиленной милитариза
ции Азербайджана. 

Ещё в конце 2007 г. различные армянские источники наглядно показа
ли,  посредством какой именно «арифметики» и жонглирования статисти
ческими данными официальный Баку врёт международным инстанциям о 
своих вооружениях. В момент подписания договора о прекращении огня, 
Азербайджан всё ещё обладал солидным количеством тяжёлого вооруже
ния. При этом это оружие продолжало превышать допустимые нормы ДОВ
СЕ (см. выше).  ДОВСЕ допускает, конечно, чтобы помимо этих квот, страна 
имела так же некоторое количество тяжёлого вооружения, но подчинён
ного другим силовым структурам. Так, в 1995 г., по официальным данным 
Азербайджан располагал следующим количеством оружия, подпадающего 
под ДОВСЕ:

 танки – 285 (Т72 – 155, Т55 – 130);
 ББМ – 879/465*  (в том числе 835/456, которые находились в армии и 

44/9 БМП в других вооружённых структур);
 артиллерия – 347 (из которых 343 в армии, 4 в других вооружённых 

структурах);
 самолёты – 58;
 вертолёты –18.
*Тут	и	далее	запись	для	ББМ	–	879/465	означает	879	ББМ,	из	которых	465	БМП.

Как видим, по танкам, ББМ и артиллерии Азербайджан превышал до
пустимые нормы. В последующие годы Баку стал «сокращать» вооружение, 
списывая и переподчиняя его другим вооружённым структурам. В итоге, в 
2006 г. Азербайджан заявил, что у него осталось:

20 Военнополитическая составляющая урегулирования конфликта, 2007 г.
http://www.nkr.am/ru/themilitarypoliticalconstituent/66/
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 танки – 217 (Т72 119, Т55 98);
 ББМ  – 379/289 (из которых в армии – только 185/121);
 артиллерия – 260;
 самолёты – 62;
 вертолёты – 15.

И, таким образом, азербайджанцы заявили, что полностью выполнили 
требования ДОВСЕ (излишек ББМ не в счёт, так как этот излишек был пере
подчинён другим  силовым структурам, что допустимо по ДОВСЕ). Но надо 
быть наивным, чтобы поверить, что Азербайджан добросовестно распилил 
68 танков, 400/176 ББМ и 87 артиллерийских установок. Всё это как было, 
так и оставалось на вооружении. Некоторое количество этого оружия мог
ло быть списано по причине полной негодности, а ещё несколько единиц 
танков и БМП взорвались во время учений, но в целом всё это вооружение 
и до сих пор находится в вооружённых силах АР. Вдобавок ко всему этому, 
с 1995 г. Азербайджан активно покупал и продолжает покупать новое ору
жие. По данным, представленным самим Азербайджаном, за период 1995
2006 гг. азербайджанцы купили следующее вооружение:

 танки – 106;
 ББМ  – 25;
 артиллерия  – 209;
 самолёты  – 18.

А по сводным данным странэкспортёров (sic!), Азербайджан купил сле
дующее вооружение:

 танки – 171;
 ББМ  – 65;
 артиллерия  – 226;
 самолёты  – 33.

При этом, если сопоставить данные по самолётам, то окажется, что 
Азербайджан купил в общей сложности 46 (13 Миг29, 13 Су25, 12 Л39, 
8 Миг25) единиц авиатехники. Зачем Азербайджану 8 Миг25х, когда у 
него и так их почти 50 ед., не понятно, тем более что Миг25й в Арцахе, да 
и в Армении, практически бесполезен. Таким образом, суммарно Азербай
джан только на 2007 г. обладал:
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 танки – 456 (Т72 – 326, Т55 – 130);
 ББМ – 900 (из которых больше половины БМП);
 артиллерия – 573;
 самолёты – 104;
 вертолёты – 15 или 18.

Ну и то, что было куплено, но не отражено нигде (а такие тоже есть – 
например,  израильские и турецкие РСЗО). Повторимся – нельзя исключать, 
что было куплено ещё много чего, о котором в ООН  и, допустим,  в SIPRI 
не сообщили ни Азербайджан, ни страныпродавцы, а также не исключено, 
что небольшая часть этого вооружения действительно была списана. Та
ким образом, Азербайджан не только не уменьшил количество своего тяжё
лого вооружения до допустимого уровня (речь ориентировочно о ситуации 
200607 гг.), но ещё и увеличил количество танков на 60%, ББМ на 2,8%, 
артиллерии на 65,1% и авиации на 79,3%21. Однако по данным на середину 
2009 г., на вооружении армии Азербайджана состояли 182 танка Т72, 62 
из которых были получены из России в 2008 г., сто Т54 и Т55, около ста 
единиц Т62 и Т64 и 15 Т80У22. Итого – почти 400 единиц, но учтём качес
твенный сдвиг – появление в списке моделей Т80У.

Интересно, что по свидетельству азербайджанских же авторов, в 2009 
г., на самом деле на балансе военновоздушных сил Азербайджана к се
редине февраля 2009 г. состояло 196 боевых и вспомогательных самолё
тов и 76 боевых вертолётов, а также якобы 6 БПЛА. «В настоящее время 
в авиапарк входят выпускавшиеся в советские времена Миг21, Миг23, 
Миг25, Су24 и Су25, а также закупленные в 2006 г. у Украины Миг29 
четвёртого поколения, военнотранспортные самолеты Ил76 и Ан советс
кого производства, а также бомбардировщик Ту16. В это же время обсуж
дается закупка у Пакистана самолётов JF17 Thunder (гром). Кроме того, 
в арсенале ВВС числятся выпускаемые в Чехии и Украине учебнобоевые 
самолеты L29 и L39, а также входящие в парк Государственной погранич
ной службы и ДОСААФ лёгкие самолёты «Як» для перевозки десанта. Ос
новное место в вертолётном парке занимают вертолеты, производившиеся 
в СССР и производящиеся ныне в России – Ми27, Ми8 и Ми6. В прошлом 

21 Милитаризация Азербайджана, 2007 г.  http://www.koreolan.org/blog/archives/1405

22 Израиль модернизирует азербайджанские танки Т72, 18.10.2010 г.
http://lenta.ru/news/2010/10/18/t72/
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году был подписан договор о закупке в России Ми171. помимо ВВС, вер
толетные эскадрильи имеют ГПС и Внутренние войска, а также МЧС. На 
балансе ВВС Азербайджана находятся беспилотные планеры (PUA) марок 
«Orbiter» и «Aerostar» производства израильской компании «Aeronaytiks». 
Эти планеры впервые были продемонстрированы на военном параде в Баку 
в прошлом году. Как сообщает израильская пресса, в настоящее время 
Азербайджан время ведёт переговоры о приобретении PUA типа «Hermer» 
и «HeronTP». Кроме того, республика интересуется PUA Heron»23.

Из приводимого азербайджанскими авторами списка маркировки и ко
личества авиатехники по Закавказью наглядно видно – только Баку грубо 
нарушает обязательства по ДОВСЕ:

Самолёты авиапарков стран Южного Кавказа (2008 г.)

Марки Азербайджан Грузия Армения

Mиг21 21
Mиг25 31 1
Mиг29 49
Су17 4
Су24 19
Су25 29 24 15
JF17 4/26
L29 8 2 4
L39 12 18

Ил76 3
Як52 12 16
Aн12 1
Aн 24 1 1
Aн32 1
Ту134 1 2

23 Р.Сулейманов. Возможности военной авиации Азербайджана, 2009 г. Баку, АПА.
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Вертолётные парки стран Южного Кавказа (2008 г.)

Марки Азербайджан Грузия Армения

Mи2 ? 7 9
Mи6 4
Mи8 13 18 16
Mи9 ? 2

Mи24 49 12 16
Mи17 4 3

Mи171 6
Bell UH1H  8

Беспилотные аппараты24

Азербайджан Грузия Армения

6 24 Нет24

Правда, ещё в предыдущие годы был ряд оговорок относительно коли
чества, в  частности, авиатехники у Азербайджана. Например, некоторое 
преимущество Азербайджана в ВВС, как признавали российские и запад
ные эксперты, сводится к минимуму ввиду наличия у Армении сильной сис
темы ПВО. По сведениям главного редактора «Military Balance» Кристофе
ра Лэнгтона, из 48 боевых самолётов в вооружённых силах Азербайджана, 
которые, указывались в отчётах Баку в 199293 гг., только 27 находились в 
надлежащем состоянии25.

Немного подробнее хочется сказать о военной помощи Турции и Израи
ля.  Поддержка этих стран заключалась не только в незаконных поставках 
вооружений и боеприпасов Азербайджану. Уже в 1990 г. было сообщение 
со ссылкой на ТАСС (24 января 1990 г.) о предупреждении Турции от СССР 
изза поставок вооружений в Нахиджеван местным азербайджанцам. Учас
тие в первых столкновениях с армянами турецкой националистической тер

24 См. там же.

25 Военная доктрина Азербайджана, 31.05.2010 г.
http://www.yerkramas.org/2010/05/31/voennayadoktrinaazerbajdzhana/
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рористической группы «Серые Волки» («Боз курт») на советскотурецкой 
границе также датированы ещё в 198990 гг. В октябре 1991 г. ещё совет
ский Баку посетил Главком сухопутными силами, начальник генштаба ВС 
Турции, армейский генерал Д.Гюреш. Понятно, о чём он «договаривался» 
со своими азербайджанскими собеседниками, если учесть, что Азербай
джан развязал войну в ночь с 31 декабря 1991 г. на 1 января 1992 г.  В 
199192 гг. Турция совершает ряд тайных полётов в Азербайджан с целью 
доставки военного снаряжения и боеприпасов. Например, только за две 
воздушные переброски в Нахиджеван Баку получил около 5 тысяч автома
тов. Наряду с этим Турция организует в военных училищах Турции и Азер
байджана переподготовку азербайджанских офицеров и солдат. Январь 
1992 г. – А.Муталибов (президент Азербайджана) подписал соглашение с 
Турцией об обучении воинских частей. Начало 1992 г. – 150 офицеров и 
десять генералов в отставке турецкой армии принимают участие в разра
ботке планов диверсионной деятельности. Весна 1992 г. – военным совет
ником президента Азербайджана становится турецкий кадровый военный 
Я.Демирбулак (впоследствии он входит в Сов.Без Азербайджана). Август 
1992 г. – подписан первый турецкоазербайджанский договор о военном 
сотрудничестве. Середина 1992 г. – турецкие инструктора проводят обу
чение около 450 призывников на Куткашенской (Габалинской) РЛС в Азер
байджане. Лето 1992 г. – в прессу просочилась информация о передаче 
30 млн. долларов Азербайджану от правительства Турции26.

Вместе с тем, Анкара соблюдает некоторую осторожность и избегает 
поставки  оружия собственного производства или взятого со складов НАТО, 
отправляя изъятое в Ираке во время войны в Персидском заливе оружие 
советского производства, а также завезённые из бывшей ГДР технику и бое
припасы. Например, газета «Азг», от 29.02.1992, «Литературная газета» 
(Москва), 23.09.1992 сообщали – Анкара приобрела у Германии военную  
технику советского производства на сумму более чем 800 млн. долл. 
Ещё через два года, в 1994м, Анкара закупила у России оружия на сум
му 500 млн. долл. Всё это оружие  было передано Турцией Азербайджану. 
По данным армянского МИД, только в Нахиджеванской автономии к 1997 
г. было сосредоточено до 500 единиц бронетехники восточногерманского 

26 Военная помощь Турции Азербайджану и иностранные наёмники, 2003 г. 
http://forum.hayastan.com/index.php?showtopic=4369 и 12 моментов военной помощи Турции 
Азербайджану, 2010 г. http://karabakhwar.livejournal.com/5294.html
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происхождения27. Турецкие секретные службы в тесном сотрудничестве 
с азербайджанским отделением «Боз курт» развернули активную деятель
ность. Турецкое отделение «Серых волков» начало вербовку и переброску в 
Азербайджан добровольцев из турецкой полевой 3й армии (Карсская и Иг
дирская области). А.Тюркеш, лидер турецких «Серых Волков», отправил 300 
бойцов на войну в АрцахНКР – и это не был отдельный эпизод переброски 
добровольцев из Турции. Например: «только в сборный пункт турецкого го
рода Сеидишехир явились 237 добровольцев, изъявивших желание воевать 
против армян». Летом 1992 г, когда ситуация в нахиджеванской части ар
мянотурецкой границы резко обострилась, главком турецкими сухопутными 
силами М.Физун оглы заявил: «Армия полностью готова и ждёт приказа к 
наступлению». В ответ на это заявление, главком Объединёнными силами 
СНГ маршал Шапошников сообщил, что вмешательство третьей стороны 
приведёт к третьей мировой войне. В апреле 1993 г. Турция подписала дого
вор о снабжении Азербайджана боеприпасами и переподготовке азербайд
жанских специалистов, явно нарушив февральское решение ОБСЕ 1993 г., 
запрещавшее ввоз боеприпасов в регион конфликта. Из мемуаров бывшего 
посла Греции в Армении Леонидаса Хризантопулоса стало известно, что в 
октябре 1993 г. Турция пыталась воспользоваться имевшим место в России 
парламентским кризисом, чтобы перейти в наступление на Армению. Со
гласно данным секретных служб Франции, между председателем Госдумы 
РФ Р.Хасбулатовым и премьерминистром Турции Т.Чиллер был подписан 
договор, согласно которому, в случае победы антиельцинской группировки, 
Турции будет разрешено совершить вторжение малого масштаба на тер
риторию Армении. Этот факт подтвердил и бывший посол США в Армении 
Г.Гилмор. Любопытно, что территория самопровозглашенной «ТРСК» так
же использовалась для вербовки иностранных наёмников и экспертов. По 
инициативе англичанина Лорда Эрскина и турецкого бизнесмена Мустафы 
Мутлу иностранные и турецкие наёмники отсюда перебрасывались в Азер
байджан. Согласно турецкой и европейской прессе, за оказанные услуги 
Азербайджан обязался ежегодно отправлять в Англию нефть в количестве, 
эквивалентном 150 тысячам американских долларов. Выбор территории Се
верного Кипра был вовсе не случайным: ведь решения международных орга
низаций на территории непризнанных стран не имеют юридической силы28.

27 См. там же.

28 См. там же.
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В январе 1999 г. советник президента Азербайджана В. Гулузаде за
явил, что  американская военновоздушная база Инджирлик может быть 
передислоцирована из Турции в Азербайджан. Это заявление сначала не 
было воспринято всерьёз. Президент Турции С.Демирель назвал «домыс
лами» сообщения о просьбе Азербайджана ввести на его территорию ту
рецкие войска и разместить там базу НАТО: «Такой официальной просьбы 
к турецкой стороне не выдвигалось». Идея Баку с военными базами НАТО 
на своей территории вызвала живой интерес западных экспертов и поли
тологов, которые полагали, что в принципе сотрудничество может выйти за 
рамки программы ПИМ и приобрести более конкретное значение вплоть 
до создания совместной военной базы по типу американотурецкой базы 
ВВС «Инджирлик». И в конце 90х гг., и сейчас азербайджанские военные 
обучаются данным стандартам как в республике, так и принимая участие во 
всех мероприятиях этой программы блока. Интересно, но начиная с 2009
10 гг. азербайджанцы снова возвратились к идее о размещении базы – те
перь уже сугубо турецкой и в Нахиджеване… Вообще, начиная с 2009 г., 
Баку периодически «взрывает» информационнополитическую обстановку 
в регионе «утечками» о том, что, например, в Нахиджеване уже размеща
ется до 15 тыс. турецких военнослужащих или что турецкая военная база 
в Нахиджеване – якобы, «в противовес» 102й российской военной базе 
в Армении. Напомним, что после знаменитой «лечебной командировки» 
Г.Алиева в Турцию прошёл обмен делегациями, в ходе встреч которых про
рабатывались «технические вопросы, связанные с размещением турецкой 
базы на азербайджанской территории». А чуть позже, изза спины Турции 
проявился и «главный заказчик» этой идеи – США. В конце марта состоял
ся визит в Баку и Тбилиси группы специалистов Пентагона по военнопо
литическому планированию. Американские военные провели переговоры с 
Г.Алиевым и «ознакомились с состоянием» военновоздушной базы «Насос
ная» в 45 км от Баку, а также присмотрели возможное место для базы на 
грузинском полигоне в Гори.

Отметим, что уже 23 апреля 2007го, то есть за три с лишним года до 
подписания между Баку и Анкарой выше уже упоминавшегося турецко
азербайджанского Договора о стратегическом партнёрстве и взаимной 
помощи, во время «круглого стола» в Москве по теме «Расширение НАТО в 
государствах Закавказья и ситуация в Армении», экспертыучастники этого 
мероприятия из России, Армении и Ирана пришли к выводу, что военный 
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блок Турции и Азербайджана (при соучастии Грузии) уже был создан. «По 
некоторым сведениям, в Закавказье создан новый военный блок, объ-
единяющий Турцию, Грузию и Азербайджан… Этот блок создан 7 фев-
раля этого года на встрече в Тбилиси. Формальной причиной встречи 
было открытие аэропорта…»29.

Но за годдва до этого в стратегических центрах и разведслужбах Тур
ции начали  разрабатывать так называемые программы «Армения 2006
2008» и «Кавказ 20062008». Разумеется, с привлечением иностранных 
экспертов и консультантов, в том числе и не только из странчленов НАТО 
– под руководством американцев и израильтян. Несмотря на изначально 
заявленную полную конфиденциальность данной программы, ещё в кон
це 2006 г. сами инициаторы организовали информационную утечку о не
которых деталях. Как это странно ни звучит, но одним из главнейших ру
ководителей данной программы выступал экспрезидент так называемой 
«ТРСК» Р.Денкташ. Из других представителей элиты «ТРСК» в руково
дящий состав также входили: президент «ТРСК» М.А.Талаат, вицепре
мьер и министр иностранных дел «ТРСК» С.Денкташ (сын Р.Денкташа). 
В реализацию программы вовлечены многие бизнесмены, занимающиеся 
нефтяным бизнесом и торговлей оружием. На С.Денкташа и его каналы в 
среде политической, деловой и военной элит Пакистана возложены фун
кции по координации «кавказского направления» и привлечению разно
го рода внешних финансовых средств. В качестве же руководителей и 
советников по отдельным направлениям привлечены бывшие и действу
ющие генералы и консультанты из НАТО. Например, такие, как генерал 
в отставке Дж.Гоарин, руководитель группы «Капстоун» Национального 
университета обороны США. Под его руководством, например, проходят 
подготовку (пока только теоретическую) высшие офицеры из Грузии и 
Азербайджана. 

Базой для развёртывания деятельности по реализации программы 
«Армения 20062008», служили (думается, служит и сейчас – понятно, 
для иных планов) территории Грузии и Нахиджевана. Причём особое вни
мание уделяется возможностям Армении при локальных и молниеносных 
войсковых операциях в условиях горной местности. Основными целями 
данной программы, в частности, являются: 1) нейтрализация факторов 
Армении и России на международной арене в целом и в регионе; 2) 

29 Военный блок Азербайджана и Турции уже создан; 28.06.2007. http://www.sndsu.ru
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обеспечение максимального дипломатического и идеологическипропа
гандистского блокирования действий извне региона, которые могли бы 
помешать реализации данного плана, причём большое значение придаёт
ся «работе» с Россией – в этих целях авторы подрывной антикавказской 
программы пытаются «посвоему» трактовать новую российскую внешне
политическую доктрину о «равноудалённости» на Южном Кавказе, стре
мясь представить её как некий картбланш в свою пользу; 3) создание 
идеологическипропагандистского фона для прикрытия более активных 
действий, направленных на достижение окончательной транспортноком
муникационной изоляции Армении от внешнего мира, резкого увеличения 
внешней зависимости Армении, её экономического и военнотехническо
го ослабления, а также вытеснение из Армении российских войск. 

Одной из составных частей данной программы является «подплан» под 
кодовым  названием «Захват и удержание». Его подробности до сих пор 
не известны, но вряд ли стоит сомневаться в том, что ничего хорошего он 
не сулит. В осуществлении данной части программы, несомненно, и будет 
использован балканский и северокипрский опыт военспецов Турции и 
НАТО. В турецком Центре Учений и Доктрины (в СМИ также использует
ся и название «Центр глобальных стратегических исследований Турции») 
проводился и, видимо, сейчас обновляется военностратегический анализ 
программы. Активные участники и основные консультанты по направле
ниям: командующий Эгейской армией, генерал армии И.Кошенер (в 2009 
г. он уже был командующим сухопутными войсками Турции), начальник 
Военновоздушного Учебного Центра, корпусный генерал Й.Огуз, гене
рал  армии И.Кочман, который руководит данным спец.центром. Генерал 
Х.Озкёк отвечает за вопросы по организации помощи в военном стро
ительстве и организации военных передовых формирований. Ещё одно 
действующее лицо с немалыми полномочиями – генералмайор в отставке 
Н.Эслен. Акционерное общество «Roкetsan», где готовится специальная 
военная продукция, также «занято» в рамках реализации программы. Ту
рецкая эскадрилья «Турецкие звёзды» готовится и готовит пилотовпрак
тиков для полётов над Арменией, Арцахом и Ираном. Турецкой стороной 
затеяно создание военнотехнических сооружений около западных гра
ниц Армении. Планируется финансирование и инициирование создания 
Нахиджеванской базы ПВО, а также размещение базовых стационарных 
и передвижных ракетных систем средней и малой дальности («землявоз
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дух», «земляземля») по линии населённых пунктов ШарурНахиджеван. 
Активно исследуются дороги и коммуникационное сообщение (также воз
можности спутниковой и мобильной связи) Мегринского района РА, осо
бенно район, прилегающий к Каджарану. 

Позже, в 200910 гг. эксперты единодушно признавали: «В прошлом 
году (2009) в кооперации с южноафриканской компанией «Paramount 
Group» в Азербайджане  началось производство бронеавтомобилей 
«Marauder» и «Matador». Но главный партнёр Баку в военной сфере 
это Турция. В 2009 г. азербайджанское предприятие «Iqlim» и турец
кая компания «Rokersan» заключили соглашение о совместном произ
водстве многоствольных ракетных установок калибра 107 и 122 мм. В 
перспективе азербайджанские власти намерены наладить производство 
турецких танков, израильских бронетранспортёров и собственных беспи
лотных летательных аппаратов»30. В сентябре 2009 г. сообщалось, что 
Азербайджан начал переговоры с турецкими и израильскими компани
ями о создании на базе танков Т54 и Т55 гусеничной боевой техники, 
самодвижущихся мостов и военногрузовой техники. На какой стадии в 
настоящее время находятся переговоры, не известно31. А 17 декабря 
2010 г., министр оборонной промышленности АР Явер Джамалов сооб
щил, что его министерством ведутся переговоры с турецкой компанией  
«Otokar» по производству БТРов. 16 марта 2011 г. директор турецкой 
компании «Ares Shipyard» К.Калафатоглу, заявив, что у его фирмы име
ются особые планы относительно Каспийского бассейна, отметил в Баку, 
что «Ares Shipyard» хочет приступить к процессу производства военной 
продукции в Азербайджане и создать верфь. «Наше желание заключает
ся в том, чтобы вложить свой вклад в национальную оборонную про-
мышленность Азербайджана и произвести в Азербайджане ряд продук
ции» – отметил глава компании. Компания в настоящее время ожидает 
поддержки от официального Баку: «Говоря о поддержке, мы не подра
зумеваем инвестиции. Мы просто ожидаем создания возможностей». 
К.Калафатоглу сообщил, что произведённые компанией катера и лодки 
доказали свое превосходство32.

30 Е.СозаевГурьев. Армия Азербайджана реформируется для реванша, 13.02.2010 г.

31 Азербайджан увеличит военные расходы на десять процентов, 06.10.2010 г. 
http://lenta.ru/news/2010/10/06/up/

32 Турецкая компания «Ares Shipyard» хочет приступить к военному судостроению в 
Азербайджане, 16.03.2011 г. http://www.FLOT.com
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И в течение 2728 июля 2011 г., когда в Баку с официальным визитом 
в очередной раз находился премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эрдо
ган, стороны обсуждали отнюдь не только братские отношения и даже не 
какието нюансы, связанные с вопросом будущего газовотрубопроводного 
проекта «Nabucco». Под обтекаемой и дипломатичной формулировкой «ре
гиональные вопросы» официозы обеих турецких республик привычно со
крыли и свои секретные договорённости (как и в 199096 гг.) относительно 
АрцахаНКР, и свои планы по наращиванию военного и военнотехническо
го сотрудничества. Не зря 2 августа 2011 г. на своей прессконференции 
в Баку турецкий посол в АР Х.Кылыч ещё раз подтвердил: Турция была и 
будет с Азербайджаном в Арцахском вопросе, и не откроет границу с Ар
менией до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован33.

Сам же азербайджанский президент И.Алиев в ходе своего выступле
ния перед  началом в Баку военного парада, приуроченного ко дню воо
ружённых сил Азербайджана 26 июня 2011 г., т.е. спустя всего 2 дня, как 
он провалил Казанскую встречу трёх президентов (об этом потом свиде
тельствовали источники в МИД России)34, и примерно за месяц до визита 
Р.Т.Эрдогана в Баку, совершенно недвусмысленно заявил, что «территори
альная целостность Азербайджана будет восстановлена» и именно для это
го «Азербайджан продолжит наращивать и накапливать военную мощь»35. 
Разумеется – при продолжении и наращивании объёмов и содержания во
енной помощи Турции.

Ещё 1 ноября 2010 г. гн Джамалов на заседании коллегии, посвящён
ном итогам деятельности министерства за 9 месяцев того года, заявил, что 
с целью реализации мер, предусмотренных программой государственного 
оборонного заказа, с республиканскими силовыми структурами заключены 
контракты на сумму 82,0 миллиона манатов. По словам министра, предус
мотрено создание 108 видов продукции по 98 темам. За отчётный пери
од полностью завершены работы по шести темам. Пройдены и завершены 
45 этапов. О каких именно видах военной продукции идёт речь, Джамалов 
не уточнил. По его словам, по сравнению с соответствующим периодом 

33 Хулуси Кылыч. Турция была и будет с Азербайджаном в карабахском вопросе. 
02.08.2011 г. www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1431522.html

34 Источник в МИД России: Ильхам Алиев «дал задний ход» в Казани, 10.08.2011 г.; 
www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1433917.html

35 Алиев: территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена; мы накапли
ваем военную мощь, 26.06.2011 г. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/06/26/n_1898993.shtml
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2009 г. производство продукции оборонного значения возросло в 3,2 ра
за36. Уже 17 декабря 2010 г. он же заявлял, что Азербайджан в 2010 г. 
увеличил объём производства продукции военного назначения в 3,6 раза 
по сравнению с 2009 г. По сравнению с 2006 г., этот показатель вырос 
в 115 раз. За это время была полностью устранена зависимость страны 
от импорта боеприпасов, заверял министр. По его словам, основной за
дачей министерства обороны Азербайджана является «восстановление и 
реорганизация предприятий советского периода, производство на их базе 
продукции оборонного значения». До марта 2011 г. в Азербайджане пла
нировалось ввести в строй восемь новых производственных участков, на 
которых будут выпускаться боеприпасы и новые виды оружия. «(С 2006 г. – 
прим.) Были реконструированы заводы, создан 31 производственный учас
ток. В настоящее время на этих участках производятся разнокалиберное 
стрелковое оружие, боеприпасы, маскировочные сети, гранатомёты, мины, 
бронетехника, отвечающие стандартам НАТО пистолеты марки «Zafar» и 
«ZafarK», «Inam», осуществляется модернизация техники, оставшейся со 
времен СССР», отметил министр. В конце октября 2010 г. стало известно, 
что парламент Азербайджана  утвердил проект государственного бюджета 
на 2011 г., подразумевающий увеличение военных расходов страны в 1,6 
раза. Согласно утверждённому документу, министерство обороны Азербай
джана в 2011 г. получит 2,5 миллиарда манатов (3,1 миллиарда долларов). 
Для сравнения, в 2010 г. этот показатель составил 1,6 миллиарда манатов. 
1,1 миллиарда манатов будут потрачены на модернизацию вооружений37.

Начало контактов Израиля с Азербайджаном в сфере обеспечения 
безопасности  зафиксировано ещё в 1992 г. Тогда под видом представи
телей различных израильских частных фирм, якобы занимающихся сель
скохозяйственной техникой, в Азербайджане побывало как минимум пять 
делегаций. Об истинном характере заинтересованности и деятельности из
раильтян в регионе красноречиво говорил тот факт, что в четырёх случаях 
из пяти израильтяне из Баку направлялись в зону вооружённого конфликта 
или в районы, прилегающие к этой зоне. Сами дипломатические отношения 
между Азербайджаном и Израилем были установлены 6 апреля 1992 г. В 
августе 1993 г. состоялось открытие израильского посольства в Азербайд

36 В Азербайджане значительно увеличилось производство продукции оборонного зна
чения  министр Явер Джамалов. 01.11.2010 г.  http://ru.trend.az/news/politics/1775416.html

37 Азербайджан резко увеличил военное производство, 17.12.2010 г.; 
http://lenta.ru/news/2010/12/17/military/
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жане. Безусловно, в данном случае интерес ТельАвива именно к Азербай
джану, как было бы логично предположить, породили экстренные визиты 
экспрезидента Азербайджана А.Муталибова, проистекавшие на протяже
нии июлядекабря 1991 г., и известно, что в ходе поездок в Турцию и США 
он также имел неофициальные контакты с представителями Израиля, а 
также еврейской общины США. Именно тогда зародился проект переори
ентации каспийской нефти, отбираемой азербайджанскими нефтяниками 
с рынка внутри СССР, на мировые рынки. Позже, когда уже был введён в 
эксплуатацию и более или менее активно заработал нефтепровод Баку
ТбилисиДжейхан, стало ясно, что в основе проекта лежала идея снабже
ния каспийской нефтью отнюдь не страны Западной Европы и тем более 
не США. И хотя в пресловутой «сделке века» в Баку в 1995 г. львиную долю 
пакета акций Бакинского нефтяного консорциума контролировали именно 
европейские и американские топливодобывающие фирмы, как признали в 
октябре 2008 г. на Международной конференции в Тегеране эксперты из 
Швейцарии, более 90% нефти, поступающей из Баку в Турцию, тут же ухо
дило в Израиль38. 

Однако в 199293 гг. Израиль негласно оказывал помощь (по данным 
карабахских силовиков, в том числе и на уровне военных инструкторов и на 
уровне шпионской деятельности) Азербайджану в войне против Карабаха 
и Армении. Например, известен случай с неким журналистом из Москвы 
И.Бурганским, которого, по сути, изобличили с поличным в момент световой 
сигнализации азербайджанским военным, хотя он артистично изображал 
из себя поборника борьбы со всеми мусульманами и т.д. Сам Бурганский 
не скрывал того, что он фактически обладал двумя паспортами – и россий
ским, и израильским. Впоследствии выяснилось, что он имел родственников 
евреев в Баку. Во избежание излишней шумихи, Бурганский после ареста 
был просто выслан из Арцаха (июнь 1992 г.) – без предъявления обвине
ний и суда. После инцидента с этим лжежурналистом, стало понятно, что 
Азербайджан и Израиль свои секретные операции и иные действия пред
почитают не афишировать и реализовывать посредством евреев –бывших 
жителей Азербайджана или тех, кто имеет или когдато имел родню в этой 
республике39. 

38 Источник информации – непосредственно сам автор данного материала, прини
мавший участие в отмеченной Тегеранской конференции.

39 Также данные автора материала, работавшего в 199193 гг. ведущим экспертом 
при Аппарате Главного советника президента Армении по вопросам нацбезопасности.



307

С.ШАКАРЯНЦ	 	 	 АЗЕРБАЙДЖАН	ПОСЛЕ	2008	ГОДА.	МИЛИТАРИЗАЦИЯ	
АЗЕРБАЙДЖАНА	КАК	НОВЫЙ	ФАКТОР	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	РЕГИОНА

Но с 1998 г. Баку и ТельАвив больше не скрывали свои, в том числе и 
конфиденциальные, связи. Говоря «конфиденциальные», мы имеем в виду 
не их засекреченность, а то, что в подавляющем большинстве случаев ис
тинные темы азербайджаноизраильских контактов не предавались огласке 
ни в Азербайджане, ни в Израиле, и подлинной информацией владеет край
не узкий круг лиц в Баку и ТельАвиве. В период же 199296 гг. при соучас
тии выше описанных неофициальных «контактёров» от Израиля, властям 
Азербайджана удалась одна из крупнейших махинаций в мире с оружием 
– та самая массовая переправка из бывшей ГДР через Турцию колонн бро
нетехники советских образцов. Оперативные данные Армянской армии и 
спецслужб дружественных государств, которые тогда были предоставлены 
для публикаций в армянских СМИ, называли цифру в свыше 560 единиц 
бронетехники, в основном БТР и БМП различных модификаций, о которой 
упоминалось выше, как о примере военной помощи Турции азербайджан
цам, боеприпасов, стрелкового оружия, различного военного оборудования, 
обмундирования и т.д. Такие же «поставки» израильские «специалисты в 
области сельхозтехники» организовывали в Азербайджан из таких стран, 
как Чехия и Словакия (в то время ещё окончательно «не разведшиеся»), 
Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и т.д. – правда, без бронетехники. Они 
же организовали и «поставки» западных систем вооружений и боеприпа
сов (стандарта НАТО) – видимо, для иностранных наёмников, воевавших на 
стороне Азербайджана против Карабаха и Армении. В частности, известен 
случай, когда фотография осколка мины, сделанная немецкими фоторе
портёрами, явно показывала, что мина – канадского производства. Тогда 
же чуть было не возник скандал, потому что штабквартира НАТО офици
ально заявляла, что не занимается поставками вооружений и боеприпасов 
конфликтующим сторонам. 

Считается, что «прорыв» в азербайджаноизраильских отношениях на
чался с 2009 г., когда в Баку с 2дневным официальным визитом побывал 
израильский премьер Шимон Перес. Однако это неверное утверждение. 
Просто после визита Ш.Переса Израиль и Азербайджан большую часть 
своих контактов и усилий в сфере безопасности перевели в плоскость ле
гальности и частичной открытости. Но в период 19922008 гг. Баку и Тель
Авив просто тщательно скрывали эти контакты. Например, когда в маеиюне 
2006 г. в Северном Иране спецслужбы Азербайджана, Турции и США спро
воцировали массовые выступления местных тюркоязычных жителей против 
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властей Ирана, то, как потом сообщали иранские силовые структуры, в ходе 
подавления и выявления зачинщиков и участников антиправительственного 
мятежа среди арестованных были также и агенты спецслужб Израиля. В 
то время в ультранационалистических пантюркистских СМИ Азербайджа
на и Турции открыто штамповались статьи и просто призывы к США и Из
раилю прийти на помощь «восставшим азербайджанцам Ирана» и начать 
войну против иранского государства. Понятно, что в деле провоцирования 
антифарсидских выступлений спецслужбы указанных стран (плюс Вели
кобритания) принимали самое непосредственное участие. И абсолютно вне 
сомнений, что деятельность спецслужб Азербайджана «курировалась» и 
направлялась их коллегами, опятьтаки, из Израиля и Турции – у последних 
ведь богатый опыт совместного участия в различных антииранских акциях 
и операциях в регионе. Косвенное подтверждение – в опубликованном на 
Wikileaks в 2010 г. отчёте американского посольства в Баку, в частности, 
отмечается: «Так же, как и Израиль, Азербайджан рассматривает Иран как 
главную, даже экзистенциальную угрозу безопасности. Из этого призна
ния и вытекает общее сотрудничество двух стран. Израильский (рождённый 
в Америке) посол в Баку, Артур Ленк, часто передавал сочувствие своей 
страны, отмеченное чёрным юмором, мол, если бы мы могли сменить сосе
дей на Азербайджан, то непременно сделали бы это». 

Ещё одно косвенное подтверждение – так, журнал «АльВасат», выхо
дящий на  арабском языке в Вашингтоне, в № 316 от 16.02.1998 сообщил 
о секретном докладе СНБ и ЦРУ США в отношении Израиля и его роли 
на Среднем Востоке. В докладе утверждается, что «главным союзником 
Израиля в регионе будет Турция, поскольку она стремится использовать 
свои исторические и культурные связи с народами региона (Средней Азии), 
потому что она нуждается, как и Израиль, в нефти среднеазиатских рес
публик, в особенности Азербайджана, который получил открытую подде
ржку израильского правительства в конфликте с Арменией по Нагорному 
Карабаху». В докладе подчеркивается, что Израиль и Турция снабжали 
правительство Азербайджана оружием, в том числе переносными ра-
кетами «Стингер». Одновременно, утверждал «АльВасат», Израиль осу
ществил безвозмездную подготовку служащих органов безопасности и раз
ведки Азербайджана. В 2001 г. мир узнал, что Азербайджан собирался 
закупить у Израиля 100 танков типа «Меркава» и 30 военных самолё-
тов. Хотя обе стороны категорически опровергали эти сведения, по данным 
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иранцев, в Азербайджане тем не менее появились и израильские танки, и 
израильская авиация. Правда, танки местный контингент не смог «освоить», 
и поэтому, считают иранцы, вместе с танками и авиацией в Азербайджане 
постоянно находятся израильтяневоенспецы. В 2004 г. азербайджанская 
сторона заключила уже официальный контракт на поставки израильского 
вооружения, правда, произведённого в Турции. 

С 200104 гг. в Баку на самом различном уровне начали публично вы
сказываться за развитие сотрудничества с Израилем в сфере обороны и 
безопасности. Так, депутат  парламента Азербайджана, президент фонда 
«Конституция» А.Нуриев в январе 2004 г. призвал власти республики к рас
ширению сотрудничества с Израилем в политической, экономической и во
енной сферах. Долгосрочной основой азербайджаноизраильского эконо
мического сотрудничества, по мнению А.Нуриева, может стать нефть. Из
раиль, считал депутат, заинтересован в надёжных источниках энергоснаб
жения, к каковым и относится трубопровод, имеющий проектную мощность 
50 млн. тонн нефти в год, а маршруты танкерных перевозок из Джейхана 
в порты Израиля составляют лишь несколько сотен километров. В обмен 
на нефтяные поставки Азербайджан мог бы получить от Израиля доступ 
к новейшим технологиям, в том числе военным, повысить боеспособность 
вооружённых сил, а также профессионализм секретных служб. Коммен
тируя заявление депутата, посол Израиля в Азербайджане Э.Наэ заявил: 
«Мы приветствуем любые шаги, направленные на расширение и углубле
ние взаимоотношений между Израилем и Азербайджаном». Как видно из 
изложения материала, в итоге всё так и получилось – нефть из трубопрово
да БакуТбилисиДжейхан танкерами из Турции по сей день направляется 
преимущественно именно в Израиль. И уместно считать, что израильтяне 
взамен этого удовлетворяют все запросы и потребности Баку, касающиеся 
сфер обороны и безопасности.

Тогда же в азербайджанской прессе начались уже открытые обсужде
ния темы о  необходимости и целесообразности создания стратегическо
го треугольника ИзраильТурцияАзербайджан (см., напр., статью сотруд
ника информационноаналитического агентства «ТУРАН» (Азербайджан) 
А.Велиева «Треугольник ИзраильТурцияАзербайджан: реальность и пер
спективы»). Азербайджанские наблюдатели заверяли, что «за идеей со
здания треугольника ИзраильТурцияАзербайджан явно просматривается 
тень Вашингтона. Регион Центральной Азии представляет собой место, где 
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происходят и будут происходить основные столкновения интересов США и 
их западных союзников с Россией, Ираном и Китаем. Создание подобного 
союза позволит США отстаивать в регионе свои национальные интересы, 
так как очевидно, что нового расширения НАТО, с включением Центрально
азиатских стран, ожидать не стоит». 

Начало широкому публичному, в том числе политическому и военному  
сотрудничеству было положено в 1998 г., когда тогдашний премьерми
нистр Израиля Б.Нетаньяху посетил Баку. В начале 1999 г. в Баку побыва
ла делегация МИД Израиля во главе с зам.гендиректора этого ведомства 
по странам СНГ, Центральной и Восточной Европе Ш.Штайном. На встре
че с президентом обсуждалась возможность посещения Израиля главой 
МИД Азербайджана Т.Зульфугаровым, который, как мы знаем, не состоял
ся. Кстати, первые «намёки» на то, что возможен альянс ИзраиляТурции
Азербайджана под патронажем США, также прозвучали именно в 1999 г. 
В начале декабря этого года Баку посетил заместитель министра обороны 
Израиля, бригадный генерал Э.Снэй, который являлся председателем со 
стороны Израиля в азербайджаноамериканоизраильской межпарламент
ской группе дружбы (группа была создана по инициативе сына президента, 
депутата И.Алиева в ходе его визита в США в 1998 г). В феврале 1999 г. 
в рамках этой группы в США прошёл ряд встреч и планировались посто
янные встречи в Израиле и США. Во время визита генерал встретился с 
президентом Азербайджана Г.Алиевым, с членами парламента и другими 
официальными лицами. 

В 2006 г. Иран, видя резкое сближение Азербайджана с Израилем, по
пытался даже перехватить инициативу. Министр обороны ИРИ М.М.Неджар 
в апреле того года жёстко предостерёг И.Алиева от следования в фарвате
ре антииранской политики США, Турции и Израиля в регионе, чётко объяс
нив, что в случае предоставления азербайджанцами своей территории для 
осуществления антииранских акций, Иран обладает планом нанесения от
ветных ударов по минимум 28 объектам в Азербайджане (из коих, по свиде
тельству азербайджанского эксперта А.Юнусова в июне 2006 г., в Москве, 
четыре приходились именно на Баку)40.  При этом он предложил И.Алиеву 
сотрудничество в сфере военнопромышленного комплекса. Тогда же посол 
Ирана в Азербайджане А.Сулеймани сообщил журналистам, что Азербай
джан и Иран «ищут новые возможности для расширения сотрудничества, 

40 Источник – личная беседа автора с А.Юнусовым в Москве, июнь 2006 г.
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в том числе и в оборонной сфере». В июне 2006 г. ко всем вышеперечис
ленным вопросам обратился и сам президент Ирана М.Ахмадинежад, когда 
побывал в Баку с визитом и имел отдельные переговоры как с И.Алиевым, 
так и главой Духовного управления мусульман Закавказья шейхульислам 
А.Пашазаде. Однако, как показали последующие годы, Азербайджан од
нозначно отдал предпочтение Израилю и Турции в плане сотрудничества в 
сферах обороны и безопасности. 

В сентябре 2008 г., правительства двух стран подписали договор о пос
тавках  вооружённым силам Азербайджана военной техники и боеприпасов 
израильского производства. Реальная стоимость договора не отмечалась, 
однако израильская пресса говорила о суммах, достигающих нескольких 
сотен миллионов долларов. В частности, азербайджанской армии будут 
предоставлены автоматы ТАР21 «Тавор», гаубицы и ракетнопехотные 
системы «Солтам» с большим количеством соответствующих боеприпасов, 
системы связи «Тадиран» и пр. В связи с этим израильская пресса писала, 
что всё это свидетельствует о серьёзном военностратегическом союзе с 
Азербайджаном. Газета отмечала, что поставки в военной сфере – явле-
ние не новое и что Израиль поставлял оружие Азербайджану также в 
годы Арцахской войны. А в интервью Day.az 2 октября И.Шагал посчитал 
это вполне естественным процессом и выразил уверенность, что это ору
жие не будет использовано в «злых» намерениях. 

В 2009 г. 2829 июня в ходе визита Ш.Переса в Азербайджан стороны 
достигли, на наш взгляд, качественно новых договорённостей по сфере бе
зопасности. Вопервых, Израиль обязался осуществить строительство вы
сокотехнологического завода компанией «Aeronautics ltd», специализиру
ющейся на оборонных технологиях. Вовторых, Азербайджан договорился 
с Израилем о строительстве завода по производству разведывательных и 
боевых беспилотных самолётов («дронов»)41. Кстати, тогда именно израиль
ские источники, подтвердили, что Израиль получает 25% потребляемой в 
стране нефти из Азербайджана. Втретьих, Азербайджан и Израиль дого
ворились о совместном выпуске вооружения. Так, израильская оборонная 
компания «Elta Systems Ltd» будет сотрудничать в области создания сис
темы спутников. Вчетвёртых, стороны договорились начать переговоры о 
производстве БМП. Стоимость полностью оснащённой суперсовременной 

41 Израиль построит военный завод в Азербайджане, 30.06.2009 г.
http://www. MIGnews.com
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БМП «Namer» оценивается в 2 млн. долларов США. Наконец, как сообщали 
азербайджанские и израильские СМИ, «Израиль и Азербайджан планиру
ют сотрудничать и в других областях оборонной промышленности». 

Уже в сентябре 2009 г. одна из ключевых компаний израильского 
ВПК «Elbit Systems» зарегистрировала в Баку компанию «Elbit Systems 
of Azerbaijan», которая должна была начать совместную работу с минис
терством оборонной промышленности Азербайджана в области производс
тва БПЛА. Уже в 2010 г. на её базе создали другую компанию – «Azad 
Systems», совместное предприятие Министерства обороны Азербайджана 
и израильской компании «Aeronautics Defense Systems». Азербайджанцы, 
кстати, ещё в 2008г. приобрели производимые компанией «Elbit» беспилот
ные аппараты «Hermes450». В начале августа 2010 г. журнал «Военный 
вестник Израиля» сообщил, что Азербайджаном были приобретены новей
шие автоматы «Тавор» (TAR21), БПЛА госконцерна IAI (модели «Orbiter» 
и «Aerostar»), а также ракетные системы (122, 160 и 300 миллиметров). 
Впрочем, глава прессцентра министерства обороны Азербайджана Эль
дар Сабироглу заявил, что опубликованная информация не соответствует 
действительности, и что за ней стоят Армения и Россия. Однако эти же 
данные не были опровергнуты Израилем – следовательно, поставки указан
ных вооружений ТельАвивом имели место. 

По данным отчёта посольства США в Баку, опубликованном на Wikileaks, 
«в  сентябре 2008 г. Азербайджан без лишнего шума подписал с изра
ильским министерством обороны большое соглашение, позволяющее трём 
местным компаниям поставлять миномёты, боеприпасы, реактивную ар
тиллерию и оборудование связи. Компания «Soltam» получила контракт на 
поставку миномётов и боеприпасов, «Tadiran Communications» предоста
вит устройства связи, а «Israeli Military Industries» обеспечит ракеты. Она 
предлагает широкий спектр реактивной артиллерии, способы модерниза
ции старых советских 122миллиметровых систем «Град» (БМ21), комплек
сы наведения для 122–300миллиметровых ракет и средства запуска для 
300миллиметровых ракет. Точно неизвестно, что купили азербайджанцы, 
известно лишь, что сделка была заключена на сотни миллионов долларов. 
Азербайджан уже получил от «Israeli Military Industries» 122миллиметро
вую систему залпового огня «Lynx», смонтированную на тяжёлых «Камазах 
63502». Во время визита в Баку президента Израиля Ш.Переса была до
стигнута договоренность о создании на территории Азербайджана элект
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ронной сети разведки. По словам одного из ведущих израильских экспертов 
по Ирану М.Амира (бывший директор службы вещания на Иран государс
твенного радио «Голос Израиля» – «Коль Исраэль», ныне главный редактор 
интернетсайта МИД Израиля на фарси): «Иран утверждает, что Азербайд
жан превратился в плацдарм для израильской разведки, и что израильтяне 
чувствуют себя на юге страны как у себя дома. Но Иран преувеличивает, 
там не так много израильских специалистов и разведчиков». И хотя изра
ильтяне и азербайджанцы утверждали, что якобы данная электронная сеть 
направлена «на сбор самой различной специальной информации», при 
этом называлась только иранская ядерная программа. Слова же М.Амира 
комментировать можно только однозначно  то есть в Азербайджане изра
ильтян не так много, как считают в Тегеране, но разведчики всё же есть и 
они работают. Итак, объективной реальностью становится то, что Азербай
джан потенциально превращается в плацдарм противостояния спецслужб 
Ирана с Моссадом. 

С апреля 2011 г., согласно информации азербайджанских и израиль
ских СМИ, в  Азербайджане началось производство израильских беспилот
ников «Aerostar» и «Orbiter» –естественно, при участии израильских спе
циалистов. И именно в апреле 2011 г. небезызвестный «идеолог геноцида 
черкесов в России» Авраам Шмулевич хвастливо признался в том, что «во
енное сотрудничество Азербайджана и Израиля было установлено ещё в 
начале 90х годов». При этом он ссылался на интервью кувейтской газете 
«Alrai» министра иностранных дел Азербайджана Э.Мамедьярова, который, 
тем не менее, соврал, заявив, что сотрудничество в оборонной сфере с Из
раилем  было установлено после начала карабахской войны. «Для усиления 
своей армии мы обратились ко многим государствам, и Израиль откликнул
ся первым»,  сказал министр. На самом деле военное сотрудничество Баку 
и ТельАвива началось до начала азербайджанской агрессии против Кара
баха и Армении. Тот же А.Шмулевич указал, что помимо «Aeronautics ltd», 
крупный проект в Азербайджане реализует также ещё одна израильская 
фирма  «Шикун уБинуй». Это проектирование и реконструкция шоссей
ных дорог республики – в том числе военного значения (рокады). Отметим 
– согласно договорённостей 2009 г., в 2012 году Израиль намерен начать 
импорт газа с каспийских месторождений. То есть формула «вооружения и 
сотрудничество в сфере безопасности – в обмен на энергоносители» чётко 
характеризует отношения Азербайджана и Израиля, и она уже действует.  



314

ЧАСТЬ	II.	 	 	 	 	 ИЗМЕНЕНИЯ	ПОЛИТИЧЕСКОГО	КЛИМАТА	В	
ЮЖНОКАВКАЗСКОМ	РЕГИОНЕ

Теперь вернёмся к сведениям  (от 2001 г.) о том, что в Азербайджан 
поступили израильские танки «Меркава» и 30 или около 30 боевых самолё
тов израильского производства. Парадоксально, но эта информация вдруг 
вновь «заговорила» летом 2010 г., когда поступили сведения о размеще
нии эскадрилий израильских ВВС в Азербайджане («тяжёлые бомбарди
ровщики») и Грузии для последующего нанесения авиаударов по Ирану. 
В это время в Баку находилась делегация Американоеврейского комите
та (AJC) в составе 12 человек и во главе с исполнительным директором 
Д.Харрисом. Комментируя сам визит и информацию об израильской воен
ной авиации в Азербайджане, израильский политолог, зам.главного редак
тора русскоязычного информационного агентства IzRus А.Гольденштейн 
в беседе с корреспондентом Vesti.Az заявил: «Я с удивлением прочитал, 
что в Азербайджане базируются тяжёлые бомбардировщики ВВС Израиля. 
Это просто смешно, так как у Израиля вообще нет тяжёлых бомбардиров
щиков». Возможно, что у Израиля реально нет тяжёлой фронтовой и, тем 
более, стратегической авиации. Но, вопервых, таковая в изобилии имеется 
у США. Вовторых, А.Гольденштейн опровергает не сам факт базирования 
авиации США и Израиля в Азербайджане, а лишь отсутствие там конкретно 
«израильских тяжёлых бомбардировщиков». Между тем, ещё с весны 2010 
г. от ряда официальных лиц посольства Ирана в Армении стало известно, 
что иранская разведка добыла подтверждение нахождения в Азербайджа
не и израильских танков (с танкистами), и израильской авиации. Правда, не 
«тяжёлых бомбардировщиков ВВС Израиля». Таковые просто не нужны для 
возможных нанесений авиаударов по Ирану, будь то из Азербайджана или 
даже Грузии. 

А 4 апреля 2011 г. Баку заявил о том, что если производство и в осо
бенности  испытания израильских БПЛА пройдут успешно, то Азербайджан 
намеревается стать торговцем оружием регионального масштаба, сообщал 
Mil.az.: «Если испытания пройдут успешно, и Баку предложит беспилотники 
по хорошей цене, то спрос на БПЛА азербайджанского производства мо
жет быть высок». Кроме того, Министерство оборонной промышленности 
(МОП) ведёт переговоры с различными оборонными компаниями Израиля 
и с двумя турецкими фирмами о производстве бронированной машины на 
базе российского танка Т55. Цитируя неназванные военные источники, 
проправительственное информационное агентство APA сообщило ещё в 
феврале 2011 г., что МОП поставит в войска 30 БТРов южноафриканско
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израильской  конструкции «Matador» и «Marauder». Машины имеют проти
воминную защиту  и могут использоваться для перевозки войск, а также для 
выполнения других задач в городской обстановке.

Однако, по данным Ирана, в сфере сотрудничества Израиля и Азербайджа
на  отнюдь не всё так гладко и безоблачно. Разведслужбы ИРИ выяснили, что 
в реальности между Азербайджаном и Израилем осуществляется не тор-
говля, а отмывание грязных денег. Израильские вооружения и оборудование 
азербайджанской стороной приобретаются по завышенным ценам. На деле же 
из бюджета Азербайджана тратятся огромные деньги, большая часть которых 
оседает в карманах крупных оружейных магнатов из Израиля, и лишь малая 
доля достаётся азербайджанским чиновникам. К тому же, в основном, Израиль 
поставляет в Азербайджан старое оружие и боеприпасы. Более того, иранцы 
дали понять, что именно с грязью в этих сделках было связано громкое пре
ступление в Баку – убийство начальника ВВС Азербайджана генерала Р.Рзаева  
(11 февраля 2009 г.), который зарабатывал на таких контрактах, однако пос
мел пожаловаться на мизерную долю.

Отметим из сообщений 2010 г. и ещё одно. 18 октября того года раз
личные азербайджанские СМИ торжественно известили, что израильская 
компания «Elbit Systems» займётся также модернизацией азербайджанских 
танков Т72. Минобороны Азербайджана и израильская компания уже за
ключили соответствующее соглашение, стоимость которого не уточняется. 
Выбор в пользу «Elbit Systems» был сделан по итогам тендера, в котором, по
мимо израильской компании, принимала участие турецкая «Aselsan». В рам
ках тендера «Elbit Systems» устанавливала на азербайджанские танки новые 
системы управления огнём и броню. Аналогичную модернизацию проводила 
и турецкая компания. В чём будет заключаться модернизация азербайджан
ских танков, предусмотренная контрактом с «Elbit Systems», пока неизвест
но. В середине марта 2010 г. сама «Elbit Systems» объявляла, что компания 
заключила контракт «с азиатским государством на модернизацию танков». 
Сумма сделки составила 56 млн. долларов. Название странызаказчика не 
уточнялось. По данным самой израильской компании, модернизированные 
танки также должны получить новые системы управления боем и системы 
наблюдения42. В итоге же «азиатским государством» оказался именно Азер
байджан. 

42 Израиль модернизирует азербайджанские танки Т72, 18.10.2010 г.
http://lenta.ru/news/2010/10/18/t72/, а также: Азербайджан с помощью Израиля радикально 
модернизирует армию, 23.10.2010 г. http://hghltd.yandex.net/yandbtm
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Таким образом, в курсе АР на милитаризацию региональных процессов в 
большей степени повинны те государства, которые с первых дней встали на 
путь потворствования неуёмным аппетитам апшеронских пантюркистов. И в 
первую очередь, это именно Турция и Израиль, причём в случае с Анкарой 
приходится говорить и о том, что турки при явном или неявном пособничес
тве властей и соответствующих служб СССР умудрялись «подбрасывать» 
оружие и боеприпасы азербайджанцам ещё и в 198990 гг.  

2. Сквозь призму проблем нефти, газа и статуса Каспия

США всегда последовательно проводили политику поддержки, в том 
числе и  военной, в отношении АР. Естественно, что это было вызвано не 
какимито специальными заинтересованностями США в том или ином ис
ходе урегулирования Арцахской проблемы. Да и не мифами о преслову
тых «безграничных запасах» нефти и газа на Каспии в азербайджанских 
секторах моря. Хотя внешне всё выглядит именно так, будто бы Вашингтон 
рвётся в Южный Кавказ и Прикаспий именно изза нефти и газа. Контакты 
между США и Азербайджаном начались позже, чем аналогичные контакты 
Турции и Израиля с Азербайджаном – эксперты и аналитики считают, что 
это был 1993 г., и тогда эти контакты носили неофициальный характер. 
Однако начались они также «на почве» нефти. «Контактёром» от США вы
ступила малоизвестная нефтяная фирма «Мега Ойл» (по другим источни
кам – «Мега Силлз»), зарегистрированная в Атланте, штат Джорджия. Мало 
кто знает, но ещё до заключения «сделки века» в Баку (сентябрь 1994 г.) 
этой фирме удавалось вывозить из Азербайджана нефть. В обмен дирек
торат фирмы предоставлял азербайджанской стороне своих специалистов 
из службы охраны и не только – американцы вербовали и посылали в Азер
байджан наёмников и военных инструкторов, причём не только из США. 
Компания исчезает из поля зрения наблюдателей к тому времени, когда 
к власти в Баку (вторая часть лета – осень 1993 г.) возвращается Г.Алиев. 
Как известно, в рамки «сделки века» вошли уже намного более известные 
и авторитетные нефтяные компании США в лице: «Амоко», «Пеннзойл», 
«Тексако», «МакДермотт» и другие, а вместе с ними «на подхвате» в Баку 
оказывается печально известная «охранная» фирма «Халлибёртон» быв
шего вицепрезидента США Дика Чейни. Чем обычно занимаются специ
алисты «Халлибёртон», помимо своих непосредственных обязанностей, 



317

С.ШАКАРЯНЦ	 	 	 АЗЕРБАЙДЖАН	ПОСЛЕ	2008	ГОДА.	МИЛИТАРИЗАЦИЯ	
АЗЕРБАЙДЖАНА	КАК	НОВЫЙ	ФАКТОР	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	РЕГИОНА

связанных с охраной зданий офисов нефтяных фирм США и нефтяных 
коммуникаций, миру вполне хорошо известно и по Ираку (во время первой и 
в особенности второй «иракских войн»). В Армении и Иране хорошо знали, 
что специалисты «Халлибёртон» и в Азербайджане занимались негласной 
помощью Баку в ведении военных действий и подготовке вооружённых сил 
и спецслужб этой республики. Фактически «Халлибёртон» вкупе с выше 
указанными и широко известными американскими фирмами просто смени
ли «Мега Ойл»/«Мега Силлз» – но характер сотрудничества с Азербайджа
ном у «нефтяников» и их «охранников» не изменился. 

Если в случае с авторитетными нефтяными фирмами США и «Хал
либёртон»  вполне ясно, на какие круги в Вашингтоне могли выходить 
через их посредничество азербайджанские власти, то в случае с «Мега 
Ойл»/«Мега Силлз» всё сложней. По данным разведок Армении, Франции 
и ряда других стран, в Баку тогда «засветилась» парадругая отставных 
полковников армии США, чьи имена были известны ещё по скандалу вок
руг незаконных поставок оружия по формуле «никарагуанские контрас – 
Иран» (один из них – Р.Сикорд/Секорд). Но этот нюанс наводил на мысль, 
что «Мега Ойл»/«Мега Силлз» выводила Азербайджан (посредством имен
но отмеченных отставных офицеров) прямиком на их каналы в Пентагоне 
и, не исключено, в ЦРУ США. В промежутке 20002006 гг. ту же роль, что 
и «Мега Ойл»/«Мега Силлз», играла уже другая американская компания 
– «Амерада Хесс» (босс – Дж.Хесс). Впрочем, «посреднические» услуги 
в деликатных вопросах кто только ни оказывал: и бывший посол США в 
Баку С.Эскудеро, и сын М.Тэтчер – Д.Тэтчер, и многие другие. Однако 
фактически до декабря 1995 г. американская помощь Азербайджану в 
сфере обороны и безопасности не только не была публичной, но и не вы
ступала как централизованная, упорядоченная и координируемая из одно
го центра. Всё изменилось после того, как в районе 2526 декабря 1995 
г. Госдепартамент США чётко заявил о своей стратегической концепции 
по Прикаспию (фактически именно по Южному Кавказу, поскольку труд
но рассматривать Южный Кавказ в разрыве от того, что его восточная 
часть омывается водами Каспийского моря): этот регион является зо-
ной «жизненно важных» интересов США.  Соединенные Штаты также 
начали осуществлять соответствующую политику в южной части трансгра
ничного региона. Это заявление, определяющее современную геополити
ку США на Кавказе, имеет под собой соответствующее экономическое 
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обоснование – тот самый Каспийский энергетический проект, т.е. план 
вывода нефти и газа Прикаспия на мировой рынок энергоносителей. И 
это, естественно, далеко не один лишь Бакинский нефтяной консорциум 
(БНК) – амбиции Вашингтона распространяются и на нефть и газ Казахс
тана, газ Туркменистана и Узбекистана. Общеизвестно, что при активном 
участии США проложен и эксплуатируется нефтепровод БакуТбилиси
Джейхан, что создало изолированные от России пути экспорта энергоно
сителей Кавказского региона на мировые рынки. 

Именно к 199495 гг. по инициативе США в целях установления во
еннополитического контроля над всем постсоветским пространством и 
лишения бывших союзных республик возможностей манёвра на междуна
родной политической арене для достижения своих национальных интере
сов и целей, всем был навязан план участия постсоветских государств в 
программе НАТО «Партнёрство во имя Мира» (ПИМ), а республики При
балтики, вопреки прежде дававшимся России гарантиям о неприближе
нии зоны военной ответственности НАТО к границам РФ, вообще были в 
политизированоускоренном темпе приняты в ряды Североатлантического 
блока. Азербайджан также подписал свой блок бумаг по участию в ПИМ. 
С этого момента сотрудничество США и Азербайджана в сферах оборо
ны и безопасности стало как бы двояким: и по отдельной двусторонней 
линии, и по линии НАТОАзербайджан. Просто по линии НАТОАзербай
джан к американцам уже присоединялись их два самых специфических 
союзника по НАТО в лице Великобритании и Турции. В плане помощи 
США бакинским властям обратим внимание на то, что всё резко активи
зировалось и легализировалось после трагических событий теракта 11 
сентября 2001 г. Так, в декабре того года министр обороны США До
нальд Рамсфельд после переговоров в Баку с президентом Азербайджана 
Г.Алиевым заявил: «США намерены расширять военное сотрудничество 
с Азербайджаном». Рамсфельд считал, что это даст Азербайджану воз
можность принять более активное участие в международной кампании по 
борьбе с терроризмом. При этом министр обороны Азербайджана С.Абиев 
отметил: «Азербайджанская сторона сразу же предоставила своё воздуш
ное пространство для пролёта воздушных судов США и других стран анти
террористической коалиции»43.

43 Министр обороны США обещал Азербайджану военную помощь, 15.12.2001 г. 
http://www.smi.ru/text/01/12/15/32515.html
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Но именно после 2001 г. США стали занимать в военной сфере Азер
байджана такое значительное место, что стали откровенно советовать Баку, 
с кем и как тому развивать военное сотрудничество. В то время различные 
СМИ Азербайджана в сентябре 2002 г. со ссылкой на источник в Вашингто
не, сообщали, что США призвали Азербайджан не иметь военного сотрудни
чества с Россией. Передача Куткашенской РЛС на 10 лет в аренду России 
также была неоднозначно воспринята как в Турции, так и в США. Взамен 
США изъявляли готовность увеличить военную помощь Азербайджану, осо
бенно в части повышения боеготовности военноморских сил для надёжной 
защиты границ на Каспии44.  И это главный элемент американской стратегии 
в оказании военной помощи АР. Акцент на усиленное внимание к Каспий
скому морю, явно указывал на то, что в планы США входит использование 
Азербайджана и его территории против России и Ирана. Возможно, что в 
первую очередь – именно Ирана. Но в то же время отмеченная информация 
от 2002 г. красноречиво свидетельствует и о том, что Вашингтон имел в виду 
использование АР и против России, коль скоро негативно отреагировал на 
сближение Москвы и Баку в военной сфере (вокруг Куткашенской РЛС). Та
ким образом, импульс в милитаризации Азербайджаном Каспия, как состав
ной части общего процесса милитаризации АР, поступил именно со стороны 
США. Уже в 2005 г. эксперты в странах СНГ с тревогой отмечали, что «за 
какието 23 года наметилась тенденция к тому, что именно Азербайджан 
выходит на второе место по численности и техническому обеспечению войск 
и вооружений в Прикаспии. Происходит это при самом непосредственном 
участии США, Турции и Израиля»45. Причём с 2006 г. в США  разрабаты
вались и разрабатываются сценарии оказания экстренной военной помощи 
АР.  Это совпадает по времени с усилиями спецслужб США, Израиля, Турции 
и Азербайджана добиться дестабилизации в Иране путём задействования 
иранских азербайджанонационалистических кругов. Вот что, например, 
было предано огласке в апреле 2006 г.: «Американские военные проводят 
командноштабные учения, в ходе которых отрабатывают помощь Азербай
джану в отражении агрессии со стороны соседнего государства, условно 
названного Ахурастаном. Ахурамазда (Ахура Мазда) – в иранской мифологии 

44 США призывает Азербайджан не расширять военное сотрудничество с РФ, 
22.09.2002 г. http://www.federalpost.ru/out/issue_782.html

45 С.Шакарянц. Милитаризация Каспия – угроза всем странам региона. «Русская га
зета», №2, дата публикации: 2005/07/14, №27(98) за 2005 г. 
http://russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/kaspiy/



320

ЧАСТЬ	II.	 	 	 	 	 ИЗМЕНЕНИЯ	ПОЛИТИЧЕСКОГО	КЛИМАТА	В	
ЮЖНОКАВКАЗСКОМ	РЕГИОНЕ

верховное божество зороастрийского пантеона. Это  сценарий, разработан
ный в колледже Генерального штаба США. В командных учениях задейс
твованы представители всех родов войск. Изучается возможная ситуация с 
применением оружия массового поражения, появления волны беженцев и 
т.д. Эксперты полагают, что сейчас угроза военного удара по Ирану реальна 
как никогда. Египетская газета «АльАхрам» опубликовала материал «Сце
нарии американского удара». В статье отмечается, что в случае начала во
енных действий Иран нанесёт удар по трубопроводу БакуТбилисиДжейхан. 
Иранские ракеты в состоянии поразить нефтяные объекты на Каспии. Затем 
такие же игрища имели место и в 2008 г., причём даже конкретизировалось 
– война с «Ахурастаном» (т.е. Ираном) предполагается в 2013 г46.  

Так или иначе, но именно с 2007 г., базисом для которого, несомненно, 
послужили темпы военного сближения США с Азербайджаном в 200106 
гг., впервые проявилась тенденция: в США ряд кругов желает увеличить пря
мую военную помощь Баку, при этом – вначале без сокращения аналогичной 
помощи, например, Армении, а затем и с уменьшением (с 2009 г.) объёмов 
помощи Еревану47. Так, Подкомитет по внешним ассигнованиям палаты пред
ставителей Конгресса США, утвердив проект госбюджета 2008 г., призвал 
Белый дом сбалансировать военную помощь Армении и Азербайджану. Под
комитет предлагал предоставить отмеченным странам военную помощь в 
размере по $3,3 млн., в том числе $3 млн. как внешнее военное финанси
рование, а $300 тыс. –финансирование военных учений и международного 
военного обучения48. Конечно же, всё дело было в желаниинежелании отме
нять действие 907й поправки к Акту в защиту свободы, запрещавшей США 
оказывать Азербайджану прямую, в том числе и военную, помощь, о чём уже 
упоминалось в предыдущей главе.  

Вот что признавали азербайджанские авторы. «Основной страной, участ
вующей в модернизации ВВС Азербайджана, являются США. В рамках Пла
на действий по Индивидуальному партнерству (IPAP), подписанного между 
Азербайджаном и НАТО, модернизированы военные аэродромы в поселках 
Гала [Кала – прим.] и Гаджи Зейналабдин Тагиев [бывший Насосный – прим.]. 

46 Война 2013 года. Американские военные отрабатывают сценарий боевых действий 
по защите Азербайджана от Ирана, 04.03.2008 г. http://tabloid.vlasti.net/news/255125

47 Америка увеличит военную помощь Азербайджану и сократит Армении? 10.02.2009 г. 
http://open.az/index.php?newsid=25787

48 Подкомитет Конгресса США предлагает сбалансировать военную помощь Армении 
и Азербайджану, 07.06.2007 г., Радио «Свобода».
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С целью обеспечения безопасности полетов на военных аэродромах уста
новлено специальное оборудование. Построены здания для основных стар
товых командных пунктов, инженерных пунктов управления и инженерных 
авиаслужб. В настоящее время обсуждается вопрос модернизации другого 
военного аэродрома (Кюрдемирская авиабаза). Обоими аэродромами поль
зуются самолеты НАТО для полетов в Афганистан. В 2008 г. США выдели
ли Азербайджану 4146848 долларов на закупку оборудования контроля за 
воздушным движением, соответствующего стандартам НАТО (средства на
вигации, освещения аэродромов, ILS и др.). На Даллерском аэродроме при 
содействии США установлена современная система контроля, не имеющая 
аналогов в регионе»49.  

Заметно, что в Южном Кавказе и Прикаспии интересы и цели США дик
туют Вашингтону проведение антииранской и антироссийской политики. 
Соответственно, и поддерживать США ближе к условному «часу Икс» на
мереваются тех, кого легче использовать против Ирана и России. Вполне 
вероятно, что в США было принято решение основную ставку делать только 
на АР. Насколько можно понимать, к августу 2008 г, а также во все пос
ледующие годы, сверхзадача США – установить контроль над Прикаспием, 
не пересматривалась. Но это априори предполагает, что Вашингтон в целях 
реализации стратегического курса, преданного огласке в декабре 1995 г., 
просто обязан вести в нашем регионе политику, направленную, как минимум, 
на конфронтацию с Россией и Ираном. Поэтому, конечно, США не откажут
ся от своей тактики поддержки Азербайджана – за исключением, пожалуй, 
почти что открытых требований клана Алиевых «дать им зелёный свет» на во
зобновление войны против армянской нации. Но стремление ликвидировать 
прямую американскую помощь АрцахуНКР, в очередной раз громогласно 
проявленное Подкомитетом по государственным и зарубежным операциям 
США в конце июля 2011 г., возможно, является неким намёком на то, что в 
Белом доме сейчас не исключают и возможность «блицкрига» со стороны 
Азербайджана против АрцахаНКР. И, кстати, ведь есть подтверждение тому, 
что по сути весь Запад готов работать во имя идеи о «жизненно важных» 
интересах США в Прикаспии и на Кавказе. Североатлантический блок ещё 
в 2004 г. на Стамбульском саммите объявил о намерении усилить своё влия
ние в Южном Кавказе. Весь регион был объявлен «географическим приори
тетом» НАТО.

49 Р.Сулейманов. Возможности военной авиации Азербайджана, 2009 г. Баку, АПА.
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Отметим, что взаимосвязанность то ли реальной заинтересованности 
Запада (США) в каспийских углеводородах, то ли же попыток прикрыть 
этой  заинтересованностью куда более глубокие и глобальные геострате
гические интересы в данном регионе, с тем, что Азербайджан усиливает 
год за годом милитаризацию Каспия, специалисты различных стран отме
чают уже давно50. Огромнейшая и неоценимая роль США в этих усилиях АР 
неопровержима51. В конце концов, всё начиналось с того, что ещё в 2002 
г. американцы ввели в Азербайджан, по различным данным, от 50 до 80 
спецназовцев, причём именно в зону конфликта и поблизости от границы 
с Ираном – Карягинский (Физулинский) район (район села Караханбейли 
– прим.). А затем в эти же зоны были направлены ещё 30 (или 38) специа
листов по диверсионно и идеологическиподрывной деятельности. Разуме
ется, что ни одна из сторон не подтверждала – впрочем, и не опровергала 
этих сведений. Данные иранских источников подтверждают, что в Азер
байджане с того времени секретно дислоцируются американские военно
служащие, причём по положению на 20092010 гг. уже даже и в районе 
азербайджаноиранской границы на Каспии.  

Сейчас Азербайджан располагает на Каспии следующей техникой. 
Флагман ВМС Азербайджана – сторожевой корабль «Qusar» (бывший 
«Бакинец» проекта 159А) – после длительной модернизации сохранил два 
реактивных противолодочных бомбомёта РБУ6000. Было усилено и его 
артиллерийское вооружение. К двум спаренным 76мм артиллерийским 
установкам АК726 добавились два спаренных 30мм автомата АК230. 
Противолодочный потенциал получил и сторожевой катер Р219 (бывший 
спасательный проекта 368У). Помимо спаренной 25мм зенитной уста
новки 2М3М и 14,5мм пулемёта, его оснастили двумя реактивными бом
бомётами РБУ1200. С помощью США Азербайджан создал подразделе
ние военноморских сил специального назначения. На вооружении этой 
части всё ещё состоят сверхмалые подводные лодки типов «Тритон1М» и 

50 См., например  С.Шакарянц. Милитаризация Каспия – угроза всем стра
нам региона «Русская газета», №2, дата публикации: 2005/07/14, №27(98) за 2005 г.  
http://russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/kaspiy/ и В.Королев. Газ и милитаризация Кавка
за, 30.12.2007 г.  http://fairway.h1.ru/3/515_1.html

51 США планируют помочь Азербайджану развивать военноморские силы, 16.03.2011 
г. http://defacto.am/143.html, а также: США за милитаризацию соседей РФ по Каспию, 
18.03.2011 г. http://www.topwar.ru/3766sshazamilitarizaciyusosedejrfpokaspiyu.html  
и Р.Оруджев. Милитаризацию Каспия надо воспринимать как данность, 06.05.2011 г. 
http://3view.az/articles/11753/1/
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«Тритон2», а также подводные средства движения типа «Сирена». Оче
видно, в последние годы её арсенал пополнился и другими специальными 
средствами производства стран НАТО. Во всяком случае, в этом центре 
работают инструкторы диверсионноразведывательных подразделений 
SEAL ВМС США. Азербайджан также располагает катерами RIB36 для 
переброски спецназа и сторожевым катером проекта 205П «Тарантул» (у 
подразделений береговой охраны АР)52.  

С 2010 г. наступил новый этап в американоазербайджанском сотруд
ничестве в сфере безопасности. Старт был дан Госдепом США, иниции
ровавшим акции по отмене 907й Поправки к Акту в защиту свободы (она 
была введена с лета 1992 г.), запрещавшей оказание прямой военной и 
финансовой помощи США Азербайджану до тех пор, пока тот не прекра
тит агрессию против Карабаха и Армении и не снимет сухопутную бло
каду с Арцаха и Армении. В апреле азербайджанцы отменили 2сторон
ние учения «Региональный ответ – 2010» («Regional Response», должны 
были состояться в мае 2010го), и в Баку заговорили о том, что америка
ноазербайджанское сотрудничество в сфере обороны и безопасности 
«под угрозой». Азербайджанцы указывали, что похолодание двусторон
них отношений началось ещё летом 2009 г., а к апрелю 2010го якобы 
положение для Баку уже было нетерпимым. Это был шантаж со стороны 
Азербайджана в надежде выбить от Вашингтона преференции в вопро
се арцахскоазербайджанского конфликта. Дело в том, что, как показали 
российские и иранские источники, между Азербайджаном и Европейс
ким командованием Вооружённых сил США (EUCOM) ещё в 2007 г. был 
подписан рабочий план, состоящий из двух этапов. Первый этап, который 
формально был одобрен азербайджанской стороной и ратифицирован в 
парламенте АР, включал развитие сектора безопасности на Каспии. Рабо
та в этом направлении была проведена существенная, официально были 
озвучены затраты в 10 млн. долларов.

 Например, были технически оснащены и модернизованы пять военно
морских судов, установлены порядка восьми радарных станций, были на
тренированы и обучены специальные силы, которые должны были следить 
за сомнительными перевозками на Каспии. Кроме того, было проведено 
10 военноморских учений, включая HOPLAP.

52 США за милитаризацию соседей РФ по Каспию, 18.03.2011 г.
http://www.topwar.ru/3766sshazamilitarizaciyusosedejrfpokaspiyu.html
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Вашингтон в 200910 гг. пытался приструнить Азербайджан за массо
вые нарушения прав человека и т.д. и получил «ответ» по части обвинений 
США в «проармянскости». При этом Азербайджан угрожал «пересмот
реть» свои отношения с Вашингтоном, параллельно поразительно быстро 
с одобрением откликнувшись на разведывательный «запрос» Ирана о том, 
что Тегеран, в случае согласия всех конфликтующих сторон, мог бы пред
ложить свои посреднические услуги по Арцаху. Кроме того, принято было 
считать, что Баку таким образом «мстит» США за то, что те в 200809 
гг. они подготавливали примирение между Арменией и Турцией без учёта 
мнения Азербайджана. Наконец, одними из причин резкого охлаждения 
отношений между странами назывались также антиамериканская истерия 
чиновников АР в 2009 г. и отказ США пригласить И.Алиева на саммит по 
ядерной безопасности, в то время как М.Саакашвили и президент Армении 
С.Саркисян приняли участие в мероприятии. Такое поведение Вашингтона 
эксперты объясняли отказом Алиева приехать в апреле 2009 г. на саммит 
в Стамбуле и встретиться с Обамой.

Тем не менее, 7 июня 2010 г. президент США Б.Обама направил пись
мо И.Алиеву, в котором, признавая в отношениях между двумя странами 
«серьёзных проблем», предложил их решить, подчеркнув, что «их решение 
имеется». Через 2 дня министр  обороны США Р.Гейтс подтвердил инфор
мацию о том, что госсекретарь США Х.Клинтон собирается в регион и обя
зательно прибудет в Азербайджан. «Письмо президента США, ожидаемый 
визит Госсекретаря США в Азербайджан и мой визит в Баку является при
мером стратегического партнёрства между Азербайджаном и США»,  от
метил Гейтс, пообещав донести до Обамы «важность» отмены 907й Поп
равки и «решения» конфликта. После этого в регионе и за его пределами 
прозвучало такое мнение: администрация Белого дома намерена наладить 
отношения с Азербайджаном, осознавая всю важность страны как стра
тегического партнёра в регионе. «Азербайджан может рассчитывать, что 
США будут предпринимать решительные шаги по улучшению отношений с 
Баку, понимая необходимость поддержки Азербайджаном военной опера
ции в Афганистане, а также, осознавая геостратегическое расположение 
страны, её энергетическое значение и возможное членство в НАТО»,  счи
тал, например, американский эксперт по Южному Кавказу М.Гюнтер. И на
значение М.Брайзы новым послом США в АР также указывало на значение 
Баку для Белого дома.  
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Видимо, именно тогда участились и тайные контакты между США и Азер
байджаном, с одной стороны, и Израилем – и Азербайджаном – с другой. 
Во всяком случае, иранская сторона, не указывая на свои источники, отме
чает, что именно после 20х чисел июня 2010 г. иранский Корпус стражей 
исламской революции (КСИР) выступил с необычным заявлением, где гово
рилось, что  он «уже несколько дней» переводит подкрепления и военную 
технику на северозапад страны, главным образом в районе Каспийского 
моря, и объявил в частях состояние войны. Официально причиной назва
но «сосредоточение американских и израильских сил на военных базах в 
Азербайджане, и их намерение начать нападение на иранские ядерные 
объекты». В свою очередь, командующий полицейскими силами Ирана, ге
нерал Э.А.Могадам сообщил, что в целях обеспечения безопасности гра
ниц все пограничные заставы страны будут оснащены новейшими техноло
гиями. Это позволит пресечь применение бомб дистанционного управле
ния. Генерал Могадам отметил, что в вопросе обеспечения безопасности 
наибольшее внимание следует уделять провинции Западный Азербайджан, 
поскольку благодаря этой провинции удалось нейтрализовать угрозы внут
реннего и внешнего врага. В тот момент иранские источники указывали, 
что у Ирана есть как минимум три причины для объявления военного поло
жения: 1) В Азербайджане действительно наблюдается некоторая концент
рация американского и израильского военного контингента. Ни Вашингтон, 
ни ТельАвив никогда не признаются в том, что их войска сосредоточены 
возле иранской границы. Но по данным западных разведок, Израиль и США 
действительно устроили в Азербайджане базу электронного наблюдения, 
чтобы следить за происходящим в Иране; 2) Иран ощущает необходимость 
отреагировать на прибытие в Персидский залив американоизраильской 
флотилии, возглавляемой авианосцем «Гарри Трумен»; 3) Войска стягива
ются к азербайджанской границе по причине нарастания напряжённости 
на этнической почве. 

Между тем, о новой стратегии Израиля сообщил и иранский сайт Asriran.
com. По его сведениям, в случае военного нападения на Иран, Израиль ис
пользует территории Грузии и Азербайджана. Как отмечал источник, это 
связано с тем, что турецкий премьер Эрдоган объявил недействительным 
военный договор, заключённый между его страной и Израилем. Источник 
сайта также утверждал, что «Израиль сосредоточил в Азербайджане 
существенный потенциал своих военно-воздушных сил». При этом он 
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отмечал, что недавно парламент Азербайджана утвердил новую военную 
доктрину, в соответствии с которой разрешается дислокация зарубежных 
военных баз на территории страны. Эти сведения из Ирана, умышленно 
направленные на Азербайджан, вызвали в Баку очередной прилив паники. 
Даже проамериканский эксперт (бывший госсекретарь АР) В.Гулузаде тог
да буквально кричал: «Азербайджан не надо уговаривать разрешить США 
ударить по Ирану с его территории, потому что официальный Баку на это 
никогда не пойдёт. В ходе визита в Азербайджан госсекретаря США этот 
вопрос даже не будет обсуждаться». 

Уже в июле 2010 г. в Баку прошли американоазербайджанские военные  
консультации. Они носили закрытый характер. В конце сентября 2010 г. 
И.Алиев встретился с Обамой во время поездки в США для участия работе 
65ой сессии Генассамблеи ООН. Известно лишь одно – по инициативе аме
риканской стороны, переговаривающиеся делегации затрагивали вопросы 
в сфере безопасности и энергетики. После этого и прошла удивительная 
информация о том, что в США подписан документ с грифом «top secret», 
включающий план создания секретных военных баз за рубежом. И в числе 
стран, где должны быть эти базы отмечались Грузия, Турция, Азербайджан 
и Узбекистан. Речь, видимо, шла о давно планировавшихся американцами – 
по крайней мере, ещё со времён планов о «Caspian guard» – мобильных во
енных базах. Источники отмечали, что, начиная с лета 2009 г., Белый дом 
приступил к ведению нетрадиционной войны – тайным военным действиям 
и сбору сведений по всему миру. Более того, тогда в парламент Азербай
джана на обсуждение был направлен проект военной доктрины, согласно 
которому, на территории АР вроде бы запрещается размещение иностран
ных военных баз. Правда, сразу за этим следует оговорка, что «в случае 
военно-политических изменений в регионе Азербайджан оставляет за 
собой право допустить иностранное присутствие в той или иной форме 
на своих территориях». Эту оговорку и имели в виду эксперты, когда ут
верждали, что отныне Баку завуалировано допускает размещение на своей 
территории иностранных военных баз. Соответственно, в соседних странах, 
эксперты отмечали, что если эту оговорку рассматривать в контексте све
дений из США о намерении Вашингтона всётаки разместить свои мобиль
ные военные базы в Азербайджане, то получается, что целями для этих баз 
могут быть только две страны – Россия и Иран. В соответствии с первым 
планом,  спецслужбы США ведут сбор разведданных на Ближнем Востоке, 
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в Африке и Центральной Азии. Указ о начале соответствующих операций 
был подписан генералом, командующим Центральным командованием ВС 
США Д.Пэтреусом. Другой документ, подписанный генералом, включает 
план создания секретных американских баз и ведение соответствующих 
мероприятий разведывательного характера в Грузии, Турции, Азербайджа
не и Узбекистане. Администрация Обамы поначалу запретила расширение 
нетрадиционных военных действий в странах, где формально США не име
ют своих баз. 

Глава бакинского центра военных исследований «Доктрина» 
Дж.Сумеринли, при  этом, напомнил, что подписанный в начале 2010 г. 
Европейским штабом американских войск и Вооружёнными силами Азер
байджана рабочий план сотрудничества в сфере безопасности до сих 
пор не утверждён азербайджанским парламентом. Он же напомнил, что 
ещё в феврале 2011 г. между АР и США должны были пройти переговоры 
о безопасности, и они тоже не состоялись, и это уже четвертый случай 
срыва. Начиная с 2008 г., между Азербайджаном и США из года в год 
уменьшается количество обсуждаемых тем по военному сотрудничеству. 
Примерно 3 года назад, зам.главы МИД Азербайджана А.Азимов раскрыл 
повестку дня военных переговоров между двумя странами – Куткашенская 
РЛС, безопасность Каспия, усиление армии Азербайджана, проведение 
курсов обучения американцами в АР. Постепенно повестка дня сокраща
лась. Сейчас мало что из той повестки продолжает обсуждаться. В осо
бенности вопрос безопасности Каспия. При этом Дж.Сумеринли обвинил 
Россию в том, что якобы Москва «на этот счёт оказывает очень сильное 
давление» на Баку. Намного искренней и ближе к достоверной – позиция 
члена азербайджанского парламентского комитета по национальной бе
зопасности и обороне З.Оруджа: «Не считаю реальным отмену учений из
за давления России. Военное сотрудничество Азербайджана и США уже 
дошло до определённой черты. Но общее сотрудничество между странами 
не находится на уровне стратегических отношений. В первую очередь, 
Америка может сделать реальные шаги для того, чтобы наше военное 
сотрудничество и взаимопомощь дошли до желаемого нами уровня. Речь 
идёт о том, чтобы быть открытым в отношении региональных рисков. Та
кой гарантии нет. США хочет, чтобы Азербайджан в одиночку противо
стоял давлению России и Ирана. В таком случае, можно понять политику, 
проводимую самим Азербайджаном». 
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Поэтому экспрессвизит министра иностранных дел Азербайджана 
Э.Мамедъярова  в США и его переговоры с госсекретарём Х.Клинтон в на
чале июня 2011 г. были понятны. Конечно, они говорили и об Арцахе. Но на 
первом месте были именно отношения в сфере безопасности и энергетики. 
Для прессы Клинтон заявила лишь, что «связи с Азербайджаном имеют для 
США стратегическое значение» и что США намерены расширить эти свя
зи. Но известно, что их переговоры шли в конфиденциальной обстановке. 
Интересно, что власти Азербайджана в преддверии визита Мамедъярова в 
США освободили из тюрьмы журналиста Э.Фатуллаева, признававшегося 
и в США, и в ЕС политзаключённым. То есть Баку явно играл на том, что 
«учёл критику» администрации Обамы в связи с нарушениями прав чело
века и т.д. Уже 23 июня в Баку прибыла представительная американская 
делегация в составе высокопоставленных представителей Госдепарта
мента: Р.Морнингстара, Т.Мелиа и Э.Майкла Шапиро для участия в 12х 
американоазербайджанских консультациях по вопросам безопасности. 
Источники утверждали, что в ходе визита в США глава МИД Азербайджана 
Э.Мамедъяров довёл до сведения Вашингтона пожелание президента Али
ева получить приглашение совершить официальный визит в США. Отметим, 
что в последний раз с официальным визитом в США президент Азербайд
жана был в 2005 г. по приглашению тогдашнего президента Джорджа Бу
шамладшего. Но, как стало известно из источников в Москве, американцы 
ответили, что этот визит может состояться лишь в том случае, если власти 
Азербайджана предпримут ряд шагов в области демократии, и будет зави
сеть от того, «насколько успешно будет развиваться двусторонний диалог». 
Иными словами, заметен уже шантаж американской стороны конкретно в 
адрес И.Алиева и членов его администрации.  

Консультации шли в закрытом режиме, стороны не стали разглашать 
детали переговоров. Из публичных заявлений известны слова Э.Шапиро: 
«В ходе сегодняшних консультаций мы обсуждали вопросы безопасности 
на Каспии и сотрудничество в военной области, в частности участие Азер
байджана в миротворческих операциях в Афганистане и другие вопросы». 
Зам.министра иностранных дел АР А.Азимов более обширно комментиро
вал: диалог был посвящен вопросам международной безопасности и безо
пасности на море, борьбы с терроризмом, безопасности границ, двусторон
него сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия. Тут 
явный намёк на желательность для США более жёсткого курса Баку в отно



329

С.ШАКАРЯНЦ	 	 	 АЗЕРБАЙДЖАН	ПОСЛЕ	2008	ГОДА.	МИЛИТАРИЗАЦИЯ	
АЗЕРБАЙДЖАНА	КАК	НОВЫЙ	ФАКТОР	ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ	РЕГИОНА

шении ядерной программы Ирана – по крайней мере, иранские источники 
утверждают, что именно этого они хотели добиться от Баку. Взамен США 
готовы также оказывать помощь Азербайджану в обеспечении безопас
ности на Каспии. «Сотрудничество направлено на обеспечение энергети
ческой и экологической безопасности на Каспии, предотвращение утечек 
нефтепродуктов в море и борьбу с незаконной перевозкой грузов»,  сказал 
А.Азимов. «США также заинтересованы …в решении вопросов с правовым 
статусом Каспийского моря». И в данном случае, если верить иранцам, 
США пытались добиться от Азербайджана более жёсткого отношения к 
предложениям Ирана по статусу Каспия. 

Э.Шапиро отметил важность обеспечения безопасности энергетической  
инфраструктуры на Каспии, подчеркнув готовность продолжения совмест
ных усилий по предотвращению соответствующих угроз. Стороны договори
лись, что очередной раунд консультаций по безопасности пройдет в 2012 
г. в Вашингтоне. И подтвердили, что запланированные на 2011 г. совмест
ные учения всётаки пройдут. Причина, по которой Азербайджан вроде бы 
отказывался от них, была названа деликатно – «по чисто техническим при
чинам». И вот когда 20 июля в Баку прошёл  американоазербайджанский 
семинар по военному сотрудничеству, проводимый специалистами Центра 
исследований безопасности Европы имени Дж.Маршала, на тему «Минис
терство обороны и парламентские связи», было объявлено, что отложенные 
учения пройдут в Румынии. А с начала сентября этого и до конца 2012 г. 
планируется провести более 50 совместных ученийсеминаров. 

Комментируя намерения США, азербайджанский политолог З.Ализаде 
отметил, что для США важно участвовать в обсуждении вопросов, связан
ных с Каспием именно на данном этапе, так как Вашингтон и руководство 
ЕС пытаются протолкнуть идею о прокладке нового газопровода по дну 
моря (Транскаспийский газопровод). «Понятно, что для продвижения про
екта NABUCCO в практической плоскости необходимо разрешить этот воп
рос, и поэтому США будут делать всё возможное, чтобы данная проблема 
была как можно быстрее решена. А тогда и обсуждать со всеми заинтере
сованными сторонами на Каспии идею реализации NABUCCO можно будет 
куда проще»,  отметил он. Углубил эти «понятия» посол США в Азербай
джане М.Брайза. «Мы намерены углублять наше сотрудничество, чтобы 
помочь Азербайджану защитить свою жизненно важную энергетическую 
инфраструктуру, помочь Баку в сфере проведения военных учений и про
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грамм сотрудничества, одна из которых состоится в Румынии в августе, а 
вторая пройдёт в Германии с участием более ста азербайджанских сол
дат и их партнёров из НАТО», – заявил он в интервью агентству «Тренд». 
Топливноэнергетическая инфраструктура очень важна и для европейских 
союзников США, которые заинтересованы в диверсификации поставок 
природного газа, а также нефти, считает он. «Мы можем посодействовать 
нашим азербайджанским партнёрам и друзьям в учёте неожиданных рис
ков … Этот процесс… похож на процесс, который происходит с близкими 
друзьями США и в других регионах, к примеру, в Персидском заливе», – 
сказал Брайза. И это есть квинтэссенция намерений Вашингтона: Каспий 
должен стать для США «копией» ситуации в Персидском заливе, где 
никто не в силах выдворить из региона американское военное и иное 
присутствие. Что касается Транскаспийского трубопровода из Туркмении 
в Азербайджан, то США и их европейские союзники считают, что «имеет 
смысл поставлять некоторый объём газа с восточной стороны Каспийского 
моря», чтобы он обеспечил Европу через «Южный коридор». «Мы заинтере
сованы в том, чтобы наши партнёры… прокладывли бы себе путь в Старый 
Свет. И мы можем только надеяться, что они найдут способ сделать это», – 
сказал Брайза. Всё понятно – газ с Каспия и из Средней Азии американцы 
желали бы направить в Европу в обход и РФ, и Ирана. 

Параллель между Каспием и Персидским заливом весьма примечатель
на, с учётом того факта, что в заливе постоянно дислоцируются базы ВМФ 
США. Как заявил  бакинский политолог В.Гулузаде, США в перспективе 
намерены дислоцировать в бассейне Каспия базу НАТО, поэтому акти
визировали свою политику в этом регионе. «Америка сильно заинтересова
на в Азербайджане, во всём каспийском регионе. Поэтому Азербайджан 
для Белого дома с точки зрения геостратегического круга интересов очень 
важная страна», – отметил он. Гулузаде также заметил, что это только на
чало активизации США: «Соединённые Штаты в будущем ещё больше ак
тивизируются здесь, чтобы не допустить влияния России и Ирана на Азер
байджан». Политолог затронул и вопрос о перспективах развития сотрудни
чества между Азербайджаном и США в сфере безопасности, отметив, что 
форма сотрудничества в данной сфере до сих пор не раскрыта. Он выразил 
100%ую уверенность, что, развивая сотрудничество в данной сфере, США 
в будущем расположат в бассейне Каспия базу НАТО. Учитывая вышеска
занное, не исключено, что Каспий станет ареной нового геополитического 
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противостояния – даже если Россия не посмеет «вмешаться», Иран не до
пустит, чтобы поблизости от его северных границ под тем или иным предло
гом размещались военнослужащие из внерегиональных стран. 

30 июня директор Армянского центра стратегических и национальных  
исследований (АЦСНИ), известный политолог Манвел Саркисян заявил, что 
не случайно, что двенадцатые консультации США и Азербайджана шли в 
Баку параллельно со встречей президентов России, Армении и Азербайд
жана в Казани по Карабаху. Но всё, что шло в Казани и чем это окончилось 
и чем это может грозить стабильности в регионе, ничто, по сравнению с 
той более опасной тенденцией, которая  таится в сделанном послом США в 
Азербайджане М.Брайзой заявлении, что «Соединённые Штаты готовы по
мочь Азербайджану в разработке программ безопасности энергетики». «То 
есть, создалась актуальная проблема в регионе Каспийского моря. Откуда 
вдруг возникла такая проблема и почему США проявляет такую заинтере
сованность, трудно, конечно, однозначно оценить. Очевидно лишь то, что у 
США появился интерес и возможность утвердиться в регионе», – отметил 
эксперт. Подобный расклад, по его утверждению, приведёт к серьёзным 
изменениям как в регионе, так и геостратегии. «Иран, насколько известно, 
резко отрицательно относится к появлению в регионе чьихлибо вооружён
ных сил, о чём многократно заявлял. Если же США усилит своё присутствие 
в Азербайджане, то следует ожидать изменения ситуации и в вопросе 
карабахского урегулирования»,  заключил Саркисян. При этом он не ис
ключил возможность того, что Иран может послать свой флот в Каспийское 
море, что создаст опасную и чреватую непредсказуемыми последствиями 
ситуацию.

Сейчас, как будто бы, возобновляется возня вокруг газового проекта 
«Nabucco»53. Поэтому нет никаких сомнений в том, что США путём оказа
ния военной помощи Азербайджану будут продолжать милитаризировать 
бассейн Каспийского моря. «Для США Каспий играет чрезвычайно зна
чимую роль в их геополитике. Сейчас они любой ценой стремятся закре
питься в этом регионе. Речь идёт не только о контроле за местными энер
горесурсами. Штатам это выгодно для осуществления последующих 
агрессивных планов в отношении Китая, России и Ирана. Причём глав-
ная ставка здесь делается на Азербайджан, с политической элитой 

53 Рейнхард Митчек. Строительство NABUCCO начнется в 2013 году, 09.08.2011 г. 
www.regnum.ru/news/fdabroad/azeri/1433774.html
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которого США наладили особенно тесную связь. Втянув эту и остальные 
страны региона в военнотехническое сотрудничество, Америка тем самым 
получает большую возможность влияния на их политику. Иран опасается 
подрывной деятельности со стороны азербайджанских спецслужб в иран
ском Азербайджане. Не меньшую озабоченность персов вызывают амби
ции азербайджанцев на нефтегазовые богатства Каспия. В прошлые годы 
азербайджанский ВМФ неоднократно предпринимал вызывающие демонс
трационные действия в отношении Ирана. Поэтому при определённом 
раскладе США могут попытаться использовать Азербайджан против 
Исламской Республики так, как они это сделали с Грузией в отноше-
нии России. Впрочем, дальнейшее усиление мощи Баку на море не может 
не волновать и другого американского партнёра на Каспии – Туркмению, 
которая также имеет с Азербайджаном споры относительно контроля над 
целым рядом нефтегазовых месторождений»54.

Заключение

Милитаризация Азербайджана, которую, казалось бы, стимулирует  не
разрешённость Арцахской проблемы и необходимость для АР постоянно 
быть готовой к силовому решению конфликта, на самом деле – процесс 
более чем многоплановый. И если участие Турции и Израиля в оказании 
финансовой и военной помощи Баку ещё можно объяснить и заинтересо
ванностью Анкары и ТельАвива в получении энной доли каспийских энер
горесурсов, и «особыми симпатиями» турок и израильтян к Азербайджану 
и, соответственно, неприязнью к армянской нации, то участие других го
сударств в содействии милитаризации АР, порой, не поддаётся осмысле
нию. Хотя, конечно – участие в развитии и углублении милитаризации в 
Азербайджане таких стран, как Украина и Белоруссия, также заложено в 
особенностях ракурса нефте и газовых интересов55. У Киева и Минска на 
протяжении 19912011 гг. неоднократно вспыхивали споры с их основным 
поставщиком углеводородов – Россией. И чаще всего за экстренной нефте 
и газовой помощью они обращались к Азербайджану. Последний же требо

54 США за милитаризацию соседей РФ по Каспию, 18.03.2011 г. 
http://www.topwar.ru/3766sshazamilitarizaciyusosedejrfpokaspiyu.html

55 Т.Ивженко, С.Мамедов. Военная техника в обмен на нефть. «Независимая газета», 
29.04.2011 г.
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вал расплачиваться вооружениями и боеприпасами, в случае с Украиной 
– также ремонтом военной техники и «поставками» военных наёмников (в 
годы войны). Во время господства националистических сил в Киеве, там не 
скрывали, что «они против армян потому, что за армян русские, Россия» 
Это объяснялось тем, что актуальные украинские элиты на протяжении 
19912011 гг. больше были склонны верить азербайджанской агитации и 
пропаганде. Впрочем, после смены власти на Украине, ориентировочно, 
гдето с 2010 г.,  эта республика предпочитает «играть в паритетность». 
Так, ссылаясь на данные регистра конвенционального оружия ООН, сайт 
Eurasianet.org сообщает, что «Украина поддерживает традицию поставок 
оружия обеим сторонам карабахского конфликта» – в 2010 г. Киев поста
вил Азербайджану 71 БМП70 без вооружения (то есть без пушки калибра 
70 мм.). Кроме того, из Украины азербайджанские вооружённые силы по
лучили 7 самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм., 1 боевой 
вертолёт Ми24R, 1 противотанковую ракетную установку и 3 тысячи авто
матов. За тот же период Армении Украиной были проданы 2 тренировочных 
самолёта L39, предназначенных для обучения пилотов истребительной и 
штурмовой авиации, 16,5 тысяч автоматов и 2501 лёгкий пулемёт. Кроме 
того, армянская армия получила 230 револьверов и пистолетов и 60 вин
товок и карабинов56. Но, как видим, «дисбаланс симпатий» у Украины и 
сейчас очевиден. Участие в процессе милитаризации Азербайджана таких 
стран, как Пакистан, Мусульманохорватская Федерация БиГ и других,  это 
и пресловутая «мусульманская солидарность с братьями по вере», и зави
симость от США, Турции и Израиля, и т.д., и т.п. 

Недоумение вызывает участие США и России в милитаризации Азербай
джана,  пусть даже обе державы пытаются «играть в паритетность» между 
конфликтующими сторонами. Вашингтон и Москва – ведущие «игроки» не 
только в составе сопредседателей МГ ОБСЕ а, значит, несут хотя бы но
минальную ответственность не только за исход урегулирования Арцахской 
проблемы, но и за то, чтобы в регионе не было гонки вооружений и, соот
ветственно, не возникали бы предпосылки для возобновления войн. Чем бы 
и как бы ни обосновывали США и Россия свою военную или финансовую 
помощь Азербайджану – «иранской угрозой», «иранской ядерной угрозой», 
необходимостью «избавления от газовой зависимости» Западной Европы и 

56 «Ничего личного, только бизнес»: Киев поставляет оружие и Баку, и Еревану, 
12.08.2011 г. www.regnum.ru/news/fdabroad/armenia/1434726.html
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т.д., в Вашингтоне и Москве обязаны понимать и осознавать, что милитари
зация Азербайджана вызывает стремление практически всех соседей АР 
не допустить одностороннего усиления военнополитической составляющей 
этой республики. Именно участие (прямое или косвенное) великих держав 
в милитаризации АР заставляет сделать вывод, что Баку и в дальнейшем 
будет продолжать свои шаги. На этом пути Баку отказывается даже от во
енной помощи, которую обещает тот же Иран, взамен предлагающий всего 
лишь свернуть отношения с Израилем57. Так что даже если Азербайджан 
перестанет получать и тратить на милитаризацию «нефтедоллары» и т.д., 
эту республику не перестанут «опекать» видимо, до тех пор, пока великие 
державы сами не придут к выводу, что необходимость в Азербайджане для 
них больше не актуальна в стратегическом смысле.

57 Ахмед Вахиди. Иран готов оказать Азербайджану военную помощь, 13.10.2010 г. 
http://www.ansar.ru/world/2010/10/13/7559
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ПРАВА 
НАРОДА НА МИР И РАЗВИТИЕ

АНДРИАС ГУКАСЯН
Правовед

1. Проблема политического статуса Нагорного Карабаха

Азербайджанская ССР была провозглашена 28 апреля 1920 года. 
Её границы с Арменией были окончательно определены в 1921 
году. В результате разграничения Армянской и Азербайджанской 

ССР регион Карабаха вошёл в состав Азербайджанской ССР на условии 
предоставления права автономии для армянской части его населения. В 
1923 году в Нагорной части Карабаха проживало около 130 тысяч чело
век, из которых 94 процента составляли армяне. Седьмого июля 1923 года 
Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет Советов Азер
байджанской ССР принял декрет «Об образовании автономной области 
Нагорного Карабаха». Таким образом, советская власть признала армян 
Нагорного Карабаха самостоятельным политическим субъектом в составе 
многонационального народа Азербайджана. Статус автономной области в 
дальнейшем был закреплён в конституции Союза ССР, а политические пра
ва армян Нагорного Карабаха были определены в конституции Азербайд
жанской ССР и законе «О НагорноКарабахской автономной области». 
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За годы пребывания НагорноКарабахской автономной области (НКАО) 
в составе Азербайджанской ССР демографическая структура населения 
области стала изменяться. Уже по состоянию на 1979 год общая числен
ность её населения возросла до 160 тысяч человек, но армяне составляли 
лишь 76 процентов населения. Демографическая политика «подселения» 
азербайджанцев породила в НКАО социальную напряжённость, которая с 
начала 1988 года вылилась в открытый массовый политический протест.

20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов 
НагорноКарабахской автономной области приняла решение «О ходатайс
тве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР 
о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской 
ССР». 17 марта того же года пленум областного комитета коммунистичес
кой партии принял решение, в котором говорилось: «Выражая чаяния ар
мянского населения автономной области, волю подавляющего большинства 
коммунистов Нагорного Карабаха, просить Политбюро ЦК КПСС рассмот
реть и положительно решить вопрос присоединения НагорноКарабахской 
автономной области к Армянской ССР, исправив тем самым допущенную в 
начале 20х гг. историческую ошибку при определении территориальной 
принадлежности Нагорного Карабаха». Таким образом, местные государс
твенные органы власти и региональное отделение правящей коммунисти
ческой партии высказались за изменение политического статуса населе
ния Нагорного Карабаха.

Высшие органы государственной власти СССР и партийное руководс
тво приняли решение приостановить деятельность областного органа госу
дарственной власти и регионального отделения коммунистической партии. 
Однако, взяв на себя всю ответственность за урегулирование ситуации, 
центральные органы власти СССР оказались не в состоянии погасить даль
нейшую эскалацию конфликта. Межнациональные столкновения в течение 
нескольких месяцев привели к массовому потоку беженцев и переросли в 
широкомасштабную конфронтацию между Армянской и Азербайджанской 
ССР. Начиная с 1990 года, конфликтующие стороны перешли к открытым 
вооружённым столкновениям. К началу 1991 года армянская часть насе
ления Нагорного Карабаха и прилегающего к нему Шаумянского района 
находились в полной экономической и информационной изоляции, а между 
республиками были установлены транспортные блокады и полностью разо
рваны экономические и культурные связи.
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Политический кризис изза Нагорного Карабаха происходил на фоне 
процесса общей деградации советской власти и социалистического строя, 
который завершился в декабре 1991 года прекращением существования 
Союза ССР как федерации союзных республик и свержением социализма 
на всём его пространстве. Двадцать первого декабря 1991 года Армения 
и Азербайджан признали национальную независимость друг друга (Алма
Атинская декларация), находясь при этом в состоянии военной конфронта
ции, при наличии между ними спора изза политического статуса населения 
Нагорного Карабаха и проблемы сотен тысяч беженцев, ставших жертва
ми дискриминации по национальному признаку. Одновременно с призна
нием друг друга Армения и Азербайджан приняли на себя обязательства 
по хельсинкскому Заключительному Акту и обратились к СБСЕ с просьбой 
оказать содействие в урегулировании конфликта на основе принципов, обя
зательств и положений хельсинкского Заключительного Акта. 

В ответ на декларацию Азербайджаном в августе 1991 года своей неза
висимости, органы государственной власти НКАО и Шаумянского района, 
деятельность которых была с 1989 года запрещена решениями централь
ных и республиканских органов власти, самостоятельно возобновили свои 
полномочия и провозгласили НагорноКарабахскую Республику в границах 
НКАО и Шаумянского района. Десятого декабря 1991 года был проведён 
референдум по вопросу независимости НКР, а в конце декабря прошли вы
боры в парламент новообразованной республики. 6 января 1992 года Вер
ховный Совет НКР принял декларацию «О государственной независимости 
НКР». Азербайджан и Армения не признали национальную независимость 
НКР. С этого времени НКР существует в качестве нелегального государс
тва.

Принятие Армении и Азербайджана в качестве полноправных участни
ков в СБСЕ не стало препятствием для разворачивания в регионе с января 
1992 года широкомасштабной войны. Армения и Азербайджан не восполь
зовались механизмами, предусмотренными в ОБСЕ для предотвращения 
конфликтов. В мае 1992 года вооружённые силы НКР прорвали блокаду 
региона и создали коридор для связи с Арменией. В ответ на эти дейс
твия летом 1992 года азербайджанские вооружённые силы атаковали не 
только Нагорный Карабах, но и Армению. СБСЕ не предприняла действен
ных шагов по прекращению конфликта вплоть до весны 1993 года, когда в 
результате контрнаступления армянских сил боевые действия перешли на 
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прилегающие к НКР территории Азербайджана. В апреле 1993 года СБСЕ 
в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе обратилась к Совету Безопаснос
ти ООН. Совет Безопасности ООН признал районы, прилегающие к бывшей 
НКАО оккупированными со стороны местных армянских сил и потребовал 
их освобождения. При этом, не смотря на явную вовлечённость Армении 
в конфликт, Совет Безопасности не признал Армению ответственной за 
эту оккупацию. Война продолжалась до мая 1994 года, пока Азербайджан 
полностью не исчерпал свои военные ресурсы.

Армения и Азербайджан воздержались от официального объявления 
друг другу войны. Это позволило международным инстанциям рассматри
вать нагорнокарабахский конфликт как вооружённый конфликт в Азербай
джане между правительством нового независимого государства и армян
скими сепаратистами, захватившими в результате войны 11,5 тысяч квад
ратных километров территории Азербайджанской Республики, а Армению 
рассматривать как государство, обладающее фактическим эффективным 
контролем над положением в Нагорном Карабахе. 

Проблема определения политического статуса населения Нагорного 
Карабаха служит главным препятствием для прекращения вооружённо
го конфликта между Арменией и Азербайджаном. Все попытки добиться 
между сторонами заключения соглашения «О прекращении вооружённого 
конфликта» параллельно с заключением соглашения «О статусе Нагорного 
Карабаха» или рамочного соглашения «Об основных принципах урегулиро
вания нагорнокарабахского конфликта» до сих пор не привели ни к какому 
результату.

Суть проблемы заключается в том, что необходимыми компонентами 
соглашения «О прекращении вооружённого конфликта» являются обяза
тельства сторон о неприменении силы или угрозы силой, разделение враж
дующих сторон и вывод военных сил с прилегающих к бывшей НКАО терри
торий. Совершенно очевидны мотивы, по которым политические и граждан
ские силы в НКР выступают против заключения соглашения «О прекраще
нии вооружённого конфликта» без признания Азербайджаном и Арменией 
независимости НагорноКарабахской Республики. Эта позиция НКР, по 
сути, означает, что Армения, Азербайджан и остальные государстваучас
тники ОБСЕ должны признать законность провозглашения НКР в сентябре 
1991 года и её декларацию независимости от 6 января 1992 года. Между 
тем, политический фундамент урегулирования в формате Минской группы 
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ОБСЕ основан на прямо противоположном утверждении, что НКР является 
нелегальным государственным образованием, созданным путём примене
ния силы. С точки зрения ОБСЕ, статус населения Нагорного Карабаха 
должен быть определён на основе принципов Хельсинкского Заключитель
ного Акта, согласован с Арменией и Азербайджаном, и утверждён со сто
роны Минской Конференции ОБСЕ. 

В этой связи, для понимания источников проблемы определения статуса 
населения Нагорного Карабаха и нахождения путей решения этой пробле
мы, актуальными являются следующие вопросы.

1.	На	каком	основании	СБСЕ	в	1992	году	признала	Азербайджан	пол-
ноправным	 участником	 Хельсинкского	 Заключительного	 Акта	 и	 отказала	
народу	НКР	в	признании	его	права	на	свободное	самоопределении?	
2.	Соответствует	ли	политическая	позиция	СБСЕ/ОБСЕ	в	отношении	На-

горно-Карабахской	Республики	нормам	международного	права	и	принци-
пам	Хельсинкского	Заключительного	Акта?
3.	Какими	должны	быть	пути	восстановления	прав	народа	Нагорно-Ка-

рабахской	Республики	на	мир	и	развитие?

2. Основополагающие нормы международного права и
Хельсинкский заключительный акт

Организация Объединенных Наций была основана после второй миро
вой войны, прежде всего, преследуя цель поддерживать международный 
мир и безопасность, принимать эффективные коллективные меры для пре
дотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира. Согласно Уставу ООН, общепризнанными норма
ми международного права стали: неприменение силы или угрозы примене
ния силы, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние 
дела других государств, обязанность государств сотрудничать друг с дру
гом в вопросах политического, экономического, социального и культурного 
развития, уважение равноправия и самоопределения народов, суверенное 
равенство государств, добросовестное выполнение обязательств, принятых 
в соответствии с Уставом ООН. 
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В 1970 году в Декларации «О принципах международного права, касаю
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН» Генеральная ассамблея ООН раскрыла 
содержание и конкретизировала эти семь взаимосвязанных принципов, ко
торыми обязано руководствоваться каждое государство в своих междуна
родных отношениях с другими государствами. 

Создание региональной международной организации в Европе дало ин
ституту международного права дальнейшее развитие. Инициатором Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в начале семиде
сятых годов выступил СССР. В нем приняли участие США, Канада, Турция 
и почти все европейские государства. Подписание Заключительного акта 
(итогового документа) этого совещания и учреждение СБСЕ состоялось в 
1975 году в Хельсинки. В Декларации принципов, которыми государства
участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, они приняли 
на себя обязательство соблюдать в отношении друг друга общепризнанные 
нормы международного права (вышеперечисленные семь принципов) и до
полнили их тремя новыми принципами: 

 считать нерушимыми границы друг друга и всех государств в Европе и 
воздерживаться в будущем от любых посягательств на эти границы; 

 уважать территориальную целостность друг друга; 
 уважать права человека и основные свободы граждан.
Заключительный акт СБСЕ стал фундаментом, на котором была пост

роена европейская система коллективной безопасности, основанная на 
мерах по укреплению взаимного доверия и сокращении количества обыч
ных вооружений в Европе. Он также послужил серьёзным стимулом для 
объединения европейских государств и начала процесса демократизации 
социалистических государств Восточной Европы и СССР.

В 1990 году государстваучастники СБСЕ приняли Парижскую хартию 
для новой Европы (итоговый документ совещания, состоявшегося в Пари
же), в которой констатировали, что эра конфронтации и раскола Европы 
закончилась, и отныне их отношения будут основываться на взаимном ува
жении и сотрудничестве. Они приняли обязательство строить, консолиди
ровать и укреплять демократию, как единственную систему правления, и 
признали принцип уважения человеческой личности и верховенства зако
на, как основу демократии.
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Парижская хартия играла роль международной гарантии для СССР в 
том, что начатая им политическая реформа и переход к многопартийной 
системе не будут использованы Западом для вмешательства во внутриполи
тические процессы в СССР с целью свержения существующего государс
твенного строя.

3. Политический процесс признания новых 
независимых государств на территории СССР

Процесс демократизации в СССР и переход к многопартийной полити
ческой системе привел в 19901991 годах к развертыванию политической 
борьбы между правящей коммунистической партией и новообразованными 
политическими силами, выступающими за радикальные демократические пе
ремены. Результатом этой борьбы стал приход к власти новых политических 
сил во многих республиках Советского Союза. Дальнейшая внутриполитичес
кая борьба приняла характер конфронтации между федеральными органами 
власти, т.е. «центром», и органами власти союзных республик, следствием 
которой стало свержение государственного строя в СССР и его распад. 

Советский Союз был федеративным государством. Oсновой федераль
ного устройства СССР являлись принципы свободного самоопределения 
наций и добровольное объединение равноправных союзных республик. На
род СССР имел единое гражданство – каждый гражданин союзной респуб
лики являлся гражданином СССР. Tерритория СССР была едина и состоя
ла из территорий союзных республик. Государственное управление также 
было единым – органы власти союзных республик являлись частью госу
дарственных органов власти СССР. Каждая республика имела право на 
свободный выход из состава Союза ССР. Это решение должно было быть 
принято свободным волеизъявлением народа союзной республики. При
нятый Верховным Советом СССР в 1990 году закон «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», сохранял 
за народами автономных образований право на самостоятельное решение 
вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, 
а также на постановку вопроса о своём государственноправовом статусе. 
Согласно этому закону, процесс отделения союзной республики от Союза 
ССР должен был включать три этапа.
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Первый этап – принятие Верховным Советом союзной республики, по 
собственной инициативе или на основе требования одной десятой электо
рата, решения о постановке вопроса о выходе союзной республики из со
става СССР и назначение даты проведения референдума в срок не ранее 
шести и не позднее девяти месяцев.

Второй этап – проведение референдума и подведение его итогов. В ав
тономных образованиях референдум должен был проводиться отдельно по 
каждой автономии. Отдельно должны были быть подведены итоги голосо
вания в районах компактного проживания национальных групп, составля
ющих большинство населения данной местности. Решение о выходе счита
лось принятым, если за него проголосовало не менее двух третей граждан 
СССР от общего числа электората республики.

Третий этап – переходный период сроком не более пяти лет, в течение 
которого между СССР и выходящей республикой решались экономические, 
финансовоимущественные и правовые вопросы. 

Территория выходящей из Союза ССР республики определялась на ос
нове итогов волеизъявления в автономных образованиях, согласования ста
туса территорий, не принадлежавших ей на момент ее вступления в состав 
СССР и статуса тех территорий, на которых компактно проживали нацио
нальные группы, составляющие большинство населения данной местности, 
с учетом результатов их волеизъявления на референдуме.

В течение переходного периода на территории республики действова
ла конституция СССР. После исполнения норм, предусмотренных законом, 
Съезд народных депутатов СССР принимал решение, подтверждающее 
завершение процесса по согласованию интересов и удовлетворению пре
тензий выходящей республики. В этот момент прекращались полномочия 
депутатов, избранных народом отделившейся республики в органах власти 
СССР, а органы власти отделившейся республики обретали полную само
стоятельность в качестве органов власти нового независимого государс
тва. 

Ни одна союзная республика не отделилась от СССР на основе своего 
конституционного права на свободный выход из его состава. Руководство 
союзных республик пошло по пути отмены действия конституции СССР на 
подчиненной себе территории (Украина, Узбекистан) или признания её из
начально недействительной (Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Азербайджан, 
Молдова). 
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Заключение руководством России, Украины и Беларуси 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще «Соглашения о создании СНГ» стало кульмина
цией политического процесса «упразднения» СССР. В этом Соглашении 
стороны провозгласили прекращение существования СССР как субъекта 
международного права и геополитической реальности, признали неприкос
новенность существующих в рамках содружества границ, территориальную 
целостность друг друга, приняли обязательство взять под свою защиту на
циональные меньшинства и этнокультурные регионы. Они также приняли 
решение прекратить на своей территории действие органов бывшего СССР 
и не допустить применения норм конституции третьих государств, в том 
числе бывшего СССР. 

В своём политическом заявлении по поводу заключения «Соглашения о 
создании СНГ» стороны отметили, что переговоры о подготовке нового Со
юзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из 
состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным 
фактом. Свои действия они мотивировали наличием политического и эко
номического кризиса, вызванного «недальновидной политикой центра».

Двенадцать государств Европейского Сообщества отреагировали на это 
политическое событие 16 декабря 1991 года, приняв декларацию «О кри
териях признания новых государств в Восточной Европе и на территории 
Советского Союза». Государства ЕС подтвердили в декларации свою при
верженность Заключительному акту Хельсинки 1975 г. и Парижской хар
тии для новой Европы 1990 г., вместе с этим, поддержали процесс распада 
СССР и СФРЮ (бывшая Югославия). Европейское Сообщество заявило о 
готовности признать новые субъекты, отвечающие стандартам междуна
родной практики, созданные на демократических основах, выполняющие 
международные обязательства. В качестве политического предусловия для 
признания независимости новых государств были выдвинуты требования:

 уважение положений Устава ООН и обязательств, вытекающих из 
Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, особенно те, 
что касаются демократии и прав человека;

 гарантирование прав этнических и национальных меньшинств;
 уважение принципа нерушимости границ, которые могут быть измене

ны мирными средствами и путем согласия;
 принятие всех соответствующих обязательств о разоружении и нерас

пространении ядерного оружия с целью безопасности и региональной ста
бильности;
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 обязательство решать все вопросы о правопреемстве и региональные 
споры путем согласия.

Одновременно с выдвижением этих требований государства ЕС заявили, 
что не будут признаваться государства, возникающие в результате агрессии.

Двадцать первого декабря 1991 года в АлмаАте, бывшей столице Ка
захстана, главы одиннадцати союзных республик подписали Протокол к 
Соглашению о создании СНГ и приняли декларацию о прекращении су
ществования СССР (Алмаатинская декларация). Согласно протоколу, Со
глашение о создании СНГ вступало в силу для каждого государстваучре
дителя после его ратификации парламентом. Не дожидаясь ратификации 
соглашения, выступив в качестве Совета глав государств СНГ, главы со
юзных республик приняли решение, что Российская Федерация будет про
должателем членства СССР в ООН и других международных организациях. 
Далее, выступая уже как главы независимых государств, они заключили 
между государствамиучредителями СНГ Соглашение о совместных мерах 
в отношении ядерного оружия.

Решение Совета глав государств СНГ, что Россия будет государством
продолжателем Союза ССР в международных отношениях, находилось в 
открытом противоречии с «Соглашением о создании СНГ», которое вклю
чало в себя заявление, что Союз ССР, как субъект международного права, 
прекратил своё существование.

Государстваучастники ЕС ответили на это решение 23 декабря 1991 
года. В своём заявлении они сообщили, что «принимают к сведению, что 
международные права и обязательства бывшего СССР, включая права и 
обязательства по Уставу ООН, будут продолжать осуществляться Россией», 
а что касается других республик, то они готовы признать и их, «как только 
получат гарантии от этих республик о готовности выполнить требования, 
содержащие в декларации «О критериях признания новых государств в 
Восточной Европе и на территории Советского Союза».

Следующим шагом руководства союзных республики (кроме России) ста
ло обращение к Совету министров СБСЕ/ОБСЕ с однотипным письмом, в ко
тором они заявили о своем принятии Хельсинкского заключительного акта, 
Парижской хартии для новой Европы, а также всех остальных документов 
СБСЕ. При этом каждое правительство подтвердило, что согласно, чтобы 
все другие государства, образованные на территории бывшего Советского 
Союза, были приняты в качестве полноправных участников СБСЕ. 
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Совет министров СБСЕ в своем решении от 31 января 1992 года дал 
согласие на вступление государствучредителей СНГ в СБСЕ/ОБСЕ, а Рос
сию стал считать продолжателем членства СССР. Это означало, что госу
дарстваучастники СБСЕ/ОБСЕ признали эти государства правопреемни
ками СССР, то есть они согласились принять на себя обязательство впредь 
уважать нерушимость границ, существовавших в СССР между бывшими со
юзными республиками и территориальную целостность новых независимых 
государств, провозглашенных на месте союзных республик. По рекоменда
ции Совета Безопасности ООН 2 марта 1992 года Генеральная ассамблея 
приняла в члены своей организации восемь из одиннадцати государствуч
редителей СНГ. Украина и Беларусь являлись членами ООН с 1945 года, 
Россия стала продолжателем членства СССР. 

4. Юридическая несостоятельность доктрины распада СССР,
как главный источник проблемы определения статуса 
населения Нагорного Карабаха

Вопросы законности провозглашения НагорноКарабахской Республики 
и декларации её независимости тесно связаны с вопросом законности про
возглашения и международного признания Азербайджанской Республики. 
Политическая позиция СБСЕ/ОБСЕ по проблеме статуса населения Нагор
ного Карабаха опирается на существующую доктрину распада СССР, ко
торая положена в основу «Соглашения о создании СНГ» и присоединения 
государств СНГ к Хельсинкскому заключительному акту СБСЕ. 

Согласно этой доктрине, одностороннее провозглашение в сентябре 
1991 года НагорноКарабахской Республики является незаконным полити
ческим актом, поскольку этот акт совершён в период существования СССР 
и не признан властями Азербайджанской ССР и СССР. 

Декларация независимости НКР также незаконна, поскольку совершена 
в одностороннем порядке после прекращения существования СССР, как 
федеративного государства, отмены конституции СССР и федеративного 
законодательства. Вывод, вытекающий из этой доктрины: независимость 
Нагорного Карабаха не может быть признана без согласия Азербайджана, 
в ущерб его территориальной целостности в границах Азербайджанской 
ССР, признанной Россией, как продолжателем СССР, и другими союзными 
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республиками, включая Армению. Следствием применения доктрины явля
ются переговоры между Арменией и Азербайджаном по определению по
литического статуса населения Нагорного Карабаха.

Доктрина распада СССР основана на следующих постулатах:
1. СССР распался и прекратил своё существование как федеративное 

государство в следствие политического кризиса, поскольку федеральные 
органы государственной власти лишились дееспособности, органы госу
дарственной власти шести из двенадцати союзных республик (Азербайд
жан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Узбекистан) декларировали на
мерение выйти из состава СССР, а руководство остальных союзных респуб
лик не смогло прийти к согласию по поводу нового Союзного договора.

2. Государстваучредители СССР (Россия, Украина, Беларусь) 8 декабря 
1991 года денонсировали Договор «Об образовании Союза ССР» 1922 
года, отменили действие конституции СССР на своей территории и объяви
ли о создании Содружества Независимых Государств.

3. В момент, когда главы союзных республик приняли декларацию о пре
кращении существования СССР, присоединились к Соглашению о создании 
СНГ и признали Россию продолжателем СССР, Россия стала продолжате
лем СССР, а народы остальных союзных республик обрели независимость.

4. Согласно принципу uti possidetis juris, право на самоопределение 
может быть осуществлено народами, проживающими в границах существу
ющих между союзными республиками.

5. Границы новых независимых государств, образованных на месте со
юзных республик, нерушимы и не могут быть изменены без их согласия.

Здесь нужно отменить, что принцип uti possidetis juris означает, что 
право на самоопределение может быть осуществлено народом на террито
рии, которая находится внутри границ, существовавших для этого народа 
в исторический период, предшествующий моменту обретения им своей не
зависимости. То есть право народа на самоопределение не может выйти 
за пределы существующих границ. В юридической доктрине распада СССР 
принцип uti possidetis juris применен неправильно, в ущерб другим нормам 
международного права, о чем свидетельствуют следующие факты.

Во-первых, Договор «Об образовании Союза ССР» 1922 года не 
мог быть расторгнут его государствами-учредителями. 

Основание: Договор «Об образовании Союза ССР» статья 25, 26; Венс
кая Конвенция «О праве международных договоров» статьи 4, 56.
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Вопрос, который был решён в этом договоре, это образование союзного 
федеративного государства. Право на денонсацию договора не предусмат
ривалось. Договор был исполнен в момент образования СССР. Далее все 
вопросы, подлежащие утверждению, изменению и дополнению договора, 
находились в исключительном ведении высшего органа власти СССР. За 
каждой республикой сохранялось право свободного выхода из государства 
(Союза ССР), а не из договора о его образовании. Согласно нормам меж
дународного права такой договор не мог быть денонсирован.

Вывод – расторжение Договора «Об образовании Союза ССР» являлось 
политическим действием, основанным на обмане. Этот факт уже установ
лен, поскольку в марте 1996 года Государственная Дума РФ отменила пос
тановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денон
сации (прекращении) договора «Об образовании Союза ССР» и подтверди
ла, что «Соглашение о создании СНГ» не имело и не имеет юридической 
силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР. В 
обращении к Совету Федерации по этому вопросу Дума отметила, что Дого
вор «Об образовании СССР» 1922 года «в соответствии с кодифицирован
ными Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года 
нормами международного права вообще не подлежал денонсации».

Во-вторых, руководство союзных республик не имело права, ни до, 
ни во время заключения «Соглашения о создании СНГ» отменить кон-
ституцию СССР на подчиненной себе территории. 

Основание: Конституция СССР, статьи 33, 174; Закон СССР «Об орга
нах государственной власти и управления Союза ССР в переходный пе
риод», статьи 2,7,8,9; «Всеобщая декларация прав человека» (ООН, 1948 
год), статья 15.

Отмена конституции означает отмену гражданства. Согласно междуна
родному праву никто не может быть произвольно лишен своего гражданс
тва. В СССР существовало единое гражданство, каждый гражданин союз
ной республики являлся гражданином СССР. Изменить конституцию Совет
ского Союза имел право съезд народных депутатов СССР. Право вносить 
изменения в конституцию перешло к Верховному Совету СССР 2 октября 
1991 года. Такое решение должно было быть принято совместно его обе
ими самостоятельными палатами. Эти изменения вступали в силу после их 
ратификации парламентами союзных республик. Верховный Совет СССР 
решения об отмене конституции не принимал и не мог принять, поскольку 
имел полномочия вносить изменения в конституцию, а не отменить её.
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Вывод: Главы союзных республик, заключив от имени новых независимых 
государств «Соглашение о создании СНГ» и отменив конституцию СССР, 
произвольно лишили граждан союзных республик своего гражданства. Та
кое действие запрещено международным правом.

В-третьих, одновременная декларация независимости органами 
власти союзных республик не означала, что конституция СССР пере-
стает действовать.

Основание: Конституция СССР, статья 72; закон СССР «О порядке ре
шения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», ста
тьи 6, 9.

Верховные Советы союзных республик были правомочны принять декла
рацию о независимости. Решение о независимости должны были принять 
народы союзных республик квалифицированным большинством голосов из
бирателей. Принятие на референдуме решения о выходе республики из 
СССР не означало, что в этот момент республика обрела независимость. 
Для решения и согласования территориальных, экономических, социальных 
вопросов, связанных с отделением республики, устанавливался переход
ный период, срок которого не мог превышать 5 лет. Союзная республика 
могла быть признана независимым государством после завершения этого 
переходного периода. 

Вывод: при одновременном отделении республик, конституция СССР 
продолжала действовать для каждой из них до завершения установленного 
для нее переходного периода.

В-четвертых, отмена конституции СССР не означала, что право на 
самоопределение народа СССР, перестало существовать. 

Основание: Пакт о гражданских и политических правах, статьи 1, 5; 
Конституция СССР, статьи 2, 5, 75.

СССР являлся федеративным государством с единой территорией и 
единым народом.

Право на самоопределение народа СССР являлось международно при
знанным правом. Согласно нормам международного права, приобретенные 
в результате исторического развития международно признанные и закон
ные права народов и граждан безвозвратны. Они никем не могут быть от
няты силой или другим способом. Правосубъектность народа СССР могла 
быть прекращена только решением самого этого народа.
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Согласно итогам всесоюзного референдума, проведенного 17 марта 
1991 года по вопросу сохранения СССР, волеизъявлением большинства 
граждан СССР являлось сохранение СССР, как обновленного союзного 
федеративного государства. Референдума по вопросу прекращения СССР 
не проводилось.

Вывод: право на самоопределение могло легитимно перейти к народам 
союзных республик в случае, если бы народ СССР решением своего боль
шинства сам прекратил свою правосубъектность. Фактически оно перешло 
к народам союзных республик вопреки волеизъявлению народа СССР.

В-пятых, международно признанные и законные права народов и 
граждан, которые существовали до момента отмены конституции СССР, 
не прекратили своё существование после её отмены. В частности, от-
мена конституции СССР не влияет на право автономных образований, 
в случае отделения союзной республики от СССР, на самостоятель-
ное решение вопроса о своем государственно-правовом статусе.

Основание: Декларация прав народов России, Пакт о гражданских и по
литических правах, статья 1, 5; закон СССР «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР», статья 3; Конституция 
СССР, статья 74.

С точки зрения национальной политики СССР, союзные республики были 
образованы свободным самоопределением наций. Образование территорий 
союзных республик не имело ничего общего с применением принципа uti 
possidetis juris. Народы бывшей царской России самоопределялись на ос
нове своей национальной принадлежности там, где они проживали, и уста
навливали для себя тот политический статус, который считали приемлемым. 
Именно это определило внешние границы союзных республик и их админис
тративнотерриториальное устройство. 

Согласно закону СССР, в случае отделения союзной республики, за на
родами автономных республик и автономных образований сохранялось пра
во на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в 
выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем го
сударственноправовом статусе. Норма этого закона свидетельствует, что 
право на самостоятельное самоопределение народов автономий существо
вало всегда. Его источником являлся национальный суверенитет, провозг
лашенный в Декларации прав народов России в 1917 году. В соответствии 
с нормами международного права, право самостоятельного самоопределе
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ния народов автономных образований, входивших в состав союзной респуб
лики, не могло быть уничтожено политическими действиями самого СССР, 
союзных республик, других государств, народов или политических деяте
лей. Возникновение на основе принципа uti possidetis juris право всего 
азербайджанского народа на самоопределение в границах Азербайджан
ской СССР, не могло уничтожить существовавшее до этого признанное и 
сохранённое СССР и союзными республиками право на самостоятельное 
определение населением НКАО своего политического статуса, в случае от
деления Азербайджана от СССР.

Вывод: поскольку вопрос самоопределения азербайджанского народа 
в 1991 году был вопросом независимости, что тождественно вопросу са
моопределения при отделении республики от СССР, следовательно право 
на самостоятельное определение своего политического статуса народом 
НКАО тоже должно было быть реализовано.

В-шестых, принцип uti possidetis juris определяет вопрос границ, 
внутри которых осуществляется право на самоопределение народа, но 
не предопределяет вопрос территориальной целостности нового неза-
висимого государства. 

Основание: конституция СССР, статьи 74,78; закон СССР «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», 
статья 14.

Территориальная целостность союзных республик была защищена кон
ституцией СССР. В случае их выхода из СССР, это правило переставало 
действовать. Согласно закону СССР, территория отделяющейся республики 
определялась в соответствии с результатами референдума, итоги которого 
в автономных образованиях учитывались отдельно от общего итога голосо
вания, а также с учетом согласования статуса территорий, которые были 
присоединены к ней за время ее пребывания в СССР и тех территорий, где 
национальные группы составляли большинство населения. Следовательно, 
согласно внутреннему праву СССР, границы союзных республик не могли 
служить нерушимыми границами независимых государств.

В момент заключения «Соглашения о создании СНГ», его стороны не 
являлись независимыми государствами. Согласно 5 статье «Соглашения о 
создании СНГ», «Высокие	Договаривающиеся	Стороны	признают	и	уважа-
ют территориальную целостность друг друга	и	неприкосновенность	су-
ществующих	границ	в	рамках	содружества».
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Определение своего политического статуса это вопрос, который реша
ется народом на основе его права на самоопределение. Из действия при
нципа uti possidetis juris следует признание права на самоопределение 
народа на территории, которая определена границами, существующими на 
момент признания независимости. Следовательно, в 5 статье «Соглашения 
о создании СНГ» могла быть признана неприкосновенность существующих 
границ и право на самоопределение народов союзных республик, а 
фактически была сразу признана территориальная целостность будущих 
независимых государств. Это выглядит как международное признание пра
ва ещё не образованного государства «априори» претендовать на террито
риальную целостность не только во внешних отношениях, но и во внутрен
них. Такого права не существует, оно является фикцией, вызванной прос
той подменой юридических категорий в тексте соглашения.

Вывод: признание государствами СНГ территориальной целостности 
друг друга в «Соглашении о создании СНГ» не имеет юридического содер
жания. Территориальная целостность новых государств, образованных на 
месте союзных республик, зависит от фактической реализации права на 
самоопределение народами, входившими в состав СССР. 

В-седьмых, государства СБСЕ признали полноправное участие в 
Хельсинкском Заключительном Акте государств Балтии, Грузии, Азер-
байджана и Молдовы, акт независимости которых основан на пере-
смотре юридических обстоятельств, существовавших в момент заклю-
чения Хельсинкского заключительного акта.

Основание: декларация ООН «О принципах международного права, каса
ющихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», «Деклара
ция принципов, которыми государстваучастники будут руководствоваться 
во взаимных отношениях» Хельсинкского заключительного акта, Консти
туционные акты и Акты о восстановлении государственности государств 
Балтии, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

В 1970 году государства, которые впоследствии создали СБСЕ, приняли 
на себя обязательство не признавать никакую оккупацию законной. В 1975 
году они заключили новое международное соглашение – Хельсинкский за
ключительный акт СБСЕ, в котором приняли на себя обязательство в буду
щем уважать территориальную целостность СССР. Таким образом, они при
знали, что территория СССР образована законным путем, а не вследствие 
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оккупации. Согласно актам о независимости государств Балтии, Грузии, 
Азербайджана и Молдовы, их независимость была основана на признании 
оккупацией периода их пребывания в СССР.

В 1992 году государства СБСЕ, признав государства Балтии, Грузию, 
Азербайджан и Молдову полноправными участниками СБСЕ, фактически 
согласились, что территории этих государств были оккупированными со 
стороны СССР. Это действие откровенно находится в противоречии с пре
дыдущим, в котором признана законность образования территории СССР. 

Вывод: при присоединении государств Балтии и СНГ к Хельсинкскому 
заключительному акту, государства СБСЕ допустили пересмотр этого со
глашения и его нарушение. Они отклонились от своего обязательства «в 
будущем уважать территориальную целостность СССР».

Государстваучастники ЕС нарушили принцип невмешательства во 
внутренние дела другого государства и поддержали произвольное реше
ние руководства союзных республик отменить конституцию Союза ССР и 
лишить граждан СССР своего гражданства. Вопросы отделения союзных 
республик от Союза ССР входили во внутреннюю компетенцию СССР. Со
гласно нормам конституции и законодательства Союза ССР, их решение 
должно было быть основано на свободном волеизъявлении граждан, путем 
переговоров между высшими органами власти Союза ССР и отделяющихся 
республик. Государства ЕС, приняв за основу, что Союз ССР прекратил 
своё существование, взяли на себя решение вопросов отделения союзных 
республик от Союза ССР и «продиктовали» критерии, которым должны со
ответствовать новые субъекты международного права. Вместе с этим, ЕС 
признало Россию государствомпродолжателем Союза ССР, а остальные 
бывшие союзные республики – новыми государствами, правопреемниками 
Союза ССР. Таким образом, оказалось, что Союз ССР не прекратил своё 
существование. Россия стала государствомпродолжателем Союза ССР в 
международных организациях и является постоянным членом Совета Бе
зопасности ООН. Следовательно, Россия является тем субъектом междуна
родного права, который несёт ответственность за соблюдение неотъемле
мых прав человека на всём постсоветском пространстве, включая право на 
самоопределение населения автономных образований в отделившихся рес
публиках. Очевидно, что, признав Россию государствомпродолжателем Со
юза ССР, государства ЕС признали, что в спорах, связанных с отделением 
союзных республик, вместо СССР должна была теперь выступать Россия. 
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Однако заявление государствучастников ЕС от 23 декабря 1991 года сви
детельствует, что, признав Россию государствомпродолжателем СССР, они 
продолжили считать, что для остальных бывших союзных республик СССР 
прекратил своё существование. 

Доктрина распада СССР не выдерживает критики с точки зрения пре
емственности власти. Правомочность органов власти союзных республик 
прекратилась вместе с отменой конституции СССР. Отмена действия конс
титуции СССР (многонациональной федерации) одновременно означала от
мену действия соответствующих ей конституций союзных республик (субъ
ектов федерации). Органы власти государств Балтии и СНГ, были избраны 
до отмены конституции СССР, поэтому в момент ее отмены, потеряли свою 
легитимность и правовую связь со своими гражданами. 

Союзные республики имели право выйти из состава СССР, но их руко
водство не имело право отменить конституцию СССР на своей территории. 
Это решение руководства бывших союзных республик было незаконно не 
только потому, что являлось действием, направленным на свержение су
ществующего государственного строя и нарушением внутреннего права 
СССР. Оно было также нарушением международного права. Согласно нор
мам Всеобщей декларации прав человека и Пакта о гражданских правах, 
никто не может быть произвольно лишен своего гражданства и никакие 
действия не могут уничтожить существующие у народа международно при
знанные права. 

Таким образом, 21 декабря 1991 года, подписывая протокол Соглашения 
о создании СНГ, руководство союзных республик совершило международно
противоправное деяние, которое влечет за собой международноправовую 
ответственность. До 26 декабря 1991 года эта ответственность лежала на 
СССР, поскольку органы власти союзных республик, свергнувшие существу
ющий государственный строй, являлись частью системы его государствен
ного управления. После этой даты, когда Президент СССР ушел в отставку, 
эта ответственность перешла к СНГ и его государствамучредителям.

Решение Совета министров СБСЕ от 31 января 1992 года о присоеди
нении государств СНГ к Хельсинкскому заключительному акту, Парижской 
хартии и другим документам СБСЕ также было незаконно. На момент при
нятия этого решения:

 Соглашение о создании СНГ не вступило в силу для Молдовы, Армении, 
Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана;
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 решение о независимости республик не было подтверждено свобод
ным волеизъявлением народов России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана 
и республик средней Азии. На территории этих бывших союзных республик 
никогда не проводился референдум по вопросу независимости;

 Азербайджан и Молдова провозгласили свою независимость на осно
ве признания их периода пребывания в СССР оккупацией, а конституцию 
СССР изначально недействительной;

 на части территории, в отношении которых Азербайджан и Молдова 
претендовали установить свой суверенитет, были уже провозглашены При
днестровская Молдавская ССР и НагорноКарабахская Республика с пол
номочиями союзной республики СССР. Решение об учреждении НКР было 
утверждено народом Нагорного Карабаха на референдуме 10 декабря 
1991 года.

Законными правопреемниками СССР могли стать государства, учреж
дённые с соблюдением международно признанных прав, которыми народ 
СССР и его граждане обладали до свержения государственного строя. 
Свержение государственного строя в СССР не означало, что в отношении 
международных прав его народа государства СБСЕ могли в односторон
нем порядке освободить себя от соблюдения своих международных обяза
тельств по Хельсинкскому заключительному акту и Парижской хартии для 
новой Европы. 

Согласие Совета министров СБСЕ на присоединение государствучре
дителей СНГ к документам СБСЕ являлось нарушением их обязательства 
уважать права, присущие и охватываемые суверенитетом СССР (принцип 
суверенного равенства государств). Оно являлось нарушением обязатель
ства уважать территориальную целостность СССР и право на самоопреде
ление его народа. Общеизвестно, что 17 марта 1991 года на всесоюзном 
референдуме 76 процентов принявших в голосовании граждан СССР вы
сказались за сохранение Союза ССР, как обновленной федерации равно
правных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантиро
ваться права и свободы человека любой национальности. В этом голосова
нии приняли участие около 149 миллиона человек, что составляло почти 80 
процентов всего электората СССР.

Это решение нарушало также право на самоопределение автономий 
(НКАО) и право национальных меньшинств, составляющих большинство на
селения местности своего проживания (Шаумянский район Азербайджанс
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кой СССР) и населения территорий, присоединенных к республике в период 
её пребывания в СССР (Приднестровье), чтобы их волеизъявление учитыва
лось отдельно при определении политического статуса этих территорий. 

Это решение, вместе с решениями о присоединение к СБСЕ государств 
Балтии и Грузии, означало пересмотр со стороны СБСЕ юридических об
стоятельств, которые существовали на момент заключения Хельсинкского 
заключительного акта. В соответствии с Хельсинкским заключительным 
актом в 1975 году государства СБСЕ признали, что территория СССР об
разована законно и не является результатом оккупации территорий дру
гих государств. В 1991 году вопреки ранее принятым обязательствам они 
признали, что территория государств Балтии, Молдовы, Азербайджана и 
Грузии была оккупирована со стороны СССР. 

За месяц до распада СССР, во время конференции в Москве, государс
тва ОБСЕ приняли политическую декларацию (Документ Московского со
вещания конференции по человеческому измерению), согласно 17 пунк
ту которой заявили о том, что власть, установленная в государстве ОБСЕ 
путем переворота, не будет поддержана остальными участниками этого 
соглашения. В момент коллективного обращения государств СНГ к ОБСЕ, 
государства ОБСЕ сделали вид, что не видят различия в правовом статусе 
отделившихся от СССР союзных республик и самопровозгласивших себя 
независимыми на территории СССР государств, т.е. не видят признаков 
нарушения законодательства СССР и государственного переворота.

Другим актуальным моментом, является факт коллективного присо
единения государств СНГ (кроме России и Грузии) к ОБСЕ, поскольку, по 
существу, он является объединением двух международных организаций. 
Однако по факту оно таковым не является, поскольку каждое государс
тво СНГ вступило в ОБСЕ отдельно, а СНГ сохранилось, как международ
ная организация. Решения ОБСЕ принимаются на основании консенсуса. 
Присоединяясь к этому соглашению, государство этим признает права и 
обязанности всех других государств – участников соглашения. Государс
тваучастники соглашения дают согласие на присоединение нового члена 
на основе консенсуса. При коллективном присоединении к соглашению вы
шло, что каждое государство СНГ, еще не став членом ОБСЕ, и, не обладая 
правами и обязанностями, по Хельсинкскому заключительному акту, участ
вовало в принятом на основании консенсуса решении ОБСЕ относительно 
присоединения к нему остальных государств СНГ.
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Таким образом, государства СБСЕ, принимая в свои ряды государства 
СНГ, пренебрегли:

 императивными нормами международного права – игнорировали право 
народов СССР на самоопределение;

 принципами самого Хельсинкского заключительного акта и Парижской 
хартии – игнорировали принципы универсальности прав человека и верхо
венства закона;

 собственным заявлением, сделанным в политической декларации 4 ок
тября 1991 года в Документе Московского совещания конференции по че
ловеческому измерению, игнорировали факт государственного переворо
та, совершенного руководством Российской Федерации и поддержанного 
руководством остальных союзных республик;

 собственным внутренним порядком принятия решений – приняли ре
шение о присоединении государств СНГ к СБСЕ на основе консенсуса с 
государствами, которые на этот момент участниками СБСЕ не являлись.

5. Несостоятельность политических оснований 
для признания Азербайджанской Республики
полноправным участником СБСЕ/ОБСЕ

Верховный Совет Азербайджанской Республики принял 30 августа 
1991 года декларацию о восстановлении государственной независимости 
Азербайджанской республики, существовавшей с 1918 по 1920 год. Этот 
политический шаг был совершен вопреки волеизъявлению большинства на
рода Азербайджана, 80 процентов электората которого проголосовало на 
всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года за сохранение обновленно
го СССР. 

Руководствуясь этой декларацией, 18 октября 1991 года Верховный 
Совет АР принял Конституционный акт о государственной независимости. 
Согласно положениям этого акта территория первой Азербайджанской 
республики была признана захваченной Советской Россией в апреле 1920 
года. Договор «Об образовании СССР» 1922 года был признан недействи
тельным с момента его заключения. Действие конституции СССР на терри
тории республики было отменено, а положения конституции Азербайджан
ской ССР действовали только в части, не противоречащей Конституцион
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ному акту. Нормы международного права были признаны Азербайджанской 
Республикой в той части, которая не противоречила провозглашенным на
циональным интересам. Опираясь на положения этого Конституционного 
акта, 26 ноября 1991 года Верховный Совет АР упразднил НагорноКара
бахскую автономную область. 

СБСЕ, принимая в свой состав новые государстваправопреемники Со
юза ССР, игнорировала требования, установленные в декларации «О кри
териях признания новых государств в Восточной Европе и на территории 
Советского Союза». Согласно этим требованиям, для признания независи
мости Азербайджанской Республики и принятия её в состав ОБСЕ, было 
необходимо, чтобы Азербайджанская Республика признала недействитель
ными принятые Верховным Советом Азербайджанской ССР «Декларацию 
о восстановлении государственной независимости» Азербайджанской 
Республики от 30 августа 1991 года, Конституционный акт «О государс
твенной независимости Азербайджанской Республики» от 18 октября 1991 
года и закон «Об упразднении НагорноКарабахской автономной области 
Азербайджанской Республики» от 26 ноября 1991 года.

Азербайджанская Республика не могла стать полноправным участни
ком СБСЕ, если считала свою территорию освобожденной от оккупации 
со стороны Союза ССР. Государства СБСЕ в 1975 году в Хельсинкском 
заключительном акте признали территориальную целостность друг друга. 
Следовательно, новое государство, «освободившее свою территорию от ок
купации» со стороны государстваучастника СБСЕ, не могло тогда и не 
может когдалибо стать полноправным участником СБСЕ.

Не имела право Азербайджанская Республика пользоваться суверенным 
равенством с другими государствами и стать полноправным участником 
СБСЕ также потому, что отменила на своей территории, существовавшую 
в Азербайджанской ССР автономию, предоставленную армянскому нацио
нальному меньшинству. Решение Азербайджанской Республики отменить 
автономию Нагорного Карабаха было несовместимо с требованием госу
дарств ЕС к новым субъектам международного права в части гарантирова
ния прав национальных меньшинств.

Согласно этим же требованиям, Азербайджанская Республика была 
обязана принять на себя обязательство разрешать вопросы, касающиеся 
правопреемства государств и региональных споров на основе соглашения, 
в том числе, предусматривая в случае необходимости, обращение в арбит
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раж. Это означало, что независимость Азербайджанской Республики не 
могла быть признана до тех пор, пока между правительством республики 
и органами власти нагорнокарабахского региона, не будет заключено со
глашение о мирном урегулировании спора по вопросу определения полити
ческого статуса населения нагорнокарабахского региона. Этого не было 
сделано тогда и не сделано до сих пор.

Не соответствовал общепринятым международным стандартам и принци
пу верховенства права референдум, проведенный в Азербайджанской Рес
публике 29 декабря 1991 года. Согласно результатам общесоюзного рефе
рендума, проведенного в СССР 17 марта 1991 года, более 80% имеющего 
право голосовать населения Азербайджанской ССР на вопрос: «Считаете	
ли	Вы	необходимым	сохранение	Союза	Советских	Социалистических	рес-
публик	как	обновлённой	федерации	равноправных	суверенных	республик,	
в	которой	будут	в	полной	мере	гарантироваться	права	и	свободы	человека	
любой	национальности?»,	высказалось за сохранение обновлённого СССР. 
Спустя восемь месяцев таким же большинством голосов, это же население 
на вопрос: «Вы	за	Конституционный	Акт	«О	государственной	независимос-
ти	Азербайджанской	Республики?», высказалось за восстановление госу
дарственной независимости «оккупированной Россией» Азербайджанской 
Республики 19181920 года и признание недействительным Договора об 
образовании Союза ССР с момента его подписания, в части, относящейся 
к Азербайджанской Республике. Таким образом, большинство населения 
одной и той же территории, под руководством одного и того же правитель
ства, по одному и тому же вопросу в течение одного года высказалось за 
два взаимоисключающих друг друга по политическому смыслу решения. 
Естественно, что подобная ситуации могла возникнуть лишь в следствие не 
соблюдения принципа верховенства права.

С юридической точки зрения, референдум по вопросу Конституционно
го Акта «О государственной независимости Азербайджанской Республи
ки» являлся опросом общественного мнения, а не свободным волеизъявле
нием народа. Конституционный Акт был принят Верховным Советом Азер
байджанской Республики (Азербайджанской ССР) 18 октября 1991 года и 
вступил в юридическую силу с момента его публикации. На его основе до 
29 декабря 1991 года уже были приняты ряд законов, меняющих государс
твенное устройство Азербайджанской Республики, например закон «Об 
упразднении НагорноКарабахской автономной области Азербайджанской 
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Республики» от 26 ноября 1991 года. Совершенно очевидно, что вопрос 
юридической силы Конституционного Акта для Азербайджанской Респуб
лики был решён до проведения референдума, следовательно, референдум 
лишь показал отношение населения к этому уже действующему правовому 
акту, а не являлся источником его легитимности.

Исторические факты свидетельствуют, что Азербайджанская Республи
ка не соответствовала требованиям, выдвинутым со стороны государств
участников ЕС, для признания новых субъектов международного права. 
Приняв Азербайджанскую Республику в свой состав, ОБСЕ поддержала го
сударственные акты Азербайджанской Республики, направленные на про
извольное лишение населения нагорнокарабахского региона гражданства 
СССР, отмену его международнопризнанных прав и применение силы про
тив этого населения. 

СБСЕ признала в 1992 году, что нагорнокарабахский конфликт это 
внутренний конфликт в Азербайджанской Республике, то есть восстание 
её граждан против своего законного правительства. Данное определение 
конфликта было необоснованно, поскольку очевидно, что граждане СССР 
нагорнокарабахского региона не могли «превратиться» против своей воли 
в граждан независимой Азербайджанской Республики. Очевидно также, 
что избранный в соответствии с конституцией Азербайджанской ССР в 
1990 году Верховный Совет этой бывшей союзной республики, вышел за 
рамки этой самой конституции, когда принял Конституционный Акт о госу
дарственной независимости Азербайджанской Республики. С этого момен
та он перестал быть легитимным органом власти.

Согласно принципам международного права, власть в каждом госу
дарстве принадлежит его народу, никто не может отменить право на са
моопределение народа, никто не может быть произвольно лишен своего 
гражданства, ни одно государство не может принудительно обратить в своё 
гражданство граждан другого государства. Каким образом СБСЕ, которая 
выступала с 1975 года защитником прав человека в СССР, в 1992 году 
приняла решения, ущемляющие элементарные права его граждан? 

Очевидно, что эти действия СБСЕ противоречили её собственным при
нципам и международному праву. Территориальная целостность была «да
рована» Азербайджанской Республике со стороны СБСЕ безотносительно 
к нормам международного права, политической ситуации в Азербайджан
ской ССР и правам граждан СССР, проживающих в нагорнокарабахском 
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регионе. Политика СБСЕ позволила Азербайджанской Республике безна
казанно применить силу против граждан СССР нагорнокарабахского ре
гиона. Годы перемирия не изменили отношения Азербайджанской Респуб
лики к проблеме Нагорного Карабаха. Военная доктрина этого государства 
свидетельствует, что новое нападение на население Нагорного Карабаха 
является исключительно вопросом времени.

В итоге, о международном признании независимости Азербайджанской 
Республики можно сказать, что это является примером того, как принцип 
универсальности прав человека может быть принесён международным со
обществом в жертву принципу политической необходимости. В силу этого 
существует достаточно оснований полагать, что решение проблемы Нагор
ного Карабаха лежит вне рамок СБСЕ/ОБСЕ. Распад СССР является фено
менальным примером открытого обмана, совершенного руководством быв
ших союзных республик и поддержанного государствамиучастниками ЕС 
и СБСЕ. Если рассматривать проблему Нагорного Карабаха с этой точки 
зрения, то становится очевидным, что главной международнополитичес
кой задачей урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой 
СБСЕ/ОБСЕ изначально являлась легитимизация распада СССР и между
народного признания новых независимых государств, образованных в гра
ницах бывших союзных республик. 

6. Признание международно-правовой ответственности Азербайд-
жанской Республики, государств-участников СБСЕ/ОБСЕ и СНГ за 
нарушение фундаментальных прав человека на территории Нагор-
ного Карабаха, как путь решения вопроса определения политичес-
кого статуса населения Нагорного Карабаха.

Ответственность государств и международных организаций за соверше
ние международнопротивоправных деяний является объективной юриди
ческой реальностью. Каждое государство или лицо, права которого были 
нарушены действиями других государств или международных организаций, 
может потребовать их восстановления. Вопрос международного признания 
независимости НКР тесно связан с международноправовой ответствен
ностью СССР, России, Азербайджанской Республики, государствучастни
ков СБСЕ/ОБСЕ и СНГ, как международной организации. Противоправные 
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действия и бездействия СНГ и этих государств во время и после распада 
СССР, привели к незаконному признанию правопреемства Азербайджан
ской Республики в отношении всей территории Азербайджанской ССР и 
безнаказанной агрессии против НКР. Эти нарушения продолжаются до се
годняшнего дня и служат источником военной угрозы безопасности НКР.

Отмена конституции СССР, частичное признание норм международного 
права и упразднение автономии НКАО являлись государственными актами, 
которые открыто попирали международно признанные гражданские права 
армянского населения Азербайджанской ССР. Действия руководства Азер
байджана означали упразднение Азербайджанской ССР и учреждение 
нового государства. У граждан СССР вопреки их воле не могли возник
нуть какиелибо обязанности по отношению к новому государству, провоз
глашенному вопреки соблюдению принципа верховенства права и нормам 
международного права. Эта политическая ситуация служила политикопра
вовым основанием для принятия 3 сентября 1991 года совместно органами 
власти НКАО и Шаумянского района Декларации о провозглашении Нагор
ноКарабахской Республики с полномочиями союзной республики СССР. 
На территории НКР сохранялось действие конституции СССР и союзное 
гражданство его населения. Референдум по вопросу независимости НКР, 
проведенный 10 декабря 1991 года на территории НКАО и Шаумянского 
района, подтвердил, что подавляющее большинство местного населения 
(82% электората) поддерживает решение о провозглашении НагорноКа
рабахской Республики и её независимости.

Таким образом, в декабре 1991 года произошел распад Азербайджанс
кой ССР и образование на его территории двух новых государств. Первое 
государство: Азербайджанская Республика с площадью 81,5 тысяч квад
ратных километров, провозглашенная вопреки принципу верховенства пра
ва. Второе государство: НагорноКарабахская Республика с площадью 5 
тысяч квадратных километров, провозглашенная без ущерба для принципа 
верховенства закона.

Министры иностранных дел государств ЕС, принимая 31 января 1992 
года в составе Совета СБСЕ решение о присоединении Азербайджана к 
Хельсинкскому заключительному акту, 

своим действием признали правопреемство Азербайджанской Республи
ки в отношении всей территории Азербайджанской ССР. Они игнорировали 
факты того, что на этот момент автономия НКАО была упразднена, терри
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тория НКАО и Шаумянского района Азербайджанской ССР находилась в 
полной блокаде, против мирного населения Нагорного Карабаха применя
лась военная сила, само существование армянского населения находилось 
под угрозой. Очевидно, что требование гарантирования прав армянского 
национального меньшинства полностью не соблюдалось.

Игнорировали они также и факт того, что новое государство, учреж
денное вопреки принципу верховенства права и с нарушением норм меж
дународного права, не может считать своими подданными граждан госу
дарствапредшественника без их добровольного согласия. Население НКР 
являлось гражданами СССР, открыто не признавшими суверенитет само
провозглашенной Азербайджанской Республики. Следовательно, нагорно
карабахский конфликт изначально не мог рассматриваться как конфликт 
между правительством Азербайджанской Республики и её подданными, 
которые подняли мятеж против государственного строя. Отказ руководс
тва Азербайджана признать НКР, учрежденную на основе волеизъявления 
армян Нагорного Карабаха, являлся фактом, который означал, что сущес
твуют серьезные проблемы по вопросу правопреемства и региональный 
спор в связи с распадом Азербайджанской ССР. Международное обяза
тельство Азербайджанской Республики решать вопросы правопреемства и 
региональный спор путем согласия отсутствовало тогда и отсутствует до 
сих пор.

Согласно принятому Генеральной ассамблеей в 1974 году определе
нию, агрессией является применение вооруженной силы государством про
тив суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства, или какимлибо другим образом, не
совместимым с Уставом ООН. В этом определении термин «государство» 
употребляется, не предрешая вопроса о признании или вопроса о том, явля
ется ли государство членом Организации Объединенных Наций.

По состоянию на 26 декабря 1991 года Азербайджанская Республика 
являлась новым государством, провозглашенным на месте Азербайджан
ской ССР, а населяющие Нагорный Карабах люди являлись гражданами 
СССР, которые отказались признать суверенитет этого нового государства 
и учредили свою республику. В силу этого ни у кого не могло быть ос
нования считать население Нагорного Карабаха мятежными гражданами 
независимой Азербайджанской Республики, а конфликт – её внутренним 
делом. 
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С 26 декабря 1991 года Азербайджанская Республика был обязана пре
кратить применение вооруженной силы против НКР. Между тем, военные 
действия продолжились с нарастающей силой. До мая 1992 года столица 
НКР и другие населенные пункты подвергались систематическим ударам 
реактивных систем залпового огня «Град» (БМ21) и артиллерии, в резуль
тате которых погибло около тысячи человек мирного населения, несколько 
тысяч получили ранения. С мая 1992 года Азербайджан стал наносить ави
ационные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха, а в дальней
шем и Армении. В июнеиюле 1992 года азербайджанской армии удалось 
захватить два города и около двух тысяч квадратных километров террито
рии НКР. В результате этих военных действий более 65 тысяч человек были 
вынуждены тогда покинуть свои дома. 

Бездействие Совета Безопасности ООН в отношении этой агрессии яв
лялось деянием, нарушающим международные права населения Нагорного 
Карабаха. Это нарушение продолжается до сих пор, поскольку около 750 
квадратных километров территории НКР остаются фактически оккупиро
ванными со стороны Азербайджанской Республики.

Для оценки международноправовой ответственности Азербайджанской 
Республики за войну в Нагорном Карабахе важное значение имеют и дру
гие исторические факты: 

 Азербайджанская Республика признала неприкосновенность армяно
азербайджанской границы только в сентябре 1993 года, когда ее парла
мент ратифицировал Соглашение о создании СНГ и оно вступило в силу 
для Азербайджана;

 Армения и Азербайджан 8 июля 1992 года одновременно присоедини
лись к Хельсинкскому заключительному акту, Парижской хартии для новой 
Европы и другим документам СБСЕ, но уже в августе 1992 года обязатель
ство считать нерушимой армяноазербайджанскую границу было нарушено 
Азербайджанской Республикой, которая захватила анклавное армянское 
село Арцвашен и оккупировала прилегающие к нему 40 квадратных кило
метров территории, принадлежащей Армении. В этот же период со сто
роны бывшего Зангеланского района Азербайджанской ССР была начата 
блокада города Кафан, важного промышленнотранспортного центра юга 
Армении, связывающего Армению с Ираном. Дата захвата территории Арц
вашенского анклава является началом войны между Арменией и Азербай
джаном.
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Эти факты свидетельствуют, что ответственность за нарушение армяно
азербайджанской границы лежит на Азербайджанской Республике, кото
рая не признала неприкосновенность этой границы в 1992 году и открыто 
нарушила обязательство считать ее нерушимой. 

Совет Безопасности ООН игнорировал в 1992 году факт агрессии Азер
байджанской Республики по отношению к НКР и Армении и оккупации их 
территории. В свою очередь Азербайджанская Республика игнорировала в 
1993 году требования резолюций Совета Безопасности ООН прекратить во
енные действия. Эти резолюции не стали препятствием для Турции, которая 
ввела свой военный контингент на территорию Нахичеванской автономной 
республики и Украины, которая осуществила в октябре 1993 года поставку 
в Азербайджан 150 танков Т55. В результате военные действия продолжа
лись до 12 мая 1994 года, пока Азербайджан не исчерпал свои военные 
ресурсы, а ни одно требование Совета Безопасности ООН: прекращение 
военных действий и враждебных актов, запрещение военных поставок, 
обеспечение свободы коммуникаций, освобождение захваченных террито
рий и возвращение беженцев – не выполнено до сегодняшнего дня.

В настоящее время Совет Безопасности ООН попрежнему бездейству
ет в отношении Азербайджанской Республики, которая осуществляет под
готовку к новой войне и открыто угрожает силой нарушить существующую 
линию перемирия. В 2009 году Азербайджанская Республика превысила 
почти вдвое квоты по личному составу и обычным вооружениям, предус
мотренные для него согласно Договору об обычных вооруженных силах в 
Европе и Ташкентскому соглашению 1992 года. 

У границ Нагорного Карабаха и в оперативном резерве сегодня сосре
доточены одна танковая, одна десантноштурмовая, двенадцать механизи
рованных и горнопехотных, три артиллерийские бригады азербайджанской 
армии, численностью около 75 тысяч человек, имеющие около 300 основ
ных боевых танков Т72, около 600 боевых бронированных машин и транс
портеров (БМП2, БТР70,80 и др.), около 400 крупнокалиберных артилле
рийских орудий, около 100 реактивных систем залпового огня и 8 ракетных 
пусковых установок оперативнотактического комплекса «ТочкаУ». С воз
духа эти силы могут быть поддержаны 12 многоцелевыми истребителями 
Миг29, 15 штурмовиками Су25 и 15 ударными вертолетами Ми24. Около 
50 самолетов устаревших образцов (Миг21, Миг25, Су17, Су24) могут 
выполнять вспомогательные боевые задачи. Главной ударной силой азер
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байджанской армии, которая служит основным источником вдохновения 
агрессивных намерений военнополитических кругов Азербайджана, явля
ются 16 реактивных установок залпового огня «Смерч», приобретенных у 
Украины в 20052006 годах. Батарея (34 единицы) таких установок может 
наносить концентрированные разрушительные удары по площади в два
три квадратных километра на глубину более 70 км. Оперативнотактичес
кие ракетные комплексы «ТочкаУ» и реактивные системы залпового огня 
«Смерч» представляют большую угрозу для мирного населения Нагорного 
Карабаха. Азербайджан не принял на себя какоголибо международного 
обязательства, которое ограничивало бы применение этого оружия против 
мирного населения. 

Руководство Азербайджана сопровождает подготовку к войне формиро
ванием соответствующего общественного мнения. Основным инструментом 
этой информационной политики является клевета в отношении Армении, 
которую азербайджанские СМИ обвиняют в агрессии и оккупации 20% 
территории Азербайджана. В действительности независимая Армения ни
когда не совершала агрессивной политики в отношении Азербайджана, а 
её руководство всеми своими действиями продемонстрировало в 1992 году 
свою готовность вести переговоры относительно автономного статуса На
горного Карабаха. Эти политические шаги Левона ТерПетросяна не полу
чили поддержки со стороны руководства Азербайджана, которое открыто 
преследовало цель полностью изгнать армян из Нагорного Карабаха.

Азербайджанские СМИ извращают содержание резолюций Совета Бе
зопасности ООН 1993 года. В этих резолюциях Совет Безопасности ООН 
потребовал прекращения военных действий, но не дал определения агрес
сии в отношении коголибо из воюющих сторон. Площадь территории, при
знанной им оккупированными со стороны Нагорного Карабаха, составляет 
около 7,5 тысяч квадратных километров, то есть 8% от территории Азер
байджанской ССР, а не 17 тысяч квадратных километров, как утверждают 
азербайджанские СМИ. Призывая свой народ к «освобождению оккупи
рованных территорий», азербайджанские СМИ, естественно, полностью 
умалчивают факт того, что требования указанных резолюций не были вы
полнены по вине агрессивной политики Азербайджанской Республики, а 
не Армении.

За восемнадцать лет, которые прошли после распада СССР, междуна
родное право получило существенное развитие в сферах, имеющих отно
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шение к правовой стороне проблемы урегулирования нагорнокарабахско
го конфликта. Вопросы ответственности государств и международных ор
ганизаций за международнопротивоправные деяния получили прояснение 
в статьях, представленных на рассмотрение Генеральной Ассамблеи со 
стороны Комиссии международного права в 2001 и 2008 годах. Ответс
твенность международной организации за международнопротивоправные 
деяния выражается в её обязанности осуществить возмещение вреда, при
чиненного этим деяниями. Полное возмещение вреда означает:

 реституцию, то есть восстановление положения, которое существовало 
до совершения противоправного деяния; 

 компенсацию, то есть возмещение ущерба, который не возмещается 
реституцией;

 сатисфакцию, то есть признание факта нарушения и извинения за 
вред, который не может быть возмещен реституцией и компенсацией.

Действиями СНГ, ОБСЕ и ООН, которые нарушили законные права насе
ления Нагорного Карабаха являются:

 заключение руководством бывших союзных республик Соглашения о 
создании СНГ и подписание его Протокола 21 декабря 1991 года;

 решение Совета министров СБСЕ о присоединении Азербайджанской 
Республики к СБСЕ; 

 бездействие Совета Безопасности в отношении агрессии Азербайд
жанской Республики против НКР в 19921993 году. 

В этих действиях (бездействиях) международнопротивоправными деяни
ем является признание правопреемства Азербайджанской Республики в от
ношении всей территории Азербайджанской ССР, которое осуществлено:

 в третьей и пятой статьях Соглашения о создании СНГ;
 во втором пункт Резюме выводов Пражского совещания 3031 января 

1992 года Совета СБСЕ;
 в подтверждении Советом Безопасности уважения суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджанской Республики в отношении 
всей территории Азербайджанской ССР в резолюциях номер 822, 853, 
874, 884.

Нарушения прав населения Нагорного Карабаха в 19911993 годах, по
рожденные этими международнопротивоправными деяниями, продолжают
ся до сих пор и причиняют вред народу НагорноКарабахской Республики. 
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Линия перемирия, установленная соглашением о прекращении огня 
между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом 12 мая 1994 
года, находится под защитой международного права. Угроза силой или ее 
применение с целью нарушения линии перемирия является нарушением 
международного права. Нагорный Карабах является стороной соглашения 
о прекращении огня и в силу этого субъектом, который вправе требовать от 
международных организаций соответствующих действий, предусмотренных 
в Уставе ООН для устранения угрозы миру. В этой связи, в условиях реаль
ной угрозы своей безопасности, НагорноКарабахская Республика имеет 
право:

 обратиться к руководству СНГ и ОБСЕ с требованием признать недейс
твительными решения этих международных организаций в части, касаю
щейся признания правопреемства Азербайджанской Республики в отноше
нии той территории Азербайджанской ССР, на которой 10 декабря 1991 
года была учреждена НагорноКарабахская Республика, и приостановки 
членства Азербайджанской Республики в СНГ и ОБСЕ до заключения со
глашения о прекращении вооруженного конфликта;

 обратиться к Совету Безопасности ООН с требованием предпринять 
все необходимые действия для устранения военной угрозы, существующей 
сегодня для безопасности НагорноКарабахской Республики, и признать 
действия Азербайджанской Республики в 19921994 годах против НКР аг
рессией, а захваченные ею в результате этих действий территории НКР – 
оккупированными.

Никакое исправление нарушения не может быть осуществлено при от
сутствии требования пострадавшей стороны. Без проявления воли народа 
Нагорного Карабаха никакие решения в принципе не могут быть приняты. 
Народ НКР проявил мужество и отстоял своё право на жизнь и родину во 
время войны за независимость Нагорного Карабаха. Он должен проявить 
не меньшее мужество, чтобы, невзирая на авторитет международных орга
низаций, потребовать от СНГ, ОБСЕ и ООН восстановления нарушенных в 
1992 году его законных прав.

Для Российской Федерации, которая председательствует в этом году в 
СНГ, осуществление действий, направленных на исправление нарушений, 
допущенных во время заключения Соглашения о создании СНГ, означа
ет приведение внешней политики своего государства в соответствие с ре
шениями Государственной Думы РФ, принятых ею 15 марта 1996 года в 



368

ЧАСТЬ	II.	 	 	 ИЗМЕНЕНИЯ	ПОЛИТИЧЕСКОГО	КЛИМАТА	В	ЮЖНОКАВКАЗСКОМ	РЕГИОНЕ

постановлении «О юридической силе для Российской Федерации – России 
результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении 
Союза ССР». В этом постановлении Дума признала Соглашение о созда
нии СНГ недействительным в части отмены конституции СССР.

Прекращение членства Азербайджанской Республики в СНГ и ОБСЕ до 
заключения соглашения о прекращении вооруженного конфликта откры
вает дорогу для его урегулирования на основе соблюдения принципов рав
ноправия и самоопределения народов и суверенного равенства государств 
– Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. В этом случае справед
ливое решение конфликта будет опираться на следующие принципы:

 ни один захват территории, который является результатом применения 
силы, не является законным;

 никто не может быть принужден принять гражданство противоборству
ющей стороны конфликта;

 национальные меньшинства, изгнанные силой или вынужденные поки
нуть родные места своего проживания, имеют коллективное право на полу
чение справедливой территориальной компенсации;

 все мирные граждане бывшего СССР, затронутые этим конфликтом, 
должны получить соответствующую материальную компенсацию за ущерб, 
полученный ими в результате конфликта.

На основе этих принципов предметом переговоров станут соглашения:
 об установлении границ между Азербайджаном, Арменией и Нагорным 

Карабахом на основе определения размера справедливых территориаль
ных компенсаций, которые Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах 
должны предоставить национальным меньшинствам, изгнанным с террито
рии их государств; 

 о прекращении вооруженного конфликта, регулирующее порядок пе
редачи территорий в соответствии с установленными границами и график 
вывода войск.

Процесс межэтнического размежевания армянского и азербайджанс
кого народа происходит уже как минимум 200 лет. Война за независимость 
Нагорного Карабаха – его завершающая стадия. Усилия Минской Группы, 
направленные на восстановление совместного проживания двух народов, 
были изначально обречены на провал. Законы этногенеза имеют для людей 
такой же объективный характер, как и все другие законы природы. Соци
альная система построенная вопреки этим законам становится химерой. 
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Совместное проживание армян и азербайджанцев в СССР было обусловле
но социальнополитическими особенностями его государственного строя. 
Свержение этого строя уничтожило советскую действительность, которая 
служила основой для совместного проживания армянского и азербайджан
ского народов.

7. Резюме выводов

1.	СБСЕ	в	1992	году	признала	Азербайджан	полноправным	участником	
Хельсинкского	заключительного	акта	и	отказала	народу	НКР	в	признании	
его	права	на	свободное	самоопределение,	опираясь	на	несостоятельную	с	
юридической	точки	зрения	доктрину	распада	Союза	ССР	.	

 
2.	Политическая	позиция	СБСЕ/ОБСЕ	в	отношении	Нагорно-Карабахс-

кой	Республики	не	соответствует	нормам	международного	права	и	принци-
пам	Хельсинкского	заключительного	акта.

3.	Вопрос	определения	статуса	населения	Нагорного	Карабаха	не	может	
быть	предметом	переговоров	между	Арменией	и	Азербайджаном.	Решение	
этого	вопроса	связано	с	признанием	и	восстановлением	нарушенных	прав	
бывших	граждан	Союза	ССР,	проживающих	в	Нагорном	Карабахе.	Пред-
метом	переговоров	для	урегулирования	конфликта	должны	быть	вопросы,	
связанные	с	легализацией	обмена	населением	и	справедливые	территори-
альные	изменения,	которые	обеспечат	народам	безопасные	границы.
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
2008 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ

ДАВИД ПЕТРОСЯН
Политический	обозреватель	инфор-
мационного	холдинга	«Ноян	Тапан»	

A. Парламентский пролог

Начало нынешнего этапа внутриполитического кризиса в Армении 
было положено в начале 2007 года (автор полагает, что были и 
другие этапы политического кризиса, начиная с октября 1999 

года, в том числе и кризис 20032004гг, который так и остался неразре
шенным), который был годом парламентских выборов. Очевидно, что полити
ческая сила, которая бы заняла прочные позиции по итогам парламентских 
выборов, могла бы претендовать на то, что ее лидер займет наиболее вы
годные стартовые позиции на президентских выборах 2008 года. «Партия 
власти» в лице правящего тандема – президент Роберт Кочарянминистр 
обороны Серж Саргсян – готовилась к этому сложному процессу.  Расши
рение полномочий премьерминистра после конституционного референду
ма 2005 года, по замыслу действующего главы государства, должна была 
произвести только рокировку внутри тандема, т.е. С.Саргсян должен был 
занять пост президента, а Р.Кочарян – премьерминистра. При этом, тандем 
должен был обойти на своем пути ряд опасных политических рифов, кото
рые сложились в реально сложившейся авторитарной системе, тесно завя
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занной на олигархию и криминал. Аналогичные системы, согласно Генри 
Хайле (Henry Hale) из департамента политических исследований универси
тета Джорджа Вашингтона (США), сложились в ряде других постсоветских 
государствах, где произошли серьезные политические потрясения в первой 
половине 2000ых годов (Грузия, Украина, Кыргызстан). В результате ана
лиза американских исследователей выяснилось, что внутри данных систем, 
во властных элитах, в переходный период, обусловленный предстоящими 
общегосударственными выборами, может произойти раскол, который в це
лом приводит к ослаблению системы.

В качестве ключевых моментов анализа в вышеупомянутых системах вы
делим следующие: 

 действующий глава государства в политических реалиях обладает куда 
большими (широкими) полномочиями, чем прописано в Основном законе 
страны. Система управляется через патрональные и клиентальные инсти
туты. Президент также осуществляет контроль над силовыми структурами, 
судебной системой и различными «группами влияния» (в частности, крими
нал и крупный бизнес); 

 действующий глава государства делает публичное заявление о том, что 
он более не будет баллотироваться на следующий срок, т.е. делает публич
ное заявление о том, что он является «хромой уткой»;

 действующий глава государства публично представляет обществу свое
го преемника,

 успех преемника в немалой степени зависит от рейтинга действующего 
президента. Если он запредельно низкий, то преемник будет испытывать 
крайне серьезные проблемы в будущем;

 глава государства избирается на прямых выборах;
 парламентские выборы, проходящие до президентских выборов, стано

вятся своеобразными праймериз для властных элит;
 в существующей системе в соревновании между элитами каждая из 

них обеспокоена, что конкуренты могут захватить президентское кресло, 
которое НЕДЕЛИМО, т.е. «победитель получает все!»;

 оппозицию возглавляет харизматический политический лидер, ранее 
занимавший видный пост в «партии власти».

Главной проблемой во внутривластном (внутриэлитном) состязании для 
С.Саргсяна была фигура действующего премьерминистра Андраника 
Маргаряна. Однако, после его внезапной смерти, путь на Олимп власти для 
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министра обороны был  открыт. Став во главе правительства и Республи
канской партии Армении (РПА), С.Саргсян вступил в политическую баталию 
с партией «Баргавач Айастан» («Процветающая Армения»). В этой борьбе 
премьерминистр, прежде всего, использовал то обстоятельство, что прези
дент Р.Кочарян является «хромой уткой».

Этот раунд внутривластной борьбы остался за премьером, т.к. премьер 
взял контроль над парламентским большинством и получил выгодную ему, а 
не президенту конфигурацию политических сил в Национальном Собрании. 
Между тем, по замыслу Р.Кочаряна, парламентское большинство должно 
было остаться за ним с тем, чтобы, занимая пост премьерминистра, он мог 
бы оставаться первым лицом и лидером «партии власти». Однако проект 
так и не был реализован. Поэтому в качестве компромисса внутри «партии 
власти» была создана коалиция с участием РПА и «Процветающей Арме
нии» и выяснение вопроса «кто первый» в будущем тандеме было отложено 
на следующий год.

Особо отметим, что в связи с парламентскими выборами, поведение 
главных внешних игроков – Европейского Союза, России и США, было раз
личным. Внешне, наиболее активными выглядели россияне, которые прак
тически открыто лоббировали интересы премьерминистра С.Саргсяна, т.е. 
поддерживали одну часть «партии власти» Армении против другой. Глав
ными лоббистами премьерминистра в Москве, как нам представляется, вы
ступали: первый вицепремьер – министр Сергей Иванов, исполнительный 
секретарь СНГ Владимир Рушайло, политолог и член Общественной палаты 
РФ Андраник Мигранян, глава фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов и 
главный российский эксперт по СНГ, депутат парламента Константин За
тулин.

Российская сторона, для обеспечения успеха С.Саргсяна, добивалась 
того, чтобы партии, входящие в парламентский блок «Ардарутюн» («Спра
ведливость») не сформировали единого избирательного блока в 2007 году, 
что, в общемто, совпадало с интересами американцев и европейцев.

Вышеупомянутая позиция российских лоббистов привела к тому, что в 
системе «партии власти» Армении по итогам парламентских выборов созда
лись серьезные условия для формирования дисбаланса в пользу премьер
министра. В частности, в парламенте не оказалось скольлибо значимой 
политической силы, которая была бы «страхующей» и в какойто степени 
подконтрольной им в отношении будущего президента.
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В целом, итоги парламентских выборов, которые прошли с уже ставшими 
обычными для Армении тотальными фальсификациями, полностью устрои
ли Брюссель и Вашингтон. Оба этих центра силы, через подконтрольные им 
международные структуры, с некоторыми оговорками, признали итоги вы
боров, приветствовали их и даже зафиксировали «прогресс» относительно 
предыдущих общегосударственных выборов.

Структура нового парламента их в целом устраивала. В самом деле: пар
ламентское большинство в лице РПА контролировалось кандидатом в пре
зиденты, которому они оказывали всяческую поддержку. В качестве иллюс
трации достаточно привести февральский репортаж «Евроньюс» об Арме
нии, где главным героем выступал не глава правительства А.Маргарян, а 
почемуто глава военного ведомства. 

Партия «Процветающая Армения», являющаяся политическим проектом 
Р.Кочаряна, никем из внешних игроков не рассматривалась как серьезная 
политическая сила и все внешние игроки предполагали, что рано или позд
но С.Саргсян встроит ее в свою систему «партии власти». 

Если говорить о традиционной армянской партии АРФДашнакцутюн, то 
несмотря на наличие в ней мощного прокочаряновского крыла, в ее руко
водстве всегда были достаточно влиятельные фигуры и круги, тяготеющие 
к С.Саргсяну.

Наконец, две оппозиционные партии «Жарангутюн» («Наследие») и 
«Оринац еркир» («Страна законности») всегда рассматривались как про
западные, исходя из явного тяготения Артура Багдасаряна к Парижу. Что 
касается Раффи Ованнисяна, то всеми внешними игроками он рассматри
вается, прежде всего, в контексте того обстоятельства, что является быв
шим гражданином США.

Таким образом, с точки зрения Брюсселя и Вашингтона парламент на
ходился под контролем строго «прозападных» политических сил, а с точки 
зрения Москвы – «пророссийских».

Главной отличительной особенностью всего вышеупомянутого процесса 
было то, что вся перекройка внутриполитической карты Армении произош
ла без участия общества. И это несмотря на то, что согласно официальным 
данным, на парламентских выборах проголосовало, без малого, 1,4 млн. 
избирателей.

В этой ситуации на политическую площадку страны, почти после деся
тилетнего отсутствия, возвращается экспрезидент Левон ТерПетросян, 
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который изначально сделал свою главную ставку именно на общественное 
мнение и открыто провозгласил свое намерение сделать общественное 
мнение важнейшим фактором политической борьбы в Армении.

B. Выборы и поствыборный процесс

Ставка Л.ТерПетросяна на общество и его мнение полностью оправда
ла себя.  Для достижения реального успеха на предстоящих президентских 
выборах первый президент должен был решить несколько важных задач.  
Среди них:

I) добиться повышения своего личного и электорального рейтинга через 
изменение внутриполитической ситуации в стране, сделав ее динамичной;

II) добиться благосклонности, в крайнем случае, нейтралитета – гарантий 
невмешательства, со стороны ведущих внешних игроков (США, Европейс
кий Союз и Россия);

III) создать такую ситуацию, чтобы основательно были поколеблены ус
тои властной пирамиды и, тем самым, началось бы «бегство крыс» с тону
щего корабля «партии власти».

Уже по положению на конец декабря 2007г. экспрезиденту и его ко
манде удалось:

 мобилизовать абсолютное большинство оппозиционного политического 
ресурса в свою поддержку (в 1996 и 2003гг. аналогичного положения уда
валось достичь лишь за 1012 дней до голосования);

 отчасти прорвав информационную блокаду, во многом изменить обще
ственное мнение в стране. Ситуация в вопросе того, кто будет следующим 
президентом Армении уже не выглядела так однозначно, как это было ле
том;

 добиться повышенного внимания международных структур к внутрипо
литической ситуации в Армении;

 во многом была развенчана позиция некоторых кандидатов, которые 
выставили свои кандидатуры, вступив в сделку с властями и которые на 
выборах должны были играть против Л.ТерПетросяна.

В ответ «партия власти» действовала старыми испытанными методами, 
изначально сделав ставку на массовый подкуп неимущей части избирате
лей, тотальную фальсификацию итогов выборов, криминал, администра
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тивный ресурс, спойлеров... и на то обстоятельство, что международное 
сообщество в очередной раз “проглотит” сфальсифицированные выборы 
главы государства в Армении. Причина этой уверенности крылась в том, 
что кандидат в президенты от «партии власти» уже дал немалые обещания, 
как Вашингтону, так и Брюсселю с Москвой. Одновременно, в публичной 
части предвыборной кампании С.Саргсян демонстрировал себя как сдер
жанного, прагматичного и, одновременно, националистического политика, 
который имеет большой опыт государственного управления.

Несмотря на огромную внутреннюю и внешнюю ресурсную поддержку, 
за несколько дней до голосования стало очевидно, что без прямой под
держки действующего главы государства С.Саргсян может остаться без 
президентского мандата. Именно тогда С.Саргсян понял, что вероятность 
проигрыша выборов достаточно высока и призвал на помощь Р.Кочаряна. 
Последний видимо и продиктовал условия будущего президентского прав
ления С.Саргсяна, суть которых сводилась к тому, что главным в будущем 
властном тандеме вновь будет он, Р.Кочарян, пусть и на посту премьерми
нистра. С 17 февраля все силовые и госструктуры получили указание от 
пока еще действующего президента о том, как именно они должны дейс
твовать во время выборов, т.е. внутри властного тандема и внутри властной 
элиты был достигнут новый компромисс, который оказался более выгодным 
для Р.Кочаряна. Кстати, именно с этого момента офисы партии «Процве
тающая Армения» активно включились в действия против оппозиции, хотя 
до этого они были откровенно пассивны во время всей предвыборной кам
пании.

Особо отметим момент, связанный со спойлерами. В истории Третьей 
республики было много сфальсифицированных выборов, но институт спой
леров появился впервые на президентских выборах 2003 года. Однако, 
«пиком расцвета» этого института, видимо, стоит считать президентские 
выборы 2008 года, когда 17 февраля в открытом эфире Общественного 
ТВ кандидат Арташес Гегамян (партия «Национальное единение») сделал 
заявление о том, что в действительности на этих выборах 8 кандидатов 
борются против одного единственного – Левона ТерПетросяна. Спойле
ры, на наш взгляд, делились на две группы. Группа первого уровня: Арам 
Арутюнян, Арман Меликян, Арташес Гегамян, Тигран Карапетян и Вазген 
Манукян. Группа второго уровня, которая представлялась более идеологи
зированной: Ваган Ованнисян и Артур Багдасарян.
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Зная о готовящихся силовых акциях против сторонников Л.ТерПет
росяна, на злополучном поствыборном митинге 26 февраля 2008 года 
С.Саргсян заявил: «... С этой высокой трибуны обращаюсь к бывшим кан
дидатам в президенты и поддерживающим их политическим силам: давай
те сотрудничать – вплоть до формирования коалиционного правительства. 
Одна из моих целей – использовать все конструктивные силы для развития 
Армении».

Этот призыв был адресован не Л.ТерПетросяну и его сторонникам, как 
сейчас утверждают функционеры РПА, а спойлерам. Это был мессидж о 
том, что спойлеры будут инкорпорированы в «партию власти». Надо отдать 
должное С.Саргсяну – обещание свое он сдержал. Свидетельство тому – 
инкорпорирование во власть выступавших с оппозиционных позиций пар
тий АРФДашнакцутюн и «Страна законности», соответствующие посты для 
их лидеров и функционеров. Для менее значимых спойлеров был сфор
мирован Общественный совет при президенте, который возглавил экспре
мьерминистр и бывший соратник Л.ТерПетросяна по комитету «Карабах» 
Вазген Манукян.

Согласно официальным данным в выборах приняло участие 1 670 656 
избирателей (почти 70% явка). Двое из 8 членов ЦИК (представляющие 
парламентские партии «Наследие» и «Страна законности») отказались 
подписаться под протоколом, фиксирующим предварительные итоги прези
дентских выборов, а один (представляющий АРФДашнакцутюн), подписав 
протокол, высказал особое мнение.

Впервые по ходу выборов в Армении были проведены три exitpolls. Два 
армянскими организациями («Альфа – ГА» и гражданская инициатива 
«Альянс», а один – британской социологической службой «Populus» (дан
ная служба проводила exitpolls по заказу  Общественного телевидения Ар
мении). Оба опроса, проведенного армянскими организациями, отдавали 
пальму первенства Левону ТерПетросяну. Согласно «Альфа – ГА» он по
беждал в первом туре, набрав 54,2% против 24,4% у Сержа Саркисяна. 
По данным «Альянса» должен был состояться второй тур, но после первого 
также лидировал Левон ТерПетросян за которого проголосовали 37,7%, а 
за Сержа Саркисяна 34,5%. Данные «Populus»: Серж Саркисян  57,01%, 
Л.ТерПетросян  17,04%. Все электронные СМИ, которые, как известно, 
контролируются из президентского дворца, представили телезрителям дан
ные только британской организации. Особо отметим то обстоятельство, что 
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в дальнейшем в многочисленных публикациях проводились ссылки только 
на exitpolls, проведенный «Populus», а остальные были подвергнуты забве
нию.

В целом, мы уже неоднократно отмечали, что реальная активность изби
рателей в Армении, т.е. явка, составляет порядка 1,01,1 млн. избирателей. 
Можно согласиться с тем, что в результате активной предвыборной кампа
нии к избирательным урнам могло реально прийти до 1,3 млн. избирателей. 
Поэтому цифра почти в 1,7 млн. представляется нам некорректной. Впро
чем, аналогичные некорректные цифры были зафиксированы во время 
конституционного референдума 2005 года и предыдущих президентских 
выборов (2003 год). Таким образом, у нас есть все основания предпола
гать, что в избирательных урнах оказалось порядка 400 тысяч «лишних» 
бюллетеней. В печальной истории общенациональных выборов в Армении 
еще не было случая, чтобы эти бюллетени были проголосованы в пользу 
оппозиции. Эта традиция сохранилась и на минувших выборах. Для это
го, комплексно были использованы не только все ранее известные методы, 
но апробированы новые. Так, «Избирательный кодекс» (напомним, что он 
получил позитивную оценку экспертов «Венецианской комиссии» Совета 
Европы) фактически узаконил голосование избирателей без предъявления 
паспорта. Для этого достаточно предъявить так называемую «форму N9», 
т.е. бланк с фотографией, который отмечает, что паспорт данного гражда
нина временно находится в полиции. Все бы ничего, но за состояние пас
портных дел в Полиции Армении отвечала родственница премьерминистра 
С.Саркисяна – полковник Альвина Закарян.  Сколько бланков «формы N9» 
находилось на руках у избирателей – неизвестно. Можно  только предполо
жить, что один и тот же человек мог получить несколько бланков с разными 
фамилиями и адресами, но с одной и той же фотографией.

Заявление о том, что число избирателей, пришедших на выборы нереаль
но, сделал один из кандидатовспойлеров – Арман Меликян. При этом он, 
ссылаясь на официальные  статистические данные и результаты социо
логических опросов, проведенных провластным центром «Социометр», вы
сказал мнение, что реальное число участников голосования на 350 тысяч 
меньше объявленного ЦИК.

Известно, что огромное множество общественных и природных явлений, 
возможно моделировать, используя методы распределения математической 
статистики (Гаусса,  Пуассона, Максвелла и др.). Используя официальные 



381

Д.ПЕТРОСЯН	 	 	 	 	 ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ	КРИЗИС	2008	ГОДА	
И	ПРОБЛЕМЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	АРМЕНИИ

данные ЦИК, а также ряд выявленных закономерностей, исследователь Гу
кас Меграбян (см «ЖаманакЕреван» от 8 апреля 2008 года) пришел к 
выводу, что реально число проголосовавших на последних президентских 
выборах в Армении составило 1045197  1145574 человек, т.е. на 525453 
 625830 человек меньше чем данные представленные ЦИК. Согласно рас
четам Г.Меграбяна, провозглашенный ЦИК победитель выборов С.Саркисян 
занял лишь третье место, набрав 16,317,8% голосов избирателей, уступив 
Л.ТерПетросяну (47,3%  51,9%) и А.Багдасаряну (18,3%  20%) и опере
див В.Ованнисяна (9,5%  10,5%).

Главные вбросы бюллетеней были осуществлены скоординированными 
криминальными группами, которых, в большинстве случаев, прикрывала по
лиция. Попытки доверенных лиц Л.ТерПетросяна оказать сопротивление 
криминальным группам, врывающимся на участки во время голосования и 
при подсчете голосов приводили к тому, что они в итоге оказывались ли
цом к лицу с полицейскими со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Скоординированные действия криминалитета и людей в погонах, на наш 
взгляд, были обусловлены тем, что 17 февраля в эфире Общественного 
телевидения Армении кандидат С.Саркисян сказал, что действующему пре
зиденту «найдется место в исполнительной власти», т.е. речь видимо шла о 
том, что будущим премьерминистром может стать Р.Кочарян. Этим и объяс
няется то обстоятельство, что в нападениях на избирательные участки, по 
свидетельству прессы, приняли участие люди из окружения тех олигархов, 
которые близки к Р.Кочаряну и до последних дней избирательной кампании 
сохраняли относительный нейтралитет. Речь идет о депутатах парламента 
Гагике Царукяне, Рубене Айрапетяне, Самвеле Алексаняне и других. Во 
время этих действий, в ряде случаев, была продемонстрирована средневе
ковая жестокость. Здесь было все: захваты заложников, заковывание их в 
цепи и жестокие избиения; избиения женщин в присутствии полиции; изби
ения депутатов от партии «Наследие» и т.д.

Ход выборов, подготовка к ним и голосование, как обычно, в своих пер
вичных  докладах были признаны международными организациями, при
славшими наблюдателей, соответствующими взятым на себя обязательс
твам официальным Ереваном: миссия ОБСЕ/ ПАСЕ, а также наблюдатель
ная миссия СНГ.  Миссия мониторинга Бюро демократических институтов и 
прав человека ОБСЕ оценила президентские выборы 19 февраля «как шаг 
к становлению демократии».
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Создалось такое впечатление, что наблюдатели, особенно из ОБСЕ/ 
ПАСЕ прекрасно осознавали, что их первое поствыборное заявление не 
имеет ничего общего с увиденным ими, т.к. в докладе было отмечено, что 
наблюдатели стали свидетелями того, что на ряде избирательных участков 
были посторонние лица, не уполномоченные находиться там. Причем, пос
ледние вмешивались в ход избирательных процессов. Наблюдатели также 
зафиксировали случаи «подконтрольного голосования», заполнения урн, 
подкупа избирателей и пр.

Более того, они прекрасно понимали, что эти выборы не могут не вызвать 
массовых акций протеста у проигравшей стороны.  В этом плане достаточ
но интересным является то, что глава наблюдательской миссии ПАСЕ Джон 
Прескотт в свою очередь заявил, что признание итогов выборов «находится 
в руках армянского народа». Это заявление в определенной мере можно 
расценивать как провокационное. Сторонники Л.ТерПетросяна не могли 
не обратить внимание на эту фразу, также как и на заявление Госдепарта
мента США по итогам выборов.

В поствыборной ситуации очень важным был вышеупомянутый день 26 
февраля, когда участники митинга в поддержку избранного президента 
С.Саргсяна впоследствии присоединились к оппозиции, удвоив число учас
тников ее акций протеста на площади Свободы. Наиболее радикальные 
сторонники Л.ТерПетросяна до сих пор винят своего лидера в том, что в 
этот день он не повел их на штурм зданий правительства, резиденции пре
зидента и вообще насильственного захвата власти. Однако, экспрезидент 
изначально отказался от этой идеи. Кроме того, Л.ТерПетросян прекрасно 
просчитал ситуацию, ведь в случае попытки захвата здания какоголибо го
сударственного учреждения власть получала прекрасный повод для санк
ционирования применения силы против оппозиции. Помимо всего прочего, 
согласившись на насильственные действия, экспрезидент сам бы отказал
ся от того, к чему призывал, а именно: к ненасильственным, мирным акциям 
протеста.

Почти наверняка решение о насильственном подавлении акций протеста 
оппозиции и домашнем аресте Л.ТерПетросяна действующий президент 
принимал единолично, ориентируясь на полную и беспрекословную подде
ржку со стороны правящей элиты, которая сплотилась против опасности 
потери власти с 17 февраля.
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При этом, судя по докладам, опубликованным оппозиционным членами 
«Группы по сбору фактов», эта беспрекословная элитная поддержка воп
лотилась в ряд правовых актов, многие положения которых напрямую про
тиворечили Основному закону страны. Речь, прежде всего, идет о самом 
указе президента Р.Кочаряна о введении чрезвычайного положения и при
влечении к силовой операции армии, а также печально известном приказе 
N0038 тогдашнего министра обороны Армении Микаела Арутюняна. 

Отметим также, что при планировании силовой акции против спонтанно
го митинга, начавшегося у памятника А.Мясникяну 1 марта 2008 года, она 
была осуществлена таким образом, чтобы оправдать не просто использова
ние силы, подключение армии, но и использование огнестрельного оружия. 
Отсюда и убийство военнослужащего срочной службы внутренних войск, 
организованные со стороны властей ограбления близлежащих элитных 
продовольственных магазинов (об этом заявили сами грабители во время 
суда над ними), а также поджоги старых автомобилей «Скорой помощи».

И еще одна важная деталь: среди 8 гражданских лиц, погибших 1 мар
та 2008 года, один не был сторонником Л.ТерПетросяна. Гор Клоян был 
членом партии «Процветающая Армения» и доверенным лицом С.Саргсяна 
на избирательном участке 7/12 и был возмущен масштабом увиденных им 
фальсификаций в пользу избранного президента. Именно по этой причине 
он присоединился к спонтанной акции протеста.

Этот трагический случай свидетельствует о том, что, принимая решения 
на тотальные фальсификации выборов, правящая элита нисколько не была 
обеспокоена мнением даже своих сторонников, не говоря уже о большей 
части общества.

C. Действия структур, несущих прямую ответственность за разные 
сферы безопасности

Постараемся представить и проанализировать ситуацию в различных 
государственных структурах, несущих ответственность за разные сферы 
безопасности в период начавшегося поствыборного политического кризи
са и в дальнейшем:

I. Cовет национальной безопасности (СНБ). На момент происходящих 
событий он возглавлялся Арменом Геворгяном, который, по совместитель
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ству, занимал пост руководителя администрации президента. Собственно с 
2000 года, после отставки премьерминистра Арама З.Саркисяна и минис
тра обороны Вагаршака Арутюняна, СНБ не собирался ни разу. Во всяком 
случае, до 2008 года об этом не было ни одного официального сообщения. 
Для сравнения отметим, что в период с 1992 по 1999гг. включительно в 
СМИ регулярно публиковались сообщения о заседаниях СНБ. Напомним, 
что с осени 1999 года до весны 2007 года пост секретаря СНБ занимал 
по совместительству глава оборонного ведомства Серж Саргсян. Однако, 
нам ничего не известно о деятельности аппарата СНБ, вообще отсутству
ют скольлибо внятные сведения о его наличии. Исключение, пожалуй, со
ставлял «Институт политических исследований при президенте Республики 
Армения» возглавляемый Гарником Исагуляном. Но и эта структура была 
больше увязана непосредственно на президента, а не на СНБ.  Кроме того, 
она изначально не предназначалась для поддержки оперативных решений 
по таким ситуациям.  Получается, что должность секретаря СНБ, которую 
занимал 8 лет С.Саргсян, была лишь дополнительным титулом к его первой 
должности главы оборонного ведомства и в какойто степени подчеркивала 
его место в тандеме Р.Кочарян  С.Саргсян, а также его допуск к информа
ции высшего порядка и к принятию тех или иных решений.

Таким образом, у президента Р.Кочаряна, дефакто, не было под рукой 
государственного института, который, мог бы в обобщенном виде предоста
вить ему консолидированный анализ информации, поступающей из всех 
ведомств, завязанных на ситуацию и предложить ему различные вариан
ты решений, преимущества и недостатки каждого варианта. Эта ситуация 
является не только результатом того, что Р.Кочарян, по сути, никогда и не 
нуждался в этом институте, полностью ориентируясь лишь на самого себя, 
свою откровенную склонность к силовому инструментарию и на советы 
своего ближайшего окружения.

В кризисной ситуации февралямарта 2008 года, ввиду дефакто отсутс
твия государственного института Р.Кочарян создал временный – известный 
как штаб, точное название которого и функции были неизвестны. Инфор
мацию об этом дал бывший начальник Полиции Армении Айк Арутюнян во 
время работы временной парламентской комиссии по расследованию обсто
ятельств событий 1 марта 2008 года. Причем эта структура (штаб) была со
здана без какоголибо правового обоснования (не было опубликовано ни од
ного правового акта о его создании) и деюре она была изначально теневой.
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Отсутствие СНБ, как института, является результатом не только личной 
инициативы Р.Кочаряна или его характера, который изначально предпола
гал, что такого рода «советы» ему не нужны, но и результатом того, что 
этот институт не был изначально нужен авторитарной олигархическокри
минальной системе латиноамериканского либо салазаровского типа, кото
рая управляется через патрональные и клиентальные институты.

После формирования своей политической команды С.Саргсян предоста
вил пост секретаря СНБ спойлеру и лидеру партии «Страна законности» 
А.Багдасаряну. Открыто было объявлено о предоставлении соответствую
щего штата, включающего двух заместителей секретаря СНБ (по внутрен
ней и внешней безопасности). Кроме того, впервые с 2000г. был опублико
ван указ президента о персональном составе СНБ. Однако, восстановление 
деятельности СНБ в Армении, к сожалению, произошло во многом декора
тивно. При том, что солидная часть его аппарата – безусловно,  высокок
валифицированные профессионалы. Иллюстрацией декоративности СНБ 
стали репортажи с его заседаний во время обсуждения армянотурецких 
протоколов. Это действо нужно было президенту для легитимизации уже 
принято им же решения или для придания этому решению статуса коллеги
ального.  Декоративность СНБ исходит из сути самой системы, которая за 
три с половиной года правления администрации С.Саргсяна практически 
не изменилась.

II. Полиция. Эта структура стала основной в деле «наведения порядка» 
в февралемарте 2008 года и во всех последующих акциях устрашения, на
правленных против армянской оппозиции. При этом очевидно, что в глазах 
общественного мнения именно полиция стала главным «козлом отпущения» 
по итогам этих событий. 

Особо отметим то обстоятельство, что полиция, вместо того чтобы вы
полнять свои обязанности согласно действующему законодательству и 
внутриведомственным актам, изначально оказалась втянутой в политичес
кий конфликт между властью и оппозицией на стороне власти, при этом, 
постоянно нарушая права оппозиции. Одной из самых позорных страниц в 
истории полиции Армении стало то обстоятельство, что в день голосования 
именно она прикрывала действия криминальных групп, занимавшихся фаль
сификацией выборов, вбрасыванием бюллетеней, насилием, запугиванием, 
подкупом и пр. Именно полиция, используя свой статус, нейтрализовала 
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сопротивление фальсификациям на избирательных участках со стороны 
доверенных лиц кандидата Л.ТерПетросяна.

Абсолютно все действия полиции в преддверии событий 1 марта и в 
этот день грешат тотальным нарушением действующего законодательства, 
должностных инструкций и неадекватностью принимаемых решений. Все 
действия полиции, начиная от операции по вытеснению сторонников Л.Тер
Петросяна утром 1 марта с площади Свободы и до действий в последующие 
дни на Северном проспекте – образец полного отсутствия профессиона
лизма и приверженности идее защиты закона и безопасности граждан, т.е. 
основной функции полиции.  

Выяснилось, что военнослужащиеконтрактники (!) внутренних войск 
либо не знакомы детально с порядком применения спецсредств «Черему
ха7», либо использовали это спецсредство не по назначению под давлени
ем со стороны старших офицеров. Результат именно непрофессионально
го использования спецсредства «Черемуха7» – несколько жертв из десяти 
убийств. 

Удивляет также то обстоятельство, что высшие офицеры внутренних 
войск:

 не знали порядка расчета боевых боеприпасов, выдаваемых спецназу 
1 марта, определяя его «на глазок»;

 отдали приказ для вывода на боевую позицию снайперов, хотя согласно 
заявлениям официальных лиц, ни одному из более чем 800 человек, под
вергнутых приводу и более чем 100 задержанным органами правопорядка 
по событиям 1 марта 2008 г, не было предъявлено обвинения в ношении 
огнестрельного оружия. 

Отсутствие в арсенале полиции такого инструмента как резиновые пули, 
неумение эффективно использовать такую технику как водометы, а также 
ограждения из колючей проволоки, снижало ее возможности разгона спон
танного митинга, собравшегося 1 марта 2008 года у памятника Александру 
Мясникяну.

Часто указывая на то обстоятельство, что в избирательных списках на
ходится порядка полумиллиона неучтенных избирателей, оппоненты адми
нистрации С.Саргсяна не указывают на конкретно виновное в этом ведомс
тво. Между тем оно известно, это Полиция Республики Армения. Именно 
она, согласно решению Правительства от 2005 года и законодательству 
ответственна за функционирование системы государственного регистра 
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населения. Согласно решению Правительства и в соответствии с законода
тельством, полиция ответственна за реализацию порядка учета населения 
в госрегистре, ввод персональных данных, изменение правового режима 
данных персонального учета после смерти лица, внесенного в регистр, а 
также за перечень документов, необходимых для учета.

После событий 1 марта 2008 года деградация полиции как органа пра
вопорядка в общественном сознании стала просто стремительной. При этом 
следует особо отметить, что из всех институтов рейтинг полиции никогда не 
был особенно высоким и всегда уступал таким институтам как Армянская 
Апостольская Церковь или армия. В частности, речь идет о данных «Нацио
нального опроса жителей Армении», проведенных в декабре 2007 года Ар
мянской социологической ассоциацией при содействии Gallup Organization 
и финансовой поддержке USAID. Согласно опросу, позитивное отношение 
к полиции было только у 43% респондентов и 54% – негативное. По своему 
институциональному рейтингу она оказалась на 8 месте из 10 субъектов, 
ниже нее оказались только политические партии и Национальное Собра
ние. 

Таким образом, очевидно, что еще до событий 1 марта 2008г. полиция 
страны нуждалась в коренном реформировании.

С приходом к власти администрации С.Саргсяна в полиции страны были 
проведены некоторые изменения, которые даже трудно назвать космети
ческими. Робкие попытки миссии ОБСЕ в Ереване предложить комплекс 
реформ в полиции, натолкнулись на жесткое, и консолидированное сопро
тивление абсолютного большинства высших офицеров ведомства. Из этого 
следует, что нынешняя администрация не только не заинтересована, но и 
не способна в принципе в проведении коренных реформ полиции.

III. Армия. Она оказалась втянутой в кризис 1 марта 2008 года еще в 
период до голосования, когда весь офицерский состав был призван обеспе
чить голоса солдат и сержантов срочной службы в пользу премьерминистра 
С.Саргсяна. Интересно, что в армии распространялись DVD со специальным 
агитационным фильмом против экспрезидента Л.ТерПетросяна, смонтиро
ванным неизвестными, но очевидно хорошо оплаченными авторами. В этом 
фильме экс президент был представлен как член масонской ложи, ярый 
сторонник и ставленник Турции и Азербайджана, а также как сионист. Непо
нятно откуда взявшаяся примитивная провокационная фальшивка, по логике 
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ее заказчиков, видимо, должна была обеспечить голоса не только «против» 
Л.ТерПетросяна в пользу С.Саргсяна, но и способствовать соответствующе
му росту боевого духа и моральнонравственной атмосферы в армии.

Отдельно также отметим то немаловажное обстоятельство, что руководс
тво армии оказалось втянутым в еще один грязный и преступный эпизод, свя
занный с событиями 1 марта 2008 года, а именно: с армейских складов были 
выданы порядка 900 комплектов обмундирования для экипировки больших 
групп телохранителей олигархов и криминальных группировок. Последние, 
после экипировки были использованы в качестве резерва вышеупомянутого 
штаба, созданного президентом Р.Кочаряном.

После совещания у президента Р.Кочаряна министр обороны М.Арутюнян 
издал приказ N0038 от 23 февраля 2008 года, тем самым, создав правовую 
базу для вовлечения армии во внутриполитический процесс еще до указа пре
зидента о введении режима чрезвычайного положения от 1 марта 2008 года. 
На основе этого приказа далее действовали заместитель министра обороны 
Ю.Хачатуров, формируя незаконные военные структуры непосредственно в 
Ереване, а также начальник Генерального штаба С.Оганян, который изна
чально определил те силы и средства, которые должны были быть вовлечены 
в операцию по наведению и поддержанию порядка в Ереване.

Согласно распоряжению вышестоящего командования в Ереван были пе
реброшены ряд подразделений, прежде всего мотострелковых, с территории 
Армении. У нас нет достоверных сведений о том, какие именно подразделе
ния пришли маршем в столицу. Очевидно, что по замыслу авторов операции, 
армия должна была стать фактором устрашения в этой непростой ситуации, 
т.к. армейские части, необученные к проведению полицейских операций, 
вряд ли могли принять в ней серьезное участие за исключением прикрытия 
тыла внутренних войск, патрулирования улиц, блокирования коммуникаций, 
выставления постов у различных объектов.

Надо полагать, что передислокация подразделений в район Еревана не 
осталась без внимания азербайджанской разведки, которая по опыту и ана
логии с предыдущими годами (апрель 2004г.) полагала, что в столицу Арме
нии могут быть призваны подразделения из Нагорного Карабаха. Отсюда и 
прямая попытка азербайджанской стороны проверить на прочность через 
разведку боем линию обороны армянских подразделений в зоне конфликта. 
Согласно официальным сообщениям, азербайджанские войска впоследс
твии были выбиты с тех позиций, которые им удалось захватить. Однако, оче
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видно, что налицо была угроза создания серьезных проблем для армянской 
стороны в зоне нагорнокарабахского конфликта. 

Втягивание армейских подразделений, а также офицерского состава всех 
уровней во внутриполитический конфликт на стороне одной из конфликтую
щих сторон сыграло не самую лучшую роль для армии и для ее рейтинга, 
как института в армянском обществе. Впоследствии, новый министр обороны 
С.Оганян предпринял ряд шагов для того чтобы изменить ситуацию. При этом, 
действовал он в непростых условиях и без общественной поддержки, т.к. он 
сам находился под огнем критики изза своего участия в исполнении тре
бований приказа N0038. Изза сложной внутриполитической ситуации ему 
также не удалось добиться коренных кадровых изменений в министерстве 
и Генеральном штабе. Объяснение простое: их первым противником, скорее 
всего, является сам президент, который хорошо знает ситуацию в ведомстве, 
а с другой стороны, С.Саргсян не мог отправить в отставку тех должностных 
лиц, которые его поддержали в февралемарте 2008 года, т.к. получится что 
он «сдает своих».

Реально изменение ситуации в ведомстве возможно только в результате 
серьезного расследования, наказания и отстранения всех виновных за про
цесс втягивания армии во внутриполитическую ситуацию.

IV. Служба национальной безопасности (далее СНБ*). Также как и 
другие силовые структуры, была изначально втянута во внутриполитический 
процесс на стороне «партии власти» и достаточно добросовестно исполняла 
заказы президентского дворца. Однако, в отличие от всех других государс
твенных структур, в ней нашлось несколько десятков офицеров, которые из
начально оценили опасность этой позиции и подали соответствующие рапор
та. Это свидетельствует о том, что в структуре есть здоровые силы, которые 
понимают, что спецслужбы находятся на службе у государства и общества. 
Посему мы полагаем, что данная структура вполне реформируема и впос
ледствии может стать куда более дееспособной в вопросе решения вопросов 
национальной безопасности.

V. Прокуратура и следствие. Прокуратура и следственные органы пре
вратились в механизм исполнительной власти, полностью выполняя ее тре
бования по двум азимутам: a) сокрытие следов преступлений 1 марта 2008 
года, уничтожение улик, б) фабрикация уголовных дел против сторонников 
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Л.ТерПетросяна, среди которых были депутаты парламента страны и даже 
их коллега – заместитель Генерального прокурора Г.Джангирян, выступив
ший против тотальной фальсификации выборов. Более того, Генеральная 
прокуратура распространила соответствующий циркуляр, из которого сле
довало, что всех сторонников оппозиции следует рассматривать как потен
циальных преступников.

Генеральный прокурор А.Овсепян, Начальник специальной следствен
ной службы А.Мирзоян и руководитель следственной группы по расследо
ванию событий 1 марта 2008г. В.Арутюнян несут прямую должностную и 
правовую ответственность за то, что почти 42 месяца спустя после гибели 
10 граждан страны не найдены исполнители, организаторы и заказчики 
этого чудовищного преступления. 

Фактически речь идет о том, что Генеральная прокуратура не желает 
расследовать факта тотальной фальсификации выборов, который привел к 
государственному перевороту, совершенному при поддержке армии. Одно
временно, прокуратура и следственные органы не интересует вопрос безо
пасности граждан страны, вопрос ответственности за их жизнь.

Налицо полная недееспособность прокуратуры и следственных органов, 
которые являются лишь придатком исполнительной власти, исполняют ее 
заказы по принципу «Чего изволите?» Речь идет о том, что в Армении нет 
надзора за исполнением закона, что является прямой угрозой националь
ной безопасности.

VI. Министерство иностранных дел. Изначально оказалось втянутым 
во внутриполитический процесс. Более того, глава ведомства В.Осканян 
публично предлагал Л.ТерПетросяну выйти из своей резиденции, где он 
находился под дефакто домашним арестом и отказаться от обеспечения 
безопасности со стороны сотрудников Государственной охраны. При этом, 
делая такое предложение 1 марта 2008 года в телеэфире, В.Осканян даже 
не поинтересовался, что закон «О службе государственной охраны» не до
пускает отказа охраняемого лица от обеспечения безопасности со сторо
ны сотрудников Государственной охраны.

После утренней операции на площади Свободы, проведенной полицией 
против сторонников Л.ТерПетросяна, глава внешнеполитического ведомс
тва вынужден был давать разъяснения западным дипломатам, аккредито
ванным в Ереване. Еще более в сложном положении оказался В.Осканян 
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после введения режима чрезвычайного положения, когда он должен был 
давать объяснения уже всему миру.  Это было сделано через ответствен
ного сотрудника МИД Салби Казарян, которая представила через CNN ис
каженную картину происходящего в Армении. При этом, совершенно не 
принималось во внимание то обстоятельство, что все крупные дипломати
ческие миссии, аккредитованные в Ереване, не только вели собственную 
видеосъемку и прослушку происходящего, но и провели свое собственное 
расследование произошедших событий. Не было также учтено, что в эти дни 
в Армении работали собственные и специальные корреспонденты мировых 
агентств, которые предложили своим абонентам свое прочтение событий, 
не говоря уже об операторской группе крупнейшего мирового агентства 
«Рейтер». Все эти сообщения резко контрастировали с тем, что говорили 
западным дипломатам и телезрителям В.Осканян и С.Казарян.

Еще больший удар по престижу МИД Армении был нанесен увольнением 
со своих должностей четырех высокопоставленных дипломатов (двое в ран
ге Чрезвычайного и Полномочного посла), которые после голосования 19 
февраля, еще до событий 1 марта 2008 года, призвали стороны внутрипо
литического конфликта воздержаться от применения силы.  Впоследствии, 
в аппарате МИД нашлись еще 10 человек, которые нашли в себе силы и 
ответственность для того, чтобы выступить против насилия и беззаконий, 
творящихся в собственной стране.

Втягивание руководства МИД Армении во внутриполитический конфликт 
в итоге также привело к ослаблению позиций страны на международной 
арене, к снижению уровня доверия к армянской дипломатической службе, 
к предоставляемой ей информации и пр. Все это нанесло непоправимый 
урон позиции официального Еревана  при подготовке армянотурецких 
протоколов и во время переговорного процесса по урегулированию Нагор
ноКарабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

VII. Судебная система. Судебная система превратилась в карательный 
инструмент «партии власти» и полностью выполняла заказ исполнительных 
структур. При определении меры пресечения для задержанных лиц, без ка
кихлибо колебаний избирался арест и содержание под стражей. Система 
полностью «проглотила» состряпанные следствием и прокуратурой дела, 
которые в своем абсолютном большинстве были настолько казусны с пра
вовой точки зрения, что это обстоятельство стало заметным не только для 
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специалистов, но и дилетантов (самое яркое свидетельство «Дело семи», 
дела против Смбата Айвазяна, Гагика Джангиряна и Никола Пашиняна). 
Как и в предыдущие годы, исполнителями заказов были узкая группа судей, 
которые были «замечены» армянским общественным мнением еще по ряду 
громких дел в предыдущие годы, задолго до событий 1 марта 2008 года. 
Среди этой группы такие лица как судья Мнацакан Мартиросян – самое 
яркое олицетворение сегодняшнего армянского правосудия.  

Налицо, дефакто, отсутствие реальной «третьей власти» в стране. Речь 
в данном случае идет не только о полном отсутствии оправдательных при
говоров по политически мотивированным делам, связанным с выборными 
и поствыборными процессами, но и отказе судебной системы защищать 
право собственности, в том числе, крупной. Речь идет о фактической экс
проприации завода «Бжни» у крупного, по меркам Армении, бизнесмена 
Хачатура Сукиасяна, который открыто выступал в поддержку Л.ТерПетро
сяна. Таким образом, был создан опасный прецедент отъема крупной собс
твенности, т.е. рейдерства при полной поддержке судебной системы.

Отказ судебной системы следовать закону в итоге привел к тому, что 
сама же власть вынуждена была несколько раз перекраивать уголовное 
законодательство с тем, чтобы в результате внутреннего и внешнего дав
ления, отпустить на свободу сторонников оппозиции в результате двух ам
нистий 2009 и 2011гг. В итоге, уголовное право в стране превратилось 
в набор эклектических правовых положений, которые не только неясны и 
запутанны, но и зачастую противоречат друг другу.

Отсутствие скольлибо дееспособной судебной системы (включая Кон
ституционный суд страны) не может не затрагивать напрямую интересы 
граждан, бизнеса, хозяйствующих субъектов, инвесторов и национальной 
безопасности Армении.

VIII. Средства массовой информации. События 1 марта 2008 года, 
впрочем, как и предшествующие и последующие события продемонстрирова
ли, что в стране есть серьезная проблема не только доведения непредвзятой 
информации и анализа до общества, но и проблема наличия этой инфор
мации. За исключением небольшой провинциальной телекомпании «ГАЛА», 
все остальные – полностью контролируются разными секторами  «партии 
власти».  Интерпретация событий 1 марта 2008 года, предложенная зри
телям всей страны провластными телеканалами в период чрезвычайного 
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положения, указывает на то, что ими был выполнен не только политический 
заказ, но и то, что даже фактура этого заказа была изготовлена в одном 
центре. Общество фактически было лишено скольлибо альтернативного 
взгляда на произошедшее и происходящее. Одна из причин: подавляющее 
большинство СМИ Армении встроено в систему «управляемой демократии» 
во многом скопированной с российской, и они руководствуются не логикой 
предоставления информации обществу, а логикой политического PR.

Сложившуюся ситуацию несколько скрашивает состояние дел в принт
медиа и в интернете, т.к. в этих медиа есть плюрализм. Но и здесь есть 
серьезная проблема в вопросе не только подачи актуальной информации, в 
том числе на уровне простого воспроизводства чьихто слов, но и явной ан
гажированности. Если говорить об интернете, то он стал фактором только 
весной 2011 года и очевидно, что значимость этого фактора на информа
ционной площадке в обозримом будущем возрастет.

Одна из главных проблем армянских СМИ – практически полное отсутс
твие  независимых в финансовом отношении СМИ, т.е. зарабатывающих 
деньги за счет рекламы и тиража. Большинство СМИ попрежнему ориен
тируются на спонсорскую поддержку. 

Независимая журналистика и журналистика вообще находятся в Арме
нии в несформировавшемся положении. Это не удивительно, т.к. журна
листы – одна из частей второго эшелона политического класса. Но как мог 
сформироваться второй эшелон  политического класса, если не сформи
ровался первый эшелон?

Отдельной и весьма непростой проблемой стали русскоязычные издания 
(«Голос Армении» и «Новое время»), практически полностью ориентирую
щиеся на спонсорскую провластную поддержку и выполняющие соответс
твующий заказ. Отсутствие серьезной русскоязычной прессы в Армении 
(за исключением еженедельника «Деловой экспресс»), является, на наш 
взгляд, уже общегосударственной проблемой.

Общество, лишенное адекватной информации о происходящем – одна 
из ключевых проблем национальной безопасности Армении. Неслучайно 
устоявшиеся сильные государства (США, Великобритания, Германия и пр.) 
сильны еще и своими высокопрофессиональными СМИ (CNN, BBC, Der 
Spiegel и пр.), которые не только оперативно предоставляют сбалансиро
ванную информацию о событиях в стране, регионе и мире, но и квалифи
цированно анализируют происходящее. Пока же в Армении и в частности в 
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нынешней администрации, к сожалению, идентифицируют информацию и 
анализ с пропагандой и PR. Пришло время отказаться от этого подхода.

D. Главные проблемы и наметившиеся пути их решения

По нашей оценке главной проблемой национальной безопасности Ар
мении является, то, что, взяв формальный политический курс на западную 
систему управления и европейских ценностей, официальный Ереван в сис
теме этих ценностей увидел только возможность обогащения и накопле
ния богатства. Между тем, высшей ценностью в западной и, в частности, 
европейской системе координат является человеческая жизнь и все, что 
с ней связано, прежде всего, ее безопасность. Понятие национальная бе
зопасность включает в себя многие компоненты, но первой и самой глав
ной является обеспечение безопасности жизни человека. События 1 марта 
2008 года продемонстрированы для того, чтобы показать, что для граждан 
Республики Армения поставлено под сомнение:

  право на жизнь и безопасность для каждого,
  право выбора легитимной власти,
  право на защиту от насилия,
  право на собственность,
  право на справедливое следствие и суд,
  право на получение достоверной информации и др.

Эти права являются частью основополагающих прав для общества, стре
мящегося построить современное государство с реально функционирую
щей системой безопасности.

Международные структуры, призванные оказать содействие в построе
нии такого государства (ОБСЕ, Совет Европы и СНГ) оказались не только 
малоэффективными, но и более того, в ряде случаев, дефакто и деюре, 
оказали содействие строительству именно такого государства, где под сом
нение поставлены все вышеупомянутые права граждан, в том числе право 
на жизнь и безопасность. 

Наиболее ярким примером являются действия БДИПЧ ОБСЕ и всех 
структур ПАСЕ. 
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Первая поставила под сомнение итоги президентских выборов в Арме
нии только в своем заключительном докладе, датированном 30 мая 2008 
года (без малого через три месяца после событий, разыгравшихся в цен
тре Еревана). Интересно, что эта формулировка появилась не благодаря 
стараниям бюрократов БДИПЧ, а самих наблюдателей входивших в со
став краткосрочной миссии. Фактически это был своеобразный «бунт на 
корабле» со стороны рядовых членов миссии, которые потребовали, что
бы заключительный доклад соответствовал их наблюдениям, сделанным 
во время выборов. Одновременно следует отметить, что столь активное 
поведение рядовых членов миссии было обусловлено в основном актив
ным гражданским движением протеста, развернувшимся в Армении в пос
твыборный период.

Что касается бюрократического аппарата Совета Европы, то его дейс
твия были в основном привязаны к тем реальным политическим обяза
тельствам, которые взял на себя новоизбранный президент С.Саргсян в 
вопросе подписания армянотурецких протоколов и согласия на основные 
положения «Мадридских принципов» урегулирования Нагорно Карабах
ского конфликта, подготовленных сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ. 

Временный отказ Запада от предъявления обвинений администрации 
С.Саргсяна и его предшественнику по делу о «1 марта» дефакто привел 
к уступкам со стороны официального Еревана в сфере национальных ин
тересов и безопасности, прежде всего в вопросе нормализации армяноту
рецких отношений и урегулирования НагорноКарабахского конфликта.

Этот курс администрации С.Саргсяна был оформлен серией закулис
ных сделок. Среди них выделим только одну: миссионеры Совета Европы 
закрыли глаза на расформирование «Группы по сбору фактов» в обмен 
на согласие официального Еревана подписать сначала «дорожную кар
ту», а затем и армянотурецкие протоколы. Частью сделки было то, что 
администрация С.Саргсяна согласилась выпустить большую часть поли
тзаключенных по амнистии в 2009 году. 

Таким образом, международные организации в кризисе 1 марта 2008 
года продемонстрировали, что они не могут быть полноценными гаранта
ми безопасности для граждан Армении и являются лоббистами интересов 
«сильных мира сего» для достижения их геополитических интересов.  Как 
Россию, так и западное сообщество полностью устраивало то обстоятель
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ство, что президент С.Саргсян низколегитимен и слаб, поэтому в целях 
достижения своих геополитических интересов на него будет достаточно 
просто оказывать системное давление.

По части гражданского движения протеста, то оно постепенно транс
формировалось в политическое движение объединенной оппозиции – Ар
мянский Национальный Конгресс (АНК), который, по положению на сегод
няшний день, является главной альтернативой властей Армении и выдвигает 
главное требование: восстановление конституционного порядка в стране, 
начиная с восстановления легитимности исполнительной и законодатель
ной власти. 

Ветер революций, произошедших в арабских странах Северной Африки, 
несмотря на то, что сыграл определенную роль в продвижении задач, вы
двинутых АНК, не был решающим, хотя ряд элементов этих процессов, без
условно, оказались схожими: несменяемость власти с помощью выборов, 
рост цен на продукты питания, массовая безработица (особенно среди об
разованной части молодежи), высокий уровень коррупции, общее тяжелое 
социальноэкономическое положение, насилие, применяемое властью про
тив оппозиции с использованием репрессивного аппарата и неформальных 
групп давления (в случае Армении, в частности, криминала) и пр.

Однако есть и различие, в том числе главное: в отличие от арабских 
стран, в Армении есть институционализированная оппозиция, которая по
нимает проблемность использования сценариев событий, развернувшихся 
в свое время в Тунисе и Египте. Со стороны АНК есть также ясное пони
мание того, что для реализации арабских сценариев в Армении есть два 
лимитирующих фактора: поддержка администрации С.Саргсяна со сто
роны главных внешних игроков (России, США и ЕС); наличие неурегули
рованного НагорноКарабахского конфликта и в свете этого, постоянной 
угрозы возобновления боевых действий в зоне конфликта. Отметим также 
то обстоятельство, что с начала 2011 года уровень внешней поддержки 
администрации С.Саргсяна снизился. 

В свете вышеизложенного, АНК выбрал тактику выхода на политический 
диалог с властью, который, по его мнению, имеет шанс, пусть и небольшой, 
на достижение договоренности по проведению досрочных общенациональ
ных выборов.  Эта тактика получила косвенную поддержку со стороны за
падных игроков, которые всегда призывали к диалогу стороны конфликта, 
понимая, что жесткое противостояние между ними бесперспективно.
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Отметим также то обстоятельство, что в результате массовых акций про
теста весной 2011 года и давления международных организаций полити
ческая обстановка в Армении несколько разрядилась: были выпущены на 
свободу политзаключенные, сняты ограничения на проведение массовых 
политических акций, президентом сделано заявление о том, что события 1 
марта 2008 года будут наконец расследованы компетентными органами. 
Таким образом, кризис более чем трехлетней давности никуда не исчез, 
просто по форме он трансформировался в более цивилизованные формы, 
который стороны пытаются разрешить через политический диалог. Все это 
не исключает возвращения к более жестким формам политического проти
востояния, но сам факт возможности такой эволюции может быть оценен 
как позитивный.

E. Некоторые рекомендации

События 1 марта 2008 года показали, что реальные, ориентированные 
на общественные и государственные интересы реформы в Армении не
возможны до тех пор, пока ответственная и легитимная власть в стране 
не сделает главную реформу – не даст ясно понять обществу, что высшей 
ценностью для нее и общества должна стать человеческая  жизнь со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: начиная от безопасности как 
каждого, так и государства и кончая достойным материальным положени
ем граждан, защитой частной собственности, правом на справедливый суд, 
работу и образование.

Необходимым условием проведения реформ является постепенная и поэ
тапная санация госаппарата по изначально декларированным принципам. 
В частности, сотрудникам государственной / гражданской службы должны 
дать ясно понять, что их продвижение по служебной лестнице будет увяза
но только на их профессиональные качества, а не на принадлежность к той 
или иной политической партии.

По нашей оценке, есть острая необходимость принятия нового закона 
«О политических партиях», который бы базировался на ставшем уже клас
сическом законе ФРГ, принятом в последней редакции еще в 1967г. По 
всей видимости, в аналогичном законе Республики Армения должен быть 
раздел, посвященный традиционным армянским партиям, а также указа
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но, что партии не имеют право получать финансовую помощь изза рубе
жа. Одним из основных источников финансирования политических партий 
должен стать бюджет страны. Финансирование из бюджета должно быть 
пропорционально числу голосов полученных партией на парламентских вы
борах.

Совершенно очевидно, что события 1 марта 2008 года и последующие 
процессы указали на то обстоятельство, что конституционная реформа 
2005 года была половинчатой по многим вопросам, в том числе в той ее 
части, которая касается независимой судебной системы. Посему, для обес
печения ряда параметров национальной безопасности Армении необходи
мо внести ряд серьезных изменений в Основной закон страны, касающий
ся, прежде всего, судебной системы.

Также должны быть ограничены полномочия президента в вопросе на
значения своих представителей в состав регулирующих и контролирующих 
органов, прежде всего в Совет по гражданской службе, Совет обществен
ного телевидения и пр.

После конституционной реформы должен быть введен мораторий на изме
нения в Конституции на жизнь одного поколения, т.е. как минимум на 25 лет.

Избирательная система должна быть ориентирована на ответственность 
конкретных структур за проведение выборов. В «Избирательном кодексе» 
образца 2003 года было размыто упомянуто о том, что ответственность за 
проведение выборов несет государство. Впоследствии это положение было 
отменено и в законодательстве о выборах в Армении до сих пор конкретно 
не указано, какой компетентный государственный орган или ведомство не
сут ответственность за проведение выборов в стране.

Исходя из опыта общегосударственных избирательных кампаний пос
ледних 16 лет, автор полагает, что солдаты и сержанты срочной службы 
армии и внутренних войск полиции, для обеспечения их полного неучастия 
в политике должны быть лишены права голоса в выборных кампаниях всех 
уровней. Офицерский и унтерофицерский состав, а также военнослужа
щие, проходящие службу по контракту, должны быть включены в общеграж
данские списки избирателей по месту прохождения службы либо по месту 
постоянного жительства.

В Основном законе страны должно быть указано, что участие выборах 
всех уровней является «гражданской обязанностью» каждого избирателя 
– по аналогии с некоторыми  странами Латинской Америки. Для участия в 
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выборах у каждого избирателя должно быть соответствующее «Удостове
рение избирателя», которое являлось бы таким же ответственным докумен
том для каждого гражданина страны как паспорт, военный билет, карточка 
социального страхования и пр. Совершенно очевидно, что в одночасье к 
такой системе не прийти, это потребует несколько этапов и определенных 
финансовых затрат. Однако, с одной стороны это тот случай когда «овчин
ка стоит выделки», а с другой стороны, это тот вид избирательной рефор
мы, на который западные партнеры выделят средства. 

Кроме того, за год до проведения очередных общегосударственных вы
боров, предлагается проведение праймериз в нескольких населенных пун
ктах, в которых проживает соответственно до 500, 1000 и 5000 избира
телей + в одной из общин Еревана. Населенные пункты для проведения 
праймериз могут быть выбраны по итогам последних выборов и в их число 
будут включены те, где избиратели проголосовали наиболее близко к ре
зультатам последних общенациональных выборов.

Не исключено, что выборы в местные органы власти нужно проводить не 
единовременно, а по 3 марза в год.

Главное изначально определить какая избирательная система нужна 
стране и поэтапно двигаться к ней.

Наиболее проблемной структурой для реформы является Полиция, СНБ* 
и вообще правоохранительные органы. Автор полагает, что из СНБ* долж
на быть выделена Служба разведки, а на базе СНБ* должно быть созда
но министерство общей безопасности с включением в него погранвойск, 
службы государственной охраны и пр. Реформа правоохранительных орга
нов должна быть полной и глубокой, вплоть до смены униформы, т.к. после 
событий 1 марта 2008г, нынешняя – раздражает все население. Вполне 
возможно, что при проведении реформ должен быть учтен опыт соседней 
Грузии, стран Восточной Европы (бывших стран соцлагеря), где правоохра
нительные органы долгие годы были сформированы по советскому образ
цу. Также следует учесть опыт работы правоохранительных органов стран 
Южной Европы (возможно, что и таких стран как Израиль), которые ближе 
к нам по своей ментальности, чем, предположим скандинавы, немцы и т.д.

Необходима также серьезная и поэтапная реформа СНБ, которая долж
на стать реально функционирующим и ответственным государственным ин
ститутом национальной безопасности, а не декорацией, каковой она сей
час является.
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И, наконец, необходимо предпринять самые серьезные шаги для:
  декриминализации общественнополитической жизни. Здесь также мо

жет быть полезен опыт соседней Грузии и других стран. Для лиц имеющих 
судимость должен быть закрыт путь в систему государственной / граждан
ской службы, преподавание в ВУЗах и других учебных заведениях и, тем 
более, работа в правоохранительных органах. В случае их баллотирования 
на различные выборные должности они должны указывать / декларировать 
в своих документах наличие судимости;

 начала процесса разделения власти и бизнеса. Это очень сложный и 
длительный процесс, но необходимо начать его, опираясь на опыт запад
ных стран. 

Разумеется, что представленные предложения являются предметом дис
курса и они далеко не полные, но при необходимости могут быть расшире
ны и дополнены.
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Բ նութ յան եւ հա սա րա կութ յան մեջ հան դի պող ցան կա ցած ե րե ւույթ 
անհ րա ժեշ տա բար տեղ է գտնում ո րո շա կի հիմ քե րի վրա, ո րոնք, 
որ պես կա նոն, ձե ւա վոր վում են աս տի ճա նա բար:  Հե տե ւա պես, 

ցան կա ցած ե րե ւույթ կա րող է ոչ միայն կրկնվել, այ լեւ ու նե նալ զար գաց ման 
հստակ մի տում եր:

Հատ կան շա կան է, որ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րից շա տե րը` շտա պե լով 
կան խա տե սում եր ա նել ճգնա ժա մի բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րի վե րաց
ման հնա րա վոր ժամ կետ նե րի մա սին, այդ պես էլ հաշ վի չա ռան այն պի սի 
կա րե ւոր դի պա շա րի հա վա նա կա նութ յու նը, ինչ պի սին ճգնա ժա մի կրկնութ
յունն է:  Մեր հա մոզ մամբ` այն հա մադ րե լի է երկ րա շար ժի երկ րորդ ա լի քի 
կամ ա լիք նե րի` հետցն ցում ե րի (aftershocks) հետ:  Հե տե ւա բար, խիստ տրա
մա բա նա կան են այն զար գա ցում ե րը, ո րոնք տեղ են գտել հա մաշ խար
հա յին տնտե սութ յան մեջ` 2008թ. ծայր ա ռած ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման 
ճա նա պար հին: Աշ խու ժաց ման մի տում ե րը, ո րոնք նկատ վում են ԱՄՆում, 
Եվ րո պա յում,  Ճա պո նիա յում,  Չի նաս տա նում եւ այ լուր, սկսե ցին ու ղեկց վել 
տնտե սութ յան տար բեր ճյու ղե րում նկատ վող հա կա սա կան ե րե ւույթ նե րով: 
Այդ զար գա ցում երն, ընդ հա նուր առ մամբ, կու տակ վե լով, ի վեր ջո, վե րա
ճե ցին մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի երկ րորդ ա լի քի կամ հետցնց
ման, ո րը կա րող է եւ միա կը չլի նել:

Եվ րա միութ յան ան դամ երկր նե րում ա ճում է դժգո հութ յու նը վեր ջին տա
րի նե րի ա նարդ յու նա վետ ֆի նան սա կան մե խա նիզ մից եւ դրա պա տաս խա

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ
ՃԳՆԱ ԺԱ ՄԻ ԵՐԿ ՐՈՐԴ Ա ԼԻ ՔԸ ԵՎ
 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

 ԹԱ ԹՈՒԼ  ՄԱ ՆԱ ՍԵՐ ՅԱՆ
Տն	տե	սա	գի	տութ	յան	դոկ	տոր,	պրո	ֆե	սոր
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նա տու նե րից: Եվ րոն, ո րը ԵՄ երկր նե րի միաս նա կա նութ յան խորհր դա նիշ
նե րից մեկն է, մի կող մից գե րար ժե ւոր վեց ԱՄՆ դո լա րի ար ժեզրկ ման հա
մա պատ կե րում, մյուս կող մից տե ղի տվեց խո շո րա ծա վալ չա րա շա հում ե րի: 
 Մաս նա վո րա պես`  Հու նաս տա նը, Իս պա նիան,  Պոր տու գա լիան, ինչ պես նաեւ 
Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի` ԵՄին վեր ջերս ան դա մակ ցած երկր նե րից յու րա քանչ
յուրն իր չա փով թու լաց րին եվ րո յի դիր քե րը:

 Միա ժա մա նակ շա րու նա կում է ա ճել մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան շու կա
նե րի ան կա յու նութ յու նը, որն ի րե նից զգա լի կախ վա ծութ յան մեջ է դնում 
հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յու նը, հատ կա պես` թույլ զար գա ցող ազ գա յին 
տնտե սութ յուն ներն ի րենց դժվար կա ռա վա րե լի ար ժույթ նե րով: Ե թե այս ա մե
նին հա վե լենք նաեւ ԱՄՆի տնտե սութ յան գրե թե ան կան խա տե սե լի զար գա
ցում երն ու ա մե րիկ յան ար ժույ թի տա տա նում ե րը, ա պա կուր վագծ վի այն 
հա մայ նա պատ կե րը, ո րում գտնվում են պե տութ յուն նե րը` հա մաշ խար հա յին 
ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի երկ րորդ ա լի քի վրա:

Ա ռա վել սրվեց ի րա վի ճա կը ԱՄՆում պե տա կան պարտ քի վե րին սահ մա
նի փո փո խութ յան շուրջ ար դեն պատ մութ յան գիրկն ան ցած սուր առ ճա կա
տում ե րի ժա մա նակ, ո րը սպառ նում էր տե ղի տալ ֆի նան սա կան դե ֆոլ տի: 
Եվ որ քան էլ ան ցան կա լի է ա մե րիկ յան ֆի նան սա կան դե ֆոլ տը ցան կա ցած` 
ներ քին, տա րա ծաշր ջա նա յին եւ մի ջազ գա յին հնա րա վոր զար գա ցում ե րի ու 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րի տե սանկ յուն նե րից, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրա
նից խու սա փե լը նման վում էր ան նա խա դեպ հրաշ քի:

ԱՄՆ պե տա կան պարտ քի մե ծութ յու նը 2006-2016թթ.1

1 http://www.usgovernmentspending.com/federal_debt_chart.html
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Այս ան լու ծե լի թվա ցող հան գույ ցը բնավ էլ նոր չի ա ռա ջա ցել:  Դե ռեւս 
եր կու տա րի ա ռաջ ԱՄՆի նոր վար չա կազ մի կող մից գոր ծադր վե ցին բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը` փրկե լու ազ գա յին տնտե սութ յու նը: Այդ նպա տա կով 
պե տութ յու նը ստիպ ված ե ղավ բյու ջեից գու մար ներ հատ կաց նել հայտ նի 
« Ջե նե րալ  Մո թըրս ը» եւ «Ո ւա շինգ թըն Մ յու չո ւալ բան կը» սնան կութ յու նից 
վե րա կեն դա նաց նե լու հա մար:  Ձեռ նարկ վե ցին ոչ ստան դարտ քայ լեր, մաս
նա վո րա պես`  Չի նաս տա նին վա ճառ վե ցին գրե թե մեկ տրի լիոն ար ժո ղութ
յամբ ԱՄՆ պե տա կան պար տա տոմ սեր, ո րոնց հա սույ թը ներդր վեց տնտե
սութ յան մեջ:  Սա կայն այս ա մե նի արդ յուն քում 2011թ. ա ռա ջին ե ռամս յա կի 
հան րա գու մա րով ԱՄՆ տնտե սութ յան ա ճը կազ մեց ըն դա մե նը 0,5% :

Ի րա կա նում ԱՄՆ ստեղծ ման օր վա նից ի վեր պե տա կան պարտ քը, ո րոշ 
ընդ հա տում ե րով, ընդ հա նուր առ մամբ ա ճի մի տում ու նի:  Սա կայն, հաշ վի 
առ նե լով աշ խար հի գերհ զոր տնտե սութ յան հա մա խառն ներ քին արդ յուն
քի ա ճի ծա վալ նե րը, պարտ քի մե ծութ յու նը եր բեք այն պի սի վտանգ չի ներ
կա յաց րել պե տութ յան հա մար, որ քան վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին, երբ 
հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հե տե ւան քով խիստ 
կրճատ վե ցին հենց ա մե րիկ յան ՀՆԱի ա ճի տեմ պե րը, ուս տիեւ ա վե լա ցավ 
պե տա կան պարտքՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յու նը` վե րած վե լով տնտե սա կան 
լուրջ սպառ նա լի քի:

ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան պե տա կան պարտք-ՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յան 
տա տա նում ե րի շար ժըն թա ցը 1792-2016թթ.2

2 http://www.usgovernmentspending.com/federal_debt_chart.html
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 Գաղտ նիք չէ, որ ճգնա ժա մից դուրս գա լու հա մար պա հանջ վում են զգա լի 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: Դ րանք սո վո րա բար փո խառն վում են այլ երկր նե
րից, մի ջազ գա յին կա ռույց նե րից եւ պե տա կան ներ քին պար տա տոմ սե րի թո
ղարկ մամբ ու դրանց վա ճառ քով:  Բո լոր նշված աղբ յուր ներն ի րենց հեր թին 
ա վե լաց նում են պե տա կան պարտ քը եւ նոր հիմ քեր ձե ւա վո րում հե տա գա
յում ճգնա ժա մե րի ա ռա ջաց ման հա մար:

 Ներ կա յում աշ խար հի տար բեր երկր նե րի կու տակ ված պե տա կան պարտ
քի ծա վալ նե րը սե փա կան ՀՆԱի նկատ մամբ հե տեւ յալ տեսքն ու նեն.3

 Հի շեց նենք, որ «Այ լընտ րանք» հե տա զո տա կան կենտ րո նի կող մից 2009թ. 
կան խա տես վել էր հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մի երկ րորդ ա լի
քի հա վա նա կա նութ յու նը, մինչ դեռ ո մանք շտա պում են  Հա յաս տա նի հյուծ
ված տնտե սութ յու նը ներ կա յաց նել ար դեն աշ խու ժաց ման ու զար գաց ման 
փու լում: Այդ ա լիքն ա ռա վել հնա րա վոր սպառ նա լիք նե րի տես քով ներ կա յա
նում է այն երկ րում, որ տե ղից էլ հենց սկիզբ է ա ռել հա մաշ խար հա յին ներ
կա յիս ճգնա ժա մը:

Օ րի նա չափ զար գա ցում եր

Այս ի մաս տով բո լո րո վին պա տա հա կան չեն նաեւ Եվ րա միութ յու նում 
նկատ վող ֆի նան սա կան բար դութ յուն նե րը, ո րոնք եւս տա րի նե րի բաց թո
ղում ե րի արդ յունք կա րե լի է հա մա րել, ինչ պես նաեւ` ԱՄՆի հետ փոխ կախ

3 Աղբյուրը` www.mapsofworld.com 
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վա ծութ յան եւ փոխ պայ մա նա վոր վա ծութ յան մեջ գտնվող շու կա նե րի հե տե
ւանք:  Այ սօր ԵՄում խո սում են ան գամ միաս նա կան ար ժույ թից հրա ժար
վե լու կամ ո րոշ երկր նե րի ի րենց ազ գա յին ար ժույթ նե րին վե րա դարձ նե լու 
դի պա շա րե րի մա սին:  Հե տե ւա բար, ֆի նան սա կան հա մա ճա րակն ա մե նուր 
է` իր ե րե ւա ցող եւ ա նե րե ւույթ սպառ նա լիք նե րով:

Այն բա նից հե տո, երբ ԱՄՆ ֆի նանս նե րի նա խա րար  Թիմ  Գայթ նե րը 
հայտ նեց, որ օ գոս տո սի 2ին ԱՄՆն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կհայ
տա րա րի դե ֆոլտ, քա նի որ հան րա պե տա կան նե րը չեն ցան կա նում բարձ
րաց նել պե տա կան պարտ քի շե մը, իսկ  Միաց յալ նա հանգ նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի պա լա տի խոս նակ, հան րա պե տա կան  Ջոն  Բո նե րը հրա ժար վեց 
հար ցի շուրջ շա րու նա կել քննար կում երն ԱՄՆ նա խա գահ  Բա րաք Օ բա մա
յի հետ, ոս կու գնե րը հա մաշ խար հա յին շու կա յում սկսե ցին սրըն թաց ա ճել:  
 Միայն հու լի սի 26ին ազ նիվ մե տա ղի գի նը Ն յու  Յոր քի բոր սա յում բարձ րա
ցավ իր պատ մութ յան մեջ ա մե նա ռե կոր դա յին բարձր մա կար դա կի:  Վեր ջինս 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ԱՄՆի պե տա կան պարտ քի բարձ րաց ման 
գծով բա նակ ցութ յուն նե րը մտել են փա կու ղի, ուս տի ներդ րող նե րի մի զգա լի 
մասն ա զատ վում է դո լա րա յին զանգ վա ծից եւ նա խընտ րում ա ռա վել կա
յուն ար ժե քը: Ա ռան ձին ֆի զի կա կան ան ձանց օ րի նա կին հե տե ւում են գրե թե 
բո լոր երկր նե րի բան կերն ու կենտ րո նա կան բան կե րը:  Հարկ է հի շեց նել, որ 
տա րի ներ ա ռաջ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը վա ճա ռեց ոս կու ողջ պե տա կան 
պա շար նե րը եւ այ սօր իր վճա րա յին հաշ վեկշ ռում ոս կի չու նի:  Գաղտ նիք չէ, 
որ ֆի նան սա կան եւ քա ղա քա կան ան կա յու նութ յան պայ ման նե րում ազ նիվ 
մե տա ղը` ոս կին, բո լոր ար ժույթ նե րից եւ ռիս կա յին ակ տիվն ե րից (ար ժեթղ
թե րից) ա վե լի լավ է պահ պա նում իր ար ժե քը: 

2011թ. եր րորդ ե ռամս յա կում ներդ րող նե րը մեծ քա նա կութ յամբ ոս կի 
էին գնում հատ կա պես ԱՄՆում եւ Եվ րո պա յում պե տա կան պարտ քե րի եւ 
ար ժույթ նե րի հետ կապ ված սրվող հիմ ա հար ցե րի ընդ հա նուր հա մա պատ
կե րում: Ինչ պես նշում են հան րա հայտ Commerzbankի վեր լու ծա բան նե րը, 
ոս կին` որ պես դա սա կան «ռե սուրսա պաս տա ն», նա խա պատ վութ յուն է 
ստա նում ռիս կե րից խու սա փող նե րի շրջա նում, ին չը գնա լով ու ժե ղա նում եւ 
նե րա ռում է նաեւ այլ շրջա նակ ներ:  Մինչ մի ջազ գա յին շու կա նե րում պահ
պան վում է ա նո րո շութ յու նը, իսկ գլխա վոր սպառ նա լիքն այ սօր մում է պե
տա կան պարտ քի դե ֆոլ տը եւ վար կա յին ռեյ տին գի ան կու մը, ոս կու գնե րը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կշա րու նա կեն բարձ րա նալ:

Ն յու  Յոր քի ապ րան քա յին բոր սա յի` New York Mercantile Exchange, NYMEX 
մաս նաճ յու ղե րից COMEXի ա ռեւտ րա յին գոր ծարք նե րի արդ յուն քում, ա ռա
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վել ակ տի վո րեն առք ու վա ճառ քի ա ռար կա են դար ձել ոս կու օ գոս տո սի 
ֆյու չերս նե րը, ո րոնց գի նը բարձ րա ցել է 10,70 ԱՄՆ դո լա րով կամ 0,7 տո
կո սով` հաս նե լով մեկ տրո յա կան ուն ցիա յի (ոս կու չափ ման ըն դուն ված միա
վոր) հա մար ռե կոր դա յին` 1612,20 ԱՄՆ դո լա րի մա կար դա կի:  Հի շեց նենք, 
որ 1971թ. օ գոս տո սի 15ին, երբ փլուզ վեց Բ րե տոն վուդս յան ֆի նան սա կան 
հա մա կար գը եւ ոս կու տրո յա կան ուն ցիա յի գինն ըն դա մե նը 35 ԱՄՆ դո լար 
էր կազ մում, սա հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան մեջ ա մե նա բարձր մա կար
դակն է:

Ոս կու գնե րի տա տա նում երն ապ րան քա յին բոր սա յում
2007-2011թթ.4

 Հու լիս յան ոս կու ֆյու չերս նե րը, ո րոնց գոր ծարք նե րի ծա վալ նե րը ցածր 
էին, ներ կա յիս «տեն դի» հե տե ւան քով բարձ րա ցան 1612 ԱՄՆ դո լա րի:  Իսկ 
վեր ջին պայ մա նագ րե րի ժամ կետ նե րը լրա ցան 2011թ. հու լի սի 27ին:

 Վա շինգ տո նում 2011թ. հու լի սին լուրջ վտան գի տակ էին պարտ քի վե րին 
սահ մա նի շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հան րա պե տա կան
ներն ու ժո ղովր դա վար նե րը ցու ցա բե րում էին հան դուր ժո ղա կա նութ յան պա
կաս` յու րա քանչ յու րը պնդե լով, որ հենց իր ներ կա յաց րած ծրա գի րը կա րող է 
եր կի րը դուրս բե րել փա կու ղուց: Գլ խա վոր թե ման, ընդս մին, մում էր բյու
ջե տա յին ծախ սե րի կրճատ ման եւ պա կա սուր դի ա ճի ա ռանց քա յին դի տանկ
յուն նե րի շուրջ հա մա ձայ նութ յու նը: Ան կախ այն բա նից, որ ԱՄՆ նա խա գա հի 
միջ նոր դութ յան շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ խու սա փել ֆի նան սա կան դե ֆոլ

4 http://www.galmarley.com/ 
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տից, այ նո ւա մե նայ նիվ, նման նա խա դե պը կա րող է իր ազ դե ցութ յունն ու նե
նալ 2012թ. ԱՄՆ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քի վրա:  

ԱՄՆ պարտ քի գծով ֆի նան սա կան դե ֆոլ տի ան գամ տե սա կան հա վա
նա կա նութ յունն ար դեն վե րած վել է տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան, ներ քին 
եւ ար տա քին ի րա կան սպառ նա լի քի: Այն յու րօ րի նակ փոր ձա քար կա րող է 
լի նել նաեւ ա ռա ջի կա յում` ԱՄՆ ֆի նանս նե րի հա մա կար գի պա տաս խա նա
տու նե րի հա մար, ո րոնք պետք է մտա հոգ վեն պարտ քի սպա սարկ ման մա
սով ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րը ժա մա նա կին եւ լիար ժեք կա տա րե լու 
խնդրով:

Ա պա գա յի հնա րա վոր կան խա տե սում եր

 Կա րե լի՞ է արդ յոք կան խա տե սում եր ա նել նման ի րա վի ճա կում: Ի րա կա
նում կան խա տե սում ե րը պայ մա նա վոր ված են միա ժա մա նակ մի քա նի` եր
բեմ հա կա սա կան գոր ծոն նե րով եւ զար գաց ման հնա րա վոր դի պա շա րե րով: 
Դ րանց բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յուն նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ 
ան գամ այն պա րա գա յում, ե թե բա նակ ցող կող մե րի մի ջեւ ձեռք բեր վի հա
մա ձայ նութ յուն, բուն բա նակ ցութ յուն նե րի ձգձգվող գոր ծըն թա ցը բարձ րաց
նե լու է ԱՄՆի վար կա յին ռեյ տին գի անկ ման հա վա նա կա նութ յու նը: Աշ խար
հահռ չակ Moody’s, «Ս թեն դերդ ընդ  Փուրս» եւ մի ջազ գա յին այլ գոր ծա կա
լութ յուն ներ ԱՄՆի նախ կին` ա վե լի քան գե րա զանց AAA վար կա նիշն ար դեն 
վե րա նա յել եւ ի ջեց րել են հենց հե տա գա ցնցում ե րի հա վա նա կա նութ յան 
պատ ճա ռով:

 Մեկ այլ հե ղի նա կա վոր` TD Securitiesի ռազ մա վա րա կան բա ժան մուն
քի ղե կա վար  Բարտ  Մե լե քի վկա յութ յամբ` ֆի նան սա կան դե ֆոլ տը կա րող 
է լրջո րեն խո չըն դո տել տնտե սութ յան ա պա քին ման եւ վե րա կանգն ման գոր
ծըն թաց նե րին:

ԱՄՆի վար կա նի շի նվա զու մը կա րող է մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ա մե
րիկ յան տնտե սութ յան վրա, քա նի որ պե տա կան պարտ քի սպա սարկ ման 
ար ժե քը նույն պես կա վե լա նա, ո րը, մեր հա մոզ մամբ, կա րող է հան գեց նել 
տո կո սադ րույ քի բարձ րաց ման բո լոր աս պա րեզ նե րում` սկսած հի փո թե քա
յին շու կա յից մին չեւ վար կա յին քար տե րի եւ ու սա նո ղա կան վար կե րը:  Հե տե
ւա բար, ա մե րի կա ցի նե րի տնտե սա կան վի ճա կը եւս զգա լիո րեն կվա տա նա` 
հաշ վի առ նե լով նաեւ գոր ծազր կութ յան բարձր մա կար դակն ու տնտե սութ
յան վե րա կանգն ման դան դա ղու մը:
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 Մինչ բո լո րը հե տե ւում են բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քին, ԱՄՆ դո լա րի 
փո խար ժե քը եվ րո յի եւ այլ ար ժույթ նե րի նկատ մամբ ար դեն ըն կել է:  Քա ղա
քա կան փա կու ղին հան գեց րեց ICE դո լա րա յին ին դեք սի անկ մա նը Ն յու  Յոր
քում մին չեւ 74,025ի, ո րը լուրջ մտա հո գութ յան ա ռիթ է: 

 Կա րե ւոր է նկա տել, որ ոս կու ֆյու չերս նե րի գնե րը ԱՄՆ դո լա րով ա վե լի 
է ժան են` հա մե մա տած այլ ար ժույթ նե րով ար տա հայտ ված նույն ֆյու չերս
նե րի հետ` այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ ԱՄՆ դո լա րի փո խար ժեքն ան
կում է ար ձա նագ րում:  

 Հատ կան շա կան է, որ բարձ րա ցել են նաեւ ար ծա թի գնե րը:  Մաս նա վո
րա պես` Ն յու  Յոր քի ապ րան քա յին բոր սա յում սեպ տեմ բեր յան ար ծա թի ֆյու
չերս նե րի գնե րը բարձ րա ցել են 23,9 ցեն տով կամ 0,6 տո կո սով` մեկ ուն ցիա
յի դի մաց մին չեւ 40,361 ԱՄՆ դո լար:

Իսկ ի՞նչ ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ ԱՄՆի ֆի նան սա կան հա մա
կար գի հե տա գա ան կա յու նութ յու նը  Հա յաս տա նի վրա:

 Մեր ու սում ա սի րութ յուն նե րը վկա յում են, որ ազ դե ցութ յուն նե րը կա րող 
են լի նել տար բեր եւ բազ մա կող մա նի:

Ա ռա ջին` էա կան փո փո խութ յուն ներ կա րող են ար ձա նագր վել  Հա յաս տա
նի վճա րա յին հաշ վեկշ ռում, ո րը ներ կա յաց նե լով այլ պե տութ յուն նե րի հետ 
երկ րի փո խա դարձ ար տա քին վճա րա յին պար տա վո րութ յուն նե րը, հիմ ա
կա նում ար տա հայտ ված է ԱՄՆ դո լա րով, ին չը ներ կա յում շա րու նա կա կան 
ար ժեզրկ ման փու լում է:

ԱՄՆ դո լա րի թռիչքն ու ան կու մը 1800-2009թթ.5

5 http://www.abovetopsecret.com/forum/thread496669/pg1
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Երկ րորդ` ԱՄՆ դո լարն աշ խար հում թե րեւս միակ ար ժույթն է, ո րը ո րո շա
կիո րեն կողմ ո րո շում է մա ցած ար ժույթ նե րի փո խար ժեք նե րի մի տում ե րը 
եւ ա նուղ ղա կիո րեն ար տա հայ տում ազ գա յին ար ժույ թի հան դեպ վստա հութ
յան աս տի ճա նը` դո լա րաց ման մա կար դա կը: Այժմ  Հա յաս տա նում դո լա րաց
ման մա կար դա կը կազ մում է 70%: Որ քա նով այն կա րող է ա ճել կամ նվա զել` 
նույն պես կախ ված է ԱՄՆ պե տա կան պարտ քի շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի ըն
թաց քից եւ  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար ժույ թի հան դեպ վստա հութ յան ձե ւա վոր
ման ուղ ղութ յամբ տար վող հե տա գա քայ լե րից: 

Եր րորդ`  Հա յաս տանն ա ռայժմ ներկ րող եր կիր է (ներդ րում ե րը գրե թե 4 
ան գամ գե րա զան ցում են ար տա հան ման ծա վալ ներն ու դրա հա սույթ նե րը): 
 Հե տե ւա բար, հա մաշ խար հա յին շու կա յում ձե ւա վոր վող ապ րանք նե րի գնե րը` 
ար տա հայտ ված հիմ ա կա նում ԱՄՆ դո լա րով, ուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն կու նե
նան տե ղա կան շու կա յի եւ սպա ռող նե րի գնո ղու նա կութ յան վրա:

 Չոր րորդ` ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը, ո րին կա րող է նպաս
տել ԱՄՆ դո լա րի դիր քե րի թու լա ցու մը, նույն պես կա րող է ժա մա նա կա վոր 
բնույթ կրել կամ շա րու նա կա կան լի նել` պայ մա նա վոր ված ԱՄՆի ֆի նան սա
կան դե ֆոլ տի հա վա նա կա նութ յամբ: Ա ռա վել մեծ ազ դե ցութ յուն վեր ջինս կա
րող է ու նե նալ հատ կա պես  Հա յաս տա նի լեռ նա հան քա յին արդ յու նա բե րութ յան 
եւ ար տա հան ման ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող այլ ճյու ղե րի` զբո սաշր ջութ յան, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի, ոս կեր չութ յան, ա դա ման դա գոր ծութ յան 
զար գաց ման հա մար:

 Հին գե րորդ` ՀՀ ար տա քին պարտ քի առ յու ծի բա ժի նը կազ մում են ԱՄՆ դո
լա րով ար տա հայտ ված փո խառն ված վար կա յին մի ջոց նե րը: Ան գամ ՀՀ ռազ
մա վա րա կան դաշ նակ ցից`  Ռու սաս տա նից ստաց ված վար կը տրա մադր վել 
է ԱՄՆ դո լա րով` կես մի լիարդ ԱՄՆ դո լար ընդ հա նուր գու մա րով: Ար տա քին 
պարտ քի սպա սար կու մը եւս այս ի մաս տով կա րող է վե րա նայ վել` կախ ված 
ԱՄՆի դե ֆոլ տի հետ կապ ված ներ կա յիս զար գա ցում ե րից:

 Վե ցե րորդ` օ տա րերկր յա ուղ ղա կի ներդ րում ե րը (ՕՈՒՆ) նույն պես գնա
հատ վում են ԱՄՆ դո լա րով:  Թե որ քա նով դրանք կպահ պա նեն ի րենց ար ժե քը 
եւ որ քա նով նպա տա կա հար մար կլի նի հատ կա պես նշյալ ար ժույ թով ներդ րում
նե րի ներգ րա վու մը` նույն պես կախ ված է ԱՄՆ դո լա րի գնո ղու նա կութ յու նից:

 Յո թե րորդ`  Հա յաս տա նի հա մար վեր ջին տա րի նե րին խիստ կա րե ւոր նշա
նա կութ յուն ձեռք բե րած մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի հար ցում ան խու սա փե
լի կլի նեն ոչ միայն ծա վալ նե րի տա տա նում ե րը, այ լեւ կա րող են տե ղի ու նե նալ 
դրա մա կան փո խան ցում ե րի հա մար նա խընտ րե լի ար ժույ թի փո փո խութ յուն 
կամ առն վազն դրանց դի վեր սի ֆի կա ցում:
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Ու թե րորդ` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի պե տա կան ի րաց վե լի ռե զերվն ե
րում գե րակշ ռում է ԱՄՆ դո լա րը, որն էլ անհ րա ժեշ տութ յան պա րա գա յում եւ 
ոս կու պա շար նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում օգ տա գործ վում է ազ
գա յին ար ժույ թի փո խար ժե քի կա յու նաց ման հա մար: ՀՀ ԿԲ ռե զերվն ե րում 
քիչ չեն նաեւ ԱՄՆ պե տա կան պար տա տոմ սե րը: ԱՄՆ դո լա րի հե տա գա ար
ժեզր կու մը կա րող է օ րա կար գա յին հարց դարձ նել ոս կու ո րո շա կի պա շար
նե րի ձեռք բե րու մը` ա պա գա յում նման ի րա վի ճակ նե րում հնա րա վոր ռիս կե
րի նվա զեց ման նպա տա կով:

Ո՞րն է ել քը

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում  Հա յաս տա նը ստիպ ված է ել քեր ո րո նել: Ի րենց 
հեր թին` ել քե րի ո րո նում ե րը պայ մա նա վոր ված են ա ռեւտ րատն տե սա կան 
գոր ծըն կեր նե րի եւ ապ րանք նե րի ու ծա ռա յութ յուն նե րի սպառ ման շու կա նե
րի հե տա գա դի վեր սի ֆի կա ցիա յով եւ մեկեր կու շու կա նե րից կախ վա ծութ
յան կրճատ մամբ:  Չենք բա ցա ռում նաեւ ար տա քին ա ռեւտ րում այն պի սի 
կա րե ւոր եւ ա վան դա կան գոր ծի քի կի րա ռու մը, ինչ պի սին ապ րան քա փո
խա նա կութ յուն ներն են: Դ րանք նման ան կա յուն ի րա վի ճակ նե րում կոչ ված 
են կրճա տե լու ազ գա յին կամ մի ջազ գա յին ար ժույթ նե րի փո խար ժեք նե րի 
անկ ման հետ կապ ված ռիս կե րը: Ի վեր ջո` անհ րա ժեշտ է մշտա պես հե տե
ւել ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց մա նը, կա տա րել հիմ ա կան մի տում ե րի 
հա մա պար փակ ու սում ա սի րութ յուն, ո րոնց օգ նութ յամբ հնա րա վոր կլի նի 
վա րել նա խա հար ձակ ար տա քին տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն` ա ռա
վե լա գույնս նվա զեց նե լու հնա րա վոր ռիս կե րը, իսկ ա ռիթ ըն ձեռ վե լու դեպ
քում նաեւ ո րո շա կի օ գուտ ներ քա ղել դրան ցից:

 Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի մի ջո ցա ռում եր` ոչ միայն ա պա
հո վե լու երկ րի ֆի նան սա կան հա մա կար գի կա յու նութ յու նը, այ լեւ այն ծա ռա
յեց նե լու տնտե սութ յան ի րա կան հատ վա ծի զար գաց ման շա հե րին:  Կա րե ւոր 
է հաշ վի առ նել, որ ճգնա ժա մի փու լում տնտե սութ յա նը հասց վող ծան րա
գույն հար ված է «կա պի տա լի փա խուս տը» երկ րից: Տն տե սա կան անվ տան
գութ յան տե սանկ յու նից վեր ջին շրջա նում նկատ վող մի տում ե րից են անհ
րա պույր ներդ րու մա յին մի ջա վայ րը եւ ա նա ռողջ մրցակ ցա յին դաշ տը, ո րոնք 
մե նաշ նորհ նե րի տար բեր ձե ւե րի մի ջո ցով ուղ ղա կի ստեղ ծում են տնտե սա
կան ա ռու մով ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն` փոքր եւ մի ջին ձեռ նե րե ցութ յան 
հա մար` օ րի նա չա փո րեն, ի վեր ջո, անն պա տա կա հար մար դարձ նե լով նաեւ 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի աշ խույժ կի րա ռութ յու նը մեծ բիզ նե սի եւ կլան նե
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րի հա մար:  Գաղտ նիք չէ, որ վստա հութ յան բա ցա կա յութ յու նը եւ գոր ծա րար 
մի ջա վայ րի ան կան խա տե սե լիութ յու նը եր բեմ պատ ճառ են դառ նում, որ ան
գամ պե տա կան հո վա նա վոր չութ յուն վա յե լող խմբերն ի րենց ֆի նան սա կան 
կա պի տալ ներն ուղ ղեն ար տեր կիր: Ո մանք կա պի տա լի խո շոր ար տա հոս քը 
բա ցատ րում են ներ քին շու կա յի փոքր ծա վալ նե րով, մինչ դեռ շա րու նա կում 
են ա ճել ներդ րում ե րի նկատ մամբ պա հան ջար կը եւ ար տերկ րից ստաց
վող փո խա ռու մի ջոց նե րի ներ հոս քը:  Կա պի տա լի «փա խուս տի» խնդիր նե րը 
պար բե րա բար քննարկ վում են ինչ պես G20, G8, այն պես էլ ոչ ֆոր մալ բնույթ 
կրող  Դա վո սի հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղովն ե րի ժա մա նակ:

 Մի ջա վայ րի ա ռող ջաց ման գոր ծում պա կաս կա րե ւոր չեն ի րա կա նում գոր
ծող ու ի րա վա բա նո րեն գրանց ված եւ ի րա կա նում չգոր ծող ըն կե րութ յուն
նե րի տա րան ջա տում ու դրա մա սին հա սա րա կութ յանն ի րա զե կու մը, ինչ
պե սեւ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց վող «զտու մը»: Ն շենք, որ 
ներ կա յում գոր ծող 82,5 հա զար կազ մա կեր պութ յուն նե րի 99%ը գեր փոքր, 
փոքր կամ մի ջին են: ՊԵԿում գրանց ված տնտես վա րող նե րը շատ ա վե լի 
են՝ շուրջ 150 հա զար: ՓՄՁներն ա պա հո վում են ՀՆԱի մոտ 40%ը, բյու ջեի 
մուտ քե րի 2530%ը:

 Փոքր եւ մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
երկ րի ՀՆԱ-ում

öØÒ ï»ë³Ï³ñ³ñ
ÏßÇéÁ

ÐÜ²

 Հա մաշ խար հա յին փոր ձը վկա յում է, որ ա ռանց ներդ րու մա յին ըն կե րութ
յուն նե րի, փա յա տի րա կան եւ հա մա տեղ հիմ ադ րամ ե րի ի րա կա նում անհ
նար է դառ նում մի ջին խա վի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րա վու մը, որն 
այ լա պես կա րե ւոր գոր ծոն կա րող է դառ նալ տնտե սութ յան ներ սում: Ինչ 
վե րա բե րում է հիշ յալ մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ձե ւե րին ու ե ղա նակ նե րին, 
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ա պա դրանք կախ ված են շու կա յում ի րաց վե լի ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի 
առ կա յութ յու նից:  Տե ղա կան ըն կե րութ յուն նե րի ար ժեթղ թե րը, պե տա կան 
կար ճա ժամ կետ փո խա ռութ յուն նե րը, ար ժու թա յին ֆյու չերս նե րը եւ այլ գոր
ծիք ներ կա րող են հա ջո ղութ յամբ ի րաց վել ոչ միայն ներ քին ֆի նան սա կան 
շու կա յի պայ ման նե րի բա րե լավ ման արդ յուն քում, այ լեւ հա մա գոր ծակ ցե լով 
ար տերկ րի ար ժեթղ թեր թո ղար կող հայտ նի ըն կե րութ յուն նե րի հետ։ Ա ռա վե
լեւս գնա հա տե լի են տե ղա կան ար ժեթղ թե րի շու կա յի մաս նա վո րե ցում ու 
կա ռա վար ման ստանձ նու մը ո րո շա կի փորձ կու տա կած NASDAQՕMX ըն կե
րութ յան կող մից (թեեւ խնդրի նման մաս նա կի հան գու ցա լու ծու մը չի կա րող 
հան գեց նել ֆի նան սա կան շու կա յի կա յաց մանն ա ռանց տնտե սութ յան մյուս 
կա րե ւոր գոր ծոն նե րի առ կա յութ յան):

 Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան շու կա յի փոքր ծա վալ նե րի դեպ քում հնա
րա վոր է դառ նում հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ շու կա նե րից ներդ րում ե րի 
ներգ րա վու մը։   Պա կաս կա րե ւոր չեն նաեւ ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով եւ 
տեխ նո լո գիա նե րով հա գեց վա ծութ յան խնդրի լու ծու մը (այդ թվում` վճա
րա հաշ վար կա յին է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի տա րած մանն օ ժան դա կե լու 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման, աշ խա տան քի եւ այլ վար
ձատ րութ յան հա մար է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի պար տա դիր օգ տա գոր
ծու մը ներդ րե լու մի ջո ցով կան խիկ դրա մաշր ջա նա ռութ յան կրճա տում) եւ 
դրա նով պայ մա նա վոր ված` գոր ծարք նե րի ի րա կա նաց ման սպա սարկ ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը: Ար տերկ րի ըն կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
այլ ֆի նան սա կան շու կա նե րի հետ շփում ե րը հնա րա վոր են դարձ նում ոչ 
միայն այլ երկր նե րի ըն կե րութ յուն նե րի ար ժեթղ թե րի ի րա ցու մը  Հա յաս տա
նում, այ լեւ, որ ա վե լի կա րե ւոր է, հայ կա կան ըն կե րութ յուն նե րի ար ժեթղ թե րի 
նկատ մամբ պա հան ջար կի ձե ւա վո րում ու սպա ռու մը երկ րից դուրս, որն իր 
հեր թին կա րող է նպաս տել լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ
մանն ու ներ քին շու կա յում դրանց արդ յու նա վետ ներդ րում ե րին:   

 Վե րոնշ յալ տե ղա շար ժե րի խո րա պատ կե րին տագ նապ է ա ռա ջաց նում 
ՀՀ բան կա յին հա մա կար գի, այս պես կոչ ված, ա վե լորդ ի րաց վե լիութ յան հիմ
նախն դի րը, երբ բան կա յին հա մա կար գի միա գու մար ակ տիվն ե րի մո տա
վո րա պես կե սը գտնվում է ար տա քին թղթակ ցա յին հա շիվն ե րում (ինչ պես 
հայտ նի է՝ դրանք ա մե նան վազ ե կամ տա բեր ակ տիվն երն են)։ Ն ման վի ճա կը 
վկա յում է, որ ներ կա յում առ կա են ոչ միայն դժվա րութ յուն ներ ներ քին դրա
մա կան հոս քերն ու խնա յո ղութ յուն նե րը հա մախմ բե լու եւ վե րա բաշ խե լու 
տե սանկ յու նից, այ լեւ ներ քին մի ջոց նե րը դուրս են մղվում ար տեր կիր։
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Թ.ՄԱ	ՆԱ	ՍԵՐ	ՅԱՆ	 	 	 ՄԻ	ՋԱԶ	ԳԱ	ՅԻՆ	ՖԻ	ՆԱՆ	ՍԱ	ԿԱՆ	ՃԳՆԱ	ԺԱ	ՄԻ
ԵՐԿ	ՐՈՐԴ	Ա	ԼԻ	ՔԸ	ԵՎ		ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ՏՆՏԵ	ՍՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

 Փաս տո րեն բան կա յին հա մա կարգն այ սօր դժվա րութ յուն ներ ու նի ոչ միայն 
ներ քին դրա մա կան հոս քերն ու խնա յո ղութ յուն նե րը հա մախմ բե լու եւ վե րա
բաշ խե լու, այ լեւ ներ քին մի ջոց նե րի զանգ վա ծա յին ար տա հոս քը կան խե լու 
գոր ծում: Այս ա մե նի վրա զգա լի ազ դե ցութ յուն է գոր ծում կա պի տա լի շու
կան, ո րը կոչ ված է արդ յու նա վետ վե րա բաշ խե լու հա սա րա կութ յան ներ սում 
ձե ւա վոր ված ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը եւ ներ կա յաց նե լու շու կա յի գլխա վոր 
«դե րա կա տար նե րի» ֆի նան սա կան վի ճա կի ի րա կան եւ հա մար ժեք պատ կե
րը:  Պար տա տոմ սե րի շու կա յի զար գա ցում այժմ պայ մա նա վոր ված է բաժ
նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի կա պի տա լի կենտ րո նաց ման մա կար դա կով 
եւ մարդ կանց կող մից ար ժեթղ թե րի ձեռք բեր ման հա կում ե րով, ինչն իր 
հեր թին կախ ված է ներդ րում ե րի տար բեր ձե ւե րի նկատ մամբ ձե ւա վոր ված 
վստա հութ յան աս տի ճա նից:  Մինչ տե ղա կան ներդ րում ե րը կրում են խորհր
դան շա կան ծա վալ ներ, իսկ ար տա քին ներդ րում ե րը` հիմ ա կա նում քա ղա
քա կա նաց ված բնույթ, կա պի տա լի շու կա յում կա րե ւոր դե րա կա տա րութ յուն 
ու նե ցող բնակ չութ յան բա վա րար գնո ղու նակ մի զանգ ված, այ նո ւա մե նայ
նիվ, ձեռք է բե րում ար ժեթղ թեր, միայն թե նա խընտ րում է ոչ թե տե ղա կան, 
այլ ար տերկ րի հայտ նի ըն կե րութ յուն նե րի բաժ նե տոմ սե րը:  

Ի հար կե` գոր ծե րի նման վի ճա կը բան կա յին հա մա կար գում չի կա րե լի բա
ցատ րել միայն բուն բան կա յին հա մա կար գի հիմ ախն դիր նե րով, այն ար տա
ցո լում է նաեւ  Հա յաս տա նի տնտե սութ յու նում ստվե րա յին շրջա նա ռութ յան 
բարձր մա կար դա կը, ինչ պես նաեւ վկա յում է ի րա կան հատ վա ծում բարձր 
ռիս կե րի, ֆի նան սա կան շու կա յի մյուս հատ ված նե րի թեր զար գա ցա ծութ յան 
եւ այլ խնդիր նե րի առ կա յութ յան մա սին։

 Մաս նա վո րա պես հե տաքրք րա կան է դի տար կել վար կա յին շու կա յի ոչ 
ընտ րան քայ նութ յան հիմ ախն դի րը, ո րով հե տեւ ար ժեթղ թե րի շու կա յի զար
գաց ման ան բա վա րար մա կար դակն անհ նար է դարձ նում ֆոն դա յին գոր ծիք
նե րի մի ջո ցով ներ քին խնա յո ղութ յուն նե րի եւ ար տա քին ներդ րում ե րի ներգ
րա վու մը տնտե սութ յան ի րա կան հատ ված։ Այս պես` ե թե ՀՆԱի հա մե մատ 
ար ժեթղ թե րի շու կա նե րի կա պի տա լաց ման մա կար դա կը ԱՄՆում կազ մում 
է 190%,  Մեծ Բ րի տա նիա յում՝ 214%, Ֆ րան սիա յում՝ 210%,  Ռու սաս տա նում՝ 
20%, Էս տո նիա յում՝ 36%, ա պա  Հա յաս տա նում այդ ցու ցա նիշն ըն դա մե նը 
2% է։ Ուս տիեւ ըն կե րութ յուն նե րի դրա մա կան մի ջոց նե րի պա կա սուր դի հա
մալր ման հիմ ա կան աղբ յու րը շա րու նա կում է մալ բան կա յին հա մա կար գը, 
որն իր հեր թին, ինչ պես նշվեց քիչ վե րը, տա կա վին ան հա մա պա տաս խա նո
րեն փոքր է։
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Այս կա պակ ցութ յամբ կա րե ւոր է նշել, որ ներ կա յում ֆի նան սա կան շու կա յի 
ա ռա վել էա կան հատ վա ծը ֆի նան սաարդ յու նա բե րա կան խմբերն են, ո րոնց 
ներ սում տե ղի է ու նե նում բիզ նե սի տար բեր հատ ված նե րի փոխ ֆի նան սա վոր
ման բա վա կա նին դրա կան գոր ծըն թաց ոչ միայն տվյալ խմբե րի շրջա նակ նե
րում, այլ նաեւ միմ յանց մի ջեւ՝ շրջան ցե լով ֆի նան սա կան շու կա յի հան րա կար
գա յին կա ռույց նե րը։ Այս պի սով` ֆի նան սա կան շու կա յի, այդ թվում՝ բան կա յին 
հատ վա ծի ա նարդ յու նա վե տութ յու նը պատ ճառ է դառ նում ի րա կան հատ վա
ծի ներ սում ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի «ոչ պաշ տո նա կան» վե րա բաշխ ման: Այս 
ե րե ւույ թի ա ռա վել ար դիա կան պատ ճառ նե րի շար քում կա րե լի է ա ռանձ նաց
նել ստվե րա յին տնտե սութ յան, հե տե ւա բար՝ բան կա յին հա մա կար գից դուրս 
կան խիկ դրա մա կան շրջա նա ռութ յան մեծ ծա վալ նե րը, ֆի նան սա կան շու կա յի 
ոչ բան կա յին հատ վա ծի, հատ կա պես ֆոն դա յին բոր սա յի, ա պա հո վագ րա կան 
ու մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին ինս տի տուտ նե րի զար գաց ման ան բա վա րար 
մա կար դա կը, ոչ բան կա յին վար կա յին հաս տա տութ յուն նե րի, հատ կա պես փո
խա դարձ վար կա վոր ման հիմ ադ րամ ե րի եւ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րի բա ցա կա յութ յու նը, ինչ պես նաեւ բնակ չութ յան խնա յո ղութ յուն նե րի ներգ
րավ ման ցածր մա կար դա կը, այդ թվում՝ նաեւ ա վանդ նե րի լիար ժեք ա պա հո
վագր ման հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով:  

 Հի շա տակ ված պատ ճառ նե րից կա պի տա լի շու կան ու նի ոչ միայն տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի եւ ար ժեթղ թե րի թո ղար կող նե րի մի ջեւ ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներն արդ յու նա վետ վե րա բաշ խե լու գոր ծա ռույթ, այ լեւ փո խա դարձ 
տնտե սա կան շա հե րի յու րա հա տուկ հա մա կար գի մի ջո ցով ա պա հո վում է 
հա սա րա կութ յան ի րա զե կու մը շու կա յում խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծե րի 
վի ճա կի մա սին:  Հենց դրա նով է բա ցատր վում զար գա ցած երկր նե րում հա
սա րա կութ յան հե տաքրք րութ յու նը շու կա յի այն պի սի հա մա լիր ցու ցիչ նե րի 
նկատ մամբ, ինչ պի սիք են բոր սա յա կան ցու ցա նիշ նե րը, ա ռեւտ րի ծա վալ նե
րը, շու կա յի կա պի տա լա ցու մը եւ այլն, ո րոնք ար դի շու կա յա կան տնտե սութ
յու նում դար ձել են նույն քան վճռո րոշ բնու թագ րիչ ներ, որ քան ար ժեզր կու մը, 
ար տար ժույ թի փո խար ժե քը, տնտե սա կան ա ճի տեմ պե րը, զբաղ վա ծութ
յու նը եւ այլն:  Պա կաս կա րե ւոր չէ, որ ՆԵՊի (НЭП – новая экономическая 
политикая) ա վար տից հե տո 1930ա կան թվա կան նե րին  Խորհր դա յին միութ
յու նում եւ մյուս հա մայ նա վա րա կան երկր նե րում կա պի տա լի շու կա գո յութ
յուն չու ներ: Այդ հան գա ման քը, ան կաս կած, դան դա ղեց րեց նրա ձե ւա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը ար դեն շու կա յին անց նե լու շրջա նում, եւ կա պի տա լի շու կա յի 
ձե ւա վոր ման նախ նա կան խթա նը հան դի սա ցավ պե տա կան սե փա կա նութ
յան մաս նա վո րե ցու մը:
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Ան ցու մա յին տնտե սութ յան պայ ման նե րում՝ տնտե սա կան բա րե փո խում
նե րի ընտր ված տար բե րա կից կախ ված («շո կա յին թե րա պիա» եւ «գրա դո
ւա լիզմ»), կի րառ վե ցին պե տա կան սե փա կա նութ յան մաս նա վո րեց ման եր
կու հիմ ա կան մո տե ցում եր:  Մի շարք երկր նե րում (ինչ պես դա տե ղի ու
նե ցավ  Հա յաս տա նում) տի պօ րի նա կի ընտ րութ յու նը կան խո րո շեց ար տա քին 
ու ներ քին տնտե սա կան օբ յեկ տիվ ի րա վի ճա կը: « Շո կա յին թե րա պիա յի» 
քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րի էութ յու նը հան գում է  գնե րի, ար տա քին ա ռեւտ
րի ա զա տա կա նաց ման, ֆի նան սա կան կա յու նաց ման եւ պե տա կան սե փա
կա նութ յան մաս նա վո րեց ման ի րա կա նաց մա նը, իր մեջ ու ներ ներ քին (նա
խասկզբ նա կան) հա կա սութ յուն. գնե րի ա զա տա կա նաց ման եւ դրան հե տե
ւած գերս ղա ճի հե տե ւան քով բնակ չութ յան խնա յո ղութ յուն նե րը (ներդ րում ե
րի հիմ ա կան աղբ յու րը) գործ նա կա նում ար ժեզրկ վե ցին, իսկ տնտե սա կան 
ու քա ղա քա կան ան կա յու նութ յու նը կտրուկ նվա զեց րեց օ տա րերկր յա ներդ
րում ե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ «Ա րագ» բա րե փո խում ե րի 
ու ղին ընտ րած երկր նե րում ձե ւա վոր վեց ներդ րու մա յին վա կո ւում։

Գ նե րի ա զա տա կա նաց ման եւ պե տա կան սե փա կա նութ յան մաս նա վո
րեց ման միա ժա մա նակ յա ի րա կա նա ցու մը ներդ րու մա յին պա շար նե րի բա
ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հայտն վեց ձա խող ման սպառ նա լի քի տակ։ Ի 
տար բե րութ յուն զար գա ցած եւ զար գա ցող երկր նե րում մաս նա վո րեց ման 
պատ մա կան փոր ձի, տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա ջին ան գամ 
բախ վեց այն պի սի ի րա վի ճա կի հետ, երբ մաս նա վո րե ցու մը նա խա տես վում 
էր ի րա կա նաց նել վճա րու նակ պա հան ջար կի բա ցա կա յութ յան պայ ման
նե րում։ Ն ման վի ճա կում ան ցու մա յին երկր նե րի մեծ մա սը ընտ րեց տվյալ 
հիմ ախնդ րի լուծ ման միաս նա կան տի պօ րի նակ՝ մաս նա վո րեց ման գոր ծըն
թա ցում ար հես տա կա նո րեն վճա րու նակ պա հան ջար կի ստեղ ծում։  Հիմ ա
կա նում այս ուղ ղութ յունն ընտ րե ցին  Լե հաս տա նը,  Չե խիան,  Ռու սաս տա
նը,  Մոլ դո վան, Ղր ղըզս տա նը,  Հա յաս տա նը, Վ րաս տա նը եւ ու րիշ ներ։ Ո րոշ 
երկր նե րում (օ րի նակ`  Մոլ դո վա յում) կի րառ վեց մաս նա վո րեց ման բան կե րում 
ան վա նա կան հա շիվն ե րի բաց ման մե խա նիզ մը, որ տեղ պե տութ յան կող մից 
նշվում էր ո րո շա կի մի գու մար, ո րը կա րե լի էր օգ տա գոր ծել բա ցա ռա պես 
մաս նա վո րեց մա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով։ Ո մանք էլ գնա ցին վաու չե րա
յին մաս նա վո րեց ման ճա նա պար հով, բնա կիչ նե րին բա ժա նե լով ար ժեթղ թե րի 
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված գոր ծիք ներ, ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի էր մաս նակ ցել 
մաս նա վո րեց մա նը (մի շարք երկր նե րում դրանք ան վա նա կան ար ժեթղ թեր 
էին, մյուս նե րում՝ ըստ ներ կա յաց նո ղի)։ Նշ ված տար բե րակ նե րի հիմ ա կան 
բո վան դա կութ յու նը հան գում էր պա հան ջար կի ար հես տա կան ձե ւա վոր ման 
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խնդրին։  Բա րե փո խում ե րի «շո կա յին թե րա պիա յի» տար բե րակն ընտ րած 
բո լոր երկր նե րում պե տա կան սե փա կա նութ յու նը գործ նա կա նում օ տար վեց 
իր տնտե սա կան ար ժե քը բազ մա կիո րեն զի ջող գնով (ա պա գա յում տնտե սա
կան ար ժեք ար տադ րե լու տվյալ ներդ րու մա յին ակ տի վի կա րո ղութ յա նը)։ 

Այ սու հան դերձ, դի տարկ վող հար ցի շրջա նակ նե րում, թե րեւս, ա ռա վել էա
կան պատ ճառ պետք է հա մա րել գնե րի եւ տնտե սա կան մե խա նիզ մի ա վե լի 
վաղ ի րա կա նաց ված «ցնցու մա յին» ա զա տա կա նաց ման հե տե ւան քով բնակ
չութ յան խնա յո ղութ յուն նե րի հա մընդ հա նուր ար ժեզր կու մը։ Ա վե լի ուշ ար դեն 
հաս կա նա լի դար ձավ, որ բնակ չութ յան մի ջոց նե րի ներգ րավ մանն ուղղ ված 
ցան կա ցած զանգ վա ծա յին օբ յեկ տիվ մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցում դի տարկ
վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ի սկզբա նե դա տա պարտ ված էր ձա խող ման։ 
 Բա ցի դրա նից, բնա կան է, որ ինչ պես նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի մե ծա մաս
նութ յու նում (բա ցա ռութ յամբ, թե րեւս, բալթ յան տա րած քի երկր նե րի) կոր պո
րա տիվ մշա կույ թի տար րե րը բո լո րո վին բա ցա կա յում էին։  Բա վա կան մեծ 
դեր խա ղա ցին նաեւ բիզ նես վա րե լու ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն 
ու պատ մա կան փոր ձի բա ցա կա յութ յու նը։ Այս օբ յեկ տիվ նա խադր յալ ներն 
ինք նին ի սկզբա նե բա ցա ռում էին զանգ վա ծա յին մաս նա վո րեց ման արդ յու
նա վետ տի պօ րի նա կի ի րա կա նա ցու մը։

Ընդ ո րում` հարկ է նշել, որ բնակ չութ յու նը հայտն վեց մի ի րա վի ճա կում, 
երբ այս կամ այն բաժ նե տոմ սե րի ձեռք բեր ման հա մար սեր տի ֆի կատ ներն 
օգ տա գոր ծե լու վե րա բեր յալ ներդ րու մա յին ո րո շում երն ըն դուն վում էին հա
տուկ մաս նա գի տաց ված  կա ռույց նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում։ 
 Մաս նա վո րեց ման հայ կա կան տար բե րա կի մյուս ոչ պա կաս կա րե ւոր ա ռանձ
նա հատ կութ յու նը ինս տի տու ցիո նալ ներդ րող նե րի բա ցա կա յութ յունն էր։ 
 Բան կա յին հա մա կար գը, որն ու նակ էր կա տա րե լու ինս տի տու ցիո նալ ներդ
րո ղի դե րը, հայտն վեց մաս նա վո րեց ման ծրագ րի ի րա կա նա ցու մից դուրս 
(հա մա ձայն օ րենսդ րութ յան), ո րը հիմ ա վոր վում էր բան կա յին հա մա կար
գում ռիս կե րի նվա զեց ման խնդրով։  Սա կայն այդ դեպ քում շու կա յում պետք 
է հայտն վեին հա մա տեղ ներդր ման այլ հաս տա տութ յուն ներ, ինչ պի սիք են 
փա յա տի րա կան եւ փակ հիմ ադ րամ ե րի տես քով ներդ րու մա յին կա ռույց
նե րը, ըն կե րութ յուն նե րը եւ այլն։ Իսկ այն պայ ման նե րում, երբ այդ կա ռույց
նե րը հայտն վե ցին «խա ղից դուրս», բնակ չութ յու նը փաս տա ցիո րեն ու ներ եր
կու այ լընտ րանք` կամ սեր տի ֆի կատն օգ տա գոր ծել մաս նա վո րեց մա նը մաս
նակ ցե լու նպա տա կով (ընդ ո րում, ա ռանց մաս նա գի տա կան գնա հատ ման եւ 
լրիվ ա նո րո շութ յան պայ ման նե րում՝ կրե լով բո լոր ռիս կե րը), կամ էլ այն վա
ճա ռել շու կա յում։ Բ նա կան է, որ տնտե սա կան նպա տա կա հար մա րութ յունն 
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այս դեպ քում երկ րորդ տար բե րա կի ի րա կա նաց ման օգ տին էր` հատ կա պես 
հաշ վի առ նե լով վե րը նշված օբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րը։ Այս պի սով` ստեղծ վեց 
ե զա կի ի րա վի ճակ, երբ զանգ վա ծա յին մաս նա վո րե ցում ի րա կա նաց նե լու հե
տե ւան քով ձեռ նար կութ յուն նե րի սե փա կա նա տեր դար ձան սահ մա նա փակ 
թվով մաս նա վոր ան ձինք։  Դա պատ ճառ հան դի սա ցավ բաժ նե տի րա կան 
կա պի տա լի ծայ րա հեղ կենտ րո նաց ված կա ռուց ված քի, հայ կա կան «կոր պո
րա ցիա նե րում» կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ցածր մա կար դա կի ա ռա ջաց
ման, մի նո րի տար բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա կան 
մե խա նիզմ ե րի բա ցա կա յութ յան՝ չնա յած հան գա ման քին, որ  Հա յաս տա նի 
հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յու նը մշակ վել է մանր բաժ նե տե րե րի շա հե
րը պաշտ պա նե լու սկզբունք նե րից ել նե լով։  Հա յաս տա նում բաժ նե տի րա կան 
կա պի տա լի կա ռուց ված քում գե րակշ ռում են 6080% բաժ նե տոմ սեր պա րու
նա կող վե րահս կիչ փա թեթ նե րը, մի քա նի բաժ նե տե րեր ու նեն բաժ նե տոմ սե
րի 27%ը (որ պես կա նոն` ձեռ նար կութ յուն նե րի ղե կա վար կազ մը՝ գլխա վոր 
ին ժե նե րը, տնօ րե նի տե ղա կա լը, հաշ վա պա հը եւ այլք), իսկ մա ցած բաժ նե
տոմ սե րը բաշխ ված են զգա լի քա նա կութ յամբ բաժ նե տե րե րի մի ջեւ, ո րոնք 
ձեռ նար կութ յան նախ կին աշ խա տող ներն են եւ այդ բաժ նե տոմ սե րը ստա ցել 
են մաս նա կի ան հա տույց մաս նա վո րեց ման արդ յուն քում։ Ընդ ո րում` ձեռ
նար կութ յուն նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նում հետ մաս նա վո րեց ման 
ժա մա նա կաշր ջա նում հիմ ա կան բաժ նե տե րե րի կող մից տե ղի է ու նե ցել եւ 
այժմ էլ շա րու նակ վում է բաժ նե տե րե րի կազ մի հա մախմ բում մի նո րի տար 
բաժ նե տե րե րի մանր բա ժին նե րը գնե լու մի ջո ցով, ինչն ա վե լի է մե ծաց նում 
բաժ նե տի րա կան կա պի տա լի կենտ րո նա ցու մը։ Ն ման պայ ման նե րում, ըստ 
ե րե ւույ թին, կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ցան կա ցած ձեւ գործ նա կա նում 
կի րա ռե լի չէ։  Հայ կա կան բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ
յան վե րա բեր յալ մենք կա րող ենք ար ձա նագ րել ոչ թե կոր պո րա տիվ կա ռա
վար ման հա տուկ տի պօ րի նա կի ձե ւա վո րում, այլ ո րե ւէ հա մա կար գի լիո վին 
բա ցա կա յութ յուն, եւ դա ուղ ղա կի արդ յունք է մաս նա վո րեց ման կի րառ ված 
հա մա կար գի։ 

Բ նա կան է, որ նման պայ ման նե րում  Հա յաս տա նի ար ժեթղ թե րի շու կա
յում չեն կա րող գո յութ յուն ու նե նալ կոր պո րա տիվ ի րաց վե լի ար ժեթղ թեր: Եվ 
չնա յած շու կա յի հիմ ա կան մաս նա կից ներն ար դեն ձե ւա վոր վել են ու լուծ
վել է արդ յու նա վետ բոր սա յա կան գոր ծառ նութ յուն նե րի տեխ նո լո գիա կան 
խնդիր նե րի զգա լի մա սը,  Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կան այժմ գործ նա
կա նո րեն չի կա տա րում իր կա րե ւո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րը՝ չներգ րա վե լով 
շու կա յում ինչ պես ներդ րող նե րի, այն պես էլ սպե կուլ յանտ նե րի մի ջոց նե րը, 
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

այն հնա րա վոր թո ղար կող նե րի կող մից չի դիտ վում նաեւ որ պես եր կա րա
ժամ կետ ներդ րում ե րի աղբ յուր։

 Հե տաքրք րա կան է, որ ֆոն դա յին շու կա յի մաս նա գի տաց ված մաս նա
կից նե րը՝ բրո քե րա յին ու դի լե րա յին ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք  Հա յաս տա նի 
«ինք նա կար գա վոր վող» ֆոն դա յին բոր սա յի ու  Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան 
դե պո զի տա րիա յի ան դամ երն են, նույն պես էա կան աճ չեն ապ րում։ Բ րո
քե րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 90%ից ա վե լին ի րա կա նաց վում է 67 բրո քե
րա յին ըն կե րութ յուն նե րի կող մից (ըստ էութ յան` բա ցա ռա պես Ե րե ւա նում), 
իսկ մա ցած 1314 ըն կե րութ յուն նե րը շա րու նա կում են մալ սաղմ ա յին վի
ճա կում, ո րը հե տե ւանք է հայ կա կան շու կա յում բրո քե րա յին ծա ռա յութ յան 
պա հան ջար կի սահ մա նա փակ ծա վալ նե րի (մաս նա վո րեց ման արդ յունք նե րի 
եւս մեկ դրսե ւո րում)։  Հարկ է նշել, որ ար ժեթղ թե րի շու կա յի մաս նա կից նե րի 
ստեղ ծու մը, դրանց տեխ նո լո գիա կան ու տեխ նի կա կան հան դեր ձա վո րու մը, 
օ րենսդ րութ յան զար գա ցու մը ի րա կա նաց վել են մե ծա պես շնոր հիվ USAIDի՝ 
 Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կա յի զար գաց ման ծրագ րի, ո րով, ա սես, տե ղի 
ու նե ցավ ար ժեթղ թե րի շու կա յի հան րա կար գա յին զար գա ցում, ին չը ո րոշ չա
փով չէր բխում կոր պո րա տիվ սե փա կա նութ յան ըն թա ցիկ վի ճա կից։

Ի հար կե` ի րա դար ձութ յուն նե րի ա ռա վել բնա կան զար գա ցու մը պետք է 
են թադ րեր կա պի տա լի շու կա յի հան րա կար գա յին ձե ւա վո րու մը որ պես հե
տե ւանք, այլ ոչ թե նա խադր յալ բուն շու կա յի ա ռա ջաց ման։  Սա կայն ո րո շա
կիո րեն ար դեն կա րե լի է խո սել նման հաս տա տութ յուն նե րի առ կա յութ յան 
մա սին, ո րոնց խե լա միտ օգ տա գոր ծու մը տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան 
խնդիրն է։  Շու կա յում գոր ծարք նե րի հա մա պա տաս խան ծա վալ նե րի բա ցա
կա յութ յու նը, այդ թվում` վե րոնշ յալ պատ ճառ նե րով, ի սկզբա նե բոր սա յա
կան գոր ծու նեութ յու նը վե րա ծում է աշ խույժ գոր ծու նեութ յան ոչ ե կամ տա
բեր ձե ւի, ո րը գրա վիչ չէ հնա րա վոր բաժ նե տե րե րի հա մար եւ ու նակ չէ լու ծե
լու ա ռեւտ րա կան հար թա կը նվա զա գույն չա փով անհ րա ժեշտ թան կար ժեք 
տեխ նի կա կան եւ տեխ նո լո գիա կան սար քե րով հան դեր ձա վո րե լու խնդիր նե
րը։ Դ րա նից ել նե լով` դո նոր նե րի մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը ստի պո ղա կան 
քայլ է։ Ա հա թե ին չու կա պի տա լի շու կա յի հիմ ա կան տար րե րի հան րա կար
գա յին կա յաց ման մո տե ցու մը կա րե լի է ճիշտ հա մա րել։  Սա կայն դա ա մե նե
ւին էլ չի նշա նա կում, որ հաս տա տութ յուն նե րի ստեղ ծու մը բա վա րար պայ
ման է կա պի տա լի շու կա յի ա ռա ջաց ման հա մար, ո րը շատ ա վե լի բարդ ու 
բազ մա գոր ծոն խնդիր է։

 Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կա յի զար գաց ման նպա տա կով այժմ, մեր 
կար ծի քով, անհ րա ժեշտ է սկսել պարտ քա յին ար ժեթղ թե րի (պար տա տոմ
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ԵՐԿ	ՐՈՐԴ	Ա	ԼԻ	ՔԸ	ԵՎ		ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ՏՆՏԵ	ՍՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

սե րի, ա ռեւտ րա յին ար ժեթղ թե րի) շու կա յի ա ռաջ նա յին զար գա ցու մից, ին չը 
կապ ված է ինչ պես բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րում կա պի տա լի կենտ
րո նաց ման ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կի, այն պես էլ ֆի նան սա վոր ման փո խա ռա
կան ձե ւե րին հակ ված բնակ չութ յան մտա ծե լա կեր պի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րի հետ։ Ար ժեթղ թե րի այն պի սի տե սակ նե րը, ինչ պի սիք են պար տա
տոմ սե րը, ար տոն յալ բաժ նե տոմ սե րը, ա վան դա տա յին սեր տի ֆի կատ նե րը եւ 
այլն, ըստ ե րե ւույ թին, կա րող են դառ նալ ներդ րում ե րի ա ռա վել գրա վիչ տե
սակ ներ եւ ծա ռա յել որ պես ֆի նան սա կան շու կա յի ձե ւա վոր ման հիմք։ Տվ յալ 
փու լում շու կա յի կողմ ո րո շու մը դե պի բաժ նե տոմ սե րի շու կա յի զար գա ցում, 
ակ նե րե ւա բար, պա կաս հե ռան կա րա յին է՝ կա պի տա լի բա ցա ռիկ բարձր 
կենտ րո նաց ման եւ հա մա տեղ ներդր ման (ներդ րու մա յին հիմ ադ րամ եր, ըն
կե րութ յուն ներ եւ այլն) բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով։ Ն ման պայ ման նե րում 
(բաժ նե տի րա կան կա պի տա լի կա ռուց ված քի «նոս րաց ման» նկատ մամբ շա
հագրգ ռութ յան բա ցա կա յութ յու նը) բաժ նե տոմ սե րի ի րաց վե լի շու կա յի ձե ւա
վո րու մը` հա մե նայն դեպս եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում, ի րա կան չի թվում։ 
Ու շագ րավ է, որ բաժ նե տի րա կան կա պի տա լի նման կա ռուց վածք ու նե ցող 
շու կա նե րի ( Գեր մա նիա,  Չե խիա,  Նոր վե գիա եւ այլն) վեր լու ծութ յու նը  վկա
յում է հենց նշված կա ռուց վածքն ու նե ցող շու կա յի ընտ րութ յան անհ րա ժեշ
տութ յան մա սին:

 Տե ղե կատ վութ յան բա ցա հայտ ման, հաշ վետ վութ յուն նե րի եւ  այլ պա հանջ
նե րի ներ կա յաց ման մի ջո ցով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել բաժ նե տոմ սե րի ֆոն
դա յին հար թակ դուրս գա լու ցու ցակ ման տար բե րակ ված մո տե ցում եր, ինչ
պես նաեւ ի րա կա նաց նել «կեղծ կոր պո րա ցիա նե րից» շու կա յի «մաքր մա նը» 
եւ ի րա կան «նե րու ժա յին» թո ղար կող նե րի դիր քե րի ու ժե ղաց մանն ուղղ ված 
օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ։  Շու կա յում հսկա յա
կան քա նա կութ յամբ «կեղծ կոր պո րա ցիա նե րի» առ կա յութ յունն ան խու սա
փե լիո րեն դժվա րաց նում է պե տա կան կար գա վոր ման խնդիր նե րի ի րա գոր
ծու մը, ինչ պես նաեւ հնա րա վոր ի րա կան թո ղար կող նե րի ել քը շու կա։ Իսկ 
գործ նա կա նո րեն գո յութ յուն ու նե ցող բո լոր բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն
նե րի նկատ մամբ «հաշ վե տու թո ղար կող նե րի» միաս նա կան պա հանջ նե րի 
կի րա ռու մը շեշ տա կիո րեն նվա զեց նում է պե տա կան կա ռա վար ման մարմ ի 
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը եւ կար գա վո րու մը հան գեց նում տե
ղե կատ վութ յուն հա վա քե լու ձե ւա կան գոր ծըն թա ցի, ո րը պե տա կան մարմ
նից բա ցի, այլ սպա ռող չու նի։

 Հա յաս տա նում գրե թե բա ցա կա յում են հա մա տեղ ներդր ման մե խա նիզմ
նե րը, ներդ րու մա յին հիմ ադ րամ ե րը, ըն կե րութ յուն նե րը, ին չը խնդիր ներ է 
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ա ռա ջաց նում մանր բաժ նե տե րե րի մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ի մաս տով։ Տվ
յալ խնդրի լուծ ման շրջա նակ նե րում, թե րեւս, ա ռա վել ըն դու նե լին պե տա կան 
մա կար դա կով լու ծում է՝ կապ ված մանր, «պա սիվ» բաժ նե տե րե րին հա մա
տեղ ներդր ման շու կա յա կան հաս տա տութ յուն նե րում (օ րի նակ՝ ին տեր վա լա
յին փա յա տի րա կան հիմ ադ րամ ե րում) ներգ րա վե լու հետ։ Ն ման մո տե ցու
մը ոչ միայն կնպաս տի  Հա յաս տա նում տվյալ հաս տա տութ յան ձե ւա վոր մա նը, 
այ լեւ թույլ կտա լու ծել ո րոշ խնդիր ներ, ո րոնք ա ռա ջա ցել են մաս նա վո րեց
ման ըն թաց քում։ Անհ րա ժեշտ է նաեւ մի շարք օ րենսդ րա կան փո փո խութ
յուն ներ՝ հա մա տեղ ներդր ման մե խա նիզ մի խթան ման նպա տա կով (հար կա
յին օ րենսդ րութ յուն, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի մա սին» օ րենք եւ 
այլն)։  Հա մա տեղ ներդր ման հաս տա տութ յան ձե ւա վոր ման ա ռաջ նայ նութ յու
նը շատ բա նում կա րող է նաեւ փո խել բան կա յին հա մա կար գի մե նաշ նոր հա
յին դիր քե րի ի րա վի ճա կը, զգա լիո րեն բա րե լա վել դրութ յու նը ֆի նան սա կան 
հատ վա ծում ամ բող ջութ յամբ վերց րած, որ տեղ շու կա յա կան մրցակ ցութ յան 
մե խա նիզմ ե րի օգ տա գոր ծու մը կհան գեց նի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե
րա բաշխ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ հա մա կար գի ձե ւա վոր մա նը։

Այ սու հան դերձ, Ա սիա կան զար գաց ման բան կի «Ա սիա յի եւ խա ղա ղօվ
կիա նոս յան տա րա ծաշր ջա նի 2009թ. հիմ ա կան ցու ցա նիշ նե րը» զե կույ ցի 
տվյալ նե րով`  Հա յաս տա նը ներ կա յում ա ռա ջա տարն է  Կով կա սում հա մա
խառն ներ քին ներդ րում ե րի հա մախմբ ման ա ռու մով:  Մաս նա վո րա պես` 
2009ին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, ներ քին ներդ րում ե րը  Հա յաս տա նում 
ա ճել են 39,9%ով, Վ րաս տա նում` 27, իսկ Ադր բե ջա նում` միայն 20%ով:6

 Ներ քին ներդ րում ե րի ներգ րավ ման ա ճը  Կով կա սում 2008-2009թթ.
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Ընդ հա նուր առ մամբ, անհ րա ժեշտ է նշել նաեւ ար ժեթղ թե րի շու կա յի հետ 
կապ ված հար կա յին օ րենսդ րութ յան մի շարք փո փո խութ յուն նե րի ներ մուծ
ման ար դիա կա նութ յու նը (եր կա կի հարկ ման հիմ ախն դի րը, ֆի զի կա կան եւ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար հա մա կար գի հա վա սա րե ցու մը, եր կա
րա ժամ կետ ներդ րում ե րի խթա նու մը եւ այլն)։ Ամ բող ջութ յամբ վերց րած 
ար ժեթղ թե րի շու կա յի հետ կապ ված օ րենսդ րութ յան քննար կու մը` որ պես 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման մե թոդ, այլ ոչ թե որ պես 
հար կաբ յու ջե տա յին մե խա նիզմ, կա րող է մե ծա պես լու ծել ար ժեթղ թե րի շու
կա յում մի ջոց ներ ներգ րա վե լու խնդի րը։

 Կա րե ւո րա գույն հիմ ախն դիր է շու կա յում ի րաց վե լի ֆի նան սա կան գոր
ծիք նե րի բա ցա կա յութ յու նը, որն, ընդ հա նուր առ մամբ, հան դես է գա լիս որ պես 
մանր ներդ րող նե րի մի ջոց նե րը ներգ րա վող եւ ար ժեթղ թե րի գոր ծուն շու կա 
ձե ւա վո րող «սաղմ»։  Վե րը նշված պարտ քա յին կոր պո րա տիվ ար ժեթղ թե
րի, ինչ պե սեւ ա ծանց յալ գոր ծիք նե րի, (օ րի նակ՝ ՊԿՊի) ե կամ տա բե րութ յան 
եւ ար տար ժու թա յին փո խար ժե քի վե րա բեր յալ ֆյու չեր սա յին պայ մա նագ րե
րի հետ միա սին, ո րոնք անհ րա ժեշտ է մշա կել եւ յու րաց նել շու կա յում, որ պես 
այդ պի սի «սաղմ» կա րող են հան դես գալ  Հա յաս տա նի մանր ներդ րող նե րի 
շրջա նում հայտ նի օ տա րերկր յա թո ղար կող նե րի ար ժեթղ թե րը։ Ակն հայտ է, 
որ տվյալ խնդրի լու ծու մը տար բեր երկր նե րի ֆի նան սա կան շու կա նե րի մի ջեւ 
ին տեգ րաց ման գոր ծըն թաց նե րի խթան ման դաշ տում է։ Ն կա տի ու նե նա լով 
ֆի նան սա կան շու կա նե րի ին տեգ րաց ման հա մաշ խար հա յին մի տու մի առ կա
յութ յու նը,  Հա յաս տա նում կա պի տա լի շու կա յի զար գաց ման նման ծրա գի րը 
(ին տեգ րա ցիոն ձգտում ե րի օգ տա գործ ման հի ման վրա) բա վա կա նին ի րա
կան է թվում։  Հատ կա պես հարկ է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն փաս տին, որ 
Եվ րո պա յի փոքր երկր նե րի ( Բել գիա,  Հո լան դիա,  Նոր վե գիա,  Չե խիա եւ այլն) 
ար ժեթղ թե րի շու կա յի զար գաց ման պատ մա կան փոր ձը նույն պես վկա յում է 
ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թա ցի զար գաց ման մա սին, քա նի որ դա պայ մա նա վոր
ված է այդ նույն երկր նե րի շու կա նե րի փոքր ծա վա լի հա մե մատ մեծ շու կա նե
րից ներդ րում ե րի ներգ րավ ման արդ յու նա վե տութ յամբ։ Ընդ ո րում, բնա կա
նա բար, մի կող մից անհ րա ժեշտ է լու ծել գոր ծառ նա կան եւ տեխ նո լո գիա կան 
մի շարք կա րե ւոր հար ցեր, իսկ մյուս կող մից՝ օ րենսդ րա կան դաշ տի ներ դաշ
նա կեց ման խնդի րը։ Ակն հայտ է նաեւ, որ ին տեգ րաց ման ծրա գիրն ի րա կա
նաց նե լիս անհ րա ժեշտ է ձե ւա վո րել հա վա սա րակշռ ված հա մա կարգ, ո րը ներ
քին շու կա յում կա պա հո վի ոչ միայն օ տա րերկր յա թո ղար կող նե րի ար ժեթղ թե
րի շրջա նա ռութ յու նը, այ լեւ հայ կա կան հնա րա վոր թո ղար կող նե րին թույլ կտա 
կա պի տա լի շու կան օգ տա գոր ծել ներդ րում ե րի ներգ րավ ման հա մար։ 
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Այս պի սով` լիար ժեք ֆի նան սա կան շու կա յի կա յա ցու մը կա րող է նպաս տել 
հա մա հայ կա կան տնտե սա կան նե րու ժի եւ մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ մանն ու դրանց ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րաց մա նը, ո րը կա րող է 
հան գեց նել  Հա յաս տա նում տնտե սա կան ի րա կան վե րել քի։ Ինչ վե րա բե րում 
է արդ յու նա վետ ֆի նան սա կան շու կա յի կա յաց մանն ուղղ ված տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նութ յա նը, ա պա ա ռա ջարկ վում է այն նպա տա կամ ղել հար կա
յին օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գործ մա նը, ոչ պե տա կան կեն սա թո շա կա յին 
հիմ ադ րամ ե րի, ա պա հո վագ րա կան շու կա յի ձե ւա վոր մա նը, ներդ րու մա յին 
ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ա ջակ ցութ յա նը:   Հա յաս տա նում ֆի նան
սա կան շու կա յի կա յաց ման հա մար ա ռանձ նա հա տուկ կա րե ւո րութ յուն է ձեռք 
բե րում «բաց» ֆի նան սա կան շու կա յի քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցու մը՝ 
կա պի տալ նե րի փոխ ներ թա փանց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ա պա հով ման, 
այդ թվում՝  Ռու սաս տա նի, Եվ րո պա յի ա ռա վել զար գա ցած ֆոն դա յին շու
կա նե րի հետ  Հա յաս տա նի շու կա յի տեխ նո լո գիա կան ին տեգր ման շնոր հիվ, 
ին չը ի րաց վե լի գոր ծիք նե րի ի հայտ գա լու մի ջո ցով կհան գեց նի բուն շու կա յի 
աշ խու ժաց մա նը, իսկ մյուս կող մից թույլ կտա այդ ծա վա լուն շու կա նե րը հայ 
թո ղար կող նե րի հա մար օգ տա գոր ծել որ պես կա պի տա լաց ման աղբ յուր ներ։  

 Կա րե ւոր է հաշ վի առ նել, որ  Հա յաս տա նում 19952001թթ. ըն թաց քում, 
ըստ ե րե ւույ թին, դիտ վում էր «եր կու դե ֆի ցիտ նե րի» տի պօ րի նա կի ա ռա ջին 
փու լը՝ տնտե սութ յան ա ճի «մեծ բե կու մը», որն ըն թա ցավ խիստ հա կա սա
կան մի տում ե րով։ Ա ճի տվյալ տի պօ րի նա կի ի րա կա նա ցու մը հիմ ա կա նում 
կան խո րոշ ված էր հայ կա կան սփյուռ քի տնտե սա կան աշ խու ժութ յան առ կա
յութ յամբ, ո րը տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում դար ձավ «եր կու դե ֆի ցիտ նե րի» 
ֆի նան սա վոր ման հիմ ա կան աղբ յու րը։ Երկ րորդ փու լում` 2002 թվա կա նից 
մինչ օրս ա ռա ջին պլան են մղվում ներ քին ներդ րում ե րի ա ռա ջան ցիկ ա ճի 
եւ հայ րե նա կան ար տադ րող նե րի ար տադ րան քի ար տա հան ման ա պա հով
ման խնդիր նե րը՝ նույն պես հայ կա կան սփյուռ քի յու րա հա տուկ դե րի շնոր
հիվ։ Ինչ վե րա բե րում է երկ րորդ սերն դի տնտե սա կան բա րե փո խում ե րին, 
ա պա տվյալ փու լում բա րե փո խում ե րի հիմ ա կան ուղ ղութ յուն ներն են 
մաս նա վոր հատ վա ծի եւ պե տա կան կա ռույց նե րի արդ յու նա վետ հա մա գոր
ծակ ցութ յան ծա վա լու մը, ի րա կան սե փա կա նա տի րոջ ձե ւա վո րու մը եւ ներդ
րում ե րի ներգ րա վու մը խթա նող անհ րա ժեշտ մթնո լոր տի ա պա հո վու մը: 
 Վեր ջինս հնա րա վոր է բա ցա ռա պես կա տար յալ ֆի նան սա կան շու կա յի կազ
մա վոր ման դեպ քում։   Մեր կան խա տես մամբ` ա ռա ջի կա տա րի նե րին տնտե
սա կան բա րե փո խում ե րի հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րի` արդ յու նա վետ ֆի
նան սա կան հատ վա ծի եւ, ընդ հա նուր առ մամբ, բա րեն պաստ ներդ րու մա յին 
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Թ.ՄԱ	ՆԱ	ՍԵՐ	ՅԱՆ	 	 	 ՄԻ	ՋԱԶ	ԳԱ	ՅԻՆ	ՖԻ	ՆԱՆ	ՍԱ	ԿԱՆ	ՃԳՆԱ	ԺԱ	ՄԻ
ԵՐԿ	ՐՈՐԴ	Ա	ԼԻ	ՔԸ	ԵՎ		ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ՏՆՏԵ	ՍՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

մի ջա վայ րի կա յա ցում ի վի ճա կի կլի նեն ա պա հո վե լու ներ քին ներդ րում ե
րի ա ռա ջան ցիկ աճն ու ար տա հան մա նը կողմ ո րոշ ված տնտե սութ յան ճյու
ղե րի զար գա ցու մը։

Եր կա րա ժամ կետ եւ կար ճա ժամ կետ ծրագ րե րում (նե րառ յալ` արդ յու նա բե
րա կան) ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ա ռու մով չի կա րե լի թե րագ
նա հա տել ֆի նան սաարդ յու նա բե րա կան խմբե րի գոր ծու նեութ յու նը, ո րոնք 
այժմ կազ մում են ֆի նան սա կան շու կա յի ա ռա վել էա կան հատ վա ծը: Դ րանց 
ներ սում կա րող է կա տար վել գոր ծա րա րութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րի 
փո խա դարձ ֆի նան սա վո րում, ընդ ո րում` խո շոր ծրագ րե րի դեպ քում հա
ճախ ներգ րավ վում են միա ժա մա նակ մի քա նի ֆի նան սա կան խմբեր, ո րոնք 
ո րո շա կի ան կա խութ յուն ու նեն ֆի նան սա կան շու կա յի ա վան դա կան կա
ռույց նե րից։ Այս ի մաս տով ֆի նան սա կան բաց շու կա յի քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նա ցու մը թույլ կտա ա պա հո վել կա պի տալ նե րի փոխ ներ թա փան ցում` 
ա ռա վել զար գա ցած ֆոն դա յին շու կա նե րի հետ մեր երկ րի տնտե սա կան եւ 
տեխ նո լո գիա կան ին տեգր ման շնոր հիվ, որն, ի վեր ջո, ի րաց վե լի գոր ծիք նե րի 
ձե ւա վոր ման մի ջո ցով կհան գեց նի ֆի նան սա կան շու կա յի աշ խու ժաց մա նը, 
հե տե ւա բար` հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լով ար տերկ րի շու կա նե րը հայ կա
կան թո ղար կող կա ռույց նե րի հա մար օգ տա գոր ծել որ պես կա պի տա լաց ման 
լրա ցու ցիչ աղբ յուր ներ։

Ու րեմ` բան կա յին հա մա կար գի ան կա տա րութ յու նը կամ բան կե րի կող
մից շու կա յում տեղ գտած մի տում ե րին ոչ հա մար ժեք ար ձա գանք նե րը հան
գեց նում են նոր լու ծում ե րի ո րոն ման` արդ յու նա վետ տե ղա բաշ խե լու տնտե
սութ յան ի րա կան հատ վա ծի ներ սում ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը: Ի տար բե
րութ յուն պաշ տո նա կան օ ղակ նե րի կող մից որ դեգ րած խրթին ըն թա ցա կար
գե րի, ֆի նան սաարդ յու նա բե րա կան խմբերն աշ խա տում են հա մե մա տա բար 
ա վե լի պարզ ե ղա նա կով, ո րը թույլ է տա լիս ներգ րա վել զգա լի մի ջոց ներ 
ոչ միայն հարկ վող, այ լեւ ոչ պա կաս ա րագ թա փով զար գա ցող ստվե րա
յին տնտե սութ յու նից:  Վեր ջի նիս տե սա կա րար կշռի կրճա տու մը պայ մա նա
վոր ված է « Բա զել 2» հա մա կար գի ներդր մամբ, ին չը լրա ցու ցիչ խթան ներ 
կստեղ ծի բարձ րաց նե լու երկ րի տնտե սութ յա նը բնո րոշ կոր պո րա տիվ կա
ռա վար ման, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման եւ հաշ վետ վութ յան բնա գա վա
ռում ֆի նան սա կան կար գա պա հութ յան մա կար դա կը, ֆի նան սա կան հաշ
վետ վութ յուն նե րի եւ հաշ վառ ման թա փան ցի կութ յու նը, ինչ պես նաեւ լրաց
նե լու այն բա ցը, որն ա ռա ջա ցել է ֆոն դա յին բոր սա յի, ա պա հո վագ րա կան ու 
մաս նա վոր կեն սա թո շա կա յին հիմ ադ րամ ե րի զար գաց ման ան բա վա րար 
մա կար դա կի եւ ոչ բան կա յին վար կա յին հաս տա տութ յուն նե րի, հատ կա պես 
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

փո խա դարձ վար կա վոր ման հիմ ադ րամ ե րի ու վար կա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով: Մ յուս կող մից` բան կե րի կա ռա վար
ման եւ ներ բան կա յին վե րահս կո ղութ յան ներ կա յիս մա կար դա կը, բան կա
յին դրա մագլ խի կենտ րո նաց ման բարձր աս տի ճա նը եւ, որ պես հե տե ւանք, 
սե փա կա նա տե րե րից բան կե րի գոր ծա դիր մար մին նե րի չա փա զանց բարձր 
կախ վա ծութ յու նը հան գեց րել են բան կա յին գոր ծու նեութ յան նոր մա տի վա
յին կար գա վոր ման լուրջ բաց թո ղում ե րի` նե րառ յալ ընդ հա նուր դրա մագլ
խի մա կար դա կը մին չեւ հինգ մի լիոն դո լա րի հասց նե լը` դրա նից բխող մի 
շարք ան ցան կա լի հե տե ւանք նե րով:

 Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք բան կե րի սնան կաց ման եւ ֆի նան սա կան 
անվ ճա րու նա կութ յան պատ ճա ռա հե տե ւան քա յին կա պե րի վեր լու ծութ յու
նը վկա յում է, որ բան կե րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան 
ար դիա կան մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը թույլ կտար կան խար գե լել հիշ յալ 
բան կե րի անվ ճա րու նա կութ յու նը։   Մաս նա վո րա պես` կի րա ռե լի են մակ րո 
եւ միկ րոպ րու դեն ցիալ գոր ծիք նե րը, ո րոնց օգ նութ յամբ ժա մա նա կին բա
ցա հայտ վում են ռիս կա յին ին սայ դե րա կան գոր ծարք նե րը, ո րոնք դար ձել են 
բան կե րի մեծ մա սի սնան կաց ման պատ ճառ։ Երկ րի բան կա յին հա մա կար
գում կու տակ ված փոր ձը հու շում է, որ պետք է ման րակր կիտ վեր լու ծութ
յան են թար կել բան կե րի վե րահս կո ղութ յան ժա մա նա կա կից հա մա կար գեր 
ու մե թոդ ներ (ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի միաս նա կան գոր ծա կա լութ յուն, 
կա մուրջբան կեր, հի վան դա նոցբան կեր եւ այլն) կի րա ռող երկր նե րի փոր ձը 
եւ տե ղայ նաց նել այն` հաշ վի առ նե լով երկ րի տնտե սութ յու նում առ կա մի
տում երն ու ստեղծ ված պայ ման նե րը:    Մաս նա վո րա պես` ֆի նան սա կան 
կար գա վոր ման ու հսկո ղութ յան չա փո րո շիչ նե րի, ձե ւե րի, մե թոդ նե րի եւ գոր
ծիք նե րի ու ժե ղա ցու մը, ինչ պե սեւ բան կա յին ու ոչ բան կա յին ֆի նան սա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում պե տա կան հսկո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րի կենտ րո
նա ցու մը, հիշ յալ հար ցե րով ա ռան ձին կա ռույ ցի մաս նա գի տա ցու մը բան կե րի 
եւ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե
րի, կեն սա թո շա կա յին հիմ ադ րամ ե րի, գրա վատ նե րի, ռիս կե րի ա պա հո
վագր ման եւ այլ միջ նոր դա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ յան հսկո ղութ յան 
ո լոր տում թույլ են տա լիս տա րան ջա տել ֆի նան սա կան շու կա յի մաս նա գի
տա ցած սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեութ յան կար գա վոր ման եւ հսկո ղութ յան, 
բյու ջե տա յին ու դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան գոր ծա ռույթ նե րը: 
 Միա ժա մա նակ հիշ յալ փոր ձի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ՀՀ ԿԲ 
եւ պե տա կան այլ մար մին նե րի ան կա խութ յան աս տի ճա նի մե ծաց մամբ հա
մա պա տաս խան հա կաճգ նա ժա մա յին մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու եւ հարկ ե ղած 
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Թ.ՄԱ	ՆԱ	ՍԵՐ	ՅԱՆ	 	 	 ՄԻ	ՋԱԶ	ԳԱ	ՅԻՆ	ՖԻ	ՆԱՆ	ՍԱ	ԿԱՆ	ՃԳՆԱ	ԺԱ	ՄԻ
ԵՐԿ	ՐՈՐԴ	Ա	ԼԻ	ՔԸ	ԵՎ		ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ՏՆՏԵ	ՍՈՒԹ	ՅՈՒ	ՆԸ

դեպ քում մի ջամ տե լու դրանց ըն թա ցիկ գոր ծու նեութ յա նը, ինչ պես նաեւ 
անհ րա ժեշտ կապ ա պա հո վե լու ֆի նան սա կան շու կա յի օ րենսդ րութ յան եւ 
կար գա վո րող մե խա նիզմ ե րի մի ջեւ:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մա տեղ ներդ րում ե րը խթա նող կա ռույց նե րի 
ստեղ ծու մը կա րող է մրցակ ցութ յան լուրջ մար տահ րա վեր նե տել գոր ծող 
բան կա յին հա մա կար գին` դրա նով իսկ նպաս տե լով ֆի նան սա կան հա մա
կար գի ա ռող ջաց մա նը, շու կա յա կան մրցակ ցա յին մե խա նիզմ ե րի արդ յու
նա վետ օգ տա գործ մա նը եւ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի նպա տա կա յին տե ղա
բաշխ մա նը:  

 Կաս կա ծից վեր է, որ այս ա մե նը կա րիք ու նի ոչ միայն ծրագ րա յին մո
տեց ման եւ հե տե ւո ղա կան քայ լե րի, այ լեւ դրանք ար տո նող հա մա պա տաս
խան օ րենք նե րի մշակ ման, ըն դուն ման ու կի րառ ման: Ա ռաջ նա հերթ քայ լե րի 
թվում են ոչ պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հիմ ադ րամ ե րի, լիար ժեք ա պա
հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի, փա յա տի րա կան ներդ րու մա յին հիմ ադ
րամ ե րի, փո խա դարձ հիմ ադ րամ ե րի ստեղ ծում ու գոր ծու նեութ յու նը, 
մաս նա վո րեց ման հե տե ւան քով տե ղա կան ըն կե րութ յուն նե րի բաժ նե տոմ սե
րի փա թեթ նե րի վա րույ թի փո խանց ման հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ե րի 
մշա կու մը եւ կա ռա վար ման մաս նակ ցութ յան ա ռու մով բաժ նե տե րե րի ի րա
վունք նե րի վե րա կանգ նու մը:  Կա րե ւոր վում են նաեւ ֆի նան սա կան հաս տա
տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան կար գա վոր ման ու վե րահս կո ղութ յան անհ
րա ժեշտ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը եւ դրանց առնչ վող օ րենք նե րի բա րե լա վու մը: 
Որ պես հա վել յալ ազ դակ ներ` էա կան նշա նա կութ յուն են ձեռք բե րում հո ղի 
ու ան շարժ գույ քի շու կա նե րի կա յա ցու մը, սե փա կա նութ յան ի րա վունք նե րի 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման, գրա վադր ման գոր ծիք նե րի զար գաց ման եւ 
հա րա կից այլ գոր ծոն ներ:

 Կա րե ւոր է հաշ վի առ նել, որ հար կա յին, մաք սա յին եւ այլ օ րենք նե րի 
նկատ մամբ ան հա վա սար պայ ման նե րում հայտն ված տնտես վա րող նե րի 
առ կա յութ յու նը լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ է ֆի նան սա կան հա մա կար գի ձե ւա
վոր մանն ու զար գաց մա նը ուղղ ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Ակն հայտ է, որ ձե ւա վոր ման փու լում գտնվող երկ րի ֆի նան սա կան շու
կան դի մագ րա վում է լուրջ մար տահ րա վեր ներ: Դ րանց հան գու ցա լու ծում
նե րը պայ մա նա վոր ված են ինչ պես հա մաշ խար հա յին ու սա նե լի փոր ձի ճիշտ 
կի րառ մամբ, այն պես էլ հնա րա վո րինս հաշ վի առ նե լով երկ րի տնտե սութ յան 
ժա մա նա կա կից ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  

 Միակ հան գա ման քը, որ մեղ մում է ՀՀ տնտե սութ յան վրա ԱՄՆ հնա րա
վոր դե ֆոլ տի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը, ի վեր ջո, այն հան գա մանքն է, 
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

որ նման հե տե ւանք նե րից չեն կա րող խու սա փել հետ խորհր դա յին մա ցած 
երկր նե րը նույն պես:   Միա ժա մա նակ ո րոշ երկր նե րի հա մար ճգնա ժա մե րը 
կա րող են կան խա տե սե լի լի նել եւ օգ նել հա մալ րե լու տնտե սա կան անվ տան
գութ յան ա պա հով ման զի նա նո ցը:

 Պատ ճառ ներն ու լու ծում ե րը այս հար ցում միան գա մայն պարզ են ու 
փոխ կա պակց ված:  Մեր հա մոզ մամբ` հիմ ա կան պատ ճառն այն է, որ որ քան 
էլ կա տա րե լա գործ վում են ա ռան ձին երկր նե րի զար գաց ման տնտե սա կան 
տի պօ րի նակ նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, տնտե սա կան գլո բա լաց ման եւ ազ գա
յին տնտե սութ յուն նե րի` միմ յան ցից ա ճող ու բա ցա հայտ փոխ կախ վա ծութ յան 
պայ ման նե րում տար բեր երկր նե րի (ա ռա ջին հեր թին` զար գա ցած երկր նե րի) 
կա ռա վա րութ յուն ներն այդ պես էլ չեն կա րո ղա նում գտնել հա մաշ խար հա յին 
տնտե սութ յու նը հա մա տեղ կա ռա վա րե լու ո րե ւէ տի պօ րի նակ: Իսկ մինչ այդ 
կա րող են լի նել ոչ միայն ֆի նան սա կան դե ֆոլտ ներ, այ լեւ պար բե րա բար 
կրկնվող ան կում եր:  Հա մաշ խար հա յին ճգնա ժամ, ա մե նայն հա վա նա կա
նութ յամբ, պար բե րա բար կրկնվե լու հատ կութ յուն ու նե ցող հա մա ղետ նե րի 
շար քում է:
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Հ.ՆԻ	ԿՈ	ՂՈՍ	ՅԱՆ	 	 		 	 ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԸ	ԵՎ	ՐԱ	ՄԵՐ	ՁԵՑ	ՄԱՆ	ՃԱ	ՆԱ	ՊԱՐ	ՀԻՆ.	
ՊԱՐԶ	Ի	ՐԱ	ԿԱՆՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ԵՎ	ՑԱՆ	ԿՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵՐ	(2008-2011)

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ԵՎ ՐԱ ՄԵՐ ՁԵՑ ՄԱՆ
ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻՆ. 
ՊԱՐԶ Ի ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՎ
ՑԱՆ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ (2008-2011)

ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ՆԻ ԿՈ ՂՈՍ ՅԱՆ
Քա	ղա	քա	գի	տութ	յան	 թեկ	նա	ծու,	 ՀՀ	 նա	խա	գա	հի	
աշ	խա	տա	կազ	մի	հան	րա	յին	կա	պե	րի	եւ	տե	ղե	կատ-
վութ	յան	 կենտ	րո	նի	 փոր	ձա	գետ,	 Հայ-ռու	սա	կան	
(Ս	լա	վո	նա	կան)	 հա	մալ	սա	րա	նի	 Քա	ղա	քա	կան	 գոր-
ծըն	թաց	նե	րի	եւ	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	ամ	բիո	նի	վա	րիչ

Նա խա բան

Մեծ Եվ րո պան այ սօր կա րե ւոր ար ժե քա բա նա կան ի րա կա նութ յուն 
է: Մեծ Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան, հա մա գոր ծակ ցութ յան եւ 
հա մա տեղ կա յուն զար գաց ման գա ղա փա րը ան ցած 60 տա րի նե

րի ըն թաց քում կա րո ղա ցավ միա վո րել այն պի սի երկր ներ, ինչ պի սիք են Լե
հաս տա նը եւ Գեր մա նիան, Բ րի տա նիան եւ Իռ լան դիան: Հա մա գոր ծակ ցութ
յան ո գով հարթ վում են մի շարք ա վե լի հեշտ հա կա մար տութ յուն ներ: Մեծ 
Եվ րո պա յի գա ղա փարն այ սօր ներ կա յաց նում է չորս հա մաեվ րո պա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րով շաղ կապ ված երկր նե րի ամ բող ջութ յուն` ԵԱՀԿ Եզ րա
փա կիչ ակ տի խոս քե րով` « Վան կու վե րից մին չեւ Վ լա դի վոս տոկ» (թեեւ սույն 
հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում մենք չենք քննար կի ԱՄՆի եւ Կա նա դա յի 
ներգ րավ վա ծութ յու նը) ըն կած մե գա տա րա ծաշր ջա նում: Այդ չորս կազ մա
կեր պութ յուն նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ, չկրկնվող, բայց 
միմ յանց փոխլ րաց նող ա ռա քե լութ յուն` միտ ված գլո բալ անվ տան գութ յան 
հա մա կար գի եվ րո պա կան բա ղադ րի չի կա յաց մա նը, իսկ հա կա մար տութ յուն
նե րի բռնկման պա հից` նաեւ թեժ օ ջա խի կա յու նաց մանն ու վե րա կանգն
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ման ա ջակ ցութ յա նը: Բալ	կան	յան	 տա	րա	ծաշր	ջա	նում	 հա	կա	մար	տութ	յուն-
նե	րի	կար	գա	վո	րու	մը	եւ	կա	յու	նութ	յան	ու	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	մի	ջա	վայ	րի	
ստեղ	ծու	մը	հետ	սա	ռը	պա	տե	րազմ	յան	շրջա	նում հատ	կա	պես	կա	րե	ւոր	փոր-
ձա	ռութ	յուն	 է	 Հա	րա	վա	յին	 Կով	կա	սում	ա	պա	գա	ա	վե	լի	 հա	մա	պար	փակ	 եւ	
հա	մար	ձակ	ներգ	րավ	ման	հա	մար:

Հա յաս տա նը` լի նե լով Խորհր դա յին միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն, 
իր ինք նիշ խա նութ յամբ չի մաս նակ ցել 1945ից ի վեր ա ռա ջա ցած այդ կազ
մա կեր պութ յուն նե րի` ՆԱՏՕի, Եվ րո պա յի խորհր դի, ԵՄի եւ ԵԱՀԿի հիմ
նադր մա նը եւ, հե տե ւա բար, 1991ից ի վեր դրանց ան դա մակ ցե լու կամ հա
մա գոր ծակ ցե լու պա րա գա յում «ստիպ ված է ե ղել» ներ քաշ վել նա խօ րոք ըն
դուն ված խա ղի կա նոն նե րով1: Ե թե եվ	րա	մեր	ձե	ցու	մը պատ կե րաց նենք ոչ թե 
որ պես «տրված փաստ», այլ յու րա հա տուկ գոր ծըն թաց, ա պա հա սա րա կա
կան եւ պե տա կան զար գաց ման այդ նպա տա կի ի րաց մա նը հաս նե լու «ճամ
փոր դութ յու նում» Հա յաս տա նի ե լա կե տը 1991ին բնու թագր վում էր եր կու 
փակ սահ ման նե րով, քանդ ված տնտե սութ յամբ եւ ան մի ջա կան հա րե ւան նե
րի հետ հա կա մարտ վի ճա կով: Մե ծա պես պայ մա նա վոր ված նո րան կախ պե
տա կա նութ յան անվ տան գութ յան պա հանջ մունք նե րով` ան դա մակ ցութ յու նը 
ԵԱՀԿին տե ղի ու նե ցավ գրե թե ՄԱԿի հետ միա ժա մա նակ` 1992ի մար
տին: 199697ին ինս տի տու ցիո նա լաց վե ցին հա րա բե րութ յուն նե րը ԵՄի եւ 
ՆԱՏՕի հետ2, 2001ի հուն վա րին տե ղի ու նե ցավ եր կար սպաս ված ան դա
մակ ցութ յու նը Եվ րո պա յի խորհր դին:

Ընդ հա նուր ըն կալ մամբ` «եվ	րո	պա	կա	նա	ցում» («Europeanisation»անգլ.) 
եզ րը քա ղա քա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ ի հայտ ե կավ 1990ա կան նե
րին, երբ գիտ նա կան նե րը փոր ձե ցին հաս կա նալ, թե ինչ է ի րե նից ներ կա
յաց նում այն սո ցիալտնտե սա կան եւ քա ղա քա կան փո խա կեր պութ յու նը, որ 
տե ղի է ու նե նում եվ րա մեր ձեց ման գոր ծըն թա ցում3: 

Հետ պա տե րազմ յան «վե րա կանգ նո ղա կան» շրջա նի ա վար տին Հա յաս
տա նը հայ տա րա րեց «կոմպ լե մեն տար» կամ փոխլ րաց նող ար տա քին քա ղա
քա կան ռազ մա վա րութ յան մա սին, եւ 19982008թթ. փորձ ար վեց հա վա

1 Սույն հետազոտությունը չի քննարկում Վարշավյան պակտի գործունեությունը, 
քանի որ ներկայիս միջազգային հարաբերություններում այդ կազմակերպության հետքը 
գրեթե չի մացել: 

2 1997ին կնքվեց նաեւ հայռուսական բարեկամության “Մեծ պայմանագիրը”:

3 Այս հարցերը մանրամասնորեն քննարկվում են, օրինակ. B. Coppieters, M. Emerson, 
T. Kovziridse, G. Noutcheva, N. Tocci and M. Vahl, “Europeanisation and Conflict Resolution: 
Case Studies from the European Periphery”, Ghent: Academia Press, 2004.
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սա րակշ ռել երկ րի զար գաց ման «ռու սա կան» եւ «ատ լանտ յան» ու ղե նի շե րը4: 
Սա կայն հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի ար ձա գանք
նե րը Կով կաս յան լեռ նե րից ան դին եւ 2008ի ռուսվրա ցա կան ճգնա ժա
մը ստի պե ցին Հա յաս տա նին վե րա նա յել նախ կին կեց ված քը: Պատ մա կան 
ա ռու մով այս եր կու ի րա դար ձութ յուն նե րը հա մըն կան Հա յաս տա նում ներ քա
ղա քա կան (հե տընտ րա կան) ճգնա ժա մի եւ եր րորդ նա խա գա հի պաշ տո նա
վար ման սկզբի հետ:  

Այս նոր ժա մա նա կաշր ջա նում երկ կողմ եւ բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն
նե րը եվ րո պա կան չորս հիմ ա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ աչ քի են 
ընկ նում ի րենց ան նա խա դե պութ յամբ: Եվ րաին տեգր ման ռազ մա վա րութ
յուն հայ տա րա րած Հա յաս տա նի ներ կան գնա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ա ռան ձինա ռան ձին ներ կա յաց նել բո լոր չորս կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
ՀՀ առն չութ յուն նե րը եւ ա պա գալ ընդ հա նուր եզ րա հան գում ե րի:

Եվ րո պա յի խոր հուրդ. ան նա խա դեպ ճգնա ժամ եւ 
բա ցա սա կան լից քեր

Լի նե լով ժո ղովր դա վա րութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի եւ արդ յու նա վետ 
կա ռա վար ման ար ժեք նե րի քա րոզ ման եւ տա րած ման դրո շա կա կիր` Եվ րո
պա յի խոր հուրդն ու նի միայն սահ մա նա փակ գործ	նա	կան հնա րա վո րութ
յուն ներ այդ ար ժեք նե րի կի րար կու մը ա պա հո վե լու հա մար: Մատ նան շե լով 
քննա դա տութ յուն նե րի եւ քա ջա լե րում ե րի բարձ րա ձայն ման հար ցում ԵԽ 
ընտ րո ղա կա նութ յու նը, հո ռե տես նե րը կա րող են պնդել, որ Մոլ դո վա յի կամ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մա սին շատ ո րո շում եր կամ հայ տա րա րութ յուն ներ 
ըն դուն վում են, օ րի նակ, այն պատ գա մա վոր նե րի կող մից, ով քեր պա տաս
խա նա տու են միայն ի րենց ընտ րող նե րի առ ջեւ, ընդ ո րում դրանց մե ծա մաս
նութ յու նը առ հա սա րակ եր բե ւէ չի հե տաքրքր վել այս երկր նե րի ճա կա տագ
րով: Եվ այն պես է ստաց վում, որ այդ պատ գա մա վոր նե րը հեշ տո րեն ընկ նում 
են «քա րոզ չա կան ազ դե ցութ յան տակ» ու կա րող են մեծ վնաս հասց նել զար
գա ցող ժո ղովր դա վա րութ յուն ու նե ցող երկր նե րին եւ, հատ կա պես, բա ցա սա
կան ի միջ ձեռք բե րել հա սա րա կա կան կար ծի քում: ԵԽԽՎ Հա յաս տա նի հար

4 Հայաստան-Եվրոպա	 եւ	 Հայաստան-Ռուսաստան	 հարաբերությունները`	
հետխորհրդային	կարծրատիպերի	իներցիայի	պատճառով,	տեւական	ժամանակ	դիտարկվելեն	
որպես	միմյանց	բացառող	ուղղություններ:	Նախկին	ԱԳ	նախարար	Օսկանյանի	հեղինակած	
“կոմպլեմենտար”	 արտաքին	 քաղաքականությունը	 տարիների	 ընթացքում	 զգալիորեն	
կոտրեց	 այդ	 կարծրատիպը:	 Արդեն	 այսօրվա	 իրականությունը	 ցույց	 է	 տալիս,	 որ	 դրանք	
պետք	է	դիտել	որպես	“միմյանց	հավասարակշռող”	վեկտորներ:
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ցով նախ կին հա մա զե կու ցող Գո րան Լինդբ լա դի գոր ծու նեութ յու նը5 միայն 
մեկ օ րի նակ է, երբ շվե դա կան Ռիկս տա գի ընտ րութ յուն նե րում պարտ վե լուց 
հե տո նա այժմ ադր բե ջա նա կան լոբ բիս տի հա ջող կա րիե րա է զար գաց նում 
Լոն դո նում: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նում եւ ԼՂՀում քա ղա քա կան մե
ղադ րանք ներ են հնչում նաեւ ԼՂ հար ցով «վե րա կեն դա նաց ված» են թա հանձ
նա ժո ղո վի ղե կա վար Խոր դի Ք սուկ լա ի Կոս տա յի եւ այ լոց վե րա բեր յալ6:

Ընդ հան րա պես` ԵԽ խորհր դա րա նա կան ձե ւա չա փի վե րա բեր յալ քննա
դա տութ յուն նե րը կա րող են շատ հիմ ա վոր լի նել` նույ նիսկ հպան ցիկ քննե լով 
մեկ նստաշր ջա նի ըն թաց քում ըն դուն ված փաս տաթղ թե րի բո վան դա կութ
յու նը եւ դրանց տակ ստո րագ րող եվ րո պա կան խորհր դա րա նա կան նե րի ան
փույթ ջա նա սի րութ յու նը: Օ րի նակ` այս տար վա ա մա ռա յին նստաշր ջա նում 
տա րած ված նեոազ գայ նա կա նութ յան եւ այ լատ յա ցութ յան դի մագ րավ ման 
մա սին գրա վոր հայ տա րա րութ յու նը ստո րագ րել է ըն դա մե նը 21 պատ գա
մա վոր7, իսկ Մոլ դո վա յում LGBT ակ տի վիստ նե րի եւ նրանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան նե րի դեմ հե տապն դում ե րը քննա դա տել են 37 պատ գա մա վոր
ներ8, նույ նիսկ ար ծարծ վել է մոլ դո վա ցի խորհր դա րա նա կան նե րին ձայ նի 
ի րա վուն քից զրկե լու հար ցը: 

Ին չե ւէ, անհ նար է թե րագ նա հա տել Եվ րո պա յի խորհր դի դե րը ան դամ 
պե տութ յուն նե րի ժո ղովր դա վա րաց ման ա ռու մով` նաեւ հաշ վի առ նե լով 
47 երկր նե րի այս կազ մա կեր պութ յան մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յու նը: Ընդ 
ո րում` Հա յաս տա նում տար բեր մա կար դա կով նշում են, որ ան դա մակ ցե լով 
ԵԽին, «[ Հա յաս տա նը] վե րա հաս տա տել է իր պատ մա կան ու մշա կու թա յին 
պատ կա նե լութ յու նը եվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի ըն տա նի քին» (ընդգ	ծու	մը`	
հե	ղի	նա	կա	յին)9:

5 Հարցազույց Գ.Լինդբլադի հետ, Հայկական ժամանակ օրաթերթ, Հուլիս 6, 2010
http://www.armtimes.com/12066

6 http://panorama.am/am/politics/2011/06/21/nzohrabyan/  21/06/2011
http://panorama.am/am/politics/2011/02/24/costaq/  24/02/2011
http://panorama.am/am/politics/2011/02/24/costa/  24/02/2011

7 Counteraction to manifestations of neoNazism and xenophobia; Doc.12661; 
22/06/2011. 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13494

8 Homophobic speech by members of Moldova’s parliament and intimidation of LGBT 
human rights defenders; Doc. 12579 2nd edition; 4 July 2011
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12579.htm

9 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը Եվրոպայի 
խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում; 22.06.2011.
http://president.am/events/statements/arm/?id=91
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Հետ խորհր դա յին տա րած քի բո լոր պե տութ յուն նե րը` նե րառ յալ Ռու սաս
տա նը, ան դա մակ ցութ յան պա հից ի վեր ու նե ցել են խնդրա հա րույց հա րա բե
րութ յուն ներ Եվ րո պա յի խորհր դի կա ռույց նե րի հետ` մե ծա պես քա ղա քա կան 
մշա կույ թի եւ հի րա վի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ
ման հար ցե րում ու նե ցած դժվա րութ յուն նե րի ու տա րա ձայ նութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով: Հա յաս տանն այս ա ռու մով, բնա կա նա բար, բա ցա ռութ յուն չէ: 

Հա յաս տա նում 2008թ. նա խա գա հա կան խնդրա հա րույց ընտ րութ յուն նե
րից հե տո այդ հա րա բե րութ յուն նե րը հայտն վե ցին հա մա կար գա յին ճգնա ժա
մում: 2008ի փետր վա րի 19ի ընտ րութ յուն նե րը, մար տի 12ի ող բեր գութ յու
նը եւ դրան հա ջոր դած տխուր ի րա դար ձութ յուն նե րը զգա լա պես վնա սե ցին 
Հա յաս տա նի ժո ղովր դա վա րութ յան մի ջազ գա յին վար կա նի շը: Գար նա նա յին 
նստաշր ջա նում ըն դուն ված 1609 բա նա ձե ւում շա րադր վեց Հա յաս տա նին 
ձայ նի ի րա վուն քից զրկե լու հե ռան կա րը10: Բա նա ձե ւի շա րադ րանքն ի րա
պես կոշտ էր եւ պա հան ջում էր.
…ան	հա	պաղ	բա	րե	փո	խել	քա	ղա	քա	կան	հա	մա	կար	գը	եւ	ընտ	րա	կան	գոր-

ծըն	թա	ցը,	 ե	րաշ	խա	վո	րել	 դա	տա	վոր	նե	րի	 եւ	 հան	րա	յին	 լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րի	
ան	կա	խութ	յունն	 ու	 հա	վաք	նե	րի	ա	զա	տութ	յու	նը,	 դա	դա	րեց	նել	 ընդ	դի	մութ-
յան	լրատ	վա	մի	ջոց	նե	րի	դեմ	ոտնձ	գութ	յուն	նե	րը,	կա	մա	յա	կան	ձեր	բա	կա	լութ-
յուն	նե	րը	եւ	քա	ղա	քա	կան	դրդա	պատ	ճառ	նե	րով	կա	լանք	նե	րը…11

Ի պա տաս խան` Հա յաս տա նում ծա վալ վե ցին հան րա յին քննար կում եր 
եվ րո պա կան ժո ղովր դա վա րութ յան ըն տա նի քը բոյ կո տե լու եւ կամ դրա կազ
մից դուրս գա լու մա սին, թեեւ պե տա կան իշ խա նութ յուն նե րը բա վա կա նին 
խո հեմ գտնվե ցին այդ ճգնա ժա մը «կա ռա վա րե լու» եւ դրա նից «դա սեր քա
ղե լու» ա ռու մով: Ար դեն ա մա ռա յին նստաշր ջա նում ըն դուն ված 1620 բա նա
ձե ւը փաս տում էր գրանց ված ա ռա ջըն թա ցը, քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ
յուն նե րի մաս նա կի վե րա կանգ նու մը` մատ նան շե լով նաեւ ա նե լիք նե րը12: Այս 
բա նա ձե ւով հե տաձգ վեց, ա պա նաեւ օ րա կար գից հան վեց Հա յաս տա նին 
ձայ նի ի րա վուն քից զրկե լու պատ ժա մի ջո ցը: 200809ին հա ջորդ նստաշր
ջան նե րը հիմ ա կա նում ան ցան գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի գո հու նա կութ
յան եւ հիմ ա կան ընդ դի մութ յան դժգո հութ յան պայ ման նե րում:

10 http://www.panorama.am/am/politics/2008/04/17/voting/; 17/04/2008

11 Functioning of democratic institutions in Armenia; PACE Resolution 1609 (2008).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1609.htm

12 Implementation by Armenia of Assembly Resolution 1609 (2008); PACE Resolution 
1620 (2008)
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1620.htm 
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Հա յաս տան յան հան րա յին եւ մաս նա գի տա կան քննար կում ե րում ա նար
դա րա ցիո րեն քիչ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ԵԽ մյուս կա նո նադ րա կան 
ինս տի տուտ նե րի աշ խա տան քին, մե զա նում, թե րեւս, թե րագ նա հատ ված են, 
օ րի նակ, Մար դու ի րա վունք նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի, Նա խա րար
նե րի խորհր դի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դրա
կան ներդ րում ե րը: Մաս նա վո րա պես` Հա յաս տա նը նաեւ օգ տա գոր ծում է 
այս կա ռույց ներն իր ազ գա յին շա հե րի ա ռաջ խա ղաց ման հա մար: Օ րի նակ` 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը, որ հա ճախ ո րո շում եր է կա յաց նում Հա յաս տա նի 
դեմ, այժմ քննում է ղա րա բաղադր բե ջա նա կան հա կա մար տութ յան ըն թաց
քում տուժ ված քա ղա քա ցի նե րի սե փա կա նութ յան ի րա վունք նե րի հետ կապ
ված եր կու գործ` ներ կա յաց ված Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի դեմ: Դ րան ցից 
մե կը ԼՂԻՄ Շա հում յա նի շրջա նից Սարգս	յան	նե	րի	ըն	տա	նի	քի	տե	ղա	հա	նութ-
յան	հայցն	է	ընդ	դեմ	Ադր	բե	ջա	նի, որ տեղ Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում է ԼՂՀ 
շա հե րը, որ պես «եր րորդ կողմ»13: Այս եւ ադր բե ջան ցի փախս տա կան մի ըն
տա նի քի ( Լա չի նի շրջա նից) կող մից ներ կա յաց ված հա ման ման հայ ցը հան
դի սա նում են եվ րո պա կան ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գում կոնֆ լիկ տի 
ի րա վա կան գնա հա տա կա նի կա րե ւոր հանգր վան: Այս պես` Չի	րա	գովն	 ու	
մյուս	նե	րը	ընդ	դեմ	Հա	յաս	տա	նի գոր ծի ո րե ւէ դա տա կան վճռի արդ յուն քում 
կա րող է հըն թացս ի րա վա կան գնա հա տա կան տրվել Լա չի նի շրջա նի տի րա
կա լութ յա նը (legal ownershipանգլ.) եւ դրա հե տե ւանք նե րին:

ԵԽ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տար Թո մաս Հա մար բեր գը հետ
մարտ մեկ յան իր զե կույց նե րում եւ հայ տա րա րութ յուն նե րում քննա դա տել է 
ժո ղովր դա վա րա կան հե տըն թա ցը` իշ խա նութ յուն նե րին հոր դո րե լով ի րա կան 
քա ղա քա կան երկ խո սութ յան մեջ մտնել հիմ ա կան ընդ դի մութ յան հետ` երկ
րում քա ղա քա կան ան դոր րը վե րա կանգ նե լու եւ ա զա տա կան զար գաց ման 
ու ղի վե րա դառ նա լու հա մար14: Ի հար կե, այս ինս տի տու տի օ ժան դա կութ յու նը 
Հա յաս տա նին չի սահ մա նա փակ վում միայն ընտ րա կան կամ հե տընտ րա կան 
զար գա ցում ե րի գնա հատ մամբ, այն նե րա ռում է նաեւ ժո ղովր դա վա րա կան 
այլ ա զա տութ յուն նե րի ոտ նա հար ման մա սին ա հա զան գու մը եւ իշ խա նութ
յուն նե րի, ընդ դի մութ յան ու հա սա րա կա կան հատ վա ծի հետ գոր ծակ ցութ յու

13 Press release. GRAND CHAMBER HEARING SARGSYAN v. AZERBAIDJAN – 1509
2010 www.echr.coe.int 

14 Տես, օրինակ. Special Mission to Armenia by Thomas Hammarberg, Council of Europe  
Commissioner for Human Rights; Yerevan,  1215 March 2008. https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.
jsp?id=1265025&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&Ba
ckColorLogged=FFC679
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նը` դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար15: Ան կախ քա ղա քա կան (կու սակ ցա կան) 
բնույ թի դժգո հութ յուն նե րից` պե տա կան շա հե րի ա ռու մով այս ամ բողջ քննա
դա տութ յու նը օ ժան դա կում է Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի եւ հիմ
նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յուն ե րաշ խա վո րող հա մա կար գի 
դան դաղ, բայց միար ժեք կա յաց մա նը: Կա րե ւոր է նաեւ Ազ գա յին ժո ղո վի հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հետ, ո րը փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցութ յուն ներ է տրա մադ րում բա րե փո խիչ օ րի նագ ծե րի վե րա բեր յալ: 
Քա ղա քա կան ու ի րա վա կան այդ բա րե փո խում ե րը եւ եվ րո պա կան լա վա
գույն փոր ձի տե ղայ նա ցու մը Հա յաս տա նում եվ րա մեր ձեց ման գոր ծըն թա ցի 
կա րե ւոր շար ժիչ ուժն են:

ԵԽ Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն նե րում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը փոխ
վեց, երբ 2010ի հուն վա րին իս պա նա ցի պաշ տոն յա Լո ւիս Մա րիո դ’ Պու
չին ԵԽԽՎ նա խա գա հութ յու նում փո խա րի նեց ազ գութ յամբ թուրք Մեւ լութ 
Չա վու շօղ լուն: Հա մա տե ղութ յամբ լի նե լով նաեւ Թուր քիա յում իշ խող «Ար
դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յու նից, Չա վու շօղ լուն, շա տե րի հա
մոզ մամբ, սկսեց կան խա կալ վե րա բեր մունք տա ծել Հա յաս տա նի եւ նրա 
ԱԺ պատ վի րա կութ յան նկատ մամբ, ին չը դժվա րաց րեց պատ վի րա կութ յան 
աշ խա տան քը: Այս կար ծի քը կի սող նե րը մաս նա վո րա պես բե րում են 2010թ. 
մա յի սին Հա յաս տան այ ցե լութ յան ժա մա նակ ըն դուն ված պաշ տո նա կան 
ա րա րո ղա կար գից Մեւ լութ Չա վու շօղ լո ւի ցու ցադ րա բար հրա ժա րու մը16 եւ 
2011ի հուն վա րին ԼՂ հար ցով են թա հանձ նա ժո ղո վի վե րա գոր ծար կու մը17: 
2010ից ի վեր, երբ ԵԽում ժա մա նա կավ րեպ դար ձան 2008ի հե տընտ րա
կան զար գա ցում ե րի մա սին քննար կում ե րը, Հա յաս տա նի հա րա բե րութ
յուն ներն այս կազ մա կեր պութ յան մար մին նե րի հետ կա րե լի է բա ժա նել 2 
մա սի.

Ադր բե ջա նա կան հա կա հայ քա րոզ չութ յան դի մա կա յում եւ ԵԽԽՎում 1. 
ԼՂ հիմ ախնդ րի քննար կում ե րի սահ մա նա փա կում.

Օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րի հա մար փոր ձա գի տա կան եզ րա2. 
կա ցութ յուն նե րի հայ ցում:

15 Տես, օրինակ. Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս 
Համարբերգի Զեկույցը (2011 թվականի հունվարի 18ից 21ը). 9 մայիսի 2011թ. 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1804115&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B
&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679

16 http://www.panarmenian.net/rus/politics/news/48564/

17 http://www.regnum.ru/news/1376862.html



434

ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում, երբ հայ կա կան ի րա կա նութ յան մեջ զգա լիո
րեն նվա զել է վստա հութ յու նը Եվ րո պա յի խորհր դի կեն սու նա կութ յան նկատ
մամբ (քա ղա քա կան ընդ դի մութ յու նը դժգոհ է Հա յաս տա նին «չպատ ժե լու» 
պատ ճա ռով, իսկ իշ խա նութ յուն նե րը` Չա վու շօղ լո ւի ինք նութ յամբ), ԵԽ արդ
յու նա վե տութ յու նը Հա յաս տա նի մա սով սահ մա նա փակ վեց քա ղա քա կան 
հայ տա րա րութ յուն նե րի եւ մա մու լում եվ րո պա ցի պաշ տոն յա նե րի հար ցազ
րույց նե րով ար ձա գան քե լու միակ հնա րա վո րութ յամբ: Ս տեղծ ված օբ յեկ տիվ 
ի րա վի ճա կը կա րե լի է բնու թագ րել, որ պես ան ցում «ան նա խա դեպ ճգնա ժա
մից» դե պի «կորց րած հնա րա վո րութ յուն ներ»` Հա յաս տա նում ըն թա ցող քա
ղա քա կան բա րե փո խում ե րին ԵԽ մաս նակ ցութ յան ա ռու մով: 

Եվ րո պա կան միութ յուն. եր կար սպաս ված ան նա խա դեպ մեր ձե ցում

Հա կա ռակ Եվ րո պա յի խորհր դի նկատ մամբ ընդ հա նուր անվս տա հութ
յան մթնո լոր տի, նույ նիսկ ա ռանց հա սա րա կա կան կար ծի քի հար ցում եր 
անց կաց նե լու կա րե լի է պնդել, որ ԵՄն Հա յաս տա նում (եւ ոչ միայն) զու
գորդ վում է բա րե կե ցութ յան, կա յու նութ յան եւ բար գա վաճ ման տես լա կան
նե րի հետ, ուս տի ե թե ոչ քա ղա քա կա նա պես ( Ռու սաս տա նի դե րը հաշ վի 
առ նե լով), ա պա տնտե սա պես ու մշա կու թա յին ա ռու մով Հա յաս տա նի մեր
ձե ցու մը ԵՄին ստա նում է լայն հա սա րա կա կան ա ջակ ցութ յուն: Մինչ
դեռ եվ րո պա կան կող մը Հա րա վա յին Կով կա սը դի տում է գլխա վո րա պես 
է ներ գա կիր նե րի տե ղա փոխ ման մի ջանց քի կար գա վի ճա կում` պաշտ պա
նե լով « Նա բուկ կո»ի (ար ժե քը $10,5 մլրդ, թո ղու նա կութ յու նը տա րե կան 
31 մլրդ խմ) եւ Թուր քիա Հու նաս տանԻ տա լիա միակ ցի չի (Interconnector 
TurkeyGreeceItaly (ITGI)) նա խագ ծե րը (ար ժե քը $3,4 մլրդ, թո ղու նա կութ
յու նը տա րե կան 11,8 մլրդ խմ), ո րոնք պետք է Ադր բե ջա նից եւ Կասպ յան 
ա վա զա նի այլ երկր նե րից բնա կան գազ հասց նեն եվ րո պա կան շու կա18: 
Այս գերն պա տա կի ի րա ցու մը կա յուն եւ անվ տանգ դարձ նե լու հա մար ԵՄը 
քա ջա լե րում է տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան, ժո ղովր դա վա
րութ յան կա յաց ման, քա ղա քա կան երկ խո սութ յան եւ քա ղա քա ցիա կան 
այլ ա զա տութ յուն նե րի ա պա հով ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը 
իր հա րե ւա նութ յու նում` հա ջո ղութ յան տար բեր աս տի ճան նե րով: Մի ջազ
գա յին ի րա վա պաշտ պան տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի գնա հատ

18 Տես, օրինակ. European Parliament resolution of 20 May 2010 on the need for an EU 
strategy for the South Caucasus (2009/2216(INI)); 20 May 2010.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7TA2010
0193&language=EN
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մամբ (Freedom House, Amnesty International եւ այլք)` ան կա յու նութ յու նը, 
ժո ղովր դա վա րութ յան հե տըն թա ցը, ներ տա րա ծաշր ջա նա յին խո րը հա մա
գոր ծակ ցութ յան բա ցա կա յութ յու նը եւ այլ հայտ նի մար տահ րա վեր նե րը 
եվ րա մեր ձեց ման միայն մա կե րե սա յին խո չըն դոտ ներն են: Հիմ ա կան ան
հա ջո ղութ յուն նե րը կապ ված են թե՛ ա ռան ձին պե տութ յուն նե րի տար բեր 
սպա սե լիք նե րի, թե՛ այդ պե տութ յուն նե րի վրա ազ դե ցութ յուն բա նեց նե լու 
ԵՄ տկա րութ յան հետ: 

Հետ խորհր դա յին տա րած քում բո լոր պե տութ յուն նե րի հետ 1999ին ու
ժի մեջ մտած երկ կողմ Գոր ծըն կե րութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա
ձայ նագ րե րը19 չորս տա րի անց` 2003ին, այ լեւս չէին հա մա պա տաս խա նում 
ժա մա նա կի պա հանջ նե րին, եւ եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վը պետք է ար
ձա գան քեր փո փոխ վող ի րա կա նութ յա նը: 2004ի ան նա խա դեպ ընդ լայ նու
մից ի վեր ԵՄ հա րա բե րութ յուն նե րը ԱՊՀ երկր նե րի հետ «թար	մաց	վե	ցին»` 
Եվ րո պա կան հա րե ւա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան (ԵՀՔ) ներ կա յաց մամբ 
[20; p. 34]: Դե ռեւս 2004ին հրա պա րակ ված ԵՀՔ Ռազ մա վա րա կան փաս
տա թուղ թը այդ քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա նպա տակ հայ տա րա րեց 
հա րե ւան նե րի հետ «կա յու նութ յուն, անվ տան գութ յուն եւ բար գա վա ճում» 
ա պա հո վե լու ռազ մա վա րութ յու նը21: 2008ից ի վեր` պայ մա նա վոր ված թե՛ 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մի տա րա ծաշր ջա նա յին, քա ղա քա կան հե տե ւանք
նե րով, թե՛ մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան նոր մար տահ րա վեր նե րով 
(օ րի նակ` 2009ի «գա զա յին դի մա կա յութ յու նը» Ռու սաս տա նի եւ Ուկ րաի
նա յի մի ջեւ)` եվ րա մեր ձեց ման գոր ծըն թա ցը թե ւա կո խեց նոր փուլ: Ար դեն 
2008ի դեկ տեմ բե րին Լե հաս տա նի եւ Շ վե դիա յի ա ռա ջար կութ յամբ մշակ
վեց եւ ներ կա յաց վեց «Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յուն» նա խա ձեռ նութ յու նը` 
որ պես Եվ րո պա կան հա րե ւա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան տրա մա բա նա
կան բա ղադ րիչ եւ փոխլ րաց նող տարր: « Հա վակ նոտ» հոր ջորջ վող այս նա
խա ձեռ նութ յու նը` չնա յած լուրջ քննա դա տութ յա նը22, են թադ րում է «քա ղա

19 Partnership and Cooperation Agreements (PCAs): Russia, Eastern Europe, the South
ern Caucasus and Central Asia http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/rela
tions_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17002_en.htm 
/հասանելի է 05082011/

20 “EU’s Foreign and Security Policy in the South Caucasus”, YSU Centre of European 
Law and Integration, Yerevan, Tigran Mets 2010

21 European Neighbourhood Policy STRATEGY PAPER; Brussels, 12.5.2004. 
COM(2004) 373 final http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf

22 Օրինակ, տե’ս. Jos Boonstra, Natalia Shapovalova; “The EU’ s Eastern Partnership: One 
year backwards”, FRIDE Working Paper 99, 17/05/2010;  http://www.fride.org/publication/764/
theeu’seasternpartnership:oneyearbackwards
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քա կան մաս նակ ցութ յան մա կար դա կի զգա լի բարձ րա ցում` ա սո ցիա ցիա յի 
մա սին նոր հա մա ձայ նութ յան հե ռան կա րով»23:

2008ից Հա յաս տա նի գոր ծա դիր իշ խա նութ յան կող մից ԵՄի հետ գլխա
վոր բա նակ ցո ղի պար տա կա նութ յուն ներն ի րա կա նաց նում էր Է կո նո մի կա յի 
նա խա րա րութ յու նը` շեշ տե լով երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րում զուտ տնտե
սա կան բա ղադ րի չի մե ծաց ման գե րա կա նշա նա կութ յու նը Հա յաս տա նի հա
մար: Սա կայն 2010ի հու լի սից սկսած` Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի շուրջ 
բա նակ ցութ յուն նե րի հա մա տեքս տում գլխա վոր բա նակ ցող նշա նակ վեց Ար
տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը` փոխ նա խա րա րի մա կար դա կով: Հարկ 
է հա տուկ ընդգ ծել, որ ան կախ այս բա նակ ցութ յուն նե րի տե ւո ղութ յու նից, 
դրանց շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող հա մա կար գա յին բա րե փո խում ե րը 
եր կա րա ժամ կետ կտրված քով միտ ված են Հա յաս տա նի տնտե սա կան դաշ
տը դարձ նե լու ա ռա վել գրա վիչ, իսկ քա ղա քա կան դաշ տը` ա զա տա կան:

Հա յաս տա նի եվ րա մեր ձեց մա նը մե ծա պես օ ժան դա կում է նաեւ 2009թ. 
մար տից Ե րե ւան գոր ծուղ ված ԵՄ խորհր դա տու նե րի խում բը (High Level 
EU Advisory Groupանգլ.), ո րի հայ տա րար ված ա ռաջ նա յին նպա տակն է 
ա ջակ ցութ յուն եւ խորհր դատ վութ յուն ցու ցա բե րել Հա յաս տա նին` ԵՀՔ Գոր
ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում տնտե սա կան եւ 
քա ղա քա կան բա րե փո խում ե րի կեն սա գործ ման հա մար: Հատ կան շա կան է, 
որ խում բը գոր ծուղ վել է Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի խնդրան քով, ին
չը ցույց է տա լիս անշր ջե լի բա րե փո խում եր ի րա կա նաց նե լու` իշ խա նութ
յուն նե րի քա ղա քա կան հանձ նա ռութ յու նը: Ի հար կե` այդ բա րե փո խում ե րը 
քա ղա քա ցիա կան «վե րահսկ ման» կա րիք ու նեն: Օգ տա կար է այն, որ եվ րա
մեր ձեց ման գոր ծըն թա ցում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ ինս տի
տու ցիո նա լաց ված հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ԵՄն  ըն դու նում է որ պես բա րե
փո խում ե րի ա ռաջ խա ղաց ման կա րե ւոր գրա վա կան` հաշ վի առ նե լով այդ 
զար գա ցող սեգ մեն տի դե րը գոր	ծըն	թա	ցի շա հագր գիռ «վե րահսկ ման» տե
սա կե տից: Ա վե լին` քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը հա ճախ դի տարկ
վում է որ պես ԵՄ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման եւ պե
տութ յան ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծա կալ [24; էջ 10]:
Ա	րե	ւել	յան	գոր	ծըն	կե	րութ	յու	նը (հե տայ սու` ԱլԳ) պաշ տո նա պես մեկ նար կեց 

2009թ. Պ րահ յան հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում` նպա տակ հե տապն դե լով ա րե

23 Հարցազրույց Հայաստանում Եվրահանձնաժողովի առաքելության ղեկավար, 
դեսպան Ռաուլ դը Լուցենբերգերի հետ; 18 փետրվարի 2009. 
http://www.panarmenian.net/arm/interviews/43150/

24 Տես, օրինակ. Katrin Böttger, Mariella Falkenhain, “The EU’s policy towards Azerbaijan: 
what role for civil society?”, SPES Policy Papers, June 2011. http://www.iepberlin.de/
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ւե լաեվ րո պա կան 3 հա րե ւան նե րի` Մոլ դո վա յի, Բե լա ռու սի եւ Ուկ րաի նա յի, 
ինչ պես նաեւ հա րավ կով կաս յան եռ յա կի` Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ Վ րաս
տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի խո րաց նել 3 հիմ ա կան ուղ ղութ
յուն նե րում` մար դու ի րա վունք նե րի, ժո ղովր դա վա րութ յան ու ա զա տութ յուն
նե րի եւ ա ռեւտ րի25: Ե թե հաշ վի առ նենք ծրագ րում նե րառ ված երկր նե րի ինք
նութ յու նը` կտես նենք, որ դրան ցից ո մանք ընդգրկ վե ցին աշ խար հագ րութ յան 
նկա տա ռում ե րով, մյուս նե րը` հայ տա րար ված եվ րա մեր ձեց ման քա ղա քա կա
նութ յա նը տուրք տա լով: Նա խաճգ նա ժա մա յին 2009ին ԵՄը պատ րաս տա
կա մութ յուն հայտ նեց այս ծրագ րի մեջ ներդ նել շուրջ 600մլն  եվ րո26:

ԱլԳ նա խա ձեռ նութ յունն ի սկզբա նե են թադ րում էր հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
մի շարք կա րե ւոր ո լորտ նե րում` մարդ կանց ա զատ տե ղա շար ժի ա պա հո վու
մից մին չեւ ա զատ տնտե սա կան գո տի նե րի ստեղ ծում եւ Ա սո ցաց ման հա
մա ձայ նագ րե րի կնքում` բա ցա ռա պես երկ կողմ ձե ւա չա փով: Հաշ վի առ նե լով 
Հա յաս տա նի բարդ հա րա բե րութ յուն նե րը ան մի ջա կան հա րե ւան նե րի հետ, 
ընտր ված «երկ կողմ ձե ւա չա փը» կա րող էր փրկօ ղակ դառ նալ Հա յաս տա նի 
եվ րա մեր ձե ցում այ լոց ա ռա ջըն թա ցից ան կախ պա հե լու հա մար, սա կայն շու
տով պարզ դար ձավ, որ Հա յաս տա նի այդ «ճամ փոր դութ յու նը» կապ վե լու է 
տա րա ծաշր ջա նի ակն հայտ հետ նա պա հի` Ադր բե ջա նի հետ` եր կու հա կա մարտ 
երկր նե րի մի ջեւ հա վա սա րակշ ռութ յուն պա հե լու հա մար: Ակն հայտ է, որ դեռ 
2004ից ԵՄ կող մից որ դեգր ված նման մո տեց ման շա րու նա կա կա նութ յու նը 
տհաճ ա նակն կալ դար ձավ Հա յաս տա նի հա մար27: 

ԱլԳ շրջա նակ նե րում բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում 
է չորս տար բեր թե մա տիկ ծրագ րա հեն քե րի մի ջո ցով. 

1. ժո ղովր դա վա րութ յուն, արդ յու նա վետ կա ռա վա րում եւ կա յու նութ յուն,
2. տնտե սա կան մեր ձե ցում եւ ԵՄ քա ղա քա կա նութ յան հետ ներ դաշ նա

կութ յուն,
3. է ներ գե տիկ անվ տան գութ յուն (« Նա բուկ կո» եւ այլն),
4. մարդ կանց մի ջեւ շփում եր` վի զա յին սահ մա նա փա կում ե րի մեղ մա

ցում եւ այլն:

25 ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկանքը. http://www.mineconomy.am/am/94/

26 EU assigns funds and staff to ‘Eastern Partnership’; 20.03.2009. 
http://euobserver.com/9/27824

27 Օրինակ, 2005ին Եվրոպական “նոր հարեւանության” շրջանակներում 
Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ “գործողությունների ծրագիր” բանակցելու գործընթացը 
միառժամանակ կանգ առավ Ադրբեջանի եւ ԵՄ անդամերկիր Կիպրոսի միջեւ բռնկված լուրջ 
տարաձայնությունների պատճառով` կապված ԲաքուՀյուսիսային Կիպրոս ուղիղ թռիչքների 
կազմակերպման հետ: 
Ավելի մանրամասն` տե’ս. http://www.rferl.org/content/article/1062322.html
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Այս շրջա նակ նե րում հայտ նի վեց «դրո շա կա կիր» նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը, որն ի սկզբա նե միտ ված էր վեց մաս նա կից 
պե տութ յուն նե րի մի ջեւ բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան կա յաց մա նը եւ 
ԱլԳին «լրա ցու ցիչ ազ դակ, ո րո շա կի բո վան դա կութ յուն եւ տե սա նե լիութ
յուն» հա ղոր դե լուն28, չի տա լիս սպաս ված արդ յունք նե րը, ա ռա վել եւս` Հա
յաս տա նի պա րա գա յում, ին չը պայ մա նա վոր ված է Հա րա վա յին Կով կա սում 
առ կա հայտ նի խնդիր նե րով: Մաս նա վո րա պես` բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը խա թար վում է Ադր բե ջա նի կող մից, ո րը նա խա պայ ման ներ է ա ռա
ջադ րում` կապ ված ԼՂ հա կա մար տութ յան հետ: 

Հա յաս տա նի հա մար, թե րեւս, կա րե ւո րա գույն եր կու ուղ ղութ յուն ներ են 
հան դի սա նում (կամ պետք է հան դի սա նան)` ա/ ա ռեւտ րա յին հա րա բե րութ
յուն նե րի եւ բ/ վի զա յին պայ մա նա կար գի ա զա տա կա նա ցու մը, ո րոնք պետք 
է տե սա նե լի դառ նա նաեւ հան րա յին ըն կալ ման հա մար: Օ րա կար գում չու
նե նա լով ԵՄ ան դա մակ ցութ յան հայտ ներ կա յաց նե լու խնդիր, Ա սո ցաց ման 
մա սին հա մա ձայ նագ րի շուրջ բա նակ ցու մը, թվում է, այս նպա տակ նե րին 
հաս նե լու ա մե նաարդ յու նա վետ ճա նա պարհն է, ին չը կփո խա րի նի 1999ի 
երկ կողմ Հա մա ձայ նագ րին: Ընդ հան րա պես` պետք է նշել, որ Ա սո ցաց ման 
հա մա ձայ նագ րե րի կնքու մը եր րորդ երկր նե րի հետ ԵՄ ար տա քին քա ղա
քա կա նութ յան «ճա նա չե լի բրենդ նե րից է»29: Թեեւ հա րա բե րութ յուն նե րի այս 
մա կար դա կը հստա կո րեն ար տա հայտ ված չէ ԵՄ ի րա վա պայ մա նագ րա յին 
բա զա յում (միայն ԵՄ գոր ծու նեութ յան մա սին պայ մա նագ րի (Treaty on the 
Functioning of the European Union) 217 հոդ ված), բայց, օ րի նակ, Եվ րո պա
կան դա տա րա նում (European Court of Justice) քննված Դե	մի	րե	լի	 գոր	ծը 
(Demirel judgement) սահ մա նել է, որ Ա սո ցիա ցիան նշա նա կում է «ար տոն յալ 
կա պեր» (privileged links) ԵՄի եւ եր րորդ երկ րի մի ջեւ30: Ակ նե րեւ է, որ «ար
տոն յալ կա պե րը» պետք է են թադ րի եր կուս տեք ի րա վունք ներ եւ պար տա
վո րութ յուն ներ, ին չի շնոր հիվ Հա յաս տա նի «եվ րո պա կա նաց վող» ո լորտ ներն 
ա վե լի արդ յու նա վետ ու գրա վիչ կդառ նան ներդ րող նե րի եւ քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար: 

Բա րե փո խում ե րի այդ գոր ծըն թացն, ի հար կե, պետք է մշտա պես զու
գակց վի Հա րա վա յին Կով կա սի կոնֆ լիկ տո գեն տա րա ծաշր ջա նում Հա յաս

28 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit; 7 May 2009, Prague
http://www.mineconomy.am/upload/file/Joint%20Declaration.pdf

29 Roman Petrov, Association agreement versus partnership an cooperation agreement. 
What is the difference?; 20110127 http://www.easternpartnership.org/community/debate/asso
ciationagreementversuspartnershipcooperationagreementwhatdifference

30 Նույն տեղում:
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տա նի (ինչ պես նաեւ ԼՂՀի) կեն սա կան անվ տան գութ յան պաշտ պա նութ յան 
մա կար դա կի պահ պան մամբ եւ բարձ րաց մամբ, բայց եր կա րա ժամ կետ հե
ռան կա րում պե տութ յուն նե րը զար գա նում են ոչ թե տան կե րի ա ռա տութ
յամբ, այլ ար տա քին ուղ ղա կի ներդ րում ե րի կշռի մե ծաց մամբ: Ընդ հա նուր 
առ մամբ` ԱլԳի ա մե նա թույլ օ ղակ է հան դի սա նում մաս նա կից երկր նե րի 
անվ տան գութ յան շա հե րի ան տե սու մը, ին չի պատ ճա ռով Հա յաս տա նը գրե
թե ամ բող ջութ յամբ այդ բա ցը լրաց նում է Ռու սաս տա նի մի ջո ցով: Ի հար կե, 
բա րե փո խում ե րի ներդ րու մը ի րա կան քա ղա քա կա նութ յան մար տահ րա վեր 
է` հաշ վի առ նե լով տե ղա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Հա մա կար գա յին, 
ա ռան ձին մար տահ րա վեր է մա լու Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի` բա րե
փո խում եր ի րա կա նաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը:

2011թ. մա յի սին հրա պա րակ ված` Եվ րո պա կան հա րե ւա նութ յան քա ղա
քա կա նութ յունն ամ րապն դե լու մա սին պաշ տո նա կան զե կույ ցը վե րա հաս
տա տում է, որ ԵՄը պատ րաստ է օ ժան դա կե լու գոր ծըն կեր երկր նե րում բա
րե փոխ ման գոր ծըն թաց նե րի կա յու նութ յա նը31: Ի տար բե րութ յուն նա խորդ 
զե կույց նե րի, այս փաս տա թուղ թը նաեւ հնա րա վո րութ յուն է նա խա տե սում 
ար տա քին եւ անվ տան գութ յան քա ղա քա կա նութ յան բնա գա վա ռում հա մա
գոր ծակ ցութ յան ա ռու մով` ու ժե ղաց նե լով ԵՄ դե րա կա տա րու մը «սա ռեց
ված» հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման շուրջ խա ղաղ գոր ծըն թաց նե
րում եւ ա ռա ջար կե լով մի ջազ գա յին ատ յան նե րում «ընդ հա նուր» ճա կա տով 
հան դես գա լու հնա րա վո րութ յուն: Հարկ է նշել, որ «ընդ հա նուր» ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յան մա սով Հա յաս տա նը 2010թ. շա րու նա կել է ԵՄ հայ տա
րա րութ յուն նե րին միա նա լու փոր ձը` ստո րագ րե լով 42ից 28 հայ տա րա րութ
յան տակ: 

ՆԱՏՕ. կա յուն հա մա գոր ծակ ցութ յուն

2008 թվա կա նը նշա նա վոր վեց տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յան 
մար տահ րա վեր նե րի ան նա խա դեպ զար գա ցում ե րով: Հա րա վա յին Կով
կա սում «ատ լանտ յան» ա ռա ջա մար տի կի կեց վածք ձեռք բե րած Վ րաս տա
նը հուն վա րի 5ին հան րաք վեով վե րա հաս տա տեց ՆԱՏՕին ան դա մակ
ցե լու ցան կութ յու նը (77,0%), բայց ար դեն տար վա կե սին ներ քաշ վեց Ռու
սաս տա նի հետ ան հե ռան կար քա ղա քա կան բախ ման մեջ, ինչն ա վարտ վեց 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մով: Կոնֆ լիկ տա յին տա րա ծաշր ջա նի ան մի ջա կան 

31 A New Response to a Changing Neighbourhood. A review of European Neighbourhood 
Policy. EU official report. 25/05/2011. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
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հա րե ւան, ՆԱՏՕի ան դամ Թուր քիան, ըստ էութ յան, քա ղա քա կա նա պես 
ա ջակ ցեց Ռու սաս տա նին (խո չըն դո տե լով ա մե րիկ յան ռազ մա նա վե րի մուտ
քը Սեւ ծով, վկա յա կո չե լով 1936թ. Մոնտր յո յի կոն վեն ցիան), թեեւ Ռու սաս
տանՆԱՏՕ հա րա բե րութ յուն նե րը հայտն վե ցին բա ցա սա կան ա ռա վե լա
գույ նում: Մին չեւ 2008ը «ար տոն յալ հա րա բե րութ յուն նե րի» մեծ շան սեր 
ու նե ցող Վ րաս տա նը մե ծա պես զրկվեց իր հնա րա վո րութ յուն նե րից: 2009ի 
հուն վա րից ԱՄՆ պաշ տո նա վա րող նա խա գահ Բա րաք Օ բա ման վե րա նա
յեց Ս պի տակ տան վե րա բեր մուն քը հետ խորհր դա յին ամ բողջ տա րած քի 
տե ղի եւ դե րի նկատ մամբ եւ ներ մու ծեց «վե րա բեռ նա վոր ման» քա ղա քա
կա նութ յու նը: Այդ նոր ռազ մա վա րութ յամբ ԱՄՆը ժա	մա	նա	կա	վո	րա	պես	
դուրս մղեց ի րեն հետ խորհր դա յին տա րած քից` ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն 
եւ մի ջոց ներ հատ կաց նե լով Ի րա քին, Աֆ ղանս տա նին, Ի րա նին եւ խնդրա
հա րույց այլ տա րա ծաշր ջան նե րի: Արդ յուն քում 2010թ. ապ րի լին ԱՄՆում 
այ ցով գտնվող Վ րաս տա նի նա խա գահ Սա հա կաշ վի լին ա նու շադ րութ յան 
ար ժա նա ցավ, իսկ նո յեմ բե րին կա յա ցած ՆԱՏՕ Լի սա բոն յան գա գա թա ժո
ղո վը նշա նա վոր վեց Հա րա վա յին Կով կա սի նկատ մամբ նվա զող հե տաքրք
րութ յամբ [32; p. 7]: 

Այս պայ ման նե րում Հա յաս տա նը շա րու նա կում է կա ռու ցել իր ա ռան ձին 
հա րա բե րութ յուն նե րը ՆԱՏՕի հետ` ինչ պես երկ կողմ, այն պես էլ բազ մա
կողմ ձե ւա չա փե րում, ին չը գլխա վո րա պես ըն թա նում է Ան հա տա կան գոր
ծըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րով (IPAP) նա խանշ ված ճա նա
պար հով: Քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան բո լոր ո լորտ նե րը` ոչ կոն վեն
ցիոն վտանգ նե րի դի մա կա յու մից մին չեւ կրթա կան ծրագ րեր, ըստ էութ յան, 
զար գա նում են բա նակ ցա յին ճա նա պար հով, ին չի նպա տակն է պա հել այդ 
հա րա բե րութ յուն նե րը զար գա ցող շար ժըն թա ցում, օ րի նակ` ԼՂ հա կա մար
տութ յան հնա րա վոր կար գա վոր ման պա րա գա յում խա ղա ղա պահ ու ժե րի 
տե ղա կայ ման շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար: Ան հա տա կան գոր ծըն
կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի նույ նիսկ հպան ցիկ քննու մը ցույց 
է տա լիս, որ նա խանշ ված նպա տակ նե րը եւ դրանց հաս նե լու մի ջոց ներն 
ամ բող ջութ յամբ ծա ռա յե լու են Հա յաս տա նի` որ պես ինք նիշ խան պե տութ
յան, արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը` անվ տան գութ յան հար թութ յու
նում33: Մաս նա վո րա պես` ՆԱՏՕի հո վա նու ներ քո մշակ վել է 201115թթ. 

32 Jos Boonstra, Neil Melvin, “Challenging the South Caucasus security deficit”; FRIDE 
Working Paper; 05/04/2011. 
http://www.fride.org/publication/898/challengingthesouthcaucasussecuritydeficit

33 ՆԱՏՕՀայաստան  Անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիր, 
2009  http://www.mfa.am/u_files/file/IPAP%2020092010Unclassified_arm.pdf
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հայ կա կան զին ված ու ժե րի բա րե փոխ ման ծրա գի րը, ո րը միտ ված է ԶՈՒ 
նկատ մամբ ա վե լի լավ կա ռա վա րում եւ քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղութ
յուն ա պա հո վե լու նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը34:

Ընդ հա նուր առ մամբ` Հա յաս տանՆԱՏՕ հա րա բե րութ յուն ներն աչ քի են 
ընկ նում կա յուն զար գաց ման շար ժըն թա ցով: Աֆ ղանս տա նում (2011ին 
ո րո շում է կա յաց վել ե ռա պատ կել մաս նակ ցութ յու նը) եւ Կո սո վո յում (2008
ին հայ կա կան ներ կա յութ յու նը կրկնա պատկ վեց) ՆԱՏՕի գոր ծո ղութ յուն
նե րին Հա յաս տա նի զի նու ժի մաս նակ ցութ յու նը, թե րեւս, ծա ռա յում է այս 
նպա տա կին: 2008ի ամ ռա նը Հա յաս տա նում անց կաց ված` « Հա մա տեղ 
ա ղեղ2008» զո րա վար ժութ յուն նե րը միտ ված էին զար գաց նե լու խա ղա
ղա պահ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րա վոր ման եւ վե րահսկ ման հրա մա նա
տա րաշ տա բա յին կա րո ղութ յուն նե րը: Ան շուշտ` հա մա գոր ծակ ցութ յան կա
րե ւոր հար թութ յուն է մում օ ժան դա կութ յու նը կրթա կան ծրագ րե րին եւ 
ԶՈՒ հա մա կար գա յին բա րե փո խում ե րին, ին չը, ի տար բե րութ յուն ՀԱՊԿի 
զուտ ռազ մա կան անվ տան գութ յան բա ղադ րի չի, մեր հա մոզ մամբ, միտ ված 
է հայ կա կան ԶՈՒ հե ռան կա րա յին փո խա կերպ մա նը եւ զար գաց մա նը: 

Ներ կա քա ղա քա կան ի րա կա նութ յան մեջ ՆԱՏՕն սահ մա նա փա կել է 
տա րա ծաշր ջա նում իր ներգ րավ վա ծութ յու նը եւ քա ղա քա կան ա ռու մով 
ա ջակ ցում է տա րա ծաշր ջա նա յին հա կա մար տութ յուն նե րի խա ղաղ կար
գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րին ու զին ված ու ժե րում տե ղի ու նե ցող բա րե
փո խում ե րին: ՀՀ	անվ	տան	գութ	յան	հա	յե	ցա	կար	գի	նոր	խմբագր	ման	մեջ	
ՆԱՏՕ-ի	ինս	տի	տու	ցիո	նալ	ներգ	րավ	վա	ծութ	յու	նը	դրա	կա	նո	րեն	խո	րա	ցող	
հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 ա	պա	ցույցն	 է: Հ յու սի սատ լանտ յան խորհր դի 28+1 
ձե ւա չա փով նիս տե րը թույլ են տա լիս բարձր մա կար դա կով քննար կել Հա
յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յա նը ու տա րա ծաշր ջա նա յին զար
գա ցում ե րին վե րա բե րող հար ցե րը, ինչ պես նաեւ լա վաց նել անվ տան
գութ յան եւ պաշտ պա նութ յան ո լորտ նե րում Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում ե րը35:

34 Ավելի մանրամասն տես` Emil Danielyan, “Armenia Plans More NATOBacked Defense 
Reforms”, Eurasia Daily Monitor Volume: 8 Issue: 153; August 11, 2011. 
http://www.jamestown.org

35 ՀՀ արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները մասնակցեցին 
Հայաստան–ՆԱՏՕ համագործակցությանը նվիրված Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին 
– ՀՀ ԱԳՆ Մամլո հաղորդագրություն, 27.07.2011. 
http://www.mfa.am/hy/pressreleases/item/2011/07/27/nac/
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հա յաս տա նը` ԵԱՀԿ-ի միակ լա վա տես

1992ի մար տին ԵԱՀԽ/ԵԱՀԿում ան դա մակ ցութ յան օր վա նից ի վեր մի
ջազ գա յին անվ տան գութ յան այս կա ռույ ցում Հա յաս տա նի մաս նակ ցութ յու նը 
կա րե լի է բնու թագ րել սոսկ որ պես հե տաքրքր վա ծութ յուն Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի հա կա մար տութ յան շուրջ ըն թա ցող քա ղա քա կան բա նակ ցութ յուն նե
րով, մինչ դեռ այլ հար թութ յուն նե րում Հա յաս տա նի դե րը եւ աշ խա տան քը 
տե սա նե լի են ցան կա լիից ա վե լի պա կաս: 

2010թ. դեկ տեմ բե րի 12ին Ղա զախս տա նի մայ րա քա ղաք Աս տա նա յում 
տե ղի ու նե ցած գա գա թա ժո ղո վը հստակ ցույց տվեց, որ կազ մա կեր պութ
յու նը պետք է կամ հիմ ո վին բա րե փոխ վի` նոր տես լա կա նի ըն դուն մամբ, 
կամ տե ղը զի ջի մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան մեկ այլ կազ մա կեր պութ յան 
կամ հա ման ման մի քա նի կազ մա կեր պութ յուն նե րի ցան ցի, ինչ պես օ րի նակ` 
ՆԱՏՕին եւ ՀԱՊԿին: Ին չե ւէ, կրկին պայ մա նա վոր ված Մինս կի խմբի հա
մա նա խա գա հութ յան միջ նոր դութ յամբ ըն թա ցող ղա րա բաղ յան բա նակ ցութ
յուն նե րով` Հա յաս տա նը շա րու նա կում է հան դես գալ ԵԱՀԿ ներ կա յիս կա
ռույց նե րի պահ պան ման օգ տին, թեեւ պաշտ պա նում է, օ րի նակ, հա մաեվ րո
պա կան անվ տան գութ յան պայ մա նագ րի ռու սա կան ա ռա ջար կը եւ Կոր ֆո ւի` 
հա մաեվ րո պա կան անվ տան գութ յան վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցը: 

Հատ կա պես ՆԱՏՕի լի սա բոն յան գա գա թա ժո ղո վից (2010) եւ այն տեղ 
ըն դուն ված ո րո շում ե րից հե տո ԵԱՀԿ բարձր մա կար դա կի հա վա քի, ըստ 
էութ յան, տա պա լու մը Աս տա նա յում թո ղեց ոչ լա վա գույն տպա վո րութ յուն
նե րը: Ռու սաս տա նի նա խա գահ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւի` կազ մա կեր պութ յան 
ար դիա կա նաց ման եւ «հստակ ի րա վա կան հիմ քե րի ու [կազ մա կեր պութ յան] 
ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հա մընդ հա նուր կա նոն նե րի» ստեղծ ման մա
սին կո չերն այդ պես էլ մա ցին հռե տո րա կան հար ցադ րում եր: 

Ի հար կե, 1991ի «ան կա խութ յուն նե րի շքեր թից» ի վեր ԵԱՀԿն ս տանձ նել 
է նաեւ այլ գոր ծա ռույթ ներ, քան զուտ ռազ մա կան անվ տան գութ յան ե րաշ
խա վո րում է: Ան ցու մա յին շրջա նի երկր նե րի հա մար դրան ցից ա մե նա կա
րե ւոր նե րը, թե րեւս, ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի կա յաց ման 
եւ ու ժե ղաց ման կա ռույց ներն են, ինչ պես օ րի նակ` ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳի կող մից 
անց կաց վող ընտ րութ յուն նե րի մո նի թո րին գը, խոս քի եւ մա մու լի ա զա տութ
յան ԵԱՀԿ ներ կա յա ցուց չի աշ խա տան քը: ԵԱՀԿ ան դամ երկր նե րի մի ջեւ 
առ կա հա կա մար տութ յուն նե րի կա ռա վար ման եւ դրանց հան գու ցա լուծ ման 
տե սա կե տից, բնա կա նա բար, Հա յաս տա նի հա մար ա ռաջ նա յին դեր ու նի 
ԵԱՀԿ հո վա նու ներ քո գոր ծող Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա հութ յան ինս
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Հ.ՆԻ	ԿՈ	ՂՈՍ	ՅԱՆ	 	 		 	 ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԸ	ԵՎ	ՐԱ	ՄԵՐ	ՁԵՑ	ՄԱՆ	ՃԱ	ՆԱ	ՊԱՐ	ՀԻՆ.	
ՊԱՐԶ	Ի	ՐԱ	ԿԱՆՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ԵՎ	ՑԱՆ	ԿՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵՐ	(2008-2011)

տի տու տը, սա կայն Հա յաս տանԵԱՀԿ առն չութ յուն նե րը չպետք է սահ մա նա
փակ վեն այդ ա ռա քե լութ յամբ: Ինչ պես հա մաեվ րո պա կան այլ հար թակ նե
րում, Հա	յաս	տա	նը	պետք	է	ԵԱՀԿ-ն		օգ	տա	գոր	ծի	որ	պես	հա	րե	ւան	նե	րի	հետ	
հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	եւս	մեկ	մի	ջա	վայր	ու	նե	նա	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն,	իսկ	
ձա	խող	ման	դեպ	քում	(Ադր	բե	ջա	նի	կամ	Թուր	քիա	յի	պա	րա	գա	յում)	եվ	րո	պա-
ցի	 գոր	ծըն	կեր	նե	րի	 ու	շադ	րութ	յու	նը	 հրա	վի	րի	 ա	պա	կա	ռու	ցո	ղա	կա	նութ	յան	
հեր	թա	կան	դրսե	ւոր	ման	վրա:

Եվ րո պա յի հա րե ւան ներ vs. «Եվ րո պա կան» հա րե ւան ներ

Են թա վեր նագ րում դրված հա կադ րութ յու նը պա տա հա կան չէ: Եվ րո
պա յի հետ սերտ տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման եւ քա
ղա քա կան երկ խո սութ յան ու ղի բռնած Հա յաս տա նի հա մար հույժ կա րե ւոր 
հրա մա յա կան է ե ղել (եւ այդ պի սին մում է) այդ շփում ե րում սե փա կան 
դի մագ ծի բնո րո շու մը` որ պես կա՛մ Եվ րո պա յի հա րե ւան, կա՛մ եվ րո պա կան 
հա րե ւան` նկա տի ու նե նա լով հար ցի աշ խար հագ րա կան եւ ար ժե քա բա
նա կան էութ յուն նե րը: Նույն երկ վութ յու նը 1991ից հե տո նկա տե լի է նաեւ 
Ա րեւ մուտ քի կամ «ատ լանտ յան աշ խար հի» դի տանկ յու նից: Ի վեր ջո, երբ 
2009ին ներ կա յաց վում էր «Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան» փա թե թը, նե
րառ ված վեց երկր նե րը լեհշվե դա կան նա խագ ծում ներ կա յաց վում էին 
որ պես «եվ րո պա կան հա րե ւան ներ» (European neighborsանգլ.), ա պա Եվ
րո պա կան հանձ նա ժո ղովն ան ցավ աշ խար հագ րա կան բնո րոշ ման` «Ա րե
ւել յան Եվ րո պա յի եւ Հա րա վա յին Կով կա սի երկր ներ», իսկ վեր ջում նա խա
ձեռ նութ յունն ըն դուն վեց «Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յուն» փոխ զի ջու մա յին 
ընդ հան րա կան ար տա հայ տութ յամբ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ` կա րե լի է եր կար բա նա վի ճել Վ րաս տա նի կամ 
Մոլ դո վա յի «եվ րո պա կան» ար ժեք նե րի եւ ի րա կան քա ղա քա կա նութ յան 
շուրջ, բայց 1991ից հե տո ան կա խա ցած այս պե տութ յուն նե րը եւս հայ տա
րա րում են եվ րո պա կան ար ժեք ներ դա վա նե լու եւ եվ րո պա կան կա ռույց
նե րին ին տեգր վե լու պատ րաս տա կա մութ յան մա սին: Ակն հայտ է, որ, օ րի
նակ, Վ րաս տա նը բռնել է զար գաց ման խիստ հե տե ւո ղա կան «ատ լանտ
յան» ու ղի` հրա ժար վե լով հետ խորհր դա յին տա րած քի հետ ի րեն շաղ կա
պող թե կուզ մշա կու թա յին զու գա հեռ նե րից: Հա րա վա յին Կով կա սի բար
դա գույն տա րա ծաշր ջա նում եվ րո պա կան չորս կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
յու րա քանչ յու րի հետ առն չութ յուն նե րում Հա յաս տա նը վա ղուց որ դեգ րել է 
քա	ղա	քա	կան	երկ	վութ	յուն /դո ւա լիզմ/, ին չը կա րե լի է հա մա րել ար տա քին 
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ու ժե րի մի ջեւ ռազ	մա	վա	րա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յան	մի ջո ցով սե փա կան 
ազ գա յին շա հե րի դյու րան ցուկ (shortcutանգլ.) հե տապն դում:

Ա. Եվ րո պա կան ուղ ղութ յուն նե րով հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պետք է 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռի ա զատ վե լու տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան 
շրջա փա կու մից, դուրս գա լու ար տա քին շու կա ներ եւ, հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում, այս մի ջո ցով նաեւ կար գա վո րե լու հա րե ւան նե րի հետ ու նե ցած 
տա րա ձայ նութ յուն նե րը կամ էլ (անհ նա րի նութ յան դեպ քում) ընդ հան րա
պես մի կողմ դնե լու դրանք` գե րա կա յութ յու նը տա լով առ կա հնա րա վոր 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նից բխող օ գուտ նե րին:

Սա կայն բախ վե լով Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան մեր ժո ղա կան դիր քո
րոշ մա նը, ինչ պես նաեւ հաշ վի առ նե լով Վ րաս տա նի տնտե սա կան եւ քա
ղա քա կան ա ճող կախ վա ծութ յու նը Բաք վից36, Հա յաս տա նի հա մար այլ 
տար բե րակ չի մում, քան ու սում ա սի րել Եվ րո պա յի հետ հա րա բե րութ
յուն նե րի զար գաց ման երկ կողմ ձե ւա չա փե րը` ըստ հնա րա վո րութ յան: 

Բ.  Երկ կողմ ձե ւա չա փում ի րա կա նաց նել ներ պե տա կան բա րե փո խում
ներ` եվ րո պա կան լա վա գույն հա մադ րե լի փոր ձի հի ման վրա` թե՛ օ րենսդ
րա կան, թե՛ տնտե սա կան դաշ տե րում: Թեեւ այս բա րե փո խում ե րի արդ
յունք նե րը կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում կա րող են «ան զեն աչ քով» տե
սա նե լի չլի նել, բայց այս ուղ ղութ յու նը, շա	րու	նա	կա	կա	նութ	յան	պա	րա	գա-
յում, հա վակ նում է ստա նալ ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն` պե տութ յան 
«եվ րո պա կան» զար գաց ման տե սանկ յու նից:

«Եվ րո պա ցի» հա րե ւա նին բնո րոշ գծեր ստա նա լու հա մար դեռ եր կար 
ժա մա նակ է պա հանջ վե լու: Սա կայն ԱլԳի շրջա նակ նե րում հանձ նա ռած 
Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր կնքե լու «ճա նա պար հա յին քար տե զը», թվում 
է, ա մե նա կարճ ու ղին է` ի րա կա նաց նե լու այդ տես լա կա նը: Այդ ա ռու մով 
ա ռաջ նա յին կա րե ւո րութ յուն են ձեռք բե րում ոչ միայն ԵՄ խորհր դա տու նե
րի խմբի ա ռա վել ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յու նը Հա յաս տա նի կա ռա վար
ման հա մա կար գի ընդ հա նուր բա րե փո խում ե րում, այ լեւ երկ կողմ եւ բազ
մա կողմ տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կա յուն ա զա տա կա նա ցու մը 
(ան ցու մը GSP+ հա մա կար գից դե պի ա զատ ա ռեւտ րի հա մա ձայ նագ րի 
բա նակց ման), մարդ կանց տե ղա շար ժի հեշ տա ցու մը եւ, ի հար կե, աշ խա
տա շու կա յի թի րա խա վոր ված բա ցու մը` ռիս կե րի գնա հա տու մից եւ անհ
րա ժեշտ ըն թա ցա կար գե րի հստա կե ցու մից հե տո: Հա յաս տա նում տե ղի 
ու նե ցող տնտե սա կան եւ սո ցիա լա կան գոր ծըն թաց նե րին ԵՄի ֆի նան սա

36 2011ի օգոստոսի սկզբին հայտարարվեց, որ Հայաստանը շրջանցող ԲաքուԿարս 
երկաթգիծը շահագործման կարող է հանձնվել 2012ին. 
http://1in.am/arm/regional_azerbaijan_29048.html
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կան եւ քա ղա քա կան, խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ յու նը ա ռա ջըն թա ցի 
կա րե ւոր նա խա պայ ման է:

«Եվ րո պա կա նաց ման» տնտե սա կան բա ղադ րի չը

Նա խաճգ նա ժա մա յին 2008ի տնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րը վե րա հաս
տա տե ցին, որ նույ նիսկ սահ մա նա փակ ցա մա քա յին կա պի պայ ման նե րում 
ԵՄ Հա յաս տան ա ռեւտ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րը զար գա նում են, թեեւ 
առ կա է ընդ լայն ման ու հա վել յալ հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ ման մար
տահ րա վեր (օ գոս տոս յան պա տե րազ մը եւ վրա ցա կան տա րանց ման սահ
մա նա փա կում ե րը): Որ պես ՀՀ գլխա վոր տնտե սա կան գոր ծըն կե րոջ` ԵՄի 
շու կա ներ է ա ռաք վել ար տա հան ման 53,4%ը, իսկ ներ մուծ ված ապ րանք նե
րի միայն 30,8%ին են բա ժին ըն կել եվ րո պա կան պի տակ ներ: Ար դեն 2008ի 
դեկ տեմ բե րին Հա յաս տանն ընդգրկ վեց Ընդ հան րաց ված ար տո նութ յուն նե
րի հա մալր ված հա մա կար գի (GSP+) մեջ, ո րը են թադ րում է զրո յա կան կամ 
նվա զեց ված մաք սա տուր քով ապ րանք նե րի ներ մու ծում ԵՄ շու կա: Նույն 
տա րում պատ րաստ ված37 եւ ԵՄ կող մից ճա նաչ ված38 տնտե սա գի տա կան 
վեր լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ ա զատ ա ռեւտ րի հա մա ձայ նագ րե րը ԱՀԿ 
ան դամ եր Հա յաս տա նի եւ Վ րաս տա նի հա մար կբե րեն «զգա լի տնտե սա
կան օ գուտ ներ»: 2009թ. փետր վա րին Հա յաս տան ժա մա նեց Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ա ռեւտ րի գլխա վոր տնօ րի նութ յան մտա վոր սե փա կա նութ
յան, պե տա կան գնում ե րի եւ երկ կողմ ա ռեւտ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
հար ցե րով վար չութ յան տնօ րեն Ե վա Սի նո վի չի գլխա վո րած պատ վի րա կութ
յու նը, ո րը սկիզբ դրեց ԵՄի հետ խորն ու հա մա պար փակ ա զատ ա ռեւտ րի 
հա մա ձայ նագ րի (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) բա նակ
ցութ յուն նե րի մեկ նար կին39:

37 Maryla Maliszewska and others, “Economic Feasibility, General Economic Impact and 
Implications of a Free Trade Agreement Between the European Union and Armenia”, CASE Net
work Reports No 80.  http://www.caseresearch.eu/stronaIDpublikacje_recent,publikacja_id
21136400,nlang710.html

38 Possible future bilateral free trade areas (FTAs) with South Caucasus
http://ec.europa.eu/trade/creatingopportunities/bilateralrelations/regions/southcaucasus/ 

39 http://www.mineconomy.am/am/2/item/888/
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Աղբ	յուր`	պաշ	տո	նա	կան	տվյալ	ներ

Ար դեն ճգնա ժա մա յին 2009ի հուն վարփետր վա րին ԵՄ երկր նե րի հետ 
ա ռեւտ րա յին շրջա նա ռութ յու նը նվա զեց մոտ 40%ով` նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ կազ մե լով շուրջ $156մլն: 

2011ին` տնտե սա կան ճգնա ժա մի հասց րած վնաս նե րից վե րա կանգն
ման փու լում նկատ վում է ԵՄ հետ ա ռեւտ րաշր ջա նա ռութ յան կա յուն աճ, ին
չը դեռ չի հա սել նա խաճգ նա ժա մա յին մա կար դա կին:

Ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նի շուրջ

Կաս կա ծից վեր է, որ Հա յաս տանԵվ րո պա բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն
նե րը չեն կա րող զար գա նալ տա րա ծաշր ջա նա յին, ի հար կե` նաեւ մի ջազ գա
յին օ րա կար գից եւ զար գա ցում ե րից ան ջատ: Ու նե նա լով խնդրա հա րույց 
հա րե ւա նութ յուն եւ լի նե լով ցա մա քա յին եր կիր (landlockedանգլ.)` Հա յաս
տա նը մշտա պես ստիպ ված է իր եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րութ յուն նե րը 
հստա կեց նել եւ շտկել հա րե ւան երկր նե րում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում ե
րի հետ` վտան գա վոր ան հա մա չա փութ յու նից խու սա փե լու հա մար: Ե թե Հա
յաս տա նի նմա նօ րի նակ զգու շա վո րութ յու նը եւ հաշ վար կը ար դա րաց ված 
են միան գա մայն օբ յեկ տիվ նկա տա ռում ե րով, ա պա մաս նա վո րա պես ԵՄ 
կող մից այդ պի սի չտար բե րակ ված «վե րա բեր մուն քը» հա յաս տան յան քա ղա
քա կան դաշ տում ար ժա նա նում է շա տե րի քննա դա տութ յա նը, մա նա վանդ` 
հայ տա րար ված թշնա մու` Ադր բե ջա նի հետ զու գա հեռ վող քա ղա քա կա նութ
յան պատ ճա ռով:

Այս պես` հա	րե	ւան	 երկր	նե	րից Ի րա նը ու նի հստակ ուր վագծ վող թշնա
մա կան վե րա բեր մունք ար տա տա րա ծաշր ջա նա յին ու ժա յին կենտ րոն նե րի 
նկատ մամբ եւ մշտա պես հան դես է գա լիս ներ տա րա ծաշր ջա նա յին (նե րառ
յալ Թուր քիան եւ Ռու սաս տա նը) հա մա գոր ծակ ցութ յան գա ղա փար նե րով: 
Ե թե մին չեւ 2008թ. Վ րաս տա նի «ատ լանտ յան» ռազ մա վա րութ յու նը ԱՄՆ
ում եւ ԵՄում ըն դուն վում էր ըմբռ նու մով եւ պատ րաս տա կա մութ յամբ, ա պա 
օ գոս տոս յան պա տե րազ մից հե տո Ա րեւ մուտ քը սկսեց ա վե լի զսպվա ծութ յուն 
ցու ցա բե րել` հիմ ա կա նում Ռու սաս տա նի հետ չհա կա մար տե լու նպա տա կով: 

Արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլար Ներմուծում, մլն ԱՄՆ դոլար
2006 2007 2008 2006 2007 2008
472.1 566.4 576.1 662.9 963.9 1174.3
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Հ.ՆԻ	ԿՈ	ՂՈՍ	ՅԱՆ	 	 		 	 ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԸ	ԵՎ	ՐԱ	ՄԵՐ	ՁԵՑ	ՄԱՆ	ՃԱ	ՆԱ	ՊԱՐ	ՀԻՆ.	
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Ի հար կե` Վ րաս տա նում ցայ սօր շա րու նակ վում են եվ րո պա կան տի պօ րի նակ
նե րի վրա հիմ ված բա րե փո խում ե րը, բայց մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի ար
ձա նագ րած հե տըն թա ցը ժո ղովր դա վա րութ յան չա փա նիշ նե րից ակն հայտ 
նվա զեց րել է Եվ րո պա յի ու շադ րութ յու նը, դրան գու մա րած ֆի նան սատն տե
սա կան ճգնա ժա մից բխող դժվա րութ յուն նե րը: Կա տար յալ պայ ման նե րում 
Վ րաս տա նը կա րող էր Հա յաս տա նի բնա կան գոր ծըն կե րը դառ նալ եվ րա մեր
ձեց ման քա ղա քա կա նութ յան տի րույ թում, սա կայն ի րա կա նութ յան մեջ Հա
յաս տան Ռու սաս տան դա շին քը եւ Վ րաս տա նի ակ տիվ գոր ծըն կե րութ յու նը 
Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի հետ ա ռո չինչ են դարձ նում այդ հնա րա վո րութ յու
նը: Բա ցի դրա նից, 200304ից հե տո Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն ներն ի րենց 
ներ կա յաց նում են որ պես տա րա ծաշր ջա նի «ա մե նաեվ րո պա կան» պե տութ
յուն եւ չեն ցան կա նում ԵՄի հետ ի րենց հա րա բե րութ յուն նե րը շաղ կա պել այլ 
երկր նե րի հետ: Ադր բե ջա նը ցու ցադ րա բար հե տաքրքր ված է միայն իր ած
խաջ րած նա յին քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց մամբ (դե պի ԵՄ ար տա հան
ման 98,9%ը բա ժին է ընկ նում նավ թա գա զա յին ո լոր տին), ո րի լա վա գույն 
լու ծում է գնա հատ վում « Նա բուկ կո» գա զա տա րի կա ռու ցու մը: Մինչ դեռ Եվ
րո պան` թեեւ չա փա զանց հե տաքրքր ված է այդ ծրագ րով, բայց խիստ մտա
հոգ է, քա նի որ մար դու ի րա վունք նե րի ու հա րա կից այլ ա զա տութ յուն նե րի 
սահ մա նա փա կու մը եւ ընդ հա նուր բռնա տի րա կան վար քա գի ծը հա րա ճուն 
վտանգ են ներ կա յաց նում տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յան հա մար: 
Ա ռա վե լեւս, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի եւ Հա յաս տա նի դեմ պա տե րազմ քա
րո զող իշ խա նութ յու նը ան վերջ վե րընտր վե լու ի րա վա կան հիմ քեր ստեղ ծեց 
2009ի մար տին կա յա ցած սահ մա նադ րա կան հան րաք վեով: Թուր քիան` թե
պետ ֆոր մալի րա վա կան ա ռու մով ԵՄ ան դա մակ ցութ յան շուրջ բա նակ ցա յին 
ու ղու վրա է, բայց ի րա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ այդ հա րա բե րութ յուն նե
րը միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում դար ձել են եր կուս տեք ա նո րոշ: Թուր քիա յի 
ԱԳ նա խա րա րը նույ նիսկ 2011ի գար նա նը խո սեց վերջ նագ րի լեզ վով40, ին չը 
չնա յած հան րա յին տի րույ թում անն կատ մաց, բայց բե րեց իր քա ղա քա կան 
վնաս նե րը: Հա յաս տա նի հետ հա մա տեղ ան դա մակ ցութ յան եվ րո պա կան կա
ռույց նե րում (ԵԱՀԿ, ԵԽ) Թուր քիան շա րու նա կա բար կան խա կալ պահ վածք 
է դրսե ւո րում: Տա րա ծաշր ջա նա յին մյուս մեծ հա րե ւա նը` Ռու սաս տա նը, թեեւ 
ան թա քույց խան դով է նա յում Հա րա վա յին Կով կա սում Ա րեւ մուտ քի քա ղա
քա կա նութ յա նը, բայց ստիպ ված է այս տեղ ներդ նել ա վե լին, քան սոսկ քա ղա
քա կան ազ դե ցութ յու նը` Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի «եվ րո պա կա նա ցու մը» 
ե թե ոչ կա սեց նե լու, ա պա գո նե դան դա ղեց նե լու հա մար:

40 http://panorama.am/am/region/2011/05/31/davutohlu/; 31/05/2011



448

ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յու նը եւ 
Հա յաս տա նի «եվ րո պա կան ու ղին»

Ինչ պես ամ րագր ված է ՀՀ Ազ գա յին անվ տան գութ յան ռազ մա վա րութ յու
նում, «ՀՀ ազ գա յին անվ տան գութ յան ա ռանց քա յին խնդիրն է Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա վո րու մը»41, ուս տի այս տե ղից էլ բխում 
են ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը: Եվ րոատ
լանտ յան հա մայն քի կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում 
նույն պես այս հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման հրա մա յա կա նը զբա ղեց
նում է իր կա րե ւոր տե ղը: Սա ար տա հայտ վում է Հա յաս տա նի ա վե լի մեծ 
ներգ րավ վա ծութ յամբ, օ րի նակ, ԵԱՀԿում, ին չը պայ մա նա վոր ված է Մինսկ 
խմբի աշ խա տանք նե րով եւ նկատ վող կրա վո րա կա նութ յամբ, օ րի նակ, 
ԵԽԽՎում, որ տեղ ԼՂ հար ցով 2011թ. հուն վա րին վե րա գոր ծարկ ված են
թա հանձ նա ժո ղո վը Հա յաս տա նի կող մից դիտ վեց որ պես ոչ գոր ծըն կե րա յին 
մար տահ րա վեր` կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րութ յան կող մից:

Հա րա վա յին Կով կա սում տա րա ծաշր ջա նա յին հա կա մար տութ յուն նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծում եվ րո պա կան կա ռույց նե րի ինս տի տու ցիո նալ թույլ 
ներգ րավ վա ծութ յու նը քննա դա տութ յան ար ժա նի ա ռար կա է: Իսկ հա ջո
ղութ յան դեպ քում` եվ	րա	մեր	ձե	ցու	մը	կա	րող	է	ինք	նին	դառ	նալ	տա	րա	ծաշր-
ջա	նա	յին	անվ	տան	գութ	յան	արդ	յու	նա	վետ	հա	մա	կարգ`	հիմ	ված	«փա	փուկ	
ու	ժի»	տե	սութ	յան	վրա:

Ար ցա խում ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի, իսկ Վ րաս տա նում` ԵՄ Մո նի թո րին գի 
ա ռա քե լութ յան ներգ րավ վա ծութ յան մեջ բա ցա կա են աշ խա տանք նե րի հրա
պա րա կայ նութ յու նը եւ լուրջ հա մա կարգ վա ծութ յու նը: Ե թե ա ռա ջի նի դեպ
քում եվ րո պա կան ըն տա նի քից մաս նակ ցութ յուն ու նի միայն Ֆ րան սիան, 
իսկ բա նակ ցութ յուն ներն ըն թա նում են հույժ գաղտ նի պայ մա նա կար գով, 
ա պա Վ րաս տա նի դեպ քում շուրջ 200 ան զեն (քա ղա քա ցիա կան) դի տորդ
նե րի ա ռա քե լութ յու նը պետք է նպաս տի Վ րաս տա նում 2008ի հա կա մար
տութ յու նից հե տո ի րա վի ճա կի կա յու նաց մա նը: Ըստ էութ յան, չու նե նա լով 
Հվ. Օ սիա եւ Աբ խա զիա մուտ քի ի րա վունք, ա ռա քե լութ յու նը մշտա դի տարկ
ման է են թար կում այդ «վար չա կան սահ ման նե րում» Վ րաս տա նի կող մից 
ռազ մու ժի տե ղա կա յու մը` ըստ էութ յան, ար գելք հան դի սա նա լով նման ու
ժե րի տե ղա փոխ ման եւ դիր քա վոր ման հա մար` նվա զեց նե լով նոր ռազ մա
կան հա կա մար տութ յան բռնկու մը: Ու ժի չկի րառ ման մի ջազ գա յին ի րա վա

41 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարություն 
(հավանության է արժանացել ՀՀ Նախագահին առընթեր ազգային անվտանգության խորհրդի 
2007թ. հունվարի 26ի նիստում)  http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinearm.pdf
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Հ.ՆԻ	ԿՈ	ՂՈՍ	ՅԱՆ	 	 		 	 ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԸ	ԵՎ	ՐԱ	ՄԵՐ	ՁԵՑ	ՄԱՆ	ՃԱ	ՆԱ	ՊԱՐ	ՀԻՆ.	
ՊԱՐԶ	Ի	ՐԱ	ԿԱՆՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ԵՎ	ՑԱՆ	ԿՈՒԹ	ՅՈՒՆ	ՆԵՐ	(2008-2011)

կան սկզբուն քի պահ պա նու մը օ գոս տոս յան ճգնա ժա մի «բա ժա նա րար գծե
րի» վրա նպաս տում է կող մե րի մի ջեւ վստա հութ յան վե րա կանգն մա նը, իսկ 
ԵՄ նման փոր ձը Հա րա վա յին Կով կա սում կա րող է հե տա գա յում օգ տա կար 
ներդ րում լի նել ԼՂՀԱդր բե ջան սահ մա նին: ԵՄ	կող	մից	գոր	ծարկ	ված	«թեժ	
գի	ծը»	եւ	Մի	ջա	դե	պե	րի	կան	խար	գել	ման	ու	ար	ձա	գան	քի	մե	խա	նիզ	մը,	 ո	րի	
հո	վա	նու	ներ	քո	հան	դի	պում	են	բո	լոր	 շա	հագր	գիռ	կող	մե	րը,	 ըստ	էութ	յան,	
ինս	տի	տու	ցիո	նա	լաց	ված	ներ	կա	յա	ցում	է	այն	քա	ղա	քա	կան	պայ	մա	նա	վոր-
վա	ծութ	յուն	նե	րի,	որ	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	նա	խա	գահ	նե	րը	հանձ	նա-
ռել	են	2011թ.	մար	տին	Սո	չիում,	 բայց	ո	րը	 չի	ի	րա	կա	նաց	վում	Ադր	բե	ջա	նի	
մեր	ժո	ղա	կան	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	պատ	ճա	ռով42:	

Եզ րա հան գում եր եւ ա ռա ջար կութ յուն ներ

Քն նարկ ված ժա մա նա կաշր ջա նում, ընդ հա նուր առ մամբ, շա րու նակ
վել եւ ա մուր, անշր ջե լի հիմ քե րի վրա է դրվել Հա յաս տա նի եվ րա մեր ձեց
ման քա ղա քա կա նութ յու նը: Ար ձա նագ րե լով կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
դրա կան ներ գոր ծութ յու նը Հա յաս տա նում օ րեն քի գե րա կա յութ յան, մար դու 
ի րա վունք նե րի եւ ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան, բիզ նես մի ջա վայ րի 
կա յաց ման եւ այլ ուղ ղութ յուն նե րով, այ դո ւա մե նայ նիվ, առ ջե ւում դեռ հսկա
յա ծա վալ մար տահ րա վեր ներ եւ ա նե լիք ներ կան` սկսած ընտ րա կան գոր
ծըն թաց նե րի պատ շաճ կազ մա կեր պու մից եւ անց կա ցու մից մին չեւ քա ղա
քա կան մշա կույ թի կա յա ցում: Ո րոշ ա նե լիք ներ ար դեն իսկ ուր վագծ վում են.

ԵՄ ԱլԳ նա խա ձեռ նութ յան բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի շրջա1. 
նակ նե րում Հա յաս տա նը հա վել յալ ան գամ կա րող է բարձ րաց նել Վ րաս տա նի 
հետ` որ պես ԱՄՀ ան դամ երկ րի, ա ռեւ տուրն ա զա տա կա նաց նե լու, հատ կա
պես` դե պի եվ րո պա կան շու կա ներ տա րանց ման պայ ման նե րը բա րե լա վե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան հար ցը: Տա րան ցիկ բեռ նա փո խադ րում ե րի պայ մա նա
կար գի դյու րաց մա նը զու գա հեռ` պետք է մտա ծել Վ րաս տա նի հետ ներդ րում
նե րի եր կուս տեք խրա խուս ման եւ պաշտ պա նութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րի հստա կեց ման մա սին: Այս եր կու ուղ ղութ յուն նե
րը կա րող են տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 
ստեղ ծել` հատ կա պես հայ գոր ծա րար նե րի հա մար: 

Կր կին վե րա դառ նա լով Թուր քիա յի հետ ցա մա քա յին սահ ման նե րը 2. 
բա ցե լու եւ մին չեւ 2010թ. բա նակց ված պար տա վո րութ յուն նե րը վեր ջի նիս 

42 Президенты России, Азербайджана и Армении приняли в Сочи совместное заявле
ние по карабахской проблеме: текст. 
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/armenia/1380945.html  05032011



450

ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

կող մից կա տա րե լու խնդրին, ԱլԳ նա խա ձեռ նութ յան տնտե սա կան բա ղադ
րի չը թույլ է տա լիս բարձ րաց նել նաեւ Թուր քիա յի կող մից ԵՄ Մաք սա յին 
միութ յան կա նոն նե րը խախ տե լու, մաս նա վո րա պես Միութ յան այլ ան դամ
նե րի (ա սենք` Գեր մա նիա յի) ու եր րորդ երկր նե րի ( Հա յաս տա նի) մի ջեւ ընդ
հա նուր սահ մա նը փա կե լու եւ նրանց ա ռեւտ րա յին հնա րա վո րութ յուն ներն 
ար հես տա կա նո րեն սահ մա նա փա կե լու մա սին խնդի րը: Այս հար ցը 1996թ. 
ի վեր, երբ Թուր քիան դար ձավ Մաք սա յին միութ յան լիի րավ ան դամ, քա ղա
քա կա նից վե րած վել է նաեւ ի րա վա կան խնդրի: 

Որ պես երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մար տահ րա վեր, 3. 
Հա յաս տա նը ԵՄի հետ կա րող է բա նակ ցել ինչ պես ԼՂՀի հետ կապ ված` 
«ներգ	րավ	վա	ծութ	յուն	ա	ռանց	ճա	նաչ	ման» քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց
ման, այն պես էլ հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման ո րե ւէ «ճա նա պար հա յին 
քար տե զի» ստո րագ րու մից հե տո` պե տա կան շի նա րա րութ յան (state building
անգլ.) մեջ ԵՄի ա ռա վել ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յան հնա րա վո րութ յուն
նե րի շուրջ: Ե թե նույ նիսկ ԵՄը` որ պես կազ մա կեր պութ յուն, մի ջազ գա յին 
ման դատ չստա նա Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում խա ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յուն 
(peacekeepingանգլ.) ի րա կա նաց նե լու հա մար, ակն հայտ է, որ հենց այս 
կազ մա կեր պութ յան ինս տի տու ցիո նալ օ ժան դա կութ յամբ են հե տաքրքր ված 
ԼՂՀ իշ խա նութ յուն նե րը` պե տա կա նա շի նութ յան ամ րապնդ ման գոր ծում:

2010ից եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի ֆի նան սա վոր մամբ մեկ նար4. 
կած «Եվ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա մար» 
(European Partnership for the Peaceful Settlement of the Conflict over Nagorno
Karabakhանգլ.) ծրա գի րը լավ սկիզբ է չճա նաչ ված հան րա պե տութ յան հետ 
ԵՄ գոր ծըն կեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մա կար դա կով 
շփում ե րը բա րե լա վե լու հա մար: ԼՂՀ իշ խա նութ յուն նե րը նույն պես պետք է 
ջան քեր գոր ծադ րեն ծրագ րա յին կոն սոր ցիու մի ան դամ ե րի հետ աշ խա տե
լու հա մար:

Քա նի որ մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րի եւ ա զա տութ յուն նե րի 5. 
եվ րո պա կան ար ժեք նե րից է նաեւ փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը, ԱլԳի43 եւ ԵԽի շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նը կա րող 
է բարձ րաց նել հա րե ւան Վ րաս տա նում եւ Ադր բե ջա նում այ լատ յա ցութ յան 
ու թշնա մութ յան քա րոզ մա նը դի մա կա յե լու նպա տա կով ա ռան ձին կրթա

43 ԵՄ ԱլԳ շրջանակներում նման հնարավորություն է ընձեռում, օրինակ, Եվրոպական 
Խորհրդարանի 2010թ. մայիսի 20ի բանաձեւով, կետ 47: Տե’ս European Parliament resolu
tion of 20 May 2010 on the need for an EU strategy for the South Caucasus (2009/2216(INI)); 
20 May 2010. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7TA2010
0193&language=EN
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կանու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե րի եւ այլ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հար
ցը` հա սա րա կա կան ակ տիվ հատ վա ծին (Ադր բե ջա նի դեպ քում` պե տա կան 
օ ժան դա կութ յամբ գոր ծող) հա կա հայ քա րոզ չութ յան վնաս նե րից զերծ պա
հե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես` Ռա սիզ մի եւ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
դեմ եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի` Ադր բե ջա նի վե րա բեր յալ հեր թա կան զե
կույ ցը (2011ի մա յիս) եւ Վ րաս տա նում հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կի հստա կեց ման հար ցի շուրջ ա ռա ջա ցած հա յատ յա ցութ յան 
քա րո զը այդ երկ րում վեր ջին ժա մա նակ նե րի «զգո նութ յան կո չերն» են: Ա ռա
ջարկ վող ծրագ րե րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել Մար դու ի րա վունք նե րի (ազ
գա յին) պաշտ պա նի գրա սեն յակ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար:

Ժո ղովր դա վա րութ յան զար գա ցու մը եւ ներ պե տա կան կա յու նութ յան 6. 
հաս տատ մա նը միտ ված պե տա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը հզոր խթան 
կա րող է հան դի սա նալ ԵՄի հետ « Շար ժու նա կութ յան եւ անվ տան գութ յան» 
պակ տի ըն դուն ման հա մար: Ակն հայտ է, որ Հա յաս տա նի դեպ քում սահ մա
նա յին ան ցա կե տե րում անվ տան գութ յան մա կար դա կը բարձր է, եւ քա ղա քա
ցի նե րի ա ռան ձին խմբե րի նկատ մամբ վի զա յին պայ մա նա կար գի ա զա տա
կա նաց ման քա ղա քա կա նութ յու նը մե ծա պես կախ ված է այլ բա րե փո խում
նե րի, մաս նա վո րա պես ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի բա րե լա վու մից: Այս 
ա ռու մով 2012թ. մա յի սին սպաս վող խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը 
կա րող են կա րե ւոր հանգր վան դառ նալ: 

Ինչ պես փաս տում է ԵՀՔ տա րա ծաշր ջա նի վե րա բեր յալ 2011թ. մա7. 
յի սին հրա պա րակ ված ԵՄ պաշ տո նա կան զե կույ ցը, «ա ջակ ցութ յու նը հա րե
ւան նե րին պայ մա նա կան է» եւ այն կախ ված է լի նե լու ժո ղովր դա վա րութ
յան ու օ րեն քի գե րա կա յութ յան ա ռա ջըն թա ցով44: Հաշ վի առ նե լով ընդ դի
քութ յունիշ խա նութ յուն ինս տի տու ցիո նալ երկ խո սութ յու նը եւ ա ռող ջա ցող 
ներ քա ղա քա կան հա մա կար գը, Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը կա րող են 
գրանց ված ա ռա ջըն թա ցը ցու ցադ րե լու հա մար 2012ի ընտ րութ յուն նե րին 
ներգ րա վել ա մե նա լայն դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի` եվ րո պա կան բո
լոր շա հագր գիռ կա ռույց նե րից: Վ րաս տա նի ժո ղովր դա վա րութ յան հե տըն
թա ցի հա մա տեքս տում Հա յաս տա նը կա րող է վե րագտ նել 19901995թթ. 
«ժո ղովր դա վա րութ յան կղզյա կի» վար կը (ներ կա յիս մի տում ե րի պահ պան
ման պա րա գա յում):

44 A New Response to a Changing Neighbourhood. A review of European Neighbourhood 
Policy. EU official report. 25/05/2011. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf



452

ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՀՀ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
ՌԱՀՀԿ	փոր	ձա	գետ

 Նա խա բան

 Սույն հոդ վածն ընդգր կում է 2011թ. ա ռա ջին չորս ա միս նե րին ՀՀ 
ներ քա ղա քա կան աս պա րե զում տե ղի ու նե ցած հիմ ա կան քա ղա
քա կան գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծութ յու նը: Ու սում ա սի րութ յան 

հա մար ընտր ված ժա մա նա կա հատ վա ծը հա մընկ նում է ա րա բա կան աշ խար
հում բռնկած հե ղա փո խա կան ցնցում ե րի սկզբնա կան եւ ա մե նաակ տիվ 
փու լի հետ, եւ այս ա ռու մով ա ռան ձին հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում 
 Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան դաշ տում «ա րա բա կան գար նան» հնա րա վոր 
ազ դե ցութ յան թե մա յի ար ծար ծու մը: 

Ու սում ա սիր վող ժա մա նա կա հատ վածն ու շագ րավ է նաեւ նրա նով, որ 
այդ ըն թաց քում տեղ գտած զար գա ցում ե րը, շատ մեկ նա բան նե րի գնա հա
տա կա նով, մա սամբ ան նա խա դեպ ու բա ցա ռիկ էին: Դ րանց դի տար կու մը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բա ցա հայ տե լու հա յաս տան յան ար դի քա ղա քա
կան գոր ծըն թաց նե րի ընդ հա նուր տրա մա բա նութ յու նը:

Խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծի քա ղա քա կան վայ րի վե րում ե րը 
ՀՀ իշ խա նա կան եւ ընդ դի մա դիր ճամ բար նե րում ա ռանձ նա նում էին ոչ միայն 
սերտ փոխ կա պակց վա ծութ յամբ, այ լեւ ըն թա նում էին հա սա րա կութ յան մի 
ստվար հատ վա ծի քա ղա քա ցիա կան ակ տի վաց մա նը զու գա հեռ:
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Է.ՎԱՐ	ԴԱՆ	ՅԱՆ	 ՀՀ	ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
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 Մի շարք դի տար կում ե րի հա մա ձայն` այդ գոր ծըն թաց նե րի մե ծա մաս
նութ յունն իշ խա նա կան ճամ բա րի ներ սում հան գեց րել է կոա լի ցիոն ու ժե րի 
հա մախմբ ման խո րաց մա նը, իսկ ընդ դի մա դիր ճամ բա րում, հա կա ռա կը` ու
ժե րի ո րո շա կի մաս նատ մա նը:

ՀՀԿ նա խա ձեռ նութ յամբ իշ խա նա կան կոա լի ցիա կազ մող կու սակ ցութ
յուն նե րը ստո րագ րե ցին նոր հու շա գիր, ո րով մի կող մից` ա վե լի ամ րապնդ
վեց կոա լի ցիա յում  Հան րա պե տա կա նի գե րիշ խող դիր քը, մյուս կող մից` զգա
լիո րեն թու լա ցան « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յան` որ պես իշ խա
նա կան ճամ բա րում հա րա բե րա կա նո րեն ան կախ եւ ՀՀԿին մրցա կից ու ժի, 
դիր քե րը: Ըստ էութ յան, կոա լի ցիոն նոր հու շա գի րը, որն, ի դեպ, ո մանց կող
մից ո րակ վեց հա կա ժո ղովր դա վա րա կան ու հա կա սահ մա նադ րա կան, միտ
ված էր բա ցա ռե լու նե րիշ խա նա կան մրցակ ցութ յու նը եւ եր կա րա ժամ կետ 
կտրված քով ա պա հո վե լու նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի շուրջ կոա լի ցիոն 
ու ժե րի հա մախմբ վա ծութ յու նը: 

 Ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում մեծ էր ընդ դի մա դիր  Հայ ազ գա
յին կոնգ րե սի մաս նակ ցութ յան չա փա բա ժի նը, ո րը Ե րե ւա նում անց կաց րեց 
բազ մա հա զա րա նոց մի շարք հան րա հա վաք ներ:  Կոնգ րեսն, ի վեր ջո, ներ
կա յաց րեց ե րեք պա հանջ եւ հայ տա րա րեց, որ դրանց կա տար ման դեպ քում 
պատ րաստ է երկ խո սել իշ խա նութ յուն նե րի հետ: Այդ ի մաս տով կա րե ւո
րա գույն հանգր վան ներ էին 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի առն չութ յամբ 
ա զա տազրկ ված ընդ դի մա դիր նե րի ա զատ ար ձա կու մը նա խա պատ րաս տող 
հիմ քե րի ստեղ ծու մը, Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հան րա հա վաք նե րի ար
տո նու մը եւ մարտ յան դեպ քե րի նոր ու սում ա սի րութ յան անց կաց ման վե րա
բեր յալ իշ խա նութ յան հա վաս տիա ցում ե րը: 

 Տար վա ա ռա ջին 4 ա միս նե րի ներ քա ղա քա կան կա րե ւոր ի րա դար ձութ
յուն նե րից մեկն էլ «ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան հան րա յին աշ խու ժա
ցում էր, մաս նա վո րա պես` նրա ա ռաջ նորդ  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի ի րա
կա նաց րած հա ցա դու լի գոր ծո ղութ յու նը, ո րը նկա տե լի հե տա գիծ թո ղեց: Այն 
մի կող մից` ա վե լի խո րաց րեց ՀԱԿ« Ժա ռան գութ յուն» հա կա սութ յուն նե րը, 
մյուս կող մից էլ` ընդ դի մա դիր դաշ տում հայտն վեց կտրուկ իշ խա նա փո խութ
յուն պա հան ջող եւ, միա ժա մա նակ, քա ղա քա կան պայ քա րի նոր ձե ւա չա փեր 
փոր ձար կող եւս մեկ ուժ:

 Ներ քա ղա քա կան հե տաքր քիր ի րա դար ձութ յու նե րից հի շա տա կե լի է ԱԼՄ 
հոլ դին գի հիմ ա դիր,  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան նա խա գահ  Տիգ րան 
 Կա րա պետ յա նի` իշ խա նութ յուն նե րի դեմ ուղղ ված ակ տիվ հան րա հա վա քա
յին գոր ծու նեութ յու նը, ո րի կրա կը, սա կայն, շուտ մա րեց:
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  Քա ղա քա կան դաշ տում ու րույն դի մա գիծ դրսե ւո րե ցին ընտ րութ յուն նե
րին մաս նակ ցել չցան կա ցող եւ նոր հան րա պե տութ յան ստեղծ ման ջա տա գով 
« Սար դա րա պատ» հա սա րա կա կանքա ղա քա կան շար ժու մը, որն ին տեն սիվ 
կա յաց ման փու լում էր գտնվում, ինչ պես նաեւ` ՀՅԴի «Ք վեն ուժ է. ընտ րա
կան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան հա սա րա կա կան շար ժում» նա խա ձեռ
նութ յու նը, ո րը, սա կայն, հա սա րա կա կան մեծ հնչե ղութ յուն ու ա ջակ ցութ յուն 
չստա ցավ:

 Վեր ջա պես` տա րեսկզ բի ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես 
փաս տում են շատ դի տորդ ներ, զգա լի դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցան ար տա
քին սուբ յեկտ նե րը, հատ կա պես` Ա րեւ մուտ քը, ո րը ջան քեր էր ցու ցա բե րում, 
որ պես զի կա յա նա իշ խա նութ յունընդ դի մութ յուն երկ խո սութ յու նը:

 

1. «Ա րա բա կան գար նան» հո վե րը եւ հա յաս տան յան ոչ տիտ ղո սա յին 
ո րոշ ընդ դի մա դիր ու ժե րի աշ խու ժա ցու մը 

2011թ. հուն վա րի սկզբին  Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան կյան քը կտրուկ 
աշ խու ժա ցավ: Ու շագ րավ է, որ դրա «մե ղա վո րը» ոչ իշ խա նա կան կոա լի
ցիան էր, ոչ էլ ա մե նա խո շոր ընդ դի մա դիր ուժ հա մար վող ՀԱԿը, այլ ԱԼՄ 
հե ռուս տաըն կե րութ յան սե փա կա նա տեր եւ ԺԿ նա խա գահ  Տիգ րան  Կա րա
պետ յա նը:

 Պարտ վե լով հե ռուս տա հա ճա խա կա նութ յուն նե րի մրցույ թում,  Կա րա պետ
յա նը շա տե րի հա մար անս պա սե լիո րեն կազ մա կեր պեց բազ մա հա զա րա նոց 
մի քա նի հան րա հա վաք ներ:  Զանգ վա ծա յին այդ մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նակ 
նա ոչ միայն բո ղո քում էր ԱԼՄի, իր կար ծի քով, ա պօ րի նի ե թե րազրկ ման 
դեմ, այ լեւ` որ դեգ րե լով կոշտ ընդ դի մա դիր հռե տո րա բա նութ յուն, բարձ րաց
նում էր ընդ հա նուր քա ղա քա կան հար ցեր:  Բո ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րի հիմ
նա կան կար գա խոս ներն էին. «Ոչ` բռնա պե տութ յա նը», «Ոչ` ա նար դա րութ յա
նը», « Հե րիք է հա լա ծեք ժո ղովր դին»: 

 Կա րա պետ յանն իշ խա նութ յա նը ներ կա յաց րեց սո ցիալտնտե սա կան եւ 
ընդ հա նուր քա ղա քա կան բնույ թի մի շարք պա հանջ ներ: Իսկ հուն վա րի 17
ին  Մա տե նա դա րա նին հա րող տա րած քում կա յա ցած բո ղո քի զանգ վա ծա յին 
մի ջո ցառ ման ժա մա նակ, որն, ի դեպ, շա տե րի գնա հա տա կա նով` ա մե նա մար
դա շատն էր, ԺԿ ա ռաջ նոր դը վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց իշ խա նութ յուն նե րին: 
 Նա հայ տա րա րեց, որ ե թե վեր ջին ներս մին չեւ փետր վա րի 28ը ի րենց կող մից 
ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի կա պակ ցութ յամբ ո րե ւէ քայլ չձեռ նար կեն, ա պա 
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Է.ՎԱՐ	ԴԱՆ	ՅԱՆ	 ՀՀ	ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
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ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ1 ի րենք «ո՛չ» կա սեն այս իշ խա նութ
յուն նե րին: Իսկ փետր վա րի 16ին կա յա ցած կու սակ ցութ յան հա մա ժո ղո վը 
17 կե տե րից բաղ կա ցած «հան րա յին պա հան ջա գիր» ներ կա յաց րեց նա խա
գահ  Սերժ  Սարգս յա նին:

« Ժա ռան գութ յու նը» տա րեսկզ բից մեծ ու շադ րութ յուն էր դարձ նում Ընտ
րա կան օ րենսգր քի բա րե փոխ ման խնդրին:  Նա հան դես էր գա լիս ընդ դի մութ
յան գոր ծուն մաս նակ ցութ յամբ նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քի ըն դուն ման անհ
րա ժեշ տութ յան մա սին գա ղա փա րով:  Կու սակ ցութ յունն ու ներ Ընտ րա կան 
օ րենսգր քի բա րե լավ մանն ուղղ ված սե փա կան ա ռա ջարկ նե րը: Դ րան ցից էին, 
օ րի նակ, հար յուր տո կո սա նոց հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գի ըն դու նու մը, 
քվեար կող նե րի ցու ցա կի հրա պա րա կայ նա ցու մը եւ այլն:  Սա կայն իշ խա նութ
յու նը, ինչ պես նշում էին կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, նույ նիսկ պատ
րաստ չէ այս հար ցե րի շուրջ երկ խո սութ յուն սկսե լու ընդ դի մութ յան հետ: 

Անդ րա դառ նա լով ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րի թե մա յին, կու սակ
ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պար զա բա նում էին, որ ի րենք հե ղա փո խա կան 
լու ծում ե րի կողմ ա կից չեն, ո րով հե տեւ դա ծայ րա հեղ մի ջոց են հա մա րում` 
չնա յած չեն բա ցա ռում նաեւ այդ ճա նա պար հը: « Ժա ռան գութ յու նը» նշում էր, 
որ ին քը խոր քա յին հա մա կար գա յին փո փո խութ յուն նե րի կողմ ա կից էր2: Այդ 
կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խոս քով` ի րենք դեմ չեն ընդ դի մութ յան 
միա վոր մա նը, սա կայն դրա հա մար պետք է միա սին աշ խա տե լու մշա կույթ 
ու նե նալ:

 Փետր վա րին « Ժա ռան գութ յու նը» հան դես ե կավ հայ տա րա րութ յամբ` հոր
դո րե լով ընդ դի մութ յա նը հան դես գալ Ընտ րա կան օ րենսգր քի բա րե փո խում
նե րի պա հան ջի միաս նա կան նա խագ ծով:  Կու սակ ցութ յան հա մոզ մամբ` իշ
խա նութ յան կող մից մշակ ված նա խա գի ծը ոչ թե բա րե փո խում է ԸՕն, այլ 
ա վե լի լայն դուռ է բա ցում ընտ րա կեղ ծիք նե րի եւ ընտ րա խախ տում ե րի առ
ջեւ: « Ժա ռան գութ յան» կար ծի քով` ԸՕի իր մշա կած տար բե րա կը կա րող է 
լավ մեկ նա կետ լի նել, որ պես զի ընտ րա կան բա րե փո խում ե րի հար ցում ընդ
դի մութ յու նը հան դես գա միաս նա բար: Ուս տի ընդ դի մա դիր գոր ծըն կեր նե
րին կոչ էր ա նում ձեռ նա մուխ լի նել այ լընտ րան քա յին միաս նա կան նա խագ
ծի շուրջ հա մա ձայ նութ յան հաս նե լու քննար կում ե րին3: 

 Վե րոնշ յալ գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ` կու սակ ցութ յու նը ջա նադ րո րեն սա
տա րում էր սո ցիա լա կան բնույ թի տար բեր խնդիր նե րի առն չութ յամբ կազ
մա կերպ վող բո ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րին:  Հատ կան շե լի է « Ժա ռան գութ յան» 

1 http://www.azatutyun.am/content/article/2281161.html?page=3, 19.01.2011
2 http://www.1in.am/arm/ar menia_intervi ew_7457.html, 21.01.2011
3 http://heritage.am/pr/080211arm.htm, 08.02.2011
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ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

գոր ծուն մաս նակ ցութ յու նը վրա ցա կան պետ հա մա րա նիշ նե րով ավ տո մե քե
նա նե րի տե րե րի, ինչ պե սեւ բա ցօթ յա ա ռեւտ րով զբաղ վող քա ղա քա ցի նե րի 
բո ղո քի զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում ե րին:

« Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը ընդ դի մութ յան 
միա վո րու մը հա մա րում էր անհ րա ժեշտ, սա կայն այդ պա հի դրութ յամբ՝ քիչ 
հա վա նա կան: Ն րա ա սե լով` ե թե միա վո րում անհ նար լի նի, ա պա « Ժա
ռան գութ յու նը» այ լընտ րան քա յին ծրագ րով ա ռան ձին կմաս նակ ցի ինչ պես 
խորհր դա րա նա կան, այն պես էլ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին4: 

 Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յու նը 2011ի քա ղա քա կան գոր ծըն
թաց մտավ  Հա յաս տա նի սո ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճա կի մա սին իր տես
լա կա նով: ՀՅԴն  հայ տա րա րեց, որ երկ րի սո ցիալտնտե սա կան ի րա վի ճա
կի վատ թա րա ցու մը հա սել է ծայ րա հեղ մա կար դա կի:  Կու սակ ցութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ ներն այդ հան գա ման քով էին հիմ ա կա նում պայ մա նա վո րում 
փո ղոց դուրս ե կած մարդ կանց բո ղո քի տա րաբ նույթ գոր ծո ղութ յուն նե րը5: 
 Հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ իշ խա նութ յունն ի զո րու չէ դուրս բե րել եր կի րը 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, ՀՅԴն  հոր դո րում էր ա մեն ինչ ա նել` խու սա փե լու 
հա մար ա րա բա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցող խմո րում ե րի կրկնութ յու
նից, ո րով հե տեւ սո ցիա լա կան բուն տը, ըստ դաշ նակ ցա կան նե րի, կա րող է 
խա թա րել սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յու նը:

Հ նա րա վոր է` նաեւ այդ մո տե ցում էր պատ ճա ռը, որ ՀՅԴն չ կազ մա կեր
պեց եւ չմաս նակ ցեց բո ղո քի ո րե ւէ զանգ վա ծա յին ակ ցիա յի:  Սա կայն կու
սակ ցութ յու նը փետր վա րի կե սե րին նա խա ձեռ նեց «Ք վեն ուժ է» կար գա խո
սով «Ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան հա սա րա կա կան շար ժու
մը», ո րը կազ մա կեր պիչ նե րի ա սե լով` քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յու նից զերծ 
զուտ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն էր:  Թեեւ կու սակ ցութ յու նը հայ
տա րա րեց, թե շարժ մա նը միա ցել են ոչ կա ռա վա րա կան մի շարք կազ մա
կեր պութ յուն ներ, սա կայն հա սա րա կութ յան կող մից այն մեծ ու շադ րութ յան 
չար ժա նա ցավ:

 Դաշ նակ ցութ յունն ա րագ իշ խա նա փո խութ յան գա ղա փա րը մեր ժում էր 
այն հիմ ա վոր մամբ, թե դա ի րա տե սա կան ու քա ղա քա կիրթ տար բե րակ չէ: 
 Կու սակ ցութ յան վե րոնշ յալ նա խա ձեռ նութ յան էութ յունն այն էր, որ մարդ
կանց պետք է հաս կաց նել` տեր կանգ նել ի րենց ձայ նին6: Այդ ձեռ նար կը 
փաս տո րեն ա րագ իշ խա նա փո խութ յան գա ղա փա րին ՀՅԴի այ լընտ րանք 
էր, ո րը նպա տակ ու նի ընտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման մի ջո ցով ժո ղովր

4 http://www.aza tu ty un.am /content/article/2301557.html, 08.02.2011
5 տես, օրինակ` http://news.am/arm/news/46367.html, 31.01.2011
6 http://www.a1plus.am/am/politics/2011/02/18/dashnaks, 18.02.2011
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դաիշ խա նութ յուն հաս տա տել երկ րում:  Դաշ նակ ցութ յան կար ծի քով` ներ քա
ղա քա կան ի րա վի ճա կի սրման ու ղին խո ցե լի է դարձ նում ար տա քին աշ խար
հում  Հա յաս տա նի դիր քե րը, ա ռա ջաց նում ցնցում, ո րից ան պայ ման կօգտ վի 
հենց նման ի րա վի ճա կի սպա սող թշնա մին7: 

ՀՅԴն  հայ տա րա րեց, որ ոչ մի դեպ քում չի վե րա դառ նա կոա լի ցիա8, փաս
տո րեն հաս կա նալ տա լով, որ առն վազն մին չեւ ընտ րութ յուն ներ հան դես կգա 
ընդ դի մա դիր ու ժի դիր քե րից եւ հա վակ նում է ստա նալ ընդ դի մա դիր զանգ
վա ծի ձայ նե րի մի մա սը:  Կու սակ ցութ յու նը վստահ էր, որ ի րենց ա ռա ջար
կած քա ղա քա ցիա կան ծրագ րա հեն քի վրա հնա րա վոր է ա պա հո վել տար բեր 
ընդ դի մա դիր ու ժե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, քան զի քա ղա քա կան ու ժե րի 
տար բեր գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը թույլ չեն տա լիս այլ ձե ւա չա փի միա
վո րում եր ստեղ ծել:

 

2.  Հայ ազ գա յին կոնգ րես (ՀԱԿ). հան րա հա վա քա յին կրքեր 

 Քա ղա քա կան տար վա մեկ նար կին ՀԱԿը հայ տա րա րեց, որ շա րու նա կե
լու է ակ տիվ պայ քա րը` այդ թվում հան րա հա վա քա յին:  Վեր ջինս քա ղա քա
պե տա րան պար բե րա բար հայ տեր էր ներ կա յաց նում` Ա զա տութ յան հրա պա
րա կում հան րա հա վաք ներ անց կաց նե լու հա մար:  Սա կայն քա ղա քա պե տա
րա նը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ հրա պա րա կում անց կաց վե լու են մար զա կան 
եւ մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում եր, շա րու նակ մեր ժում էր: Այդ պատ ճա ռով 
ա ռա ջին հան րա հա վաք ներն անց կաց վե ցին  Մա տե նա դա րա նին հա րող տա
րած քում:

ՀԱԿի ե լույթ նե րում մեծ տեղ էր գրա վում կեղծ եւ ի րա կան ընդ դի մութ
յան տար բե րակ ման անհ րա ժեշ տութ յան թե ման: Օ րի նակ` հուն վա րի 21ին 
տված ա սու լի սում ՀԱԿ հա մա կար գող  Լե ւոն  Զու րաբ յա նը նշեց ի րա կան եւ 
կեղծ ընդ դի մութ յան շատ պարզ բա ցա հայտ ման մեկ չա փա նիշ: Ըստ նրա, 
ե թե հան րա հա վա քի օ րը իշ խա նութ յուն նե րը չեն փա կում ճա նա պարհ նե րը` 
ու րեմ հան րա հա վաք կազ մա կեր պող ուժն ընդ դի մա դիր չէ: Ո րոշ մեկ նա
բան ներ ՀԱԿի կող մից ի րա կան եւ կեղծ ընդ դի մութ յան թե մա յի ար ծար ծու
մը պայ մա նա վո րե ցին ընդ դի մա դիր դաշ տը մո նո պո լաց նե լու` նրա ցան կութ
յամբ, որ պես զի հա սա րա կութ յան մեջ ձե ւա վոր վի ըն կա լում, թե ՀՀում «միակ 
եւ ի րա կան» ընդ դի մութ յու նը ՀԱԿն  է:

7 http://www.hraparak.am/2011/02/25/hydnishkhanapokhutyuneuzumhetnelancncum/, 
25.02.2011
8 http://www.a1plus.am/am/politics/2011/02/11/artsvikminasyan, 11.02.2011
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 Կոնգ րե սը տա րեսկզ բից սկսեց պնդել, թե  Հա յաս տա նում հա սու նա նում է 
հան րա յին ընդվ զում սո ցիա լա կան հո ղի վրա:  Սո ցիալտնտե սա կան ծանր վի
ճա կից դուրս գա լու հա մար ՀԱԿի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա ռա ջար կում էին ի րա
կա նաց նել ար մա տա կան բա րե փո խում եր, ին չը, նրանց կար ծի քով, ի վի ճա կի 
չէ ա նել  Հա յաս տա նի ոչ օ րի նա կարգ եւ կո ռում պաց ված իշ խա նութ յու նը9:

Ո րոշ դի տար կում ե րի հա մա ձայն`  Կոնգ րե սի քայ լերն ուղղ ված էին այն 
հա մոզ մուն քի սեր ման մա նը, որ նա ներ քա ղա քա կան կա յու նութ յուն ա պա հո
վե լու եւ ժո ղովր դի ցա սու մը զսպե լու ու նակ ուժ է։  Կոնգ րե սը միա ժա մա նակ 
շա րու նա կում էր պնդել ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման անհ րա
ժեշ տութ յու նը եւ հա մա րում էր, որ սո ցիա լա կան խնդիր նե րը պետք է լուծ վեն 
քա ղա քա կան պա հանջ նե րի կա տար մամբ։

ՀԱԿը նշում էր, որ ին քը միշտ ե ղել է ընդ դի մութ յան միա վոր ման կողմ
նա կի ցը, սա կայն կար ծում է, որ մյուս ընդ դի մա դիր ու ժե րը դրան պատ րաստ 
չեն10։  Փաս տո րեն` թեեւ բո լոր ընդ դի մա դիր ու ժերն ի րենց դիր քա վո րում էին 
որ պես ընդ դի մութ յան միա վոր ման կողմ ա կից ներ, միա վոր ման ո րե ւէ գոր
ծըն թաց տե ղի չէր ու նե նում, ա մեն մեկն ա ռան ձին վերց րած հայ տա րա րում 
էր, որ մա ցած ու ժե րը պատ րաստ չեն դրան: 

 Փետր վա րի 18ին կա յա ցավ ՀԱԿի 2011թ. ա ռա ջին հան րա հա վա քը, որ
տեղ ա ռա ջարկ ե ղավ ող ջու նել ա րա բա կան աշ խար հի այն ժո ղո վուրդ նե րին, 
ով քեր դուրս են ե կել ա զա տագ րա կան պայ քա րի։  Հան րա հա վա քը վա րող` 
ՀՀՇ վար չութ յան նա խա գահ Ա րամ  Մա նուկ յա նը նշեց, որ ինչ պես 20 տա րի 
ա ռաջ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յից ե կան տաք քա մի ներ, եւ հա յե րը միա ցան այն
տեղ ծա վալ վող ժո ղովր դա վա րա կան շար ժում ե րին, հի մա էլ տաք քա մի ներ 
են գա լիս աֆ րիկ յան երկր նե րից11։  Կոնգ րե սի այդ հռե տո րա բա նութ յու նը շա
տե րին հիմք տվեց են թադ րե լու, որ ՀԱԿը կփոր ձի օգտ վել հե ղա փո խա կան 
ա լի քից եւ թափ կհա ղոր դի իր պայ քա րին: Ն ման են թադ րութ յան հա մար կա
յին այլ հիմ քեր եւս. Հ րանտ  Բագ րատ յանն իր ե լույ թում կար ծիք հայտ նեց, 
որ երկ րում առ կա վատ թա րա գույն վի ճա կից հնա րա վոր է դուրս գալ միայն 
հե ղա փո խա կան պայ քա րի մի ջո ցով։  Նախ կին վար չա պե տը հա մոզ ված էր, 
որ  Ղա րա բա ղի խնդրի առ կա յութ յու նը հե ղա փո խա կան պայ քա րից հրա ժար
վե լու պատ ճառ չէ։ Ա վե լին` նա գտնում էր, որ հար կա վոր է հե ղա փո խա կան 
պայ քար մղել հենց հա նուն  Ղա րա բա ղի։

 Լե ւոն  Տեր Պետ րոս յանն իր հեր թին շեշ տեց, որ ՀԱԿի հա մար  Ղա րա բա
ղի խնդի րը միշտ ե ղել է որ պես կաշ կան դող գոր ծոն` հա վե լե լով, սա կայն, որ 

9 http://www.azatutyun.am/content/article/2290225.html, 28.01.2011
10 http:// ww w.armradio.am/arm/news/?part=pol&id=41012, 16.02.2011
11 http://www.armtimes.com/ru/node/22930, 19.02.2011
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հու սա հա տութ յան եզ րին հա սած ժո ղո վուր դը մի օր կա րող է թքել թե՛  Կոնգ
րե սի կար ծի քի, եւ թե՛ նույ նիսկ  Ղա րա բա ղի վրա: Ո րոշ մեկ նա բա նութ յուն նե
րի հա մա ձայն` ՀԱԿ ա ռաջ նոր դը դրա նով ակ նար կում էր, որ  Կոնգ րեսն ին քը 
հե ղա փո խա կան գոր ծո ղութ յուն ներ նա խա ձեռ նող չէ, բայ ցեւ ժո ղովր դի ինք
նա բուխ ցա սու մը չի զսպի, ե թե իշ խա նութ յուն նե րը չգնան ՀԱԿին ըն դա ռաջ: 
Իսկ հան րա հա վա քի վեր ջում  Տեր Պետ րոս յա նի հայ տա րա րութ յու նը, թե 
« Սարգս յա նի «մու բա րա քա ցու մը» ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց է», շա տե րի 
շրջա նում, հատ կա պես` ե րի տա սարդ նե րի, նկա տե լի խան դա վա ռութ յուն եւ 
հե ղա փո խա կան տրա մադ րութ յուն ներ ա ռա ջաց րեց:

Այ դու հան դերձ` խո շոր հաշ վով պարզ դար ձավ, որ  Կոնգ րե սը չի պատ
րաստ վում մոտ ա պա գա յում դի մել կտրուկ, հե ղա փո խա կան գոր ծո ղութ յուն
նե րի:  Հան րա հա վա քից հե տո կա յա ցած եր թի վեր ջում, երբ մի խումբ ե րի տա
սարդ ներ ցան կա նում էին նստա ցույց ա նել Հ յու սի սա յին պո ղո տա յում, ՀԱԿ 
ղե կա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` ող ջու նե լով հան դերձ ա րագ իշ խա նա
փո խութ յան հաս նե լու` նրանց ցան կութ յու նը, ե րի տա սարդ նե րին ետ պա հե
ցին այդ քայ լից` նշե լով, որ ա մեն ինչ հաշ վարկ ված է, եւ նստա ցույց ա նելն 
ի րենց պլան նե րի մեջ ա ռայժմ չի մտնում12: 

3. «Ա րա բա կան գա րու նը»` ՀՀ կոա լի ցիոն հու շագ րի ա րա գա ցու ցիչ
 
Իշ խա նութ յուն նե րը հենց տա րեսկզ բից սկսե ցին խո սել ա ռա ջի կա ընտ

րութ յուն նե րից: Ն րանք հայ տա րա րե ցին, որ պատ րաստ են այն պես անց կաց
նել ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րը, որ դրանք դույզն իսկ չհա րու ցեն ինչ պես 
հայ հա սա րա կութ յան, այն պես էլ մի ջազ գա յին հան րութ յան կաս կած նե րը13: 
Տ պա վո րութ յունն այն պի սին էր, որ իշ խա նութ յուն ներն ան հանգս տա ցած են 
ի րենց դիր քե րը պահ պա նե լու խնդրով, քան զի մտա վա խութ յուն ու նեն, որ 
ա րա բա կան աշ խար հում սկիզբ ա ռած հե ղա փո խա կան ա լի քը վաղ թե ուշ 
կհաս նի  Հա յաս տան: Ուս տի սպա սե լի էր, որ իշ խա նութ յուն նե րը ի րենց վե
րար տադ րութ յունն ա պա հո վե լու եւ գա լիք ընտ րութ յուն նե րը դրա կան գնա
հա տա կա նի ար ժա նաց նե լու հա մար ո րո շա կի քայ լեր կձեռ նար կեն: 

Ո րոշ վեց նախ կար գա վո րել ներ կոա լի ցիոն խնդիր նե րը: Ո րոշ մեկ նա
բան նե րի կար ծի քով` այս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն նե րը 
միտ ված էին մի կող մից` թու լաց նե լու քա ղա քա կան կյան քում ա ռան ձին օ լի

12 http://www.armtimes.com/ru/node/22930, 19.02.2011
13 տես, օրինակ` Գ.Սահակյանի հետեւյալ հարցազրույցը.
http://www.lragir.am/armsrc/country42771.html, 12.01.2011
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գարխ նե րի դե րը, մյուս կող մից`  Սերժ  Սարգս յա նի ան ձի շուրջ հա մախմ բե լու 
իշ խա նա կան ճամ բա րում գտնվող ու ժե րին: 

Այս տրա մա բա նութ յան մեջ, կար ծես թե, տե ղա վոր վում էր դե ռեւս 2010թ. 
դեկ տեմ բե րին Ե րե ւա նի քա ղա քա պետ  Գա գիկ  Բեգ լար յա նի հրա ժա րա կա
նը: Լ րատ վա մի ջոց նե րը գրե ցին, որ վեր ջինս ծե ծի է են թար կել ՀՀ նա խա գա
հի աշ խա տա կազ մի ա րա րո ղա կար գի վար չութ յան պե տի տե ղա կալ Ա րամ 
 Կան դա յա նին, ին չը եւ  Բեգ լար յա նի հրա ժա րա կա նի ա ռիթն էր:  Տա րած ված 
տե սա կետ կար, թե  Բեգ լար յա նը հին «օ լի գար խիկ» թի մի ընդգծ ված ներ կա
յա ցու ցիչ է եւ հենց այդ թի մի դիր քե րի թու լաց մանն էր ուղղ ված  Սարգս յա նի 
քա ղա քա կա նութ յու նը:

Ե րե ւա նի նոր քա ղա քա պետ նշա նակ վեց մա կա նուն ու նե ցող նե րի դա սին 
չպատ կա նող եւ լավ մե նե ջե րի համ բավ ու նե ցող  Կա րեն  Կա րա պետ յա նը, ո րը 
մինչ այդ զբա ղեց նում էր « Հայ Ռուս գա զարդ» ՓԲԸ վար չութ յան գլխա վոր 
տնօ րե նի պաշ տո նը: Ն րան կա րե լի է հա մա րել  Սերժ  Սարգս յա նի նոր թի մի 
ներ կա յա ցու ցիչ:

Իշ խա նա կան ու ժե րը  Սերժ  Սարգս յա նի շուրջ հա մախմ բե լու ծրագ րի հա
ջող ըն թաց քին խան գա րող գոր ծոն, թե րեւս, կա րող էր լի նել միայն « Բար
գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յու նը, ո րը բազ միցս հայ տա րա րել էր, թե 
ձգտում է գա լիք ընտ րութ յուն նե րում ստա նալ «հի սուն պլյուս մեկ»: Այդ 
տրա մա բա նութ յամբ  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նի կող մից ղե կա վար վող քա ղա քա
կան ու ժի վե րոնշ յալ դիր քո րո շու մը կա րող էր մրցակ ցութ յան տարր մտցնել 
նե րիշ խա նա կան դաշ տում, ին չը կդժվա րաց ներ միա ձույլ իշ խա նութ յուն ձե
ւա վո րե լու`  Սարգս յա նի նա խա գի ծը: Այդ պատ ճա ռով են թադր վում էր, որ 
նա խա գահն ու իր թի մա կից նե րը գոր ծուն քայ լեր կձեռ նար կեն հնա րա վոր 
մրցակ ցութ յան այդ վտան գը չե զո քաց նե լու հա մար: 

 Հե տա գա զար գա ցում ե րը, մաս նա վո րա պես` ՀՀԿա կան ո րոշ գոր ծիչ նե
րի բարձ րա ձայ նած տե սա կետ նե րը ցույց տվե ցին, որ սկզբնա կան շրջա նում 
իշ խա նա կան ճամ բա րում ոչ բո լո րը վստա հութ յուն ու նեին « Բար գա վաճ  Հա
յաս տա նի» գոր ծո նը չե զո քաց նե լու հնա րա վո րութ յան ա ռու մով: Օ րի նակ` 
ՀՀԿա կան պատ գա մա վոր  Ռազ միկ  Զոհ րաբ յա նը հուն վա րի կե սե րին նշեց, 
որ ի րենք հա մա կերպ վել են, որ ԲՀԿն 2012ի ընտ րութ յուն նե րից հե տո է 
միայն հայ տա րա րե լու, թե ում է տես նում որ պես նա խա գա հի թեկ նա ծու14: 
 Զոհ րաբ յա նը նաեւ հա վե լել էր, որ ի դեմս ՕԵԿի`  Հան րա պե տա կանն ա վե
լի վստա հե լի դաշ նա կից է տես նում, քա նի որ վեր ջինս հայ տա րա րել է  Սերժ 
 Սարգս յա նին սա տա րե լու մա սին:

14 http://1in.am/arm/print.armenia_interview_7084.html, 19.01.2011
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Է.ՎԱՐ	ԴԱՆ	ՅԱՆ	 ՀՀ	ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ԼՈՒՅՍԻ	ՆԵՐՔՈ

Ար դեն փետր վա րի սկզբին լու րեր էին շրջա նառ վում, թե  Հան րա պե տա
կա նին կհա ջող վի հա մո զել ԲՀԿին` ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան ընտ րութ
յուն նե րի ժա մա նակ պաշտ պա նել  Սարգս յա նի թեկ նա ծութ յու նը:  Շա տե րը 
սպա սում էին, որ ԲՀԿ ա ռա ջի կա հա մա գու մա րում  Ծա ռուկ յանն այ լեւս կհայ
տա րա րի  Սարգս յա նին սա տա րե լու ո րոշ ման մա սին:  Բայց նման բան տե ղի 
չու նե ցավ: Ըն դա մենն աս վեց, որ ԲՀԿն  հա վա տա րիմ է մում կոա լի ցիա յին: 
 Դա հիմք տվեց մտա ծե լու, որ  Ծա ռուկ յա նին հա մո զել չի հա ջող վել, եւ որ 
այդ պա րա գա յում վեր ջի նիս ղե կա վա րած քա ղա քա կան ու ժը խորհր դա րա
նա կան ընտ րութ յուն նե րում լուրջ մրցա կից կա րող է լի նել ՀՀԿին:  Նույ նիսկ 
ակ տի վո րեն շրջա նառ վում էր մի տե սա կետ, թե ԲՀԿն  շու տով կլքի կոա լի
ցիան, իսկ 2013ին հան դես կգա սե փա կան թեկ նա ծո ւով՝ ի դեմս  Ռո բերտ 
 Քո չար յա նի:

 Դեպ քե րի զար գա ցում ե րը լրիվ այլ հու նով ըն թա ցան: ԲՀԿ հա մա գու մա
րից մի քա նի օր անց` փետր վա րի 17ին, կա յա ցավ ան նա խա դեպ մի ի րա
դար ձութ յուն, ո րը նոր ի րա վի ճակ ստեղ ծեց հա յաս տան յան քա ղա քա կան 
դաշ տում:  Կոա լի ցիոն ու ժերն ամ բողջ կազ մով ըն դու նե ցին մի հու շա գիր, ըստ 
ո րի` կոա լի ցիան ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում հան դես է 
գա լու միաս նա կան թեկ նա ծո ւով՝ ի դեմս գոր ծող նա խա գա հի:  Հու շագ րում 
տեղ էր գտել շատ ու շագ րավ մի գա ղա փար եւս՝ աս վում էր, որ կոա լի ցիոն 
ու ժե րը «նպա տակ չու նեն գա լիք խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում 
ի րենց քա ղա քա կան կշիռն ա վե լաց նել միմ յանց դեմ պայ քար ծա վա լե լու եւ 
կոա լի ցիա յի ներ սում ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը փո խե լու հաշ վին»15: 

 Մեկ նա բա նութ յուն ներ ե ղան առ այն, որ գոր ծող իշ խա նութ յու նը խիստ 
մտա հոգ է սե փա կան իշ խա նութ յան վե րար տադ րութ յամբ եւ այդ պատ ճա
ռով ընտ րութ յուն նե րից այդ քան ա ռաջ հստա կեց նում է իշ խա նա կան թեկ
նա ծո ւի խնդի րը: Մ յուս կող մից` դժվար էր հա վա տալ, որ ԲՀԿն, ո րը մին չեւ 
հու շագ րի ստո րագ րու մը հայ տա րա րում էր, թե գա լիք խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով է պատ րաստ վում կողմ ո րոշ վել նա խա
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում սե փա կան թեկ նա ծո ւով հան դես գա լուչգա
լու հար ցում, կա րող էր ա ռանց լուրջ պատ ճառ նե րի այդ քան ա րագ փո խել 
իր դիր քո րո շու մը:

Ինչ պես նշվեց քիչ վե րը, քա ղա քա կան եւ փոր ձա գի տա կան ո րոշ շրջա
նակ նե րում կոա լի ցիոն հու շա գի րը ո րակ վեց իբ րեւ հա կամր ցակ ցա յին, հա
կա ժո ղովր դա վա րա կան փաս տա թուղթ: Դ րա նով կոա լի ցիոն կու սակ ցութ

15 http://president.am/events/news/arm/?day=17&month=02&year=2011&id=1449, 
17.02.2011
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

յուն նե րը, ըստ էութ յան, պայ մա նա վոր վում են չքննա դա տել միմ յանց եւ 
պահ պա նել իշ խա նութ յան ի րենց չա փա բա ժին նե րը, ու ժե րի տո կո սա յին հա
րա բե րակ ցութ յու նը: Ա ռա ջա ցան հար ցեր, թե ինչ պե՞ս է հնա րա վոր դա ի րա
կա նաց նել ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ, ի՞նչ մե խա նիզ մով է ա պա հով վե լու 
ե րեք կոա լի ցիոն կու սակ ցութ յուն նե րի ձայ նե րի ա վե լա ցու մը հա մա մաս նո
րեն: Ի հար կե` նրանք կա րող են ի րենց կող մը գրա վել նա խորդ ընտ րութ յուն
նե րի ժա մա նակ այլ կու սակ ցութ յուն նե րի օգ տին քվեար կած ընտ րող նե րի 
մի մա սին կամ տե սա կա նո րեն` նույ նիսկ բո լո րին:  Բայց գործ նա կա նում դա 
հնա րա վոր է միայն ար հես տա կան մի ջոց նե րով, ին չը, սա կայն, ա զատ ընտ
րութ յուն նե րի հետ կապ չու նե ցող գոր ծո ղութ յուն կլի նի: Ուս տի ակն հայտ է, 
որ  Սերժ  Սարգս յա նը փոր ձում է սույն կոա լի ցիոն հու շագ րով չե զո քաց նել նե
րու նակ ընդ դի մութ յա նը՝ խոս տա նա լով, որ ԲՀԿն  չի զրկվի իշ խա նութ յան 
ի րեն պատ կա նող չա փա բաժ նից:

Ընդ դի մա դիր ու ժե րը բազ մա պի սի մեկ նա բա նութ յուն ներ ա րե ցին հու
շագ րի ըն դուն ման փաս տի առն չութ յամբ: Օ րի նակ` « Ժա ռան գութ յու նը» շատ 
խիստ գնա հա տա կան տվեց կոա լի ցիոն նոր հու շագ րի ըն դուն մա նը:  Րաֆ ֆի 
 Հով հան նիս յա նը ԱԺ ամ բիո նից հու շա գի րը ո րա կեց որ պես հա կա սահ մա
նադ րա կան եւ հա կաի րա վա կան փաս տա թուղթ:  Նա նշեց, որ նա խա գա հը 
դրա նով պատ գամ է հղում հա սա րա կութ յա նը, որ «պե տութ յու նը ես եմ, եւ 
իմ դեմ խաղ չկա»16: « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նոր դի ե լույ թից հե տո կու սակ
ցութ յան պատ գա մա վոր նե րը, ի նշան բո ղո քի, լքե ցին նիս տե րի դահ լի ճը: 

 ՀԱԿը հու շագ րի ըն դուն ման թե մա յի անդ րա դար ձում հայ տա րա րեց, որ 
դրա նով  Սերժ  Սարգս յա նը հաղ թեց  Ռո բերտ  Քո չար յա նին` զրո յաց նե լով նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում նրա վե րընտր վե լու շան սե րը17: 

 Պետք է նկա տել, որ կոա լի ցիոն հու շագ րի ստո րագ րու մից ա ռաջ` դեռ 
փետր վա րի 7ին, ՀՀ երկ րորդ նա խա գա հը « Մե դիա մաքս» գոր ծա կա լութ
յա նը տված հար ցազ րույ ցում անդ րա դառ նա լով իր նա խա գա հութ յան օ րոք 
ներ քա ղա քա կան կյան քում սե փա կան դե րա կա տա րութ յան հար ցին, նշել է, 
որ ին քը գի տակ ցա բար չի դար ձել կու սակ ցա կան, որ պես զի կենտ րո նա նա 
երկ րի կա ռա վար ման խնդիր նե րի վրա: Այ նու հե տեւ  Քո չար յա նը հա վե լել է, որ 
20032007թթ. ՀՀԿ նա խընտ րա կան ցու ցա կը հա մա ձայ նեց վել էր իր հետ եւ 
ինքն էր գոր ծա դիր իշ խա նութ յան շատ ղե կա վար նե րի խոր հուրդ տվել ան
դա մակ ցե լու ՀՀԿին: Ո րոշ փոր ձա գետ նե րի գնա հատ մամբ`  Քո չար յա նի հիմ
նա կան «մե սիջն» այն էր, որ ին քը լիո վին վե րահս կել է քա ղա քա կան ի րա վի

16 http://www.azatutyun.am/content/article/2322992.html, 28.02.2011
17 http://www.azatutyun.am/content/article/2312757.html, 17.02.2011
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ճակն ու դե ֆակ տո ղե կա վա րել ՀՀԿն  եւ, այդ պատ ճա ռով, հի մա էլ ու նի բա
վա րար լծակ ներ նե րիշ խա նա կան գոր ծըն թաց նե րը կա ռա վա րե լու հա մար:

Այս ա մե նը շա տե րին հիմք տվեց են թադ րե լու, որ  Հա յաս տա նի իշ խող 
քա ղա քա կան վեր նա խա վում ա ռա ջա ցել է լուրջ ճեղք վածք`  Քո չար յա նի եւ 
 Սարգս յա նի քա ղա քա կան թի մե րի հա կա մար տութ յան տես քով: Նշ վեց, որ 
 Քո չար յա նը` ան հանգս տա ցած լի նե լով սե փա կան դիր քե րի կտրուկ թու լաց
ման հե ռան կա րով, հի շեց նում է իր կա րո ղութ յուն նե րի մա սին:

Իր ինք նու րույ նութ յան նկատ մամբ կաս կած նե րը ցրե լու հա մար ստիպ
ված էր պար զա բա նում եր տալ « Բար գա վաճ  Հա յաս տա նը»` կոա լի ցիոն նոր 
հու շագ րին իր միա նա լը պայ մա նա վո րե լով երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած ներ քին 
ու ար տա քին մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ, ին չը 
«կու սակ ցութ յան եւ նրա ա ռաջ նորդ  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նի ծան րակ շիռ պահ
ված քի ու ող ջամ տութ յան դրսե ւո րում է»: Ի դեպ, կոա լի ցիան ոչ մի կերպ 
չըն դու նեց իր հաս ցեին հնչած մե ղադ րանք նե րը:  Մաս նա վո րա պես` նոր հու
շա գի րը ստո րագ րած ու ժե րից ԲՀԿ մա մու լի խոս նակ  Խա չիկ  Գալստ յա նը 
հայ տա րա րեց, որ « Բար գա վաճ  Հա յաս տա նը», ինչ պես որ կոա լի ցիոն մյուս 
կու սակ ցութ յուն նե րը, ձգտե լու է ա վե լաց նել իր ձայ նե րը, իսկ ու ժե րի հա րա
բե րակ ցութ յու նը ո րո շե լու է ժո ղո վուր դը18: 

4. Ընդ դի մա դիր ու ժե րի աշ խու ժաց ման եւ նրանց մի ջեւ առ կա տա րա-
ձայ նութ յուն նե րի սրման նոր ա լի քը

 Փետր վա րի 28ին կա յա ցավ  Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան հան րա հա
վա քը, ո րը մաս նա կից նե րի թվով զի ջում էր հուն վա րի սկզբին տե ղի ու նե ցա
ծին: Իշ խա նութ յուն նե րը ԺԿ ա ռաջ նոր դի ներ կա յաց րած վերջ նագ րին ո րե ւէ 
կերպ չէին ար ձա գան քել:  Սա կայն Տ. Կա րա պետ յա նը, հա կա ռակ իր նախ կին 
հայ տա րա րութ յան մեջ ա րած հա վաս տիաց ման, ար տա հերթ ընտ րութ յուն
ներ չպա հան ջեց:  Փո խա րե նը նա նշեց, որ հա ջորդ հան րա հա վա քի ժա մա
նակ պա հան ջե լու են ոչ թե ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ, այլ` իշ խա նութ յուն
նե րի հրա ժա րա կա նը:

 Պետք է ա սել, որ ԱԼՄ հե ռուս տաըն կե րութ յան ե թե րազր կու մը հար մար 
ա ռիթ էր ՀԱԿից դուրս գտնվող ընդ դի մա դիր հատ վա ծի մի շարք գոր ծիչ
նե րի աշ խու ժաց ման եւ պայ քա րի նոր ձե ւա չա փե րի ո րոն ման հա մար: Այս 
ա ռու մով ու շագ րավ է, որ ԺԿ հան րա հա վա քին ե լույթ ու նե ցան ար մա տա կան 

18 http://www.aravot.am/am/articles/politics/89842/view, 22.02.2011
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ընդ դի մա դիր դիր քե րից հան դես ե կող « Սար դա րա պատ» հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան նո րաս տեղծ շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ ներ  Ժի րայր  Սե ֆիլ յանն 
ու  Տիգ րան Խզ մալ յա նը, ինչ պե սեւ վեր ջին շրջա նում վերս տին քա ղա քա կան 
ակ տի վութ յուն դրսե ւո րող` նախ կին « Ղա րա բաղ» կո մի տեի ան դամ Ա շոտ 
 Մա նու չար յա նը:  Բա նա խոս նե րի ե լույթ նե րի հիմ ա կան լեյտ մո տի վը հա
մախմբ վե լու եւ միա հա մուռ ջան քե րով ներ կա վար չա կար գից ա զատ վե լու 
գա ղա փարն էր19:

Այդ օ րե րին ակ տի վո րեն շրջա նառ վում էր այն տե սա կե տը, թե Ա րեւ մուտ
քը` հատ կա պես հաշ վի առ նե լով ա րա բա կան աշ խար հում ըն թա ցող հու զում
նե րը, ու ժե ղաց րել է ճնշում ե րը ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի վրա, ին չի հե տե ւան
քով  Հա յաս տա նում նոր քա ղա քա կան զար գա ցում եր են սպաս վում: Ն մա
նա տիպ խո սակ ցութ յուն նե րը հատ կա պես հա ճա խա ցան, երբ  Հա յաս տա նում 
ԱՄՆ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան  Մա րի  Յո վա նո վի չը փետր վա րի 28ին 
Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում « Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու
նը  Հա յաս տա նում» թե մա յով20 իր ե լույ թում` խո սե լով ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տութ յան հիմ քե րի մա սին, նշեց, որ այն կա ռա վա րութ յուն նե րը, ո րոնք 
փոր ձում են սահ մա նա փա կել տե ղե կատ վութ յու նը կամ խեղ դել քննա դա
տութ յու նը, միայն ու միայն վնա սում են ի րենց լե գի տի մութ յա նը, կորց նում 
տնտե սութ յու նը բա րե փո խե լու, կո ռուպ ցիա յի դեմ ի րա պես պայ քա րե լու, 
ներդ րում ե րի հա մար գրա վիչ մի ջա վայր ստեղ ծե լու, աշ խա տա տե ղեր բա
ցե լու, ա զատ ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու եւ հա րե ւան նե րի հետ հա րա
բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե լու ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը:  Դես պա նը 
նաեւ հայ տա րա րեց, որ ընտ րութ յուն նե րի մաս նա կից սուբ յեկտ նե րը պետք է 
ա մեն ինչ ա նեն, որ պես զի գա լիք ընտ րութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նեն ոչ 
միայն մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, այ լեւ  Հա յաս տա նի ժո ղովր դի պա հանջ
նե րին ու ակն կա լիք նե րին: Այս ե լույ թից հե տո ե ղան մեկ նա բա նութ յուն ներ, 
թե ԱՄՆը սա տա րում է  Հա յաս տա նում ընդ դի մա դիր շարժ մա նը եւ վեր ջի նիս 
ակ տի վա նա լու «մե սիջ ներ» է հղում: 

2011թ. մար տի 1ին ՀԱԿը կազ մա կեր պեց իր հեր թա կան բազ մա հա
զա րա նոց հան րա հա վա քը: Այդ տեղ էլ ըն դուն վեց 15 կետպա հանջ նե րից 
բաղ կա ցած մի հայ տա րա րութ յուն: Ա ռա ջին կե տով  Կոնգ րե սը քաղ բան
տարկ յալ նե րին ա զատ ար ձա կե լու պա հանջն էր դնում` կա տար ման ժամ
կետ նշե լով մար տի 15ը: Մ նա ցած պա հանջ նե րի հա մար, ո րոնք քա ղա քա
կան եւ սո ցիալտնտե սա կան բնույթ ու նեին, կա տար ման ժամ կետ նշված 

19 http://www.azatutyun.am/content/article/2323627.html, 28.02.2011
20 http://www.1in.am/arm/armenia_foreignpolicy_11310.ht ml , 28.02.2011
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չէր:  Շա րադր ված պա հանջ նե րի կամ դրանց զգա լի մա սի կա տար ման դեպ
քում հան րա հա վա քը ՀԱԿին լիա զո րում էր գործ նա կան երկ խո սութ յուն 
սկսել իշ խա նութ յուն նե րի հետ` օ րա կար գում ու նե նա լով ա ռա ջի կա ա միս
նե րին ար տա հերթ նա խա գա հա կան եւ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն
ներ անց կաց նե լու միակ հար ցը:  Հան րա հա վա քում  Լե ւոն  Տեր Պետ րոս յա նը 
հայ տա րա րեց, որ  Կոնգ րե սի «հան րա հա վաք նե րը ըն թա ցիկ քա ղա քա կան 
ակ ցիա նե րից վե րած վում են հա սա րա կութ յան ինք նա կա ռա վար ման յու րա
տե սակ ֆո րու մի՝ օժտ ված ո րո շում եր կա յաց նե լու եւ դրանք գոր ծադ րե լու 
լիա կա տար ի րա վա սութ յամբ»:

 Մարտ մեկ յան հան րա հա վաքն ու շագ րավ էր նաեւ նրա նով, որ դրան միա
ցան « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ղե կա վար նե րը`  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս
յա նի գլխա վո րութ յամբ:  Սա կայն հար թա կում կանգ նած նե րը, ի տար բե րութ
յուն հան րա հա վա քի մաս նա կից ժո ղովր դի, ո րե ւէ ու շադ րութ յան չար ժա նաց
րին նրանց:  Կար հան րա հա վա քի հետ կապ ված եւս մեկ ինտ րիգ. նա խօ րեին 
« Սար դա րա պատ» շար ժու մը հայ տա րա րել էր, որ ցան կութ յուն ու նի ե լույ թով 
հան դես գա լու ՀԱԿի մար տի 1ի հան րա հա վա քում:  Սա կայն ՀԱԿի ղե կա
վա րութ յունն այդ պի սի հնա րա վո րութ յուն չըն ձե ռեց « Սար դա րա պա տին»: 
 Վեր ջինս մա մու լում հրա պա րա կեց իր պատ րաս տած ե լույ թը, որ տեղ հան
ցա վոր ան պա տաս խա նատ վութ յուն էր հա մա րում ակն կա լել, թե հեր թա կան 
կամ ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րը կանց նեն քա ղա քա կիրթ պայ ման նե րում: 
 Շար ժու մը հան դես էր գա լիս ու ղիղ ժո ղովր դա վա րութ յան մի ջո ցով իշ խա նա
փո խութ յան հաս նե լու տար բե րա կի օգ տին: 

 Կոնգ րե սը վստահ էր, որ կկա րո ղա նա հա մո զել իշ խա նութ յուն նե րին` կազ
մա կեր պե լու ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ` ե րաշ խա վո րե լով, որ ե թե դրանք 
անց նեն ա զատ եւ ար դար, ա պա ին քը կճա նա չի ցան կա ցած արդ յունք: Ո րոշ 
դի տորդ ներ վե րոնշ յալ փաս տից եզ րա կաց նում էին, որ  Կոնգ րե սը հա վա
նա բար մտա վա խութ յուն ու նի, որ իշ խա նա փո խութ յան այլ դի պա շա րեր 
ա ռա ջար կող ընդ դի մա դիր ու ժե րը կա րող են ի րեն խան գա րել` ի րա գոր ծե լու 
սե փա կան մար տա վա րութ յունն ու ռազ մա վա րութ յու նը եւ, այդ իսկ պատ
ճա ռով, ա մեն կերպ փոր ձում է նրանց հե ռու պա հել ի րե նից:  Նույ նիսկ են
թադ րութ յուն ներ կա յին, թե ՀԱԿը մտա դիր է պայ քա րը շա րու նա կել` մո տա
կա ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ընտ րե լով մո տա վո րա պես այս պի սի մար
տա վա րութ յուն. ա) չգնալ իշ խա նութ յուն նե րի հետ սուր առ ճա կատ ման, բ) 
հնա րա վո րութ յան դեպ քե րում գնալ փոխ զի ջում ե րի, գ) սպառ նալ կտրուկ, 
ար մա տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով, ե թե իշ խա նութ յուն նե րը  Կոնգ րե սին ըն
դա ռաջ գնա լու ո րո շա կի քայ լեր չա նեն: 
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 Մարտ ամ սում կտրուկ աշ խու ժա ցավ « Ժա ռան գութ յու նը»:  Կու սակ ցութ
յան խոր հուր դը երկ րում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի կա պակ ցութ յամբ ըն դու
նեց ո րո շում եւ կո չով դի մեց ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին: Ո րոշ ման մեջ մաս նա վո
րա պես նշված էր, որ կու սակ ցութ յու նը շա րու նա կե լու է պայ քա րել ամ բողջ 
իշ խա նութ յան օ րի նա կան եւ ար տա հերթ նո րո վի ձե ւա վոր ման հա մար: 
 Փաս տո րեն « Ժա ռան գութ յու նը» ո րո շեց չսպա սել հեր թա կան ընտ րութ յուն
նե րին եւ, ինչ պես ՀԱԿը, կենտ րո նա ցավ ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի 
պա հան ջի վրա: Ու ղենշ վե ցին այն ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րը, ո րոնց լու
ծում անհ րա ժեշտ է եր կի րը «գա հա վի ժե լուց զերծ պա հե լու հա մար»21: 
 Կու սակ ցութ յու նը հրա վի րում էր բաց հա մա ժո ղով, որ տեղ պետք է հան դես 
գա  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը: 

Այդ հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ էլ  Հով հան նիս յա նը շա տե րի հա մար անս պա
սե լի քայլ կա տա րեց` նա հայ տա րա րեց հա ցա դուլ սկսե լու մա սին, ո րը խորհր
դան շո րեն ան վան վեց « Ծոմ ա զա տութ յան»: « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդն 
ակն կա լում էր, որ երկ րում կկազ մա կերպ վեն ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ, 
ո րոնց մի ջո ցով իշ խա նութ յու նը կվե րա դարձ վի ժո ղովր դին22:  Կու սակ ցութ
յու նը զո րակ ցեց հա ցա դուլ հայ տա րա րած ա ռաջ նոր դին եւ վե րա հաս տա տեց 
ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յունն իր ի րա կան տի րո ջը` 
ժո ղովր դին վե րա դարձ նե լու հա մազ գա յին, հա մա հա սա րա կա կան պա հան
ջը` ուղղ ված գոր ծող իշ խա նութ յանն ու նա խա գա հին: Ո րոշ ման մեջ աս վում 
էր, որ հա կա ռակ դեպ քում իշ խա նութ յուն նե րը պար տա վոր են ի րա վա բա
նո րեն ամ րագ րել ի րենց հրա ժա րու մը սահ մա նադ րա կան պար տա կա նութ
յուն նե րից, իսկ հա սա րա կութ յունն էլ պետք է հա մախմբ ված կեր պով տեր 
կանգ նի երկ րին: 

 Փաս տո րեն « Ժա ռան գութ յու նը» իշ խա նա փո խութ յան եր կու տար բե րակ 
էր դի տար կում` ա) իշ խա նութ յուն ներն ի րենք են կազ մա կեր պում ար տա հերթ 
ընտ րութ յուն ներ. բ) հա սա րա կութ յունն ա ռանց գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի 
մաս նակ ցութ յան, ինք նա կազ մա կերպ ման մի ջո ցով անց կաց նում է ար տա
հերթ ընտ րութ յուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է քաղ բան տարկ յալ նե րին ա զատ ար ձա կե լու վե րա բեր
յալ ՀԱԿի պա հան ջին` հարկ է ա սել, որ  Կոնգ րե սի նշած ժամ կե տում իշ խա
նութ յուն ներն այն չկա տա րե ցին:  Փո խա րե նը նրանք հայ տա րա րե ցին, որ 
պատ րաստ են լսել ընդ դի մութ յան քննա դա տութ յուն ներն ու ա ռա ջարկ նե
րը եւ կա տա րել, ե թե դրանք ի րա տե սա կան են ու կի րա ռե լի:  Մար տի 12ին 

21 http://heritage.am/pr/140311arm.htm, 14.03.2011
22 http://www.hraparak.am/2011/03/15/raffihovhannisyanehacadulehaytararel/, 
15.03.2011
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Է.ՎԱՐ	ԴԱՆ	ՅԱՆ	 ՀՀ	ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ	ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ԼՈՒՅՍԻ	ՆԵՐՔՈ

լրատ վա մի ջոց նե րին տված հար ցազ րույ ցում  Սերժ  Սարգս յանն ընդգ ծեց, որ 
«հան րա հա վաք ներն անց նում են կո ռեկ տութ յան սահ մա նում, եւ ճիշտ ճա
նա պար հը դա է»23: 

 Մար տի 17ին հրա վիր ված դարձ յալ մար դա շատ հան րա հա վա քի ժա
մա նակ ՀԱԿը չազ դա րա րեց կտրուկ գոր ծո ղութ յուն նե րի անց նե լու մա սին: 
 Կոնգ րե սը նշեց, որ ին քը ա ռա վե լա պաշտ չէ, նո րից ժա մա նակ տվեց իշ խա
նութ յուն նե րին, ինչ պե սեւ նա խորդ պա հանջ նե րի ցան կից ա ռանձ նաց րեց 
ե րե քը` քաղ բան տարկ յալ նե րին ա զատ ար ձա կե լու, Ա զա տութ յան հրա պա
րա կում հան րա հա վաք նե րի անց կաց ման հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լու եւ 
2008թ. մար տի 12ի սպա նութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման վե րա բեր յալ պաշ
տո նա կան հա վաս տիա ցում տա լու պա հանջ նե րը: 

 Տեր Պետ րոս յա նը հա վաք ված նե րին բա ցատ րեց, որ նա խորդ հայ տա
րա րութ յու նը վերջ նա գիր չէր, այլ անցն ցում ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո
խում ե րի ի րա կա նաց ման ծրա գիր եւ իշ խա նութ յունհա սա րա կութ յուն մա
կար դա կով քա ղա քա կիրթ երկ խո սութ յուն սկսե լու ա ռա ջարկ:  Նա ա սաց, որ 
ի րենք շտա պե լու խնդիր չու նեն, այդ պի սի խնդիր ու նի իշ խա նութ յու նը, քան
զի նրա հա պա ղու մը, թե՛ իր եւ թե՛ երկ րի հա մար կա րող է ճա կա տագ րա կան 
լի նել: ՀԱԿ ա ռաջ նոր դը չբա ցա ռեց, որ պա հանջ նե րի նկատ մամբ իշ խա նութ
յուն նե րի ան հա ղոր դութ յան պա րա գա յում ստիպ ված կլի նեն նրանց հետ խո
սել վերջ նագ րի լեզ վով:

Այ նու հե տեւ ո րոշ վեց հան րա հա վա քի ա վար տա կան ա կոր դը հնչեց նել 
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում, ին չի մա սին հայ տա րար վեց  Տեր Պետ րոս յա
նի ե լույ թից հե տո: Եվ ոս տի կան նե րի հետ բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լուց հե
տո ժո ղո վուր դը եր թով շարժ վեց դե պի Ա զա տութ յան հրա պա րակ, որ տեղ 
էլ հան րա հա վա քը շա րու նակ վեց ու ա վարտ վեց:  Հե տա գա յում ՀՀԿ մամ լո 
խոս նակ Է. Շար մա զա նովն այս կա պակ ցութ յամբ նշեց, որ ոս տի կա նութ յու
նը խո հե մութ յուն է ցու ցա բե րել` թույ լատ րե լով Ա զա տութ յան հրա պա րա կում 
հան րա հա վա քի անց կա ցու մը, թեեւ այն «ար տոն ված» չէր24: Իշ խա նութ յուն
նե րը նաեւ հայ տա րա րե ցին, որ ա նըն դու նե լի են հա մա րում ի րենց հետ վերջ
նագ րե րի լեզ վով խո սե լու` ՀԱԿի գոր ծե լա կեր պը, եւ ե թե վեր ջինս հրա ժար
վի դրա նից, ի րենք պատ րաստ են լսել եւ երկ խո սութ յան մեջ մտնել նրանց 
հետ25: ՀԱԿիշ խա նութ յուն ներ հա րա բե րութ յուն նե րում ո րո շա կի ջեր մա ցում 

23 http://www.president.am/events/press/arm/?id=62, 12.03.2011
24 http://www.panorama.am/am/politics/2011/03/18/sharmazanove/, 18.03.2011
25 Օրինակ` Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում 
մասնավորապես նշել է. «երկխոսության ձեւը այդպես չէ, պարզ ապես դիմում են շատ 
հանգիստ, քաղաքական, ցիվիլ ձեւով եւ նստում ենք երկխոսության », http://w ww .azatutyun.
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էր նկատ վում, եւ գե րակշ ռող կար ծիքն այն էր, որ դա ար տա քին ու ժե րի, 
հատ կա պես Ա րեւ մուտ քի ջան քե րի շնոր հիվ է:

 Մար տի 17ի հան րա հա վա քից հե տո ՀԱԿի եւ « Ժա ռան գութ յան» մի
ջեւ ե ղած տա րա ձայ նութ յուն ներն ա վե լի խո րա ցան:  Հան րա հա վա քի այն 
հատ վա ծում, որն անց կաց վեց Ա զա տութ յան հրա պա րա կում,  Լե ւոն  Տեր
 Պետ րոս յա նը չմո տե ցավ եւ չբա րե ւեց այն տեղ հա ցա դու լի նստած  Րաֆ ֆի 
 Հով հան նիս յա նին:  Վեր ջի նիս հա ցա դուլն ընդ հան րա պես ոչ միան շա նակ էր 
ըն կալ վում, հատ կա պես` ՀԱԿի հա մա կիր նե րից շա տե րի կող մից:  Մի քա նի 
լրատ վա մի ջոց ներ հա մա րում էին, որ  Հով հան նիս յա նի հա ցա դու լը քրիս տո
նեա կան են թա տեքստ ու նի եւ կապ ված է  Մեծ պահ քի հետ:  Տեր Պետ րոս յա
նը նույն պես հան դես ե կավ նման գնա հա տա կա նով: « Հայ կա կան ժա մա նակ» 
օ րա թեր թի հետ զրույ ցում նա Ա զա տութ յան հրա պա րա կում դրսե ւո րած իր 
պահ ված քը բա ցատ րեց նրա նով, որ  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յանն այդ պա հին 
քրիս տո նեա կան ծո մա պա հութ յան մեջ էր, ին չը, ըստ քրիս տո նեա կան բա րո
յա կան նոր մե րի, ցու ցադ րա կա նութ յուն չի հան դուր ժում:  Տեր Պետ րոս յա նի 
ա սե լով` ե թե  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը հրա պա րա կա յին ծո մա պա հութ յան 
փո խա րեն հա ցա դուլ հայ տա րա րեր ո րո շա կի քա ղա քա կան պա հանջ նե րով, 
ա պա ին քը ոչ միայն կող ջու ներ, այ լեւ կհայտ ներ իր ա ջակ ցութ յու նը26:

Ի պա տաս խան հա ցա դու լի նման մեկ նա բա նութ յուն նե րի`  Հով հան նիս յանն 
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում կազ մա կերպ ված մա մու լի ա սու լի սում հայ տա
րա րեց, որ հա ցա դուլն ու նի մի միայն քա ղա քա ցիա կան են թա տեքստ27:

Իսկ իշ խա նութ յուն նե րը  Հով հան նիս յա նի քա ղա քա կան պա հանջ նե րին 
չար ձա գան քե ցին. նրանք փոր ձում էին վեր ջի նիս հա մո զել, որ պես զի դա դա
րեց նի հա ցա դու լը եւ վե րա դառ նա խորհր դա րան:  Հա ցա դու լի գոր ծո ղութ
յունն ան ցավ ոչ ա ռանց մի ջա դե պե րի:  Մար տի 29ին « Ժա ռան գութ յուն» կու
սակ ցութ յու նը եւ հա սա րա կա կան, ի րա վա պաշտ պան մի շարք կազ մա կեր
պութ յուն ներ ու ան հատ քա ղա քա ցի ներ ի րենց վրդով մուն քը հայտ նե ցին այն 
կա պակ ցութ յամբ, որ ոս տի կան նե րը ու ժի գոր ծադր մամբ ջար դել են  Րաֆ ֆի 
 Հով հան նիս յա նին ե ղա նա կա յին փո փո խա կան պայ ման նե րից պաշտ պա նող 
հո վա նո ցը, ո րը տե ղադ րել էին հա ցա դու լի ակ ցիա յին զո րակ ցող մի խումբ 
քա ղա քա ցի ներ28:

« Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նոր դի հա ցա դու լը տե ւեց եր կու շա բաթ, ո րի ըն
թաց քում հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ ի րենց զո րակ ցութ յու նը հայտ նե ցին 

am/content/article/2326018.html, 02.03.2011
26 http://www.armtimes.com/23639, 22.03.2011
27 http://news.am/arm/news/52298.html, 22.03.2011
28 http://www.tert.am/am/news/2011/03/21/heritage/, 21.03.2011
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նրան: Ընդ հա նուր առ մամբ`  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի հա ցա դու լը հա սա րա
կա կան մեծ հնչե ղութ յուն ստա ցավ:  Հա ցա դու լի օ րե րին եւ դրա նից հե տո 
այդ թե ման գե րակշ ռողն էր հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ տում: Ակ ցիա
յի նկատ մամբ գնա հա տա կան նե րը տար բեր էին, եր բեմ` ի րա րա մերժ: ՀԱԿի 
հա մա կիր նե րի մի զգա լի մա սի եւ ո րոշ մեկ նա բան նե րի կար ծի քով`  Հով հան
նիս յա նի ձեռ նար կը միտ ված էր ՀԱԿի մար տա վա րութ յան խա փան մա նը եւ, 
ընդ հան րա պես, իշ խա նութ յուն նե րի դիր քերն ու ժե ղաց նող քայլ էր:  Մեծ էր 
նաեւ այն հա մա կիր նե րի թի վը, ով քեր պնդում էին, թե « Ժա ռան գութ յան» 
ա ռաջ նոր դի ակ ցիան նոր ու ղի հար թեց ընդ դի մա դիր ճամ բա րի հե տա գա 
պայ քա րի հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է ի րեն ընդ դի մա դիր հա մա րող  Ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յան գոր ծու նեութ յա նը, ա պա վեր ջի նիս ակ տի վութ յու նը ժա մա նա կի 
հետ զգա լիո րեն նվա զեց:  Մար տի 21ին կա յա ցած հան րա հա վա քը խիստ 
սա կա վա մարդ էր:  Տիգ րան  Կա րա պետ յա նը չանդ րա դար ձավ նա խորդ հան
րա հա վա քում իշ խա նութ յուն նե րի հրա ժա րա կա նը պա հան ջե լու վե րա բեր յալ 
իր հայ տա րա րութ յա նը:  Հան րա հա վա քից հե տո  Կա րա պետ յա նը երթ կազ մա
կեր պեց դե պի Ա զա տութ յան հրա պա րակ` «նե ցուկ կանգ նե լու» այն տեղ հա
ցա դու լի մեջ գտնվող  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նին: ԺԿ ղե կա վա րը, ո րը միշտ 
աչ քի էր ընկ նում « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նոր դի նկատ մամբ իր ծայ րա հեղ 
քննա դա տա կան մո տե ցում ե րով, փոր ձում էր հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր 
գտնել նրա հետ: Իր իսկ խոս քով` ին քը փո խել է վե րա բեր մուն քը  Հով հան
նիս յա նի նկատ մամբ, հա ցա դուլն էլ ան վա նեց «խի զախ քայլ եւ ճիշտ քա ղա
քա կան ձե ւա չափ»29:

Այն բա նից հե տո, երբ ապ րի լի 10ին նշա նակ ված հան րա հա վա քը չկա յա
ցավ (կազ մա կեր պիչ նե րը դա պատ ճա ռա բա նե ցին այդ օ րը տե ղա ցած անձ
րե ւով), շա տե րը նկա տե ցին, որ ԺԿի հան րա հա վա քա յին գոր ծու նեութ յու նը 
ձա խող վել է: Չ նա յած դրան`  Կա րա պետ յա նը չդա դա րեց րեց իր քա ղա քա կան 
ակ տի վութ յու նը:  Հա մե նայն դեպս` նա ցույց էր տա լիս, թե զբաղ ված է ընդ դի
մա դիր նոր ձե ւա չափ ստեղ ծե լու գոր ծով:  Նույ նիսկ հան րութ յա նը տե ղե կաց
րեց, թե հան դի պում եր է ու նե ցել  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի հետ, ու պարզ վել 
է, որ ի րենց մո տե ցում ե րը շատ հար ցե րում հա մընկ նում են:  Հե տա գա յում 
եր կու ու ժե րի եւ դրանց ղե կա վար նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին ո րե
ւէ տե ղե կատ վութ յուն չե ղավ: Ա վե լին`  Հով հան նիս յա նը չմաս նակ ցեց  Կա րա
պետ յա նի, իսկ  Կա րա պետ յա նը`  Հով հան նիս յա նի կազ մա կեր պած մի ջո ցա
ռում ե րին: 

29 http://www.oratert.com/armenian/հայաստանլուրեր/5251.html, 23.03.2011
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 Մին չեւ ՀԱԿի ապ րի լի 8ի հան րա հա վա քը վեր ջի նիս կող մից ա ռաջ քաշ
ված ե րեք պա հանջ նե րը իշ խա նութ յուն նե րը չէին բա վա րա րել:  Սա կայն այս 
հան գա ման քը  Կոնգ րե սի մար տա վա րութ յան փո փո խութ յան հա մար հիմք 
չծա ռա յեց:  Հան րա հա վա քի ժա մա նակ դրանց կա տար ման հա մար կրկին նոր 
ժամ կետ նշվեց` ապ րի լի 28ը: Աս վեց, որ այդ օ րը պետք է դառ նա կամ երկ
խո սութ յան սկզբնա վոր ման, կամ իշ խա նութ յան ու հա սա րա կութ յան վերջ
նա կան ջրբա ժա նի օր:  Տեր Պետ րոս յանն իր ե լույ թում նշեց, որ ՀԱԿը ցան
կա նում է եր կի րը զերծ պա հել սո ցիա լա կան ընդվ զում ե րից ու քա ղա քա կան 
ցնցում ե րից, սա կայն ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ մեր ժում է պայ քա րի հե ղա
փո խա կան մե թոդ նե րի օ րի նա կա նութ յու նը, այլ` որ ցան կա նում է չմե ծաց նել 
Ադր բե ջա նի կող մից պա տե րազ մի վերսկս ման վտան գը:  Նա նաեւ հա մոզ
մունք հայտ նեց, որ Ադր բե ջա նը վայրկ յան ան գամ չի հա պա ղե լու օգտ վել 
 Հա յաս տա նում ծա գած ո րե ւէ լուրջ խառ նա կութ յու նից: Այս շեշ տադ րում ե րը 
ո րոշ փոր ձա գետ նե րի հիմք տվե ցին պնդե լու, որ ՀԱԿը դարձ յալ ընդ դի մա
դիր պայ քա րը պայ մա նա վո րում է ար տա քին գոր ծոն նե րով:

ՀԱԿ ա ռաջ նոր դը մեծ տեղ հատ կաց րեց տար բեր ընդ դի մա դիր ու ժե րի 
կող մից  Կոնգ րե սին ուղղ վող կոշտ քննա դա տութ յա նը հա կա դար ձե լուն, ին չը 
թե րեւս նշա նա կում էր, որ առն վազն մոտ ա պա գա յում ՀԱԿի եւ ընդ դի մա
դիր այլ ու ժե րի մի ջեւ ո րե ւէ հա մա գոր ծակ ցութ յուն չի կա յա նա:  Կոնգ րեսն իր 
ընդ դի մա խոս նե րի հան դեպ կոշտ վե րա բեր մուն քը պայ մա նա վո րում էր այն 
մտա հո գութ յամբ, որ իր հաս ցեին հնչող ան հար կի քննա դա տութ յու նը կա
րող է ա պա գա հնա րա վոր երկ խո սութ յան նպա տա կա հար մա րութ յան նկատ
մամբ թե րա հա վա տութ յուն սեր մա նել մարդ կանց մեջ, ո րի արդ յուն քում իշ
խա նութ յան հետ երկ խո սութ յան գոր ծըն թա ցը ընդ դի մա դիր զանգ ված նե րի 
կող մից չի ստա նա պատ շաճ ա ջակ ցութ յուն:

ՀԱԿին քննա դա տող նե րի շար քում կա րե ւոր տեղ ու ներ  Հայ հե ղա փո խա
կան դաշ նակ ցութ յու նը, ում կար ծի քով`  Կոնգ րե սը ցան կա նում է զուտ իշ
խա նա փո խութ յուն` ա ռանց հա մա կար գա փո խութ յան կամ ըն դա մե նը իշ խա
նութ յան բա ժա նում իր եւ իշ խող քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ: ՀՅԴն գտ նում 
էր, որ  Տեր Պետ րոս յա նի կող մից ղե կա վար վող ու ժը վար կա բե կում է ընդ դի
մա դիր այլ ու ժե րի` ձգտե լով լի նել միակ ընդ դի մութ յու նը:  Դաշ նակ ցութ յան 
պնդմամբ`  Կոնգ րե սի եւ իշ խա նութ յուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
դիր քո րո շում ե րը հար եւ նման են ի րար30:

Այ դու հան դերձ` ՀՅԴն  չէր բա ցա ռում  Կոնգ րե սի հետ հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը` հա վե լե լով, սա կայն, որ ՀՅԴն  չի կա րող հա մա գոր ծակ ցել այն հար ցի 
շուրջ, թե ով է լի նե լու «ազ գի պա պան»:

30 http://www.aysor.am/am/news/2011/04/06/vahanhovhannisyan2/, 06.04.2011
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5. « Բա րե փո խի չի» կեր պա րի կերտ մա նը միտ ված ջան քեր 

Իշ խա նութ յուն նե րը` առն վազն ժա մա նա կա վո րա պես լուծ ված հա մա րե
լով նե րիշ խա նա կան կա յու նութ յան եւ միաս նա կա նութ յան խնդի րը, հա մե
րաշ խո րեն լծվե ցին ի րենց հա մար բա րե փո խի չի կեր պար ստեղ ծե լու գոր ծին: 
 Մո տա վո րա պես այս տրա մա բա նութ յան շրջա նակ նե րում էր դի տարկ վում ՀՀ 
նա խա գա հի կող մից տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րին, ի մաս նա վո րի ու ժա յին 
ո րոշ կա ռույց նե րի ուղղ վող քննա դա տութ յու նը: Այս պես` ՀՀ ոս տի կա նութ յան 
կո լե գիա յի նիս տում  Սարգս յա նը խիստ քննա դա տութ յան են թար կեց ո լոր
տի խո ցե րը` մատ նան շե լով մի քա նի դեպք, երբ իշ խա նութ յան ու սա դի րա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը զլա ցել են ի րենց ան մի ջա կան պար տա կա նութ յուն նե րը 
կա տա րե լու մեջ, պար տա կել են ակն հայտ հան ցա վո րութ յու նը: « Ձեր փո խա
րեն ես ա մա չում եմ», ոս տի կան նե րի ե րե սին նե տել էր նա խա գա հը31:

Այդ նիս տից եր կու օր ա ռաջ  Սարգս յա նը հայ տա րա րել էր, թե նոր զար
գա ցում եր են լի նե լու ոս տի կա նութ յու նում, դա տաի րա վա կան, հար կա յին ու 
մաք սա յին հա մա կար գե րում: Ու շագ րավ էր երկ րի ղե կա վա րի այն հայ տա
րա րութ յու նը, թե իշ խա նութ յան կող մից ձեռ նարկ ված փո փո խութ յուն ներն, ի 
վեր ջո, հան գեց նե լու են նրան, որ ժո ղո վուր դը կա րո ղա նա կողմ ո րոշ վել` ում 
տալ իր քվեն ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ:  Նա վստա հեց րեց, որ նոր զար
գա ցում ե րի արդ յուն քում հայ հա սա րա կութ յունն ու նե նա լու է ժո ղովր դա վա
րա կան եր կիր: 

Ընդ հա նուր տպա վո րութ յունն այն պի սին էր, որ իշ խա նութ յուն նե րը փոր
ձում են դրա նով հա սա րա կութ յան գի տակ ցութ յան մեջ ամ րաց նել այն միտ
քը, որ հենց ի րենք են  Հա յաս տա նը դարձ նե լու ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր: 
 Սերժ  Սարգս յա նը ջա նում էր հա մո զել, որ պայ քա րե լու է, իր ձե ւա կերպ մամբ, 
տե ղա կան իշ խա նիկ նե րի դեմ եւ այդ գոր ծում կա րե ւո րեց հատ կա պես մարզ
պետ նե րի դե րը32: Այ դօ րի նակ մո տե ցու մը, հա մա ձայն մի շարք կար ծիք նե րի, 
ճիշտ պու տին յան  Ռու սաս տա նում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յուն էր 
հի շեց նում, երբ մի կող մից` ճնշում է գոր ծադր վում տե ղա կան հե ղի նա կութ
յուն նե րի վրա՝ ո րո շա կիո րեն զսպե լով նրանց ա վա տա տի րա կան գոր ծե լա
կեր պը, մյուս կող մից` տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը կո մու նիս տա կան ժա
մա նակ նե րից շա տե րին հայտ նի «ուղ ղա ձի գով» դրվում են կենտ րո նի են թա
կա յութ յան տակ:

31 http://www.a1plus. am/am /official/2011/03/14/serzhsargsyan, 14.03.2011
32 http://www.azat utyun.am/archive/news/20110316/2031/2031.html?id=2340631, 
16.03.2011
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ՀՀ նա խա գա հը, ըստ ե րե ւույ թին, հաս կա նա լով, որ սո ցիալտնտե սա կան 
ծանր ի րա վի ճա կը կա րող է հա սա րա կութ յան ներ սում բո ղո քի նոր ա լիք 
բարձ րաց նել, փոր ձում էր հանգս տաց նել մարդ կանց` հայ տա րա րե լով, որ 
ար դեն մա յիսհու նիս ա միս նե րին հան րութ յունն իր վրա զգա լու է դրա կան 
փո փո խութ յուն նե րը33:

Ապ րի լին իշ խա նութ յուն նե րը ո րո շա կի կադ րա յին փո փո խութ յուն ներ ձեռ
նար կե ցին:  Մաս նա վո րա պես ոս տի կա նութ յու նում կա տար ված փո փո խութ
յուն նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ ոս տի կա նա պետ Ա. Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, 
որ կադ րա յին փո փո խութ յուն նե րը մա սամբ ի րա կա նաց վում են նա խա գա հի 
հրա հան գով34: 

 Բո լոր նշան նե րը կա յին եզ րա հան գե լու, որ ա վե լի կենտ րո նա ձիգ, կուռ եւ 
խիստ հիե րար խիկ կա ռա վա րում ա պա հո վե լու` իշ խա նութ յուն նե րի ծրա գիրն 
աս տի ճա նա բար կեն սա կոչ վում է: Այս ան գամ` բա րե փո խում ե րի ցու ցա նա
կի ներ քո:

6.  Նոր ձե ւա չա փե րի ո րո նում ե րում

Ապ րի լին ՀՅԴն  հի շեց րեց իր մա սին` պա հան ջե լով կա ռա վա րութ յան 
հրա ժա րա կա նը:  Կու սակ ցութ յան պա տաս խա նա տու նե րի խոս քով` կա ռա
վա րութ յան հրա ժա րա կանն ա վե լի հաս ցեա կան է ու նպա տա կա յին եւ ա մե
նա կա րե ւո րը` ցնցում ե րի չի հան գեց նի, ին չը չի կա րե լի ա սել նա խա գա հի 
հրա ժա րա կա նի պա հան ջի պա րա գա յում35: Հն չե ցին կար ծիք ներ, թե ՀՅԴն` 
կա ռա վա րութ յա նը թի րախ ընտ րե լով ու շրջան ցե լով նա խա գա հի հրա ժա
րա կա նի պա հան ջը` չնա յած հենց վեր ջինս է երկ րի ա րա տա վոր ե րե ւույթ նե րի 
հիմ ա կան պա տաս խա նա տուն, զբաղ ված է ընդ դի մա դիր պայ քա րի նմա
նակ մամբ: 

 Դաշ նակ ցութ յու նը կա րե ւո րում էր Ընտ րա կան օ րենսգր քի բա րե փո խում
նե րի գոր ծըն թա ցը եւ հան դես ե կավ ԸՕի փո փո խութ յան սե փա կան նա
խագ ծով, ին չը, սա կայն, մերժ վեց իշ խա նութ յուն նե րի կող մից: ՀՅԴի հա մոզ
մամբ` իշ խա նութ յան ա ռա ջար կած նոր ընտ րա կան օ րենսդ րա կան փա թե թը 
չի հա մա պա տաս խա նում ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման 
չա փա նի շին36: 

33 http://www.a1plus.am/am/official/2011/03/11/consultation, 11.03.2011
34 http://www.tert.am/am/news/2011/04/14/vostikanapet2 /, 14.04.2011
35 http://www.a1plus.am/am/politics/2011/04/20/artsvikminasyan, 20.04.2011
36 http://www.mediamax.am/am/news/politics/843/, 29.04.2011
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Իր հեր թին` փնտրտուք նե րի մեջ էր կամ մի գու ցե այդ պես ցույց էր տա լիս 
ԺԿ ղե կա վար  Տիգ րան  Կա րա պետ յա նը, ով ձեռ նա մուխ էր ե ղել, իր հա վաստ
մամբ, հայ րե նա սի րա կան ու ժե րի դա շին քի ստեղծ մա նը:  Կա րա պետ յա նի 
պնդմամբ` հենց դա է լի նե լու այն եր րորդ ու ժը, ո րի շուրջ պետք է հա մախմբ
վի ինչ պես իշ խա նութ յուն նե րին, այն պես էլ ՀԱԿին չըն դու նող բո ղո քա վոր 
զանգ վա ծը37: Ն ման դա շին քի հե ռան կար նե րի վե րա բեր յալ իշ խող տե սա կե
տը թե րա հա վա տութ յունն էր:

Իսկ ապ րի լի 26ին իշ խա նութ յուն նե րին ուղղ ված նոր պա հանջ նե րով 
հան դես ե կավ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խա գահ  Րաֆ ֆի  Հով
հան նիս յա նը: Իր ու ղեր ձում  Հով հան նիս յա նը հա մոզ մունք էր հայտ նում, թե 
« Հա յաս տա նի «ընտ րա նու» մի պատ կա ռե լի մա սը ոչ խիղճ ու նի, ոչ էլ ա ռողջ 
դա տո ղութ յուն»։  Դա տե լով ու ղեր ձի ո գուց ու ո ճից, շա տե րը են թադ րում էին, 
որ « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նոր դը ո րո շել է իշ խա նութ յուն նե րի հետ այ սու
հետ խո սել կոշտ պա հանջ նե րի լեզ վով:  Ներ կա յաց ված պա հանջ ներն էին՝ 
գու մա րել  Սահ մա նա դիր ժո ղով՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նոր սահ
մա նադ րութ յան հե ղի նակ ման եւ ըն դուն ման հա մար. ճա նա չել մի ջազ գա յին 
քրեա կան դա տա րա նի ի րա վա սութ յու նը. ստո րագ րութ յան հետ կան չով չեղ
յալ հայ տա րա րել հայթուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը եւ պաշ տո նա պես 
ճա նա չել  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա պե տութ յու նը՝ սահ մա նադ րո րեն ամ
րագր ված նրա սահ ման նե րով38:

Ու ղեր ձի շուրջ տար բեր տե սա կետ ներ ե ղան: Ո մանց կար ծի քով` « Ժա ռան
գութ յու նը» նոր ձե ւա չա փեր է փնտրում քա ղա քա կան դաշ տում իր կշիռն ու 
դե րա կա տա րութ յու նը չկորց նե լու հա մար: Այլ դի տար կում ե րի հա մա ձայն` 
կու սակ ցութ յունն ա ռաջ է մղու մը նոր` չոր րորդ  Հան րա պե տութ յան ստեղծ
ման գա ղա փա րը, ո րի ի րա կա նաց ման գոր ծի քա կազ մը, սա կայն, բա ցա կա
յում է: 

Ընդ հա նուր առ մամբ` գար նան երկ րորդ ա միսն ա ռատ էր ՀԱԿից դժգոհ 
ա ռան ձին ընդ դի մա դիր միա վոր նե րի կող մից նոր ձե ւա չա փե րի փնտրտու քով: 
 Տա րած ված կար ծիք կար, որ ե թե  Կոնգ րե սը չփո խի իր մար տա վա րութ յու նը, 
ա պա հիաս թափ ված նե րի բա նա կը կհա մալր վի նոր մարդ կան ցով: Ապ րի լի 
15ին ՀԱԿից դուրս գա լու իր ո րոշ ման մա սին հայ տա րա րեց  Քա ղա քա կան 
բան տարկ յալ նե րի եւ հա լած ված նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տեի ներ կա յա
ցու ցիչ, 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում  Լե ւոն  Տեր Պետ րոս յա
նի նա խընտ րա կան շտա բի ան դամ  Կա րա պետ  Ռու բին յա նը: Որ պես պատ

37 http://hetq.am/arm/interviews/274/, 14.04.2011
38 http://heritage.am/pr/250411arm.htm, 24.04.2011
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ճա ռա բա նութ յուն` նա նշում էր իր մի ջա վայ րում առ կա «բա րո յա հո գե բա նա
կան մթնո լոր տը, մո լե ռանդ շար քե րի թշնա ման քը, զրպար տե լու, պի տա կա
վո րե լու սկզբնա վոր վող ար շա վը»39: 

Ապ րի լի 28ին Ա զա տութ յան հրա պա րա կում ՀԱԿն  անց կաց րեց իր հեր
թա կան հան րա հա վա քը, որն այս ան գամ ար տոն վել էր քա ղա քի իշ խա նութ
յուն նե րի կող մից: Այն, ըստ էութ յան,  Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան կյան քում 
սկիզբ դրեց մի նոր գոր ծըն թա ցի: Իր ե լույ թում  Տեր Պետ րոս յա նը նշեց, որ 
ՀԱԿի եր կու պա հանջ նե րը` կապ ված Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հան
րա հա վաք ներ անց կաց նե լու ի րա վուն քի վե րա կանգն ման եւ 2008թ. մար
տի 12ի դեպ քե րի բա ցա հայտ ման մա սին պաշ տո նա կան հա վաս տիաց ման 
հետ, ամ բող ջո վին կա տար վել են:  Բանն այն է, որ դա տաի րա վա կան բա րե
փո խում ե րի թե մա յով նա խա գա հա կան նստա վայ րում ապ րի լի 27ին հրա
վիր ված խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ  Սերժ  Սարգս յանն անդ րա դար ձել էր 
մարտ յան դեպ քե րի առ թիվ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի ըն թաց քին:  Դի
մե լով ներ կա նե րին, նա հանձ նա րա րել էր «կրկին եւ ա ռա վել ման րակր կիտ 
անդ րա դառ նալ նույ նիսկ այն հան գա մանք նե րին, որ տեղ ըստ ձեզ ո րե ւէ նոր 
բան չի կա րող լի նել»40:

 Տեր Պետ րոս յա նը հայ տա րա րեց, որ քաղ բան տարկ յալ նե րին ա զատ ար
ձա կե լու պա հան ջը թեեւ ֆոր մալ ա ռու մով բա վա րար ված չէ, սա կայն բո վան
դա կա յին ա ռու մով կա տար ված է, քան զի  Սերժ  Սարգս յա նը ապ րի լի 27ի 
խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ հաս կաց րեց, որ ո րո շել է այդ հար ցի լու ծու մը 
հար մա րակ ցել  Մա յի սի 28ի տո նին: Եվ, այդ պի սով, նա խորդ հան րա հա վա
քում հայ տա րար ված իշ խա նութ յունհա սա րա կութ յուն ջրբա ժա նը տե ղի չու
նե ցավ: Ա վե լին` պարզ դար ձավ, որ ՀԱԿը իշ խա նութ յուն նե րի ա րած զի ջում
նե րի դի մաց առն վազն մոտ ա պա գա յում ակ տիվ փո ղո ցա յին գոր ծո ղութ յուն
ներ չի ձեռ նար կի, եւ քա ղա քա կան լար վա ծութ յու նը մե ծա պես կթու լա նա, 
ին չում շա տե րը տես նում էին ար տա քին ու ժե րի, հատ կա պես Ա րեւ մուտ քի 
ա վան դը:

* * *

Ի հար կե, միայն խոր քա յին քա ղա քա գի տա կան վեր լու ծութ յու նը կա րող 
է ցույց տալ, թե հոդ վա ծում նկա րագր ված ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց
ներն ինչ չա փով են կրել ա րա բա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո

39 http://www.armenialiberty.org/content/article/4745576.html, 15.04.2011
40 http://www.azatutyun.am/content/article/9500302.html, 20.04.2011
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խա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը:  Սա կայն, մի կող մից, բա վա
կա նին եր կար ժա մա նակ տե ւող կրա վո րա կան շրջա նից հե տո ընդ դի մա դիր 
զանգ վա ծի եւ ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի կտրուկ աշ խու ժա ցու մը, եւ 
մյուս կող մից` ընտ րութ յուն նե րից բա վա կա նին շատ ժա մա նակ ա ռաջ իշ խա
նա կան ճամ բա րում հապշ տապ ըն դուն ված կոա լի ցիոն պայ մա նա գի րը, ո րը 
միտ ված էր խո րաց նե լու իշ խա նա կան ու ժե րի հա մախմ բու մը եւ չե զո քաց նե
լու նե րիշ խա նա կան հնա րա վոր մրցակ ցութ յու նը, թույլ են տա լիս են թադ րել, 
որ «ա րա բա կան գա րու նը» առն վազն կա րող էր այդ գոր ծըն թաց նե րի հիմ
նա կան խթա նիչ նե րից մե կը լի նել:

 Կա րող ենք նաեւ եզ րա կաց նել, որ ակ տի վա ցած ընդ դի մութ յու նը, թեեւ 
պայ քա րը սրե լու լուրջ նշան ներ ցույց տվեց, այ նո ւա մե նայ նիվ, չկա րո ղա ցավ 
հաս նել իր նպա տակն ի րա գոր ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ հա սա րա կա կան 
մո բի լի զաց ման եւ կենտ րո նաց ման, իսկ իշ խա նութ յուն նե րը` չնա յած գնա ցին 
ո րո շա կի զի ջում ե րի, բայ ցեւ միա ժա մա նակ, ընդ հա նուր առ մամբ, կա րո ղա
ցան պահ պա նել ի րենց դիր քե րը:
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2008-2011ԹԹ.
ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՈՐՈՇ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
ՌԱՀՀԿ	փոր	ձա	գետ

Ս	խալ	է	այն	հար	ցադ	րու	մը,	թե	իշ	խա	նութ	յու	նը	հիմ-
վում	 է	 կամ	 չի	հիմ	վում	հե	ղի	նա	կութ	յան	վրա:	Ցան	կա-
ցած	իշ	խա	նութ	յուն	հիմ	վում	է	հե	ղի	նա	կութ	յան	վրա,	իսկ	
երբ	ա	ռաջ	նոր	դը	սպա	ռում	է	իր	հե	ղի	նա	կութ	յու	նը,	ա	պա	
նրա	զի	նա	նո	ցում	մում	է	սոսկ	բռնի	ու	ժը:
Երբ	 չկա	 հե	ղի	նա	կութ	յուն,	 երկ	րի	 ղե	կա	վա	րու	մը	 կա-

րող	է	ի	րա	կա	նաց	վել	միայն	ոս	տի	կա	նութ	յան	կամ	վար	չա-
կար	գի	մի	ջո	ցով,	այ	սինքն`	ուժ	կամ	գոր	շութ	յուն:

Գ յուս տավ Լե բոն

Հա յաս տա նում 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րն  ակն հայտ 
դարձ րին մե զա նում ժո ղովր դա վա րութ յան տա կա վին սաղմ ա յին 
վի ճա կը, դրա գո յութ յան ա ռաս պե լը, հա սա րա կութ յան եւ իշ խա նութ

յան տա րան ջատ վա ծութ յու նը, ավ տո րի տար վար չախմ բի դրսե ւոր ման ձե ւերն 
ու մե թոդ նե րը, իշ խա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն ու գոր ծե լաո ճը:

Նույն թվա կա նից էլ սկսվեց հա սա րա կութ յան հա կազ դե ցութ յու նը այն 
ա մե նին, ինչ կա տար վել էր մին չեւ 2008ը (թե րեւս 19952008թթ. քա ղա քա
կան մի շարք ի րա դար ձութ յուն ներ, այդ թվում` 1999թ. հոկ տեմ բե րի 27ին 
Ազ գա յին ժո ղո վում կա տար ված ա հա բեկ չութ յու նը, մաս նա վո րա պես կա
ռա վա րութ յան «գլխա տու մը», ան հա վա սար պայ ման նե րով եւ ընտ րա խախ
տում ե րով անց կաց ված խորհր դա րա նա կան ու նա խա գա հա կան ընտ րութ
յուն նե րը): Այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը հա սա րա կութ յան մեջ ծնե ցին ընդ հա
նուր հո գե բա նա կան ան պաշտ պան վա ծութ յան զգա ցո ղութ յուն սե փա կան 
երկ րում: 
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2008ին մեկ նար կած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը պար զա պես 
ա ռիթ էին, որ պես զի ժայթ քեր կու տակ ված ողջ բա ցա սա կա նը, հա կազ դե
ցութ յուն ա ռա ջա նար տա րի նե րի ըն թաց քում ա ճած ազ դե ցութ յան ու ժին: 
Հա կազ դե ցութ յան մեջ մար դիկ նոր կյան քի հույս էին տես նում, ո րը շատ 
շու տով մա րեց: Մար տի 1ին ավ տո րի տար վար չա խում բը ուժ կի րա ռեց սե
փա կան ժո ղովր դի դեմ` իր իշ խա նութ յան ու ժը, ո րի արդ յուն քում ե ղան զո
հեր, բազ մա թիվ քաղ բան տարկ յալ ներ ու հե տապնդ վող ներ: Բա ցա հայտ
ված ընդ դի մա դիր ան ձինք, ով քեր աշ խա տում էին պե տա կան տար բեր կա
ռույց նե րում, դար ձան գոր ծա զուրկ, պաշ տո նանկ ար վե ցին ո րոշ գոր ծիչ ներ, 
իսկ ձեռ նար կա տե րե րից ո մանք, քա ղա քա կան հա յացք նե րի պատ ճա ռով, 
սկսե ցին հա լած վել, եր բեմ էլ զրկվել ի րենց ու նեց ված քից: Ընդ դի մա դիր
նե րի եւ վեր ջին նե րիս դաշ տում ա ռա վել աչ քի ըն կած ան ձանց հան դեպ բա
ցա հայտ ու յու րա հա տուկ «որս» էր սկսվել:

Հա յաս տանն այ սօր էլ ներ քին մեծ փո փո խութ յուն ներ չու նի: Գո յութ
յուն ու ներ քա ղա քա կան ճգնա ժամ, որն ըն դա մե նը մի փոքր թու լա ցավ ի 
շնոր հիվ ընդ դի մութ յան «մեծ թե ւի» եւ իշ խա նութ յան մի ջեւ երկ խո սութ
յան գա ղա փա րի, իսկ ա վե լի ուշ` դրա ի րա կա նաց ման փոր ձե րի: Ընդ դի
մա դիր դաշ տում գոր ծող ՀԱԿը իշ խա նութ յան առ ջեւ դրել էր գրե թե եր կու 
տասն յա կի հաս նող պա հանջ ներ, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում հասց վե
ցին նվա զա գույ նի` ե րե քի: Դ րանք են` ա/ քաղ բան տարկ յալ նե րի ա զատ 
ար ձա կում, բ/ Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հան րա հա վաք նե րի ար գել քի 
վե րա ցում եւ գ/ 2008թ. մար տի 12ի սպա նութ յուն նե րի բա ցա հայ տում: 
Ս րանք իշ խա նութ յան հա մար այն նվա զա գույն պայ ման ներն էին, ո րոնք, 
հա մե նայն դեպս, պետք է հար մար ա ռի թի դեպ քում ի րա գործ վեին, քա
նի որ դրանք մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի կող մից եւս ակն կալ վող, ին չու չէ` 
նաեւ պար տադր վող քայ լեր էին:

Այդ պի սով` քաղ բան տարկ յալ նե րի ա զատ ար ձա կու մը, Ա զա տութ յան 
հրա պա րա կում հան րա հա վաք նե րի ար գել քի վե րա ցու մը, ինչ պե սեւ « Մար
տի 1»ը բա ցա հայ տե լու` իշ խա նութ յան խոս տու մը պայ մա նա վո րե ցին ՀԱԿ
իշ խա նութ յուն երկ խո սութ յան մեկ նար կը: Բայց չնա յած ար տա քուստ ե րե
ւա ցող փո փո խութ յուն նե րին եւ հա սա րա կութ յան ներ սում լար վա ծութ յան 
ո րո շա կի թու լաց մա նը, բաղ ձա լի բա րե փո խում ե րի սպա սում ե րը, խո շոր 
հաշ վով, մարդ կանց մեջ ա մուր նստած էին` որ պես ան բե կա նե լի հրա մա յա
կան, ո րով հե տեւ խոր քա յին ի մաս տով ի րա վի ճակն ան փո փոխ էր եւ է: Ան
պա տիժ են մում սահ մա նադ րա կան ու մարդ կա յին տար րա կան ի րա վունք
նե րի ա մե նօր յա ոտ նա հա րում ե րը, տնտե սութ յու նը շա րու նա կում է գտնվել 
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մի խումբ մարդ կանց ձեռ քում, կո ռուպ ցիան ա հագ նա ցող չա փե րի է հա սել, 
իսկ իշ խա նութ յունն ի րա կան քայ լեր չի ձեռ նար կում վի ճա կը շտկե լու հա
մար, մի գու ցե չի էլ կա րող ձեր բա զատ վել ա րա տա վոր այդ հա մա կար գից, 
քա նի որ դրա նով կթու լաց ներ սե փա կան հիմ քե րը: Դժ վար է պայ քա րել օ լի
գար խիկ հա մա կար գի, «ստվե րի» դեմ, երբ ստվե րա յին տնտե սութ յան տնօ
րի նող ներն իշ խա նութ յան շրջա պա տում են` մեկ կոա լի ցիա յի մեջ:

Ե թե հա յաս տան յան ընդ դի մութ յան կա րե ւոր ձեռք բե րում ե րից մե կը 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան տար րա պատ կե րի մե ծա ցում էր, քա
ղա քա կան զանգ վա ծի մաս նակ ցութ յան աշ խու ժա ցու մը, ա պա աս տի ճա
նա բար այն փոխ վում է: Տի րա պե տող է դառ նում քա ղա քա կան գոր ծըն
թաց նե րի նկատ մամբ ան տար բե րութ յու նը: Չ կան հա սա րա կա կան տրա
մադ րութ յուն ներ, հա սա րա կութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող յու րա քանչ յուր 
շերտ, հան րույթ ապ րում է իր խնդիր նե րով, իր պա հանջ մունք նե րի բա վա
րար ման պայ ման նե րը հո գա լով: Բա ցա կա յում են հա մընդ հա նուր միաց նող 
խնդի րը, գա ղա փա րը, կա յուն տրա մադ րութ յուն նե րով ընդ հան րութ յան 
զգա ցու մը:

Երկ խո սութ յու նը, ո րը են թադ րում է քա ղա քա կան հա վա սա րակշռ ված, 
գու ցեեւ կա ռու ցո ղա կան քայլ, այս իշ խա նութ յունընդ դի մութ յուն զույ գի 
պա րա գա յում ի սկզբա նե չէր դի տարկ վում որ պես դրա կան, այն էլ` ընդ
դի մութ յան կող մից, քան զի ի րեն հռչա կե լով ար մա տա կան ընդ դի մութ յուն` 
ՀԱԿն  ար մա տա կան լու ծում եր ու քայ լեր էր պա հան ջում իշ խա նութ յու
նից: Բ նա կա նա բար` երկ խո սութ յան թե մա չէր կա րող լի ներ, ե թե Կոնգ րե սը 
հա վա տա րիմ մար իր սկզբունք նե րին:

Փաս տո րեն` իշ խա նութ յան կող մից ար ված ո րոշ քայ լեր նպաս տե ցին 
հա սա րա կութ յան մեջ անվս տա հութ յան խո րաց մա նը, նրան քա ղա քա կան 
կրա վո րա կան պահ ված քի մղե լուն, իսկ «մեծ» ընդ դի մութ յան քայ լե րը սրե
ցին ան բա րե հար մա րութ յան ու հո գե բա նա կան ան պաշտ պան վա ծութ յան 
զգա ցու մը: 

Հեր թա կան հիաս թա փութ յու նը վտան գա վոր էր հատ կա պես նրա նով, որ 
հա սա րա կութ յան քա ղա քա կա նա պես գոր ծուն, շա հագր գիռ, նե րուժ կրող 
հատ վա ծը, ո րը 2008ից ժա մա նակ առ ժա մա նակ ակ տի վա նում է, կա
րող էր հայտն վել լիա կա տար ան տար բե րութ յան հի վան դա գին վի ճա կում 
(ա պա տիա): Իսկ ներ կա յում ար տա սո վորն այն է, որ մեծ ջան քեր են պա
հանջ վում դժգոհ ընտ րա զանգ վա ծը հա մախմ բե լու հա մար, քա նի որ մար
դիկ ա վե լի վճռա կան գոր ծո ղութ յուն ներ են ակն կա լել դե ռեւս 2008ից:
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ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ 2008-ԻՑ ՀԵՏՈ

Հա սա րա կա կանպատ մա կան յու րա քանչ յուր ժա մա նա կաշր ջան բե րում 
է ի րեն բնո րոշ քա ղա քա կան մշա կույթ, ո րի փո փո խութ յան դեպ քում տե ղի 
է ու նե նում բո լոր ար ժեք նե րի, նոր մե րի ու դրույթ նե րի, մարդ կանց աշ խար
հա ճա նաչ ման ողջ հա մա կար գի վե րա նա յում: Հա մաշ խար հայ նաց ման այս 
շրջա փու լում, բա ցի տա րա ծաշր ջա նա յին տա րաբ նույթ մար տահ րա վեր նե
րից` ժո ղովր դա վա րութ յունն ինքն է մար տահ րա վեր Հա յաս տա նի հա մար: 
Ժո ղովր դա վա րա կան այն ար ժեք նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա րե ւան երկր
նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում կամ տար բեր ծրագ րե րում ընդգրկ վե լու 
հա մար` ներ քին հա կա սութ յուն ու նեն հա սա րա կա կան կյան քում իշ խա նութ
յան կա ռա վար ման ձե ւի ու բո վան դա կութ յան հետ: Ար տա քուստ ըն դու նե լով 
այդ ար ժեք նե րը, մենք ու զում ենք հաս նել «հնա րա վո րինս լա վին», սա կայն 
ստաց վում է` «ինչ պես միշտ», քա նի որ հա սա րա կութ յան մեջ ըն կալ ված ոչ 
ժո ղովր դա վար վար քա գի ծը` կախ ված կա ռա վար ման ո ճից, անդ րա դար ձա
յին ո րակ է ձեռք բե րում:

Դ րա հա մար էլ Ա րեւ մուտ քի ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի սեր տաճ
ման գոր ծըն թա ցը բա վա կա նին տխուր է պատ կե րա նում` ժո ղովր դի ան բա
վա րար ի րա վա գի տակ ցութ յուն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ցածր 
մա կար դակ, հան րութ յան ճնշվա ծութ յուն, սո ցիա լա կան ա նար դա րութ յուն եւ 
այլն: Այ սինքն` կյան քը ցույց է տա լիս, որ ան գամ ա րեւմտ յան լա վա գույն մո դե
լի ներ մու ծու մը ցան կա լի արդ յունք չի տա, ե թե հաշ վի չառն վեն ազ գա յինհո
գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հո գե կերտ ված քը, սո ցիալտնտե
սա կան պայ ման նե րը, ի րա վա գի տակ ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
Լե բոնն այդ ե րե ւույ թը հե տեւ յալ կերպ է նկա րագ րել. «Ե թե տես նում ենք, 
որ ո րոշ երկր ներ, օ րի նակ` Միաց յալ նա հանգ նե րը, հա սել են ա ռա ջըն թա ցի 
բարձր աս տի ճա նի` ու նե նա լով ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն ներ, 
եւ այլ երկր նե րում, օ րի նակ` իս պա նոա մե րիկ յան հան րա պե տութ յուն նե րում, 
տի րում է տխրահռ չակ ա նար խիան` չնա յած նույն հաս տա տութ յուն նե րի առ
կա յութ յա նը, ա պա հաս տա տութ յուն նե րը ոչն չով «մե ղա վոր» չեն ա ռա ջին
նե րի հզո րութ յան եւ մյուս նե րի անկ ման հա մար: Ազ գե րը կա ռա վար վում են 
սե փա կան բնա վո րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, եւ այն պի սի հաս
տա տութ յուն նե րը, ո րոնք հստա կո րեն չեն հա մա պա տաս խա նում ռա սա յի 
բնա վո րութ յա նը, ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ոչ այլ ինչ, քան փո խառն ված 
հա գուստ, ժա մա նա կա վոր վե րազ գես տա վո րում»1:

1 Лебон Г., «Психология толп», Москва 1998, стр. 174
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ժո ղովր դա վա րութ յան ար ժե հա մա կար գին ին տեգր վե լը, բա րե փո խում
նե րը Հա յաս տա նում, մեծ հաշ վով, նմա նա կութ յուն են, ո րի վառ դրսե ւո
րում ե րը, եր կա կի չա փո րո շիչ նե րը ա մեն քայ լա փո խի հան դի պող ե րե ւույթ 
են: Ա նա զա տութ յան գի տակ ցու մը 2008ից դար ձել է սո վո րա կան, իշ խող 
ընտ րա խա վի ավ տո րի տար մտա ծե լա կեր պի ար տա հայ տում` ա ռա վել ան
թա քույց: Լ րատ վա կան դաշ տը փակ է, հե ռուս տա տե սութ յան մեջ տեղ չու նի 
այ լա խո հութ յան ու այ լա կար ծութ յան ո րե ւէ դրսե ւո րում: Վար չա խում բը բա
ցա հայտ հե տապն դում ե րով, ճնշում ե րով հա սա րա կութ յա նը հան դուր ժող 
դարձ րեց այ դօ րի նակ ե րե ւույթ նե րի նկատ մամբ: Փաս տո րեն` հա մա կերպ վե
լով ի րա կա նութ յան հետ եւ այն ըն դու նե լով որ պես կա նոն, հա սա րա կութ յու
նը հե տըն թաց ապ րեց` ան խու սա փե լի դարձ նե լով նաեւ ժո ղովր դա վա րութ
յան հե տըն թա ցը: Մի կող մից մար դիկ գի տակ ցում են ժո ղովր դա վա րութ յան 
կա րե ւո րութ յու նը, ու նեն այդ ձգտու մը, բայց մյուս կող մից էլ` հենց ի րենք են 
«օգ նում» վար չա կար գին, հան դուր ժող են, պահ պա նո ղա կան եւ ժո ղովր դա
վա րութ յան ի րա կան կի րառ մա նը եր բեմ վե րա բեր վում են` իբ րեւ ազ գա յին 
հո գե կերտ ված քին խորթ ե րե ւույ թի:

Հատ կան շա կան է, որ հա սա րա կութ յան մեջ ըն դուն ված, շրջա նառ վող ու 
հաս տատ վող կարծ րա տի պե րը եւ կար ճա ժամ կետ ա ռաս պել նե րը ո րո շա
կիո րեն խո չըն դո տում են ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի հաս տատ մա նը: 
Ի րա վա կան կա մա յա կա նութ յուն նե րը, ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի 
ուղ ղա հա յաց կախ վա ծութ յու նը, կո ռում պաց վա ծութ յու նը բո լո րին հայտ նի ու 
կարծ րա տի պա յին ե րե ւույթ ներ են: Ա վե լին` դրանց հան դեպ հա սա րա կութ յու
նը դար ձել է հան դուր ժող, ե թե չա սենք` ան տար բեր: Ա րեւմտ յան կա ռույց նե րը 
ներդ րում եր են կա տա րում ի րա վա կան, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ
յուն ստեղ ծե լու հա մար, տե ղա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րը բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում եր են ձեռ նար կում, սա կայն դե ռեւս կեն սու նակ 
է սո վո րույ թի ու ժը, յու րա հա տուկ են կո ռուպ ցիա յի, կա շա ռա կե րութ յան, դա
տա րան նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ գե րիշ խող պատ կե րա ցում ե րը: 
Դա րե րով ձե ւա վոր ված ազ գա յին հո գե կերտ ված քի ու բնա վո րութ յան խնդիր 
է, եւ ժա մա նակ է հար կա վոր մեծ փո փո խութ յուն նե րի հա մար:

Ժո ղովր դա վա րութ յան լճաց ման այս տխուր պատ կե րը ո րո շա կիո րեն կա
րող են սփո փել սո ցիա լա կան ցան ցե րի առ կա յութ յու նը եւ դրան ցում մարդ
կանց ներգ րավ վա ծութ յու նը: Ճիշտ է, այն դե ռեւս հա սու է բնակ չութ յան մի 
փոքր հատ վա ծի հա մար, սա կայն սո ցիալհո գե բա նա կան կա րե ւոր գոր ծա
ռույթ ներ է ի րա կա նաց նում: Վեր ջին եր կու տա րի նե րին սո ցիա լա կան ցան
ցե րից հիմ ա կա նում Ֆեյս բուքն է ա րագ տա րա ծում ստա ցել, որն ա մե նա
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Ա.ՂԱ	ԶԱՐ	ՅԱՆ	 2008-2011ԹԹ.	ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ	ՈՐՈՇ	ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

քա ղա քա կա նաց վածն է հա մար վում աշ խար հում2: Ե թե ցան կա նանք հա յաս
տան յան կյան քի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել, կա րող ենք 
մեծ տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ այս ցան ցից, որ տեղ, ցա վոք, դե ռեւս գրանց
ված է ՀՀ բնակ չութ յան ըն դա մե նը 6,8 %ը3: Իր գոր ծա ռույ թով Ֆեյս բու քը չի 
զի ջում անց կաց վող բազ մա թիվ խորհր դա ժո ղովն ե րի ու հան դի պում ե րի, 
քան զի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան, հրա պա րա կա խո սա կան, մշա կու թա
յին ընտ րա նին, շար քա յին օգ տա գոր ծող նե րը մշտա պես ա մե նա կեն սա հույզ 
խնդիր նե րի, ի րա դար ձութ յուն նե րի կի զա կե տում են, որ տեղ ա զատ ու ան
կաշ կանդ բախ վում են զա նա զան տե սա կետ ներ, նկա տա ռում եր, ծայ րա
հե ղո րեն տար բեր մո տե ցում եր: Այն ա զատ խոս քի յու րօ րի նակ ամ բիոն է, 
քա ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ յան կրող նե րի հան դի պա վայր:

Ինք նար տա հայտ ման եւ ինք նադր սե ւոր ման այս տա րած քը հա յաս տան
յան կյան քի վե րա բեր յալ բազ մա զան քննար կում ե րին ակ տի վո րեն ներգ
րավ վե լու հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նաեւ ար տերկ րում ժա մա նա կա վո
րա պես գտնվող կամ մշտա պես բնակ վող հա յե րին: Թե րեւս զար գա ցած այլ 
երկր նե րում Ֆեյս բու քի մի ջո ցով մար դիկ ա վե լի շատ ի րենց գոր ծի, փոր ձի ու 
ծրագ րե րի մա սին են «կիս վում»` լի նի դա ստեղ ծա գոր ծութ յուն, մշա կույթ, 
գի տա կան կան խադ րույթ, թե ա ռօր յա աշ խա տանք: Հա յաս տա նում մի փոքր 
այլ է` քա ղա քա կան հա մա տեքս տով են ցան կա ցած թե մա յի ար ծարծ մա նը 
մաս նակ ցում թե՛ գրողն ու մշա կու թա բա նը, թե՛ գոր ծա զուրկն ու ու սու ցի չը, 
թե՛ դա սա խոսն ու քա ղա քա գե տը: Ա մեն դեպ քում այս «անկ յու նը» ժո ղովր
դա վա րութ յան ա ռող ջաց ման ու զար գաց ման ա ռու մով կա րե ւոր բջիջ է, քա
նի որ շփու մը հե ռա վո րութ յուն եւ կոնկ րետ ժա մա նակ չի ճա նա չում. ցան ցի 
մի ջո ցով կազ մա կերպ վում են տար բեր ակ ցիա ներ, տա րած վում է լրատ վութ
յուն, բարձ րա ձայն վում հա սա րա կութ յան մեջ ախ տա ծին ե րե ւույթ նե րի մա
սին: Փոր ձը, մտահ ղա ցում ե րը, ի րա դար ձութ յուն նե րից քաղ ված դա սե րը 
անն կատ ու ա կա մա դուրս են գա լիս վիր տո ւալ տա րած քից եւ սկսում գոր ծել 
ի րա կա նութ յան մեջ:

Մարդ կանց քա ղա քա ցիա կան պարտ քի, ի րա վա կան գի տակ ցութ յան 
աճ, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա. այն հիմ ա կա նում տե սա նե լի է ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում եւ մե ծա պես նպաս տում է մտա ծո ղութ յան փո խա կեր պում ե րին, 
հա սա րա կութ յան մեջ գե րիշ խող բա ցա սա կան կարծ րա տի պե րից ձեր բա
զատ մա նը, դրանց նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մե ծաց մա նը:

2 http://pewresearch.org/pubs/2025/socialimpactsocialnetworkingsitestechnology
facebooktwitterlinkedinmyspace
3 http://www.socialbakers.com/facebookstatistics/armenia
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ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
ՆՈՐ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ ԵՎ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐ

Ընտ րա կան մշա կույթ

Մե զա նում առ կա ընտ րա կան մշա կույթն ու նի իր ձե ւա վոր ված ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ար դեն բազ միցս դրսե ւոր վել եւ հաս տատ վել են 
որ պես ան փո փոխ ի րո ղութ յուն: Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն ու նե
նա լու հա մար այդ մշա կույ թից ձեր բա զատ վելն այ սօր անհ րա ժեշ տութ յուն 
է, ին չը, սա կայն, շատ դժվար է, քան զի դրա հաս տատ ման հա մար մե ղա վոր 
եւ պա տաս խա նա տու են գրե թե բո լո րը` ե՛ւ ընտր յա լը, ե՛ւ ընտ րո ղը, ե՛ւ շա
հագր գիռ այլ ան ձինք: Նա խա գա հա կան, խորհր դա րա նա կան եւ ՏԻՄ ընտ
րութ յուն նե րի ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում ան հա վա սար պայ քա րի բո լոր 
լծակ նե րը` սկսած հա մայն քի ղե կա վա րից, վեր ջաց րած ծա նոթ նե րով, թա ղա
յին եւ ոչ թա ղա յին հե ղի նա կութ յուն նե րով: Գոր ծի մեջ են դրվում բազ միցս 
փոր ձարկ ված մի ջոց նե րը` կա շառք նե րը, ա հա բե կում ե րը, հա տուկ ու ղեկ
ցութ յամբ քվեար կող ներ բե րե լը, ընտ րա կեղ ծիք նե րը` պար զա գույ նից մին
չեւ վեր ջին նո րա մու ծութ յուն ներ: Վեր ջին տա րի նե րի ընտ րութ յուն նե րին այդ 
մշա կույթն ամ բող ջա ցել է եւս մի քա նի հա մալ րում ե րով` մե ծա քա նակ պա
րե կա յին ոս տի կան նե րի եւ ՀՀ ոս տի կա նութ յան Կազ մա կերպ ված հան ցա վո
րութ յան դեմ պայ քա րի վար չութ յան (6րդ վար չութ յուն) աշ խա տա կից նե րի` 
«կար միր բե րե տա վոր նե րի» ներ կա յութ յամբ:

  Հան րա պե տութ յու նում սո վո րա կան դար ձած քրեա ծին ի րադ րութ
յու նում մարդ կանց ա ռե ւան գում ե րով, վե րե ւից հո վա նա վոր վող հե ղի նա
կութ յուն նե րի սա տա րած եւ հա կոտն յա այլ ե րե ւույթ նե րով ու ղեկց վող ընտ
րութ յուն նե րի հեն քում ըն կած է իշ խա նութ յամբ իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու 
ա վան դույ թը: Մի կող մից` լծակ նե րի բազ մա զա նութ յու նը, մյուս կող մից` քա
ղա քա ցու հար մար վո ղա կա նութ յունն ամ րապն դել են մտա ծո ղութ յան կարծ
րա տի պը: Ոչ հար մար վո ղա կան քա ղա քա ցի նե րը «շա ռիցփոր ձան քից» հե
ռու մա լու մտայ նութ յամբ քա ղա քա կա նա պես կրա վո րա կան պահ վածք են 
ըն դու նում` չմաս նակ ցե լով ընտ րութ յուն նե րին: Այժմ ընտ րութ յուն նե րի գոր
ծըն թա ցի նկատ մամբ հա մընդ հա նուր կարծ րա տիպն այն է, որ մարդ կանց 
քա ղա քա ցիա կան պարտ քի կա տա րու մը վե րա փոխ ված է խիստ քա ղա
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Ա.ՂԱ	ԶԱՐ	ՅԱՆ	 2008-2011ԹԹ.	ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ	ՈՐՈՇ	ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

քա կա նաց ված հա մա տեքս տի` քա ղա քա կան ակ տիվ մաս նակ ցութ յան, շա
հագրգռ վա ծութ յան, յու րա յին նե րի ու օ տար նե րի բա ժան ման եւ, մին չե ւիսկ, 
լար վա ծութ յան, թշնա ման քի հաս նող մթնո լոր տի:

Հա յաս տան յան քա ղա քա կան մշա կույ թում ու շագ րավ եւ ամ րապնդ վող 
ե րե ւույթ է ընդ դի մութ յան ա ռաջ նորդ նե րի կամ ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան 
գործ չի նկատ մամբ անվս տա հութ յու նը, ին չը մի տում ու նի բա ցա սա կան 
կարծ րա տիպ դառ նա լու: Տվ յալ մշա կույ թը «խա րիսխ է ձգել» ի շնոր հիվ այն 
ընդ դի մա դիր գոր ծիչ նե րի, ով քեր յու րա քանչ յուր պատ մա կան կա րե ւո րա
գույն դրվա գում ինչինչ դրդա պատ ճառ նե րով լքել են ընդ դի մութ յա նը, փո
խել ընդ դի մա դիր կեց ված քը, սկզբունք նե րը, ար հա մար հել ընտ րո ղի ձայնն 
ու սպա սե լիք նե րը: Վեր ջին նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում Ար թուր 
Բաղ դա սար յանն էր, ով ու նե նա լով ընդ դի մա դիր նե րի բա վա կա նին հոծ ընտ
րա զանգ ված` միա ցավ իշ խա նա կան թե ւին: Ներ կա յում, ընդ դի մութ յան պայ
քա րի ո գին թու լաց նե լուց հե տո, հա սա րա կութ յան մի հատ վա ծի տե սանկ
յու նից ՀԱԿ ա ռաջ նորդ Լե ւոն Տեր Պետ րոս յանն է, որ հրա ժար վել է ի րա կան 
ընդ դի մա դիր կեց ված քից:

ժո ղո վուր դը բա ցա սա կան ըն կա լու նա կութ յուն ու նի դաշ տում քա ղա քա
կան դեմ քի` եր կա րա տեւ գոր ծե լու հան դեպ: Դա նաեւ քա ղա քա կան կա
նո նա վոր ված կյան քի, ինչ պե սեւ ու ժեղ ընդ դի մութ յան բա ցա կա յութ յու նից 
է, ո րի պայ ման նե րում պար զու նակ կո ռում պաց ված հա րա բե րութ յուն նե րը, 
ստեղծ ված քա ղա քա կան «կաս տան» բա ցա սա կան կեր պար են ձե ւա վո րել 
դաշ տում գտնվող բո լոր գոր ծիչ նե րի եւ ու ժե րի նկատ մամբ:

Անգ րա գետ, ան բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րով օժտ ված քա ղա քա կան այ
րի գե րակշ ռու մը եւ նրա հե րո սա ցու մը նպաս տա վոր ա ռաս պել նե րի շար քից 
է, որն ամ րապնդ վե լով` ա վե լի է դժվա րաց նում ժո ղովր դա վա րա կան ար ժե
հա մա կար գի ըն դու նու մը: Խն դիրն այն եր կա կիութ յունն է, որ գո յութ յուն ու նի 
հա սա րա կութ յան մեջ. ակն հայ տո րեն ան կիրթ, ան բա րո, դա ժան, ա գահ, մե
ծա հա րուստ քա ղա քա կան այ րի վար քագ ծի մա սին լրատ վութ յան տա րած
մա նը զու գա հեռ` տվյալ ան ձի վար կա նի շը բարձ րա նում է, ակ նա ծանք է ա ռա
ջաց նում: Հե տա գա յում հա մա տեքս տից հան վում են բա ցա սա կան հույ զե րը, 
ա ռաս պե լա բան վում է, հե տո` ա ռաս պե լաց վում: Ա վե լի ուշ նման կեր պա րը եւ 
նրա վար քու բար քը ըն դուն վում են ոչ միայն որ պես նոր մալ, այ լեւ չա փա նի
շա յին` սկսած մանր շքախմ բա յին թվա քա նա կի բա ղադ րիչ նե րից, մե քե նա նե
րի շա րաս յու նից, մին չեւ մեծ բիզ նե սա յին ներդ րում եր: Ն րա մա սին ա ռաս
պե լը հա մար ժեք է ըն դուն վում, եւ նա հա մա հա վա սար կեր պար է այ սօր վա 
քա ղա քա կան դաշ տում ու գոր ծիչ նե րի մե ծա մաս նութ յան ա ռու մով:
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2008թ. հե տընտ րա կան շրջա նի ի րա դար ձութ յուն նե րը հա սա րա կութ յու
նում ամ րապն դե ցին ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող ո րոշ կար ճա ժամ կետ 
կարծ րա տի պեր, ո րոն ցից հարկ է նշել Հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յու նը` 
որ պես լրատ վա կան դաշ տի ան հա վաս տիութ յան նմուշ, հա տուկ ծա ռա յութ
յուն նե րը` ի դեմս ոս տի կա նութ յան, ո րոնք պաշտ պան վա ծութ յան զգա ցու մի 
փո խա րեն քա ղա քա ցուն ներշն չում են ան պաշտ պան վա ծութ յան եւ ա նա
պա հո վութ յան զգա ցում: Իբ րեւ բա ցա սա կան կարծ րա տիպ է շրջա նառ վում 
ղա րա բաղ ցի ծա գու մը, ո րի շա հար կում ե րը, 2008թ. հա մե մատ, վեր ջին 
շրջա նում նվա զե լու մի տում են դրսե ւո րում: Այ սօ րի նակ բա ցա սա կան կարծ
րա տի պե րը խիստ վտան գա վոր են եւ ազ գը տրո հե լու սպառ նա լիք են պա
րու նա կում: Դ րանք ո րո շա կի հատ վա ծի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ եր են, 
ո րոն ցով մեկ ընդ հա նուր թի րա խի մեջ են նե րա ռում ի րենց անվս տա հութ յան 
աղբ յուր հան դի սա ցող ե րե ւույթ նե րը եւ մարդ կանց, ով քեր, սա կայն, օբ յեկ
տի վո րեն ե ղել են զուր սպա սում ե րի, հույ սե րի խոր տակ ման (ֆրուստ րա
ցիա) պատ ճառ:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
2008-ԻՑ ՀԵՏՈ

Հա յաս տա նում 2008թ. ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, սո ցիալտնտե սա
կան պայ ման ներն ու ար տա քին մար տահ րա վեր նե րը, ինչ պե սեւ դրանց շուրջ 
ա մե նա բազ մա զան վեր լու ծութ յուն նե րը, նկա րագ րութ յուն նե րը, կան խա տե
սում ե րը ա վե լի բուռն դարձ րին քա ղա քա կան կյան քը: Այն լի է տար բեր 
ի րադ րութ յուն նե րով, սկզբուն քա յին փո փո խութ յուն նե րով, նոր մո տե ցում ե
րով եւ նոր միութ յուն նե րի նշմար վող ուր վագ ծե րով: Սա կայն կան նաեւ այս 
ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ քա ղա քա կան պայ քա րի մի շարք յու րա հատ
կութ յուն ներ, ո րոնք վեր ջին շրջա նում, ըստ էութ յան, մո տե ցում ե րի փո փո
խութ յուն չեն կրել, այլ ակ տի վա ցել կամ պա սի վա ցել են: Դի տար կենք դրան
ցից մի քա նի սը.

1. Թե՛ 2008ին եւ թե՛ հի մա քա ղա քա կան պայ քա րը զուրկ է գա ղա փա րա
կան հիմ քից: Մաս նա վո րա պես` ընդ դի մութ յան «մեծ թե ւը» ոչ մի գա ղա փա րա
կան հիմք չի ա ռա ջադ րել, հիմ ա կան նշա նա բանն է` ա զատ վել իշ խող «ա վա
զա կա պե տութ յու նից»: Մին չեւ վեր ջերս գո յութ յուն ու նե ցող ընդվ զու մը մի 
շարք սկզբուն քա յին հար ցե րի դրդմամբ էր, ո րոնք շա հարկ ե լով` ընդ դի մութ
յունն ա պա հո վում էր ո րո շա կի զանգ ված: Երկ խո սութ յու նից ա ռաջ գոր ծում էր 
հար ցե րի այդ շրջա նա կը` 2008թ. մար տի 12ի ի րա դար ձութ յուն նե րի պար զա
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բա նում եր, քա ղա քա կան նկա տա ռում ե րով ա զա տազրկ ված ան ձանց գոր
ծե րի վե րա նա յում, Ա զա տութ յան հրա պա րա կում ընդ դի մութ յան հան րա հա
վաք նե րի անց կաց ման ար գել քի վե րա ցում, իշ խա նա փո խութ յուն, ար տա հերթ 
ընտ րութ յուն ներ: Ներ կա յումս շա հարկ վում է միայն ար տա հերթ խորհր դա րա
նա կան եւ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու պա հան ջը, ո րի ող
ջա միտ հիմ քերն ան տե սա նե լի են, քան զի զգա լիո րեն նվա զել են մարդ կանց 
ո գե ւո րութ յունն ու հան րա հա վաք նե րին նրանց մաս նակ ցութ յու նը:

2. Հա սա րա կութ յան մեջ քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ նե րով ու են թա տեքս
տով գո յութ յուն ու նի բազ մա շերտ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն: Քա ղա քա կան 
դաշ տում գոր ծող կա րե ւոր խո շոր բե ւեռ նե րը, ո րոնց մեջ նույն պես ներգ րավ
ված են տար բեր շեր տեր, իշ խա նութ յունն ու ընդ դի մութ յունն են: Եր կու կող
մում էլ ընդգծ ված ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն կա դի մա ցի նի նկատ մամբ: 
Ընդ դի մա դիր դաշտն, իր հեր թին, բաղ կա ցած է տար բեր մո տե ցում եր ու 
սկզբունք ներ, տար բեր ա ռաջ նորդ ներ ու նե ցող ընդ դի մա դիր ու ժե րից, ո րոնք 
նմա նա պես չեն ա ռանձ նա նում միմ յանց հան դեպ հան դուր ժո ղա կան վե րա
բեր մուն քով: Նույն ե րե ւույթն առ կա է իշ խա նութ յան մեջ. ներ քին պայ քար, հա
կա սութ յուն ներ եւ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն: Այժմ իշ խա նութ յան ներ սում 
ըն թա ցող պայ քա րը վեր ջինս ըն կա լում է մի գու ցե ա վե լի լուրջ եւ վտան գա վոր, 
քան` ընդ դի մութ յա նը:

Իշ խա նութ յան քա ղա քա կան պայ քա րի (մար տա վա րութ յան) ա ռանձ նա
հատ կութ յուն ներն են.

1. Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ դրսե ւո րե լով «մեծ» ակ տի վութ յուն` 
ու շադ րութ յուն շե ղել ներ քին խնդիր նե րից:

2. Քա րոզ չա կան տեխ նո լո գիա նե րով` հե ռուս տա տե սութ յուն, մա մուլ, թու
լաց նել եւ չե զո քաց նել ընդ դի մա դիր դաշ տը:

Քա ղա քա կան պայ քա րում ընդ դի մութ յան «մեծ թե ւի» դրսե ւո րած ա ռանձ
նա հատ կութ յուն ներն են.

1. Իշ խա նութ յան հաս ցեին բա ցա սա կան պի տա կա վո րում եւ տա րա ծում, 
ընդ հուպ մին չեւ կարծ րա տի պի հասց նե լը` «մոն ղոլթա թա րա կան ա վա զա
կա պե տութ յուն», սպաս վող վար քա գիծն էլ` «ա վա զա կա պե տութ յան կազ մա
քան դում»:

2. Ընդ հան րա պես եւ մաս նա վո րա պես ընդ դի մա դիր մյուս գոր ծըն կեր նե
րին ուղղ ված սադ րիչ կո չե րը եւ պի տա կա վո րու մը` «ով մեզ հետ չէ, նա տա
կանք է» եւ այլն: 
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3. Քա րոզ չա կան տեխ նո լո գիա նե րով մե նաշ նոր հել ընդ դի մութ յան դաշ տը 
եւ իշ խա նութ յան դեմ պայ քա րում ներ կա յա նալ որ պես միակ ի րա կան ընդ
դի մութ յուն:

Իշ խա նութ յան եւ ընդ դի մութ յան «մեծ թե ւի» քա ղա քա կան նույ նա կա նաց
ված վար քագ ծե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են.

1. Երկ կող մա նի քննա դա տութ յան թի րախ է « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յու նը. մի կող մից` ընդ դի մա դիր ՀԱԿը, մյուս կող մից` իշ խա նութ յու նը, 
եր բեմ շատ բա ցա հայտ, փոր ձում են մրցակ ցա յին դաշ տից հա նել, լու սանցք 
մղել նրան: ՀՅԴն  եւս, ընդ դի մա դիր դառ նա լուն պես, ո րո շա կիո րեն հայտն
վեց այդ մի ջանկ յալ թի րա խում, սա կայն վեր ջի նիս հան դեպ այն քան բուռն 
չէ հա կադ րութ յու նը, որ քան` « Ժա ռան գութ յան»: Եր կուս տեք «հար ձա կում
նե րի» ու «խան դի» պատ ճա ռը, թե րեւս, « Ժա ռան գութ յան» հիմ ա դիր եւ 
ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի անձն է, ով հա սա րա կութ յան մեջ դի
տարկ վում է իբ րեւ նա խա գա հի հա վա նա կան թեկ նա ծու եւ ում բա վա կա
նին բարձր վար կա նի շի4 մա սին գի տեն թե իշ խա նութ յան մեջ, թե ՀԱԿում (ի 
դեպ, Ր. Հով հան նիս յա նը միակ քա ղա քա կան գոր ծիչն է, ում նկատ մամբ, ըստ 
սո ցիո լո գիա կան հար ցում ե րի, ա տե լութ յան սանդ ղա կը զրո յա կան է):

2. Յու րա քանչ յուրն, իր հեր թին, թշնա մու կեր պարն է շա հար կում ներ
քա ղա քա կան հար թութ յու նում` չե զո քաց նե լու, «ոչն չաց նե լու», թե րար ժե քա
վո րե լու նպա տա կով` խտաց նե լով գույ նե րը եւ փոր ձե լով ներ քա ղա քա կան 
դաշ տում ա ռա վել սար սա փե լի «թշնա մու» կեր պար ստեղ ծել: Ներ տե սա կա
յին թշնա մանքն ու պատ մութ յու նից հայտ նի, մեղմ ա սած, ներ հայ կա կան ան
հա մա ձայ նութ յուն նե րը բար դույ թի պես գո յութ յուն ու նեն հա վա քա կան ան
գի տակ ցա կա նում: Ներ կա յում հա մա պա տաս խան ա ռաս պե լի «սեղ մակն» 
ակ տի վաց նե լով` փորձ է ար վում ուղ ղա կիո րեն եւ ա նուղ ղա կիո րեն թու լաց
նել հա սա րա կութ յան միաս նա կա նութ յու նը կամ, ե թե կա րե լի է այս պես ա սել, 
«միօր գա նիզ մութ յու նը»: 

« Զար մա նա լի բնա վո րութ յուն ու նի մեր ան զու գա կան բռնա պե տը. ոչ մի 
կերպ նրան չի հա ջող վում ա նել ան գամ բա րի թվա ցող ո րե ւէ գործ, որ մար
դու լե զուն գնա` գնա հա տան քի կամ ե րախ տա գի տութ յան խոսք ար տա բե րե
լու: Տ պա վո րութ յուն է ստեղծ վում, որ նա պատ րաստ է, թե կուզ նվաս տաց
ման ու ազ գա յին շա հե րի զո հա բեր ման գնով, հաշտ վել ան գամ թուր քե րի 
ու ադր բե ջան ցի նե րի, բայց ոչ եր բեք սե փա կան ժո ղովր դի հետ: Ա մե նայն 

4 http://www.tert.am/am/news/2011/08/27/wikileaks2/
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Ա.ՂԱ	ԶԱՐ	ՅԱՆ	 2008-2011ԹԹ.	ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ	ՈՐՈՇ	ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հա վա նա կա նութ յամբ` մենք գործ ու նենք թա սի բի կամ ար ժա նա պատ վութ
յան մի յու րօ րի նակ դրսե ւոր ման հետ, որն ար ժա նի է դառ նա լու հո գե վեր լու
ծա բան նե րի քննութ յան ա ռար կան»5:

Նույ նիսկ մա կե րե սա յին վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նմա նօ րի նակ 
վար քա գի ծը հա տուկ է նաեւ հե ղի նա կին: « Դե պի իշ խա նութ յուն եւ ընդ դի մա
դիր լի նե լու մե նաշ նոր հի» ճա նա պար հին ներ տե սա կա յին ագ րե սիան ու ա տե
լութ յու նը` մին չեւ ինք նաոչն չաց ման աս տի ճան, հա րիր է նաեւ ընդ դի մութ յան 
«մեծ թե ւին»: Ընդ դի մութ յան դաշ տում մե նաշ նոր հա յին մտա ծե լա կերպն ու 
գոր ծե լա կեր պը ար տա հայտ վում են ի րեն սա տա րող մեկ այլ կու սակ ցութ յան 
նկատ մամբ հա լա ծանք նե րով: Այ սինքն` իշ խա նութ յուն-ընդ դի մութ յուն հա-
րա բե րութ յուն նե րի ծայ րա հեղ բե ւե ռաց ման ա ռաս պելն ի րա կա նում բա-
րո յա-հո գե բա նա կան ոչ մի ա ռա վե լութ յան կամ ո րե ւէ այլ ո րակ չի բե րում, 
պար զա պես ցույց է տա լիս, որ ինչ պես վար չա խում բը, այն պես էլ ՀԱԿը նույն 
մար տա վա րութ յունն ու վար քա գիծն են դրսե ւո րում մեկ այլ հա վակ նոտ ու
ժի նկատ մամբ: Իշ խա նութ յունընդ դի մութ յուն ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան 
ա ռաս պե լը «սնվում» է մեծ գոր ծոն նե րից, տար բեր մաս նիկ նե րից ու կարծ րա
տի պե րից եւ ա վե լի զգա յա հու զա կան տար րեր է պա րու նա կում: Այն կա րող է 
տա րի նե րի բար ձուն քից նաեւ ո րա կա կան փո փո խութ յուն կրել եւ ընդ դի մա
դիր հատ վա ծի ո րա կա փո խութ յան հրա մա յա կա նով` ա վե լի «ազն վա նալ»:

Քա ղա քա կան դի պա շա րում ա ռաս պե լա կա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րից կա րե ւո րա գույ նը պայ քարն է Բա րու եւ Չա րի մի ջեւ, ա ռանց ո րի 
ցան կա ցած տե սութ յուն կորց նում է իր հմայ քը: Երբ սյու ժե տա յին տար բե
րութ յուն ներն ան հե տա նում են, ա ռաս պե լը սպա ռում է իր ազ դե ցութ յու նը 
գի տակ ցա կա նի վրա: Դ րա նից բխում է այն, որ ար դիա կան մա լու հա մար 
պետք է լավ «սնել» ա ռաս պե լը, ո րի դեպ քում էլ գո յութ յուն ու նե ցող քա ղա
քա կան մշա կույ թով դաս տիա րակ ված գոր ծիչ ներն` այս կամ այն դաշ տից, 
ա մե նաագ րե սիվ ու ան հան դուր ժո ղա կան կեց ված քով են ներ կա յա նում. ով 
ա մե նաու ժեղն է հայ հո յում` նա ա մե նաընդ դի մա դիրն է կամ ա մե նաիշ խա
նա կա նը: Վառ օ րի նակ. կոա լի ցիաՀԱԿ երկ խո սութ յան օ րե րին ան գամ անց
կաց ված հան րա հա վաք նե րում պար տա դիր դի պա շար էր հայ հո յան քը, «մոն
ղոլթա թար» եւ «ա վա զա կա պե տութ յուն» հի շե ցում ե րը` որ պես ա վան դա
կան մաս եւ որ պես պայ քա րին ան դա վա ճան լի նե լու հա վաս տիք:

Քա ղա քա կան պայ քա րի կող մե րից է նաեւ 4րդ  իշ խա նութ յու նը` զանգ
վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը, ո րոնց այս տա րի նե րի գոր ծու նեութ յու նը ոչ թե 
օ րի նա չա փութ յուն է (ե թե ժո ղովր դա վա րութ յան չա փա նիշ նե րով մո տե նանք), 

5 Լեւոն ՏերՊետրոսյան, 2009թ. հուլիսի 2ի հանրահավաքում հնչեցրած ելույթից
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ՄԱՍ	III.	 	 	 	 	 	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ	
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

այլ յու րա հատ կութ յուն: Հա յաս տա նում ԶԼՄնե րը սեր տա ճած են կամ իշ խա
նութ յա նը, կամ ՀԱԿ ընդ դի մութ յա նը. դրանք զբաղ ված են կար ծիք ձե ւա վո
րե լով եւ այն պի սի կար ծիք նե րի մա նի պուլ յա ցիա նե րով, ո րոնք շատ հա ճախ 
ի րա կա նութ յան հետ ո րե ւէ ա ղերս չու նեն: Հատ կա պես` ե թե խոս քը վե րա բե
րում է քա ղա քա կան ու ժե րին, գոր ծիչ նե րին ու ան ձանց, ով քեր 3րդ  ուժ կազ
մե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեն: Տե ղե կատ վա կանտեխ նո լո գիա կան ներ քին 
երկ կող մա նի ա հա բեկ չութ յունն ա ռա վե լա պես նա խա տես ված է, իբր, քա ղա
քա կա նա պես «ան շա հագր գիռ» զանգ վա ծի հա մար:

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՇԵՐՏԵՐԸ

Ինչ պես 2008թ. ա շու նը քա ղա քա կա նա պես հա գե ցած էր հայթուր քա կան 
երկ խո սութ յա նը վե րա բե րող քննար կում ե րով, այն պես էլ 2009ին Հա յաս
տա նում գրե թե ամ բող ջութ յամբ ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րում գե րակշ
ռող թե ման հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի շուրջ էր:

Պատ մա կան նշա նա կութ յան այս ի րա դար ձութ յուն նե րի հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան քննար կում ե րը, մո տե ցում ե րը զերծ չէին ի ռա ցիո նալ, հու
զա կան գնա հա տա կան նե րից: Սա կայն հա յե րի ու թուր քե րի պատ մա կան 
ընդ հա նուր անց յա լը (1915ին թուր քե րի կող մից ի րա գործ ված Հա յոց ցե
ղաս պա նութ յու նը եւ հե տե ղեռն յան գրե թե 100ամ յա առն չութ յուն նե րը կամ 
դրանց բա ցա կա յութ յու նը), ո րի վրա փոր ձում էին կար գա վո րել երկ կողմ հա
րա բե րութ յուն նե րը, միան շա նակ եւ օբ յեկ տի վո րեն են թադ րում է ի ռա ցիո նալ 
կամ սուբ յեկ տիվ դաշ տում ար ված գնա հա տա կան:

2008թ. քա ղա քա կան ա շու նը Հա յաս տա նում սկսվեց Թուր քիա յի նա խա
գահ Աբ դուլ լահ Գ յու լի հա յաս տան յան այ ցի քննար կում ե րով: Լայն ար ձա
գանք ներ ե ղան նաեւ մի ջազ գա յին մա մու լում:

Նա խա գա հի հրա վե րը հար մար ա ռիթ էր` ներ քա ղա քա կան սուր խմո
րում ե րի, խնդիր նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում հա սա րա կութ յան ու
շադ րութ յու նը շե ղե լու հա մար: Բա ցի դրա նից, Ռ. Քո չար յա նի «երկ վոր յա
կութ յու նից» դուրս գա լու ի մաս տով նա խա գա հի նոր կեր պա րի ձե ւա վոր ման 
հրա մա յա կան կար: Բ նա կա նա բար, նոր կեր պար հնա րա վոր չէր կեր տել ներ
քա ղա քա կան շի կա ցած մթնո լոր տում, երբ հա սա րա կութ յան մի մա սը դեռ 
ըն կա լու նակ չէր եւ ցան կութ յուն էլ չու ներ ըն կա լե լու «նոր նա խա գահ» եւ 
«նոր վար չա կարգ» ի րո ղութ յուն նե րը: Հե տե ւա բար` շեշ տը դրվեց հենց ար
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Ա.ՂԱ	ԶԱՐ	ՅԱՆ	 2008-2011ԹԹ.	ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ	ՈՐՈՇ	ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

տա քին քա ղա քա կա նութ յան վրա` նպա տակ ու նե նա լով կտրուկ եւ հա կա դիր 
մո տե ցում դրսե ւո րել այդ ո լոր տում Քո չար յա նի վա րած քա ղա քա կա նութ յան 
ո րոշ սկզբուն քա յին հար ցե րի նկատ մամբ:

Գ յու լի այ ցի վե րա բեր յալ կար ծի քը հա սա րա կութ յան մեջ միան շա նակ չէր: 
Ի սկզբա նե այն ըն կալ վում էր որ պես նա խա գա հի կող մից Ա րեւ մուտ քին դուր 
գա լու քայլ: Ֆուտ բո լա յին խա ղի օ րը մո տե նա լուն զու գըն թաց` ա վե լի աշ խու
ժա ցան հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բնա կա նո նաց ման մա սին 
խո սակ ցութ յուն նե րը: Ռուսվրա ցա կան հնգօր յա պա տե րազ մի հե տե ւան քով 
տնտե սա պես տու ժած հայ հա սա րա կութ յունն իր մաշ կի վրա զգաց փակ ճա
նա պարհ նե րի ծան րութ յու նը, եւ Թուր քիա յի տար բե րա կը հար մար պա հին 
հնա րա վոր այ լընտ րանք էր, որ պես զի ժո ղո վուր դը հա մե մա տա բար ա վե լի 
ռա ցիո նալ տրա մադր վեր հա րե ւան երկ րի նա խա գա հի այ ցին: Գոր ծում էր 
նաեւ հո գե բա նա կան այն ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, որ ա մե նօր յա հա խուռն 
քննար կում ե րը դե ռեւս օ գոս տո սից նշա նա կա լիո րեն թու լաց րել էին հու զա
կան լար վա ծութ յունն ու հա գեց վա ծութ յու նը:

Ո՞րն էր խնդի րը, ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված մեծ անվս տա հութ յու նը իշ
խա նութ յան ձեռ նար կած հայթուր քա կան հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցի նկատ
մամբ, ե թե մի պահ մո ռա նանք լե գի տի մութ յան հար ցը:

Հայթուր քա կան հա կա սութ յուն նե րի ծան րակ շիռ մասն ըն կած է պատ մա
կան ի րո ղութ յուն նե րի էութ յան ան հա մա պա տաս խան, ոչ հա մար ժեք ըն կալ
ման հար թութ յու նում: Ազ գե րի ու պե տութ յուն նե րի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե
րը չեն կա րող հիմ վել պատ մա կան հի շո ղութ յան ընտ րո ղա կա նութ յան կամ 
ամ բող ջա կան ամ ե զիա յի վրա: Թշ նա մու կեր պա րը եր կու հա սա րա կութ յուն
նե րում էլ գո յութ յուն ու նե ցող փաստ է, իսկ «պատ մա կան թշնա մութ յան» ան
շարժ ու հաս տա տուն կեր պա րը ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յամբ վե րա նո
րոգ վեց եւ դար ձավ ի րա կան, գոր ծող: Բայց նաեւ խնդի րը հայթուր քա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ան հա մա չա փութ յան եւ դրա նից բխող վա խի մեջ էր:

Թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը, հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րով 
զբաղ վող տար բեր դի վա նա գետ ներ բա նակ ցութ յուն նե րի ողջ ըն թաց քում 
փոր ձում էին «պա հել» ի րենց ներ քին լսա րա նը: Այն ժա մա նակ, երբ դի վա նա
գետ նե րից մե կը պատ րաստ վում էր ստո րագ րել կամ ստո րագ րում էր փաս
տա թուղ թը, մյու սը հա կա հայ կա կան քա րոզ էր տա նում ա մե նա բարձր մի
ջազ գա յին ատ յան նե րից մին չեւ ա մե նօր յա ԶԼՄներ, այ սինքն` չէր մո ռա նում 
իր զանգ վա ծին հռե տո րա կան ու ղերձ հղել: Ան հա մա չա փութ յունն այն էր, որ 
թուրք դի վա նա գետ նե րը շատ լավ էին հաս կա նում ներ քին լսա րան ա պա հո
վե լու կա րե ւո րութ յու նը, ազ գայ նա կան խա վե րի հա մար ի րենց զգո նութ յունն 
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ա պա ցու ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը եւ, միա ժա մա նակ, շա րու նա կում էին 
հա յե րի հետ դի վա նա գի տա կան կա պե րի ստեղծ մանն ուղղ ված քայ լե րը: Այդ 
հայ տա րա րութ յուն ներն ի րենց մար տա վա րութ յամբ նաեւ ու ղերձ էին Հա յաս
տա նին (Ադր բե ջա նին եւս) եւ հիմ ա կա նում միտ ված էին ՀՀ իշ խա նութ յան 
«կամ քի» նկատ մամբ հայ հա սա րա կութ յան մեջ անվս տա հութ յան խո րաց
մա նը, ազ գի երկ պա ռա կութ յա նը եւ, ի վեր ջո, թու լաց մա նը (21րդ դա րում 
թուր քա կան գաղտ նի հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րից ա ռանձ նա պես մեծ ջան
քեր չեն պա հանջ վում ՀՀ ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կա նա
լու հա մար):

Մինչ դեռ հայ դի վա նա գի տա կան միտ քը լռակ յաց էր, ինչ պես` եր բեք: Ո չինչ 
չէր մեկ նա բան վում հա սա րա կա կան լսա րա նի հա մար, ոչ ոք չէր քա ջա լեր
վում: Միայն ժա մա նակ առ ժա մա նակ պաշտ պա նո ղա կան ար ձա գանք ներ 
էին հնչում, թե «այ դօ րի նակ հայ տա րա րութ յուն նե րին լուրջ մի վե րա բեր
վեք»: ՀՀ իշ խա նութ յու նը չէր էլ մտա ծում, որ ան հա մա չա փութ յուն է նաեւ, 
երբ հայթուր քա կան գոր ծըն թաց նե րից տեղ յակ հա սա րա կութ յու նը թուր
քե րի կող մից ար վող ագ րե սիվ, հա մար ձակ հայ տա րա րութ յուն նե րը հա մադ
րում է հայ կա կան կող մի լուռ մար տա վա րութ յա նը, ին չը ընկճ վա ծութ յուն եւ 
անվս տա հութ յուն է ծնում: Այդ պի սով` թուրք պաշ տոն յա նե րին հա ջող վում 
է ա պա հո վել հա սա րա կութ յան հան դուր ժո ղա կա նութ յունն ի րենց քայ լե րի 
նկատ մամբ, ին չու չէ` նաեւ ան խա թար պա հել սե փա կան ազ գի միաս նութ յու
նը` ի տար բե րութ յուն հայ պաշ տո նա կից նե րի, ով քեր գե րա դա սում են պար
զու նակ ե ղա նակ նե րով, ա սենք` հան րա յին քննար կում ե րով ժո ղովր դա վար 
ե րե ւալ: Դ րա նից դուրս լրատ վութ յու նը պատ ված էր մում գաղտ նիութ յան 
քո ղով, ին չը ո րո շա կի խորհր դա վո րութ յուն է ա ռաջ բե րում` հա սա րա կութ
յան մեջ առ կա խնդիր նե րին հա ղոր դե լով հո գե բա նա կան բնույ թի հու զա կան 
ե րանգ ներ:

Հայթուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման «ֆուտ բո լա յին» 
դի վա նա գի տութ յան ողջ գոր ծըն թա ցում` 2008թ. Գ յու լի ե րե ւան յան այ ցից, 
ար ձա նագ րութ յուն նե րի6 ստո րագ րու մից մին չեւ 2010թ. ՀՀ ԱԺում ար ձա
նագ րութ յուն նե րի առ կա խում7, ո րո շա կի հան դուր ժո ղա կան տրա մադ րութ
յուն ներ էին ձե ւա վոր վել, սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ, են թա գի տակ ցա կան 
անվս տա հութ յու նը ան փո փոխ է` թուր քա կան կող մի հետ ցան կա ցած հա րա
բե րութ յան մեջ, ե թե վեր ջինս դրան հա մա ձայ նութ յուն տվել է, ան պայ ման 
ինչոր «պղտոր» բան է թաքն ված:

6 http://news.am/arm/news/3438.html
7 http://news.am/arm/news/19657.html



491

Ա.ՂԱ	ԶԱՐ	ՅԱՆ	 2008-2011ԹԹ.	ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ	ՈՐՈՇ	ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐՏԱԳԱՂԹ

Երբ մար դը կորց նում է ա պա գա յի հա վա տը կամ երբ «խլում» են այդ հա
վա տը, նա դի մում է պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րի` կեն սա բա նա կա նից 
մին չեւ հո գե բա նա կան: « Փա խուս տը հայ րե նի քից» զանգ վա ծա յին բնույթ 
կրող «ամ րապնդ ված վարք» է դար ձել, այ լընտ րան քա յին կյան քի հնա րա վո
րութ յուն: 2008ից սկսվեց ար տա գաղ թի մի նոր փուլ: Ամ բող ջա պես հույ սը 
կտրե լով լու սա վոր ա պա գա յից, մար դիկ մշտա պես լքում են եր կի րը: Ար տա
գաղ թի հիմ քում ըն կած են տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, սո ցիալհո գե բա նա
կան եւ քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ ներ: Ար տա գաղ թը իշ խա նութ յան դեմ 
ժո ղովր դի պա սիվ պայ քա րի դրսե ւո րում է, ար տա ցո լան քը երկ րի ներ սում 
կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի ու առ կա գե րա կա յութ յուն նե րի:

2008թ. հա սա րա կութ յան մի մա սը, ո րը կար ճա տեւ խան դա վա ռութ յան 
եւ ակ տիվ քա ղա քա կան լու ծում ե րի ան մի ջա կան մաս նա կիցն ու պա հան
ջա տերն էր, մեծ սթրես ապ րեց` լի նե լով մարտ մեկ յան ող բեր գութ յան եւ 
բռնութ յուն նե րի ա կա նա տե սը: Սթ րե սը, ընկ ճախ տը, ա պաեւ լիա կա տար 
ան տար բե րութ յու նը այն տի րա պե տող զգա ցո ղութ յուն ներն ու հո գե վի ճակ
ներն են, ո րոնք մին չեւ այժմ առ կա են մարդ կանց տրա մադ րութ յուն նե րում: 
Մարտ յան դեպ քե րին հա ջոր դեց ար տա գաղ թի հեր թա կան, շա րու նակ վող 
ա լի քը, սա կայն «մեծ» ընդ դի մութ յան հան րա հա վա քա յին պայ քա րը դեռ շա
տե րի մեջ պա հում էր հույ սը: Հետզ հե տե վատ թա րա ցող սո ցիա լա կան վի ճա
կը, գոր ծազր կութ յու նը, ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մը, փոքր ու մի ջին 
ձեռ նե րե ցութ յան խո չըն դոտ ներն ու ան բա վա րար մի ջա վայ րը, սո ցիա լա կան 
ա նար դա րութ յու նը, ցածր աշ խա տա վար ձի պայ ման նե րում գնա ճի ան հա մա
պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յու նը, հան րա հա վա քա յին պայ քա րից սպա
սե լիք նե րի ու նայ նութ յու նը եւս խթա նե ցին ար տա գաղ թը: 

Ան ձի ի րա վունք նե րի ան պաշտ պան վա ծութ յան եւ անվս տա հութ յան զգա
ցու մը, սե փա կան հայ րե նի քում «ար հա մարհ ված քա ղա քա ցու» կար գա
վի ճա կը, սո ցիալմշա կու թա յին կյան քի ան հա սա նե լիութ յու նը թե րեւս կեն
սա բա նա կա նից մի փոքր բարձր պա հանջ մունք ներ են, ո րոնք, սա կայն, ոչ 
պա կաս կա րե ւոր պատ ճառ ներ են, որ պես զի իր ե րե խա յի ա պա գա յով մտա
հոգ հա յաս տան ցին լքի եր կի րը: Մար դը միակ ա րա րածն է, որ ու նի հո գե ւոր 
պա հանջ մունք, գա ղա փար, սո ցիալտնտե սա կան պայ ման նե րը հո գե բա նա
կա նին ծա ռա յեց նե լու` ար ժա նա պա տիվ եւ ինք նա բա վա րար ված ապ րե լու, 
ինք նավս տահ զգա լու, իր նշա նա կութ յունն ընդգ ծե լու, ինք նադր սե ւոր վե լու 
հա կում եր: Այս ա մե նը շա տերն ա ռայժմ տես նում են երկ րից դուրս:
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Ար տա գաղ թի հսկա յա կան թվե րը, սա կայն, քիչ ա ղերս ու նեն ներ քին այն 
խռով քի հետ, որ կա տար վում է ա մեն մի ան հա տի հո գե կա նում: Մար դու հա
մար հեշտ ու հար մար չէ հայ րե նի քից հե ռա նա լու եւ օ տար ա փե րում բախտ 
ո րո նե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լը: Իր սո ցիա լա կան մի ջա վայ րից հե ռա նա լը 
յու րա քանչ յու րից հո գե բա նա կան մեծ ճի գեր է պա հան ջում` ներ հա սա րա կա
կան հա կա մար տութ յա նը գու մար վում է նե րանձ նա յին առ ճա կա տու մը: Ար
տա գաղ թի մա սին պաշ տո նա կան տվյալ նե րը8 վստա հութ յուն չեն ներշն չում9, 
սա կայն չկա ան կախ փոր ձա գետ նե րի կող մից կա տար վող այ լընտ րան քա յին 
հե տա զո տութ յուն: Երկ րից հե ռա նա լու` մարդ կանց մեջ ար մա տա վոր ված 
ցան կութ յու նը ստեղ ծել է հո գե բա նո րեն «ար տա գաղ թո ղի» յու րա տե սակ մի 
կար գա վի ճակ, ո րի կրող ներն ինք նա բե րա բար լու սանցք են մղվում, հո գե բա
նա կան օ տար վա ծութ յան զգա ցո ղութ յամբ կտրվում հա սա րա կութ յու նից եւ 
ի րա կա նութ յու նից:

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Առ հա սա րակ` ներ քին հա կա մար տութ յուն ներն ու անձ նա յին մրցակ ցութ
յու նը վնա սում են բռնա պե տի գոր ծա ռույթ նե րին: Թե րեւս այդ պատ ճա ռով 
իշ խա նութ յան հա մար նպա տա կա հար մար է մի մեծ ընդ դի մութ յան մեջ ամ
բող ջա ցած տես նել դժգոհ զանգ վա ծը, մյուս կող մից էլ` հա մալր ված ընդ դի
մութ յու նը կա րող է շա հագրգ ռել բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յա նը եւ մարդ
կանց ներգ րա վել իր շար քե րում, ին չը վտան գա վոր է: 

Իշ խա նութ յան կող մից ընդ դի մութ յան մեծ թե ւի` ՀԱԿի «զի նա թա փու մը» 
կա տար վեց համ բե րա տա րո րեն եւ «երկ խո սութ յամբ»: Ընդ դի մութ յան հատ
վա ծա կա նութ յու նը, ո րը մի գու ցեեւ սադ րում է իշ խա նութ յու նը, հա սա րա կա
կան կյան քում նույն պես դրսե ւոր վում է: Հա սա րա կութ յան հա մար ա մե նավ
տան գա վորն այն է, երբ մար դիկ ըն տե լա նում են գո յութ յուն ու նե ցող ար ժե
քա յին խե ղում ե րին, դառ նում հան դուր ժող եւ խո շոր հաշ վով` ըն կա լու նակ 
իշ խա նութ յան հա մար պայ քա րի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րին ու մե թոդ նե
րին: Մի ա ռի թով Կ. Խոռ նին ա սել է. « Մարդ կանց մի ջեւ նե րու նակ թշնա մա
կան լար վա ծութ յու նը հան գեց նում է մշտա կան վա խի: Դա ու րիշ նե րի կող մից 
նե րու նակ (պո տեն ցիալ) թշնա ման քի վախն է, որն ու ժե ղա նում է սե փա կան 
թշնա ման քի նկատ մամբ վրե ժի վա խով»:

8 http://www.armstat.am/file/article/sv_06_11a_520.pdf
9 http://www.smsmta.am/?show_news&news_id=33
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Ա նի վի մեջ պտույ տի հա ջորդ փու լը ա րա տա վոր շրջա նի ա պա տիան է եւ 
թշնա ման քը վար չախմ բի նկատ մամբ, ան հու սութ յունն ու ա նե լա նե լիութ յու
նը, որ մարդ կանց մղում են քա ղա քա կան պա սի վութ յան, որ պես քա ղա քա ցի` 
«թշնա մա կան» հա մա կար գի հան դեպ գի տակց ված բոյ կո տի: Այն, ին չով կա
րե լի է բնո րո շել երկ րորդ նա խա գա հի իշ խա նութ յան վեր ջին տա րի նե րը, երբ 
քա ղա քա կան դաշ տում ցան կա ցած ի րա դար ձութ յուն մարդ կանց հա մընդ
հա նուր քա ղա քա կան ակ տի վութ յան վրա չէր ազ դում:

Հա յաս տա նում կու սակ ցութ յուն նե րը, հո սանք նե րը, շար ժում ե րը դե ռեւս 
խիստ ան հա տա կա նաց ված են ըն կալ վում, այլ ոչ գա ղա փա րա կան հատ կա
նի շով: Զանգ վա ծա յին հո գե բա նութ յու նը տա կա վին ա ռաջ նոր դի պա հանջ է 
ներ կա յաց նում: Սա եւս կարծ րա տիպ է, որն ար մա տա վոր ված է եւ պահ պա
նո ղա կան: Հենց որ հա սա րա կութ յու նը ստանձ նի պա տաս խա նատ վութ յուն, 
ին չը կա յաց վա ծութ յան ու հա սու նութ յան ցու ցիչ է, կհրա ժար վի «ա ռաջ նորդ» 
ե րե ւույ թից` կա րե ւո րե լով գա ղա փա րա կան հոս քե րը:

2008ից մին չեւ հի մա կան նկա տե լի փո փո խութ յուն ներ, մարդ կանց քա
ղա քա կան գի տակ ցութ յան հա մընդ հա նուր աճ: Սա կայն դա դե ռեւս ըն դուն
ված բա ցա սա կան մշա կույ թից հրա ժար վե լու կամ հե տա գա յում քա ղա քա կա
նա պես ա ռա վել ակ տիվ ու մաս նակ ցա յին լի նե լու ե րաշ խիք չէ: Մարդ կանց 
քա ղա քա կան գի տակ ցութ յան զար գա ցու մը չի ու ղեկց վում նաեւ ար ժե հա մա
կար գի կա յու նութ յամբ:

Ո րե ւէ ի րա դար ձութ յուն, մի ջա դեպ, ո րը բա րո յաէ թի կա կան ար ժե քա յին 
հա մա կար գով է «չափ վում» ու բնու թագր վում` հա սա րա կութ յան մեջ տա րա
կար ծութ յուն նե րի տա րա փի է հան գեց նում, քան զի խախտ ված է հա սա րա
կութ յան բա րո յաէ թի կա կան չա փո րո շիչ նե րի վրա հիմ ված միաս նութ յու նը, 
հո գե ւոր, գա ղա փա րա կան հա րա զա տութ յու նը: Չեն գտնված ար ժե քա յին 
կորս ված ա ռանց քի վե րա կանգն ման նոր սկզբունք ներ ու նոր մեր: Ար ժե քա
յին քա րա ցա ծութ յան դեմ ընդվ զու մը, նոր մտա ծո ղութ յան թար մութ յու նը 
կոշ տա ցած կա ռույ ցի փլու զում են են թադ րում եւ այն պի սի մի շարժ, ո րի ար
գա սի քը, ան տա րա կույս, մար դա կենտ րոն հա սա րա կութ յունն է:



494

ЧАСТЬ	III.	 	 	 	 	 АРМЕНИЯ	В	КОНТЕКСТЕ	ПОЛИТИЧЕСКИХ	ПЕРЕМЕН

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. СИТУАЦИЯ 
«НИ ВОЙНЫ, НИ МИРА»

МАСИС МАИЛЯН
Председатель	Общественного	совета	по	
внешней	политике	и	безопасности	НКР

Ситуация «ни войны, ни мира» в зоне нагорнокарабахского конф
ликта возникла 12 мая 1994 года, когда руководители оборонных 
ведомств НКР, Азербайджана и Армении (С.Бабаян, М.Мамедов и 

С.Саркисян) при посредничестве России заключили бессрочное перемирие1. 
Бессрочный характер прекращения огня подтверждается принятым эти
ми же должностными лицами трехсторонним заявлением от 27 июля 1994 
года. Согласно документу, стороны обязуются соблюдать прекращение огня 
вплоть до заключения Соглашения о прекращении вооруженного конфликта, 
которое предусматривает полное прекращение военных действий2.

Прекращение огня базируется на балансе сил сторон. В отличие от дру
гих конфликтов, в нашем регионе отсутствуют международные силы по 
поддержанию мира. Ввод международного миротворческого контингента 
решением Будапештского саммита ОБСЕ обусловлен заключением между 
конфликтующими сторонами политического соглашения3. Азербайджан 
предпринимает попытки по нарушению создавшегося военного баланса 

1  http://vn.kazimirov.ru/doc10.htm

2  http://vn.kazimirov.ru/x014.htm

3  Активизация действий СБСЕ в связи с нагорнокарабахским конфликтом,
http://vn.kazimirov.ru/doc11.htm
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сил в свою пользу, с целью добиться максимальных выгод за переговорным 
столом. Использование фактора военной дипломатии не скрывают пред
ставители руководства Азербайджана. С недавнего времени официальный 
Баку принял на вооружение следующую формулу: либо мир на условиях 
Азербайджана, либо война. Понятно, что Степанакерт и Ереван не будут иг
рать по бакинским правилам4. Соблюдение баланса означает поддержание 
стабильности, и если одна из сторон старается нарушить этот баланс, ис
пользуя нефтяные доходы, то другие стороны конфликта должны получать 
адекватную политическую и военнотехническую поддержку от тех госу
дарств, которые заинтересованы в региональной стабильности5. Ситуация 
«ни войны, ни мира» оказалась относительно благоприятной для продолже
ния государственного строительства НКР, прерванного войной 19921994 
гг. Попытаемся рассмотреть, насколько эффективно были использованы 
годы перемирия для укрепления Арцахской государственности.

Государственное строительство в условиях «ни войны, ни мира»

С момента своего провозглашения НКР взялась за создание влас
тных структур на основе общепринятого принципа разделения властей 
– на законодательную, исполнительную и судебную. Однако развязанная 
Азербайджаном широкомасштабная война против НКР внесла серьезные 
коррективы в процесс государственного строительства. К лету 1992 года 
азербайджанскими войсками было оккупировано около половины терри
тории республики, и чтобы противостоять новым вызовам, чрезвычайно 
остро встала необходимость в централизации власти с целью оператив
ного решения задач, проведении мобилизации всех внутренних людских 
и материальных ресурсов. Вот почему, создав поначалу парламентскую 
форму правления, власти республики вынуждены были затем пойти на 
фактическое ограничение полномочий парламента и правительства, де
мократических прав и свобод граждан. В августе 1992 года Президиумом 
Верховного Совета НКР было принято решение о введении в республике 
чрезвычайного положения и создании Государственного комитета обо

4 Интервью автора изданию New Caucasus,
http://www.newcaucasus.com/index.php?newsid=4580

5 М.Саркисян, М.Маилян. «Императивы пересмотра принципов мирного урегулиро
вания нагорнокарабахского конфликта». http://theanalyticon.com
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роны (ГКО) НКР с передачей ему всей полноты исполнительной и части 
законодательной власти6. 

Необходимость защиты молодой республики императивно выдвинула на 
первый план задачу создания боеспособной армии как основного гаранта 
безопасности НКР и ее народа. Посредством объединения под единым ко
мандованием разрозненных и автономно действовавших отрядов самообо
роны была сформирована регулярная Армия обороны – важный государс
твенный институт и гарант безопасности НКР. 

Надо сказать, ГКО НКР удалось в экстремальных условиях решить воз
ложенные на него задачи, в 19931994 гг. добиться перелома на фронте 
и обеспечить безопасность республики и ее граждан. После заключения 
в мае 1994 г. Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом трехсто
роннего соглашения о перемирии сама жизнь подсказала необходимость 
перехода к демократическим формам правления на основе четкого разде
ления полномочий властных структур. Верховный Совет НКР приостановил 
действие Государственного комитета обороны и в ноябре 1994 г. принял 
Закон «О Президенте НКР», тем самым, введя в республике институт пре
зидентства, что явилось качественно новым шагом в становлении государс
твенности НКР, развитии ее государственного устройства. Вначале, в де
кабре 1994 года, президент НКР был избран парламентом сроком на два 
года, но уже в ноябре 1996 года – всенародным голосованием. 

В целом за историю независимой государственности НКР в республике 
было проведено четыре прямых всенародных выборов президента (1996ой, 
1997ой, 2002ой, 2007ой гг.). Все они проходили в присутствии независи
мых международных наблюдателей, которые неизменно давали им высокую 
оценку, как с точки зрения организации, так и процедуры голосования.

В соответствии с Конституцией НКР президент является главой го
сударства, гарантом суверенитета, независимости, территориальной 
целостности и безопасности НКР, Верховным главнокомандующим 
Вооруженными Силами НКР. Он представляет НКР в международных 
отношениях, осуществляет общее руководство внешней политикой. 
Президент Республики следит за соблюдением Конституции, обеспечи
вает нормальное функционирование законодательной, исполнительной 
и судебной властей. 

6 Л.Мартиросян, В.Багирян «Процесс самоорганизации карабахского общества пос
ле развала Советского Союза», журнал «АНАЛИТИКОН», www.theanalyticon.com
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С окончанием военной фазы азербайджанокарабахского конфликта 
Нагорный Карабах вступил в очередной этап государственного строитель
ства, предполагающий совершенствование структуры органов власти и уп
равления. Жизнь диктовала необходимость реформирования также высше
го органа законодательной власти – Верховного Совета НКР. Прежний пар
ламент созыва 1991 года оказался в новых условиях крайне громоздким 
и неэффективным, а потому претерпел качественные и количественные 
изменения. 30 апреля 1995 года в республике прошли досрочные парла
ментские выборы, в результате чего был сформирован парламент нового 
типа, который вместо прежних 81 состоял уже из 33 депутатов и был спо
собен действенно реагировать на динамику развития жизни, изменения в 
общественнополитической, социальноэкономической и других сферах. 
Почти через год, 19 марта 1996 года, Верховный Совет был переименован 
в Национальное Собрание НКР.

Всего за годы независимости в НагорноКарабахской Республике было 
проведено пять парламентских выборов. Впервые за практику парламент
ских выборов в Нагорном Карабахе смешанная мажоритарнопропорцио
нальная избирательная система была применена в 2005 году, при этом, 
однако, в парламенте превалировали мажоритарные места. 

Последние выборы в Национальное Собрание НКР прошли 23 мая 2010 
года. На этот раз число пропорциональных мест пусть и незначительно, 
но превысило число мажоритарных – 17 против 16. По итогам выборов 
в Национальное Собрание вошли партия «Азат Айреник» («Свободная 
Родина»), Демократическая партия Арцаха и Армянская революционная 
федерация «Дашнакцутюн». В Национальном Собрании были сформирова
ны парламентские фракции «Айреник» («Родина») – 14 мест, «Демократия» 
 10 мест, «Дашнакцутюн»  6 мест и депутатская группа «Арцахатун», со
стоящая из 3 независимых депутатов. 

Полномочия парламента регламентируются Конституцией НКР и 
Законом «О Национальном Собрании НКР». Право законодательной иници
ативы принадлежит президенту НКР, депутатам и Правительству республи
ки. Члены парламента избираются сроком на 5 лет. В структуру нынешнего 
Национального Собрания входят семь постоянных комиссий.

Помимо президентских и парламентских выборов в НКР раз в три года 
проводятся выборы в органы местного самоуправления. Члены муници
палитетов на основе всеобщего, равного, прямого избирательного пра
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ва тайным голосованием избирают органы местного самоуправления, 
Совет старейшин и главу общины, в том числе и мэра столицы республи
ки – Степанакерта. Очередные выборы в органы местного самоуправления 
пройдут осенью 2011 года.

В послевоенный период шли активные процессы совершенствования сис
темы государственной власти, и важнейшим шагом к дальнейшему укреп
лению государственности НагорноКарабахской Республики стало принятие 
10 декабря 2006 года на всенародном референдуме Конституции НКР. 

Надо отметить, что хотя до 2006 года у республики не было своей кон
ституции, однако в ней действовали необходимые для нормальной деятель
ности государства конституционные законы, в которых были закреплены 
все основополагающие положения, на основе чего были сформированы 
органы государственной власти и управления, определены основные при
нципы гражданства НКР и т.д. Принятие Основного закона, обладающего 
высшей юридической силой, явилось результатом общественного согласия 
и стало логическим завершением процесса провозглашения в 1991 году 
НКР и последовавшего за этим 15летнего периода государственного стро
ительства. Именно с принятием Конституции начался этап конституцион
ной истории Нагорного Карабаха, ибо именно тогда были заложены основы 
конституционного строя НКР, закреплены международнопризнанные пра
ва и свободы человека и гражданина. 

Приняв 2 сентября 1991 года Декларацию о провозглашении НКР и 6 ян
варя 1992 года – Декларацию о государственной независимости республики, 
народ НКР фактически высказался за строительство основ независимого де
мократического государства. Не случайно обе декларации стали базисными 
документами и впоследствии легли в основу нынешней Конституции, которая 
провозгласила основные права и свободы человека высшей ценностью. 

Принятию Конституции предшествовали смена общественного строя, пе
реход экономики к рыночным отношениям, развитие плюрализма, непосредс
твенное осуществление власти народом путем проведения президентских и 
парламентских выборов и выборов органов местного самоуправления, а так
же навязанная Азербайджаном война. Все это не могло не отразиться на 
общественнополитической и социальноэкономической жизни республики, 
что требовало коррекции действующего законодательства. Исходя из этого, 
в течение первых двух лет после принятия Конституции действующее законо
дательство было приведено в соответствие с Основным законом республики. 
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Разумеется, государственное строительство – это процесс непрерывный, и 
на каждом его этапе может возникнуть необходимость внести в законы соот
ветствующие коррективы.

В соответствии с Конституцией НКР, высшим органом исполнительной 
власти НКР является Правительство, которое состоит из премьерминистра, 
вицепремьера и министров. Премьерминистра назначает президент рес
публики с согласия Национального Собрания. По предложению премьерми
нистра президент НКР назначает других членов Правительства. В настоящее 
время в структуру Правительства НКР входят 12 министерств. Кроме того, 
при Правительстве НКР действуют Полиция НКР, Служба национальной бе
зопасности НКР, Служба спасения, ряд других органов управления. 

Согласно Конституции НКР судебная система в республике состоит 
из судов общей юрисдикции первой инстанции, Апелляционного Суда и 
Верховного Суда, а также предусмотренных законом специализированных 
судов. Высшим судебным органом НКР является Верховный Суд, состоящий 
из Конституционной и Кассационной палат. Председатель и другие судьи 
Верховного Суда назначаются парламентом по предложению президента 
республики. 

В качестве гаранта защиты прав и свобод граждан в апреле 2008 года 
в республике был введен институт Защитника прав человека. Он был со
здан в соответствии с основополагающими принципами, относящимися к 
статусу национальных институтов, занимающихся защитой прав человека, 
которые закреплены в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 дека
бря 1993 года. Деятельность Защитника прав человека регламентируется 
Конституцией и законами НКР. Основные функции омбудсмена как незави
симого должностного лица – это содействовать восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека, совершенствованию законодательства НКР о правах 
человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнан
ными принципами и нормами международного права. В августе 2009 года 
решением Правления Европейского института омбудсмена (ЕИО) – исполни
тельного органа института, Защитник прав человека НКР был принят в члены 
ЕИО. 

Можно констатировать, что НагорноКарабахская Республика является 
дефакто состоявшимся государством, прошедшим через сложные процессы 
государственного строительства в тяжелых условиях внешней военной угро
зы. Несмотря на то, что все эти годы Нагорный Карабах в силу своей юриди



500

ЧАСТЬ	III.	 	 	 	 	 АРМЕНИЯ	В	КОНТЕКСТЕ	ПОЛИТИЧЕСКИХ	ПЕРЕМЕН

ческой непризнанности был лишен возможности пользоваться поддержкой 
международных структур, тем не менее, ему удалось преодолеть последс
твия развязанной Азербайджаном войны и продолжить процесс развития 
своих государственных институтов7. В республике созданы и функционируют 
дееспособные органы государственной власти и управления, которые выгод
но отличаются от аналогичных структур многих международнопризнанных 
стран. 

Поствоенная экономика

К реформированию советской плановой экономики в Карабахе при
ступили на закате советской власти. К моменту провозглашения Нагорно
Карабахской республики в 1991 году основатели государства были твердо 
убеждены, что экономика Арцаха должна быть свободной8. В Декларации о 
независимости 1992 года говорилось также о будущих экономических от
ношениях: «Экономика НКР зиждется на равноправии всех видов собствен
ности и на принципе предоставления всем гражданам НагорноКарабахской 
республики возможностей для полноценного и свободного участия в эко
номической жизни»9. В статье 9 принятой уже в 2006 году Конституции, 
гарантированы свобода экономической деятельности, экономическая кон
куренция, свободное развитие и равная защита всех видов собственности10. 
В 1991 году приступить к экономическим реформам не представлялось 
возможности. Начавшийся вооруженный конфликт с Азербайджаном «от
ложил» реализацию данного намерения на несколько лет. 

Заключенное в 1994 году перемирие позволило решать внутренние про
блемы и приступить к денационализации экономики и ее либерализации. 
Но прежде стране нужно было устранить последствия войны. Ущерб, на
несенный экономике НКР, был оценен в 5 млрд. долларов, 2 млрд. из них 
– ущерб сельскому хозяйству11. Населенные пункты на севере и юговосто

7 Там же

8 ДЕКЛАРАЦИЯ О провозглашении НагорноКарабахской Республики,
http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr1

9 ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ НАГОРНОКАРАБАХС
КОЙ РЕСПУБЛИКИ, http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr2

10 Конституция НагорноКарабахской Республики, 
http://www.president.nkr.am/ru/constitution/

11 См.www.shoushi.nk.am
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ке Нагорного Карабаха оккупированы до сих пор. Около 10 тыс. гектаров 
орошаемых земель находится под контролем противника, 8 тыс. гектаров 
заминировано. 2 тыс. гектаров садовых плантаций и 10 тыс. гектаров ви
ноградников сожжены дотла. Ситуация «ни войны, ни мира» не позволяет в 
полной мере использовать экономический потенциал всех территорий. 

1995 год положил начало экономическим реформам. Сначала были 
либерализированы цены, в результате чего на рынке появился достаток 
продуктов, но покупательная способность населения оставалась все еще 
невысокой, средняя зарплата занятых в хозяйстве в 1995 году составляла 
4126 драмов (AMD). Именно в этом году началась девальвация драма. Но, 
несмотря на это, появились первые частные предприниматели. Началось 
активное формирование законодательной базы для перехода к новой эко
номической формации. Несмотря на цивилизованные методы, применяе
мые на государственном уровне, именно в те годы началось расслоение 
общества. Невысокие доходы государственных служащих, вынужденный 
простой промышленных предприятий, практически не контролируемая си
туация в сельском хозяйстве, ряд других субъективных факторов привели к 
неравномерному распределению государственных благ. 

Государственные предприятия были реорганизованы в закрытые акцио
нерные общества. Но в результате войны и продолжающейся транспортной 
блокады арцахским предприятиям пришлось распрощаться с прежними 
партнерами и рынком сбыта. Невежественный маркетинг (руководители 
бывших советских предприятий продолжали уповать на государственный 
заказ, который сокращался год от года, обрекая предприятия на простой), а 
также отсутствие внутренних реформ в соответствии с требованиями рын
ка и процесса технического перевооружения, привели к тому, что предпри
ятия перестали функционировать. 

С установлением перемирия и до 2000 года, были предприняты шаги 
по восстановлению инфраструктуры, разрушенной во время войны. В 1999 
году активизировался процесс приватизации государственного имущества. 
Если в результате приватизации земли и иной собственности крестьяне 
безвозмездно получили в собственность средства производства, то горожа
не были начисто лишены этой возможности. Возможность принять участие 
в приватизации государственной собственности получили далеко не все 
граждане НКР12. 

12 Л.Аванесян «Экономика и конфликт», www.theanalyticon.com
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Крупные предприятия так и не нашли инвесторов, и их приватизация 
произошла в виде отчуждения по частям. Примечательно то, что созданные 
на их основе небольшие предприятия и сейчас работают с сомнительной 
рентабельностью, так что, сложно оценить эффективность приватизации по 
частям. Ни одно из приватизированных предприятий не оказывает влияния 
на сокращение объемов импорта, некоторые из них даже работают на вво
зимом сырье13. 

Иначе складывалась судьба предприятий, которые было решено не при
ватизировать по частям и оставить под патронажем государства. Скажем, 
объединенная швейная и обувная фабрики благодаря госзаказу сохранили 
существование и работают по сей день. При этом, удельный вес промышлен
ности в ВВП 2000 года составил всего 7.2%. Причем, спад был зафикси
рован практически во всех отраслях, за исключением тех, что работали на 
местном сырье. Речь идет о деревообрабатывающей и пищевой промышлен
ности. 

Рост промышленного производства произошел в 20002006 гг. В этот 
период в Карабахе были созданы новые предприятия и даже отрасли. 
Расширилась география и объемы иностранных инвестиций. Уже в 2006 
году удельный вес промышленности в ВВП составил 18.4%. Выросли объемы 
строительства. Меры по восстановлению разрушенных инфраструктур при
вели к развитию энергетики, транспорта, связи14. 

Изменилась и структура промышленности в соответствии с видом собс
твенности на предприятия. Если в 2000 году частный сектор производил 25% 
промышленной продукции, то в 2005 – уже 80%. Государство стало внедрять 
в экономику инвестиции в виде кредитования средних и малых предприятий: 
в 20032006 гг. объем инвестиций составил около 2 млрд. драмов. 

В 2004 году горнодобывающее предприятие «Бейзмэтлс» получило клю
чевую роль не только в обеспечении объемов промышленности, но и в струк
туре ВВП. Горнорудная промышленность за последние годы вышла на веду
щие позиции в экономике. Во время экономического форума «Бридж2010» 
владелец компании «Бейзмэтлс» Валерий Межлумян заявил, что компания 
завершает разведку месторождения Цахкашен в Мартакертском районе, 
разработка которого требует 500 млн. долларов инвестиций, с условием 
возврата инвестиций через 45 лет. 

13 Там же

14  Статистический справочник НКР, 2007
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По итогам 2010 года компания «Бейзмэтлс», которая занимается добы
чей меди и золота, выплатила в бюджет НКР 3 млрд. 559 млн. драмов или 
примерно 20 % бюджета. Лидером в области телекоммуникаций является 
компания «Карабах Телеком», созданная за счет крупных иностранных ин
вестиций. За 2010 год в бюджет НКР выплачено 1 млрд. 336 млн. драмов 
или около 10 % бюджета.

Кроме того, «Карабах Телеком» ежегодно тратит на благотворитель
ные программы, в основном в сфере здравоохранения, 500600 миллионов 
драм15. Компания начала новый этап инвестиций для развития сети интер
нет, включая проведение оптиковолоконного кабеля. В 2011 году планиру
ется обеспечить 3G покрытие всей территории НКР. 

Энергетика является той самой отраслью, с которой НКР может выйти 
на региональный рынок. Возведены 2 малые ГЭС, еще 3 будут пущены в 
эксплуатацию в 2011 году. После возведения малых ГЭС общей мощнос
тью 30 мегаватт будет производиться более 350 млн. кВт/ч электроэнергии, 
часть которой будет экспортироваться.

Сделан также первый шаг, позволяющий гражданам стать совладель
цами государственной собственности – каждый может стать акционером 
Открытого акционерного общества «АрцахГЭС», число акционеров кото
рого достигло 1200 человек. События во внешнем мире также оказывают 
свое воздействие. Подорожание энергоносителей актуализирует энерге
тические проекты и планы по обеспечению экономической самодостаточ
ности16. 

Благодаря инвестициям в сферу виноградарства объемы урожая по 
сравнению с 2000 годом удвоились. Эти показатели сказались и на произ
водстве алкогольных напитков, удельный вес которого в пищевой промыш
ленности был довольно велик. В выращивании зерна был зафиксирован 
значительный прогресс за счет экстенсивного земледелия и расширения 
почти вдвое посевных площадей. 

Восстановление социальных инфраструктур и коммуникаций не могло 
происходить за счет средств одного Карабаха. Армянская диаспора вло
жила в возрождение Карабаха немало средств. На средства диаспоры 
были восстановлены школы, водопроводы, объекты социального значения. 

15 Правительство НКР и «Карабах Телеком» подписали меморандум о сотрудничестве, 
http://www.panorama.am/ru/health/2008/04/26/xt/

16  Интервью премьерминистра НКР Ара Арутюняна журналу Аналитикон, N 3 (15) / 
2010 г, http://analyticon.org/2010/N4/3_archive.pdf
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Всеармянский фонд «Армения», созданный в 1992 году, вложил в разви
тие Арцаха более 100 млн. долларов. Благодаря пожертвованиям мирового 
армянства отремонтирована единственная автомагистраль, связывающая 
Карабах с внешним миром, а также 170километровая магистраль Север
Юг, соединяющая между собой районы республики. Сейчас на средства 
фонда реконструируется ирригационная система республики. Кроме того, 
представители диаспоры вкладывают средства и в создание производствен
норазвлекательных центров, которые привлекают туристов и обеспечивают 
работой жителей окрестных сел. 

Немаловажную роль в поддержании потребительского спроса и росте 
доходов населения играют частные трансферты. Большая часть выход
цев из Карабаха продолжают поддерживать связь с родиной. Бюджетный 
дефицит покрывается за счет межгосударственных кредитов, предо
ставляемых правительством Армении. Уже более десяти лет по решению 
Конгресса Соединенные Штаты Америки оказывают Нагорному Карабаху 
непосредственную помощь, которая в основном направляется на ликви
дацию последствий войны, удовлетворение гуманитарных потребностей 
республики. 

В 2007 году сельское хозяйство, энергетика, туризм, горнодобываю
щая промышленность, информационные технологии были провозглашены 
приоритетными направлениями экономики, а сельское хозяйство ста
ло рассматриваться как локомотив для остальных отраслей. По мнению 
карабахского исследователя Лусине Аванесян, в какойто степени были 
учтены упущения прежних лет. Уже в 2008 году по каналам Фонда по 
содействию селу и сельскому хозяйству крестьянам стали поступать го
сударственные средства. На сегодняшний день крестьянам для посевных 
работ было выделено 4 млрд. 70 млн. драмов в виде ссуд. Начался про
цесс обновления сельхозтехники.

Предполагается, что продолжающиеся инвестиции приведут к росту 
сельскохозяйственного производства и существенно улучшат состояние 
порядка 18 тыс. мелких крестьянских хозяйств. Есть тенденции объ
единения крестьянских хозяйств в кооперативы и крупные агрофирмы. 
Нагорный Карабах остается страной, импортирующей продукцию сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности, затрачивая на 
это 2530 млрд. драмов в год. Целью политики в области сельского хо
зяйства является как раз изменение этой ситуации. 
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По мнению специалистов, потенциала сельскохозяйственного развития 
Нагорного Карабаха достаточно для того, чтобы накормить не только НКР, 
но и Армению. Земли сельскохозяйственного назначения на душу населе
ния в Карабахе гораздо больше, чем в других местах, и на каждого челове
ка выпадает порядка полугектара обрабатываемых земель. Проблема в том, 
что основной отраслью остается производство зерна, несмотря на попытки 
правительства поощрять производство и других культур. По мнению акаде
мика Российской академии наук Абеля Аганбекяна, локомотивом арцах
ской экономики может стать животноводство. Доклад группы академика 
Аганбекяна был передан правительству НКР в феврале 2011 года. 

За последние несколько лет были предприняты шаги по восстановлению 
перерабатывающей промышленности. Молочный комбинат Арцахкат поку
пает сырье у местных производителей. Под государственным патронажем 
было создано предприятие Арцахфрут по производству консервированной 
плодоовощной продукции, которое уже с успехом экспортирует свой товар 
за рубеж. В докладе академика Аганбекяна отмечено, что рыночный спрос 
на продукцию Арцахфрут гораздо больше того, что производится на пред
приятии. В Арцахе обращается особое внимание на расширение орошае
мых площадей. По плану правительства к 2013 году будут орошаться 15 
тыс. га земель. Об эффективном использовании водных ресурсов власти 
заговорили еще 10 лет назад, но ощутимых результатов удалось достичь 
лишь за последние несколько лет: площади орошаемых земель почти удво
ились17.

Повышение жизненного уровня населения является для Нагорного 
Карабаха жизненно важным фактором. За 20 лет, безотносительно эконо
мической политики, доходы населения выросли, но расслоение общества, 
наличие уязвимых категорий ставит перед государством новые задачи. В 
расходной части государственного бюджета Нагорного Карабаха львиную 
долю занимают социальные расходы. Повышение собственных доходов и 
сокращение объемов государственных ссуд является главной задачей, и 
ее выполнение позволит проводить более свободную социальную политику, 
особенно, по части борьбы с инфляцией. 

По итогам 2010 года ВВП на душу населения составил 823,2 драмов 
/2203 доллара/. Примечательно, что в кризисном 2009 году был обеспечен 

17 Л.Аванесян «Экономика и конфликт», www.theanalyticon.com
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рост ВВП, который составил чуть более 13 процентов, а в 2010 – 9.1%18. По 
прогнозам специалистов, в Арцахе можно в полтора раза увеличить объемы 
растениеводства и в 3 раза – животноводческой продукции. Можно удвоить 
нынешние показатели сельскохозяйственного производства и сократить 
импорт продовольственных товаров. По завершении ныне реализуемых 
энергетических проектов Арцах больше не будет импортировать электро
энергию. Развитие производства на основе биотоплива приведет к сокра
щению объемов используемого газа и электроэнергии и появлению новой 
продукции, которая будет направляться на экспорт19.

Параллельно развитию горнодобывающей промышленности будут осу
ществляться проекты по развитию туризма, и эта отрасль получит достой
ное место в экономике НКР. Туризм может стать важнейшей отраслью ка
рабахской экономики. Причем, лучшие перспективы есть у исторического, 
этнического и экологического туризма. Карабах уже сейчас посещают до 
8000 человек в год, большинство из них – этнические армяне. Для них уже 
построено пять гостиничных комплексов, проектируются новые с учетом 
мировых тенденций в этой сфере, а также местного колорита, ремонтиру
ются дороги, ведущие к историческим памятникам, реставрируются сами 
памятники, создаются развлекательные зоны. 

Развитие рыночной экономики, адаптированной к местным условиям, мо
жет привести к пропорциональному развитию районов республики и отде
льно взятых крупных хозяйств. В итоге все подконтрольные НКР территории 
будут окончательно интегрированы в экономику НКР20.

Становление гражданского общества в НКР в послевоенные годы

Война привнесла новые правила игры в самоорганизацию общества. 
Первые годы поствоенной ситуации «ни войны, ни мира» не являлась бла
годатной почвой для демократического развития. Имеющиеся трудности 
развития третьего сектора присущи всему постсоветскому пространс
тву, но здесь есть и своя специфика. С одной стороны, как в Армении, 
Азербайджане и других постсоветских странах, власти НКР не очень за

18 Принцип «мир в обмен на территории» неприемлем – интервью президента Нагор
ного Карабаха, http://news.am/rus/news/63210.html

19 Л.Аванесян «Экономика и конфликт», www.theanalyticon.com

20 Там же
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интересованы в независимом гражданском обществе, сильных неправи
тельственных организациях и в основном помогают подконтрольным им 
НПО. С другой стороны, карабахские НПО оказались меж двух огней из
за того, что, в силу непризнанности Нагорного Карабаха, многие между
народные неправительственные организации попросту избегают контак
тов с карабахскими общественными организациями.

По данным Государственного регистра Карабаха, общественный сек
тор НКР ныне насчитывает 165 НПО. Около 30 из зарегистрированных 
организаций – спортивные федерации и клубы, 7 – молодежные, 3 – жур
налистские организации, много НПО социальной направленности, а так
же творческих и культурных организаций. Сколько организаций можно 
назвать действующими, трудно сказать, можно лишь заметить, что таких 
организаций немного. Недавно на страницах журнала «Аналитикон» 
(«Аналитикон», № 11/23) развернулась интересная дискуссия на эту тему, 
в которой участвовали руководители ведущих НПО и поделились своими 
соображениями по поводу проблем и перспектив развития третьего сек
тора. В чем главная проблема, тормозящая развитие?

По мнению координатора Нагорнокарабахского комитета 
«Хельсинкская инициатива92» Карена Оганджаняна, за исключением 
НКК «ХИ92», Степанакертского Прессклуба и группы блоггеров, все ос
тальное поле гражданского сектора является филиалом правительства и 
властей НКР. И проблема не в законодательном поле. Координатор счи
тает, что законодательное поле в НКР, в принципе, позволяет развиваться 
третьему сектору. Руководитель НПО «Институт народной дипломатии» 
Ирина Григорян констатирует, что, согласно «Закону об общественных 
организациях», государство гарантирует защиту интересов и прав обще
ственных организаций. На ее взгляд, ошибочно мнение, что НПО является 
неким противовесом или оппозицией государству. Члены НПО – это граж
дане государства, которые ставят перед собой задачи, отнюдь не идущие 
вразрез с государственными интересами, а, наоборот, заполняющие оп
ределенную нишу государственных программ. 

Руководитель управления информации и по связям с общественностью 
Правительства НКР Грант Алексанян считает, что государство должно 
уточнить свои отношения с общественным сектором. Вот уже три года зна
чительная часть общественных организаций республики финансируются 
прямыми постановлениями исполнительной власти. В 2008 году государс
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твенная поддержка общественному сектору составила 50 млн. драмов, а 
в 20092010 гг. эта сумма выросла до 60 млн. ежегодно. Возросло также 
число финансируемых НПО: на данный момент содействие от правитель
ства получают 19 организаций и 4 негосударственные газеты.

В третьем секторе появились два полюса – организации, получающие 
господдержку и так или иначе поддерживающие власть, и организации, 
сотрудничающие с международными организациями, которые ведут неза
висимую политику. Правда, есть организации, успешно сочетающие эти 
два направления. Общая атмосфера переговорного процесса по полити
ческому урегулированию карабахской проблемы оставила свой отпечаток 
на общественном сознании Нагорного Карабаха. Прискорбно, но факт: 
все издержки и недостатки переговорного процесса, неправильный фор
мат, смещение причинноследственных связей и нездоровый, не довери
тельный дух самих переговоров привели к тому, что карабахцы с недове
рием и апатией следят за процессом. 

Наличие нарастающей военной угрозы, сопровождающейся тотальной 
антиармянской пропагандой, тормозит внутренние процессы и отрица
тельно влияет на общественное развитие, так как главенствующим стано
вится фактор безопасности. К примеру, среди населения еще силен комп
лекс боязни кардинальных демократических преобразований. И в резуль
тате – теория об умеренной демократии до лучших, безопасных времен. В 
этом плане симптоматичным является философский диалогспор между 
государственной и оппозиционной газетами в Карабахе. В очередном но
мере государственной газеты на первой полосе крупным шрифтом была 
напечатана следующая мысль: «Если мне скажут: на чашах весов с одной 
стороны – демократия, с другой – безопасность страны, я выберу послед
нее. И никто не имеет права упрекнуть меня за это!» Оппозиционная газе
та перепечатала это, разместив рядом известное изречение Бенджамина 
Франклина: «Тот, кто готов обменять свою свободу на безопасность, не 
достоин ни свободы, ни безопасности». Вот так – два мнения, два принци
па, две философии и психологии. И никто толком не объясняет, почему 
демократию следует рассматривать как угрозу национальной безопаснос
ти. Так или иначе это миф, развенчание которого сильно повлияло бы на 
демократизацию НКР21. 

21 Г.Багдасарян «Демократизация и миротворчество», www.theanalyticon.com
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Выборные процессы

Последние выборы в Национальное собрание НКР состоялись 23 мая 
2010 года. Как было отмечено выше, это были пятые по счету парламент
ские выборы со времени провозглашения независимости страны. Первые 
выборы состоялись 28го декабря 1991 года – через две с половиной 
недели после проведения референдума о независимости 10 декабря. 
Самыми демократичными можно, пожалуй, счесть первые парламент
ские выборы на волне карабахского движения, участники которых имели 
равные стартовые условия. Впоследствии в избирательные процессы был 
привнесен доселе неизвестный ресурс – административный. И так уж слу
чилось, что демократический всплеск 80х годов выкинул страну на берег 
однополярного общества22.

Вот в таких непростых условиях выживает карабахская демократия. 
Именно выживает, хотя был момент, когда казалось, что мы станем очевид
цами еще одного демократического всплеска «аля 1988». Символично, 
что начало новой волне положила новосозданная партия «Движение88», 
лидер которой победил в 2004 году на выборах мэра столицы НКР г. 
Степанакерта. Сам факт избрания мэра столицы – уже примечательный 
результат, так как в регионе градоначальника избирают, а не назначают 
только в Карабахе (в Армении только в мае 2010 года состоялись пер
вые выборы мэра г. Еревана). Выборы стали приятным сюрпризом для 
карабахского общества и неприятным для властей. Последние, скорее 
всего, недооценили силу оппозиции и, как следует, «не подготовились» к 
выборам. Зато в полной готовности встретили очередные парламентские 
выборы через год – в 2005 году. Тогда оппозиция потерпела сокрушитель
ное поражение: у оппозиционного предвыборного блока «Дашнакцутюн 
– Движение88» оказалось всего 3 депутатских мандата из 33. В преддве
рии очередных президентских выборов летом 2007 года полностью ос
лабленная карабахская оппозиция не нашла другого выхода, кроме как не 
выдвигать собственного кандидата и поддержать кандидата от власти.

Принято считать, что любые общегосударственные выборы в НКР яв
ляются для арцахцев дополнительными аргументами в диалоге с между
народной общественностью и Азербайджаном. По мнению местных экс
пертов, выборы в НКР выгодно отличаются от выборов в Армении и еще 

22 Там же
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больше – от выборов в Азербайджане. В чем принципиальная разница? 
Выборы в Арцахе свободные, но не справедливые. Конечно, это лучше, 
чем несвободные и несправедливые выборы. Но с другой стороны, мы 
еще далеки от истинной демократии. Свободные потому, что нет насилия, 
нет участия дворовых авторитетов, дубинка не является инструментом по
литтехнолигии, не стреляют и т.д. А несправедливые потому, что админис
тративный ресурс продолжает делать свое черное дело, и политические 
силы изначально находятся в неравных условиях23. 

Состояние «ни войны, ни мира» и полное отсутствие какихлибо офи
циальных межгосударственных отношений между сторонами конфликта 
являются серьезным препятствием для нормального развития каждой 
из конфликтующих сторон, что негативным образом отражается также 
на темпах демократических преобразований в вовлеченных в конфликт 
госструктурах. Предполагаются два выхода из ситуации, две концепции. 
Первое – лишь скорейшее решение карабахской проблемы может спо
собствовать нормальному процессу государственного строительства и 
становлению подлинной демократии. И второе – только после становле
ния подлинной демократии и гражданского общества возможно полити
ческое урегулирование проблемы. Обе концепции посвоему правы, од
нако недостаточны по своей сути. По мнению Гегама Багдасаряна, вы
бора, по большому счету, у нас нет, и, скорее всего, нужно совместить 
оба направления, при этом, все же, сделав акцент на демократизацию. 
Создание условий для роста демократии, по мнению экспертов, в любом 
случае должно опережать урегулирование проблемы.

Впрочем, у Карабаха есть одна серьезнейшая проблема. Многие у нас, 
всё же, уверены, что пока не изменится ситуация в Армении, ожидать 
перемен в Карабахе не следует. Есть еще один серьезный фактор, пре
пятствующий нормальному государственному строительству в Армении 
и НКР. Это два «сообщающихся сосуда» – сильное влияние властей 
Армении на карабахское руководство с одной стороны, и карабахский 
фактор, как определяющий, во внутриполитической жизни Армении – с 
другой. Это тот гордиев узел, развязка которого была бы полезной как 
для урегулирования карабахской проблемы, так и для государственного 
строительства24. 

23 Там же

24 Там же
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Развитие демократии имеет для НКР две важные функции. Вопервых, 
гражданам НКР было бы комфортно жить в своей стране, где полноценно 
соблюдаются права человека, и царит законность. Вовторых, демократия 
для НКР имеет важную внешнеполитическую функцию. Развитые демокра
тические страны, исходя из собственной системы ценностей, понимают, что 
в демократическом плане более развитое общество не может управляться 
авторитарным режимом другого государства. В большинстве стран постсо
ветского пространства наблюдается откат от демократических ценностей. 
Для достижения международного признания НКР власти, политические 
партии и общество обязаны огородить НагорноКарабахскую Республику 
от этой опасной тенденции25.

Формирование внешней политики НКР

Переговоры о прекращении огня между конфликтующими сторона
ми проходили при посредничестве России с декабря 1993 по май 1994 
года. 5 мая 1994 года в Бишкеке (Киргизия) была принята трехсторон
няя декларация парламентских делегаций сторон конфликта под эгидой 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ26. 12 мая 1994 года было оформлено 
трехстороннее соглашение о прекращении огня. 16 мая в Москве прошла 
встреча министров обороны конфликтующих сторон и министра обороны 
России. Подготовленное соглашение по военнотехническим мерам было 
подписано министрами обороны РФ и Армении, а также Командующим 
Армии Обороны НКР. Министр обороны Азербайджана был срочно отозван 
в Баку и не подписал документ. 

С марта по декабрь 1994 в Москве проводились трехсторонние пере
говоры по выработке Большого политического соглашения при посред
ничестве МИД России. В декабре 1994 года в Будапеште НКР была при
знана самостоятельной стороной конфликта на уровне саммита ОБСЕ27. 
Будапештский саммит решил консолидировать посреднические усилия 
России и ОБСЕ. Был создан институт сопредседательства Минской кон

25  Демократия для НКР имеет важную внешнеполитическую функцию, 
http://www.regnum.ru/news/1364626.html

26  БИШКЕКСКИЙ ПРОТОКОЛ, http://www.vn.kazimirov.ru/doc9.htm

27  Признание за Нагорным Карабахом статуса стороны в конфликте произошло в 
рамках Минской Группы СБСЕ в сентябре 1993 года, 
http://www.regnum.ru/news/1165704.html
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ференции и группы28. С начала 1995 года переговоры перешли в формат 
Минской группы ОБСЕ.

Вышеотмеченные события и логика установления перемирия диктовали 
необходимость активного формирования самостоятельной внешней поли
тики НКР. Вопервых, НКР как отдельная сторона, подписала соглашение 
о прекращении огня 12 мая 1994 года. Вовторых, руководство Нагорного 
Карабаха получило легальный выход на ОБСЕ и входящие в посредничес
кую группу страны через признанный этой организацией статус НКР, как 
стороны в конфликте. Следует отметить, что уже с сентября 1991 года ру
ководство НКР проводило двусторонние переговоры с посещающими НКР 
высокопоставленными лицами других стран и международных организаций. 
Принимались обращения в международные организации. НКР пользова
лась посредническими усилиями соседнего Ирана. Установились контакты 
с представителями созданной 24 марта 1992 года Минской группы СБСЕ. 
В 1993 году возникла необходимость учреждения МИД НКР и постоянных 
представительств НКР в Ереване, Москве и Париже. В настоящее время 
функционируют постпредства НКР также в Вашингтоне, Берлине, Бейруте 
и Сиднее.

Вплоть до 1997 года НКР участвовала в переговорах в рамках Минской 
группы ОБСЕ. С 1998 по 2011 годы – на фоне перевода переговоров в 
формат президентов Армении и Азербайджана и глав МИД этих стран, 
внешнеполитическая деятельность НКР по урегулированию локализова
лась в практике контактов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По 
мнению президента Степанакертского Прессклуба Гегама Багдасаряна, 
выдавливание карабахской стороны из переговорного процесса было серь
езным упущением. Главным виновником этого считается Азербайджан, не 
желающий садиться за стол переговоров с карабахцами. Так оно и есть, 
однако очень многое зависело также от позиций официального Еревана 
и Степанакерта. Фактически, Армения монополизировала права двух ар
мянских государств в переговорном процессе. Это очень важный инстру
ментарий для руководства Армении в плане престижа и влияния, а также 
повышения своего веса в глазах международных акторов. Проще говоря, 
для сохранения власти и нейтрализации самостоятельных и нелицепри
ятных веяний из Карабаха. Такая ситуация была выгодна и карабахскому 

28  Из итогового документа Будапештского саммита ОБСЕ от 6 декабря 1994 г., 
http://www.vn.kazimirov.ru/doc11.htm
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руководству, полностью обезопасившему себя от ответственности в урегу
лировании и получившему свободу действий во внутренней жизни. Но это 
было ущербным для обществ Армении и Карабаха, да и для переговорного 
процесса в целом, так как карабахскоазербайджанские отношения, вне 
зависимости даже от конкретных результатов, таят в себе больше ресурсов 
для наведения мостов доверия29.

Одновременно с искажением переговорного формата, произошло раз
деление внешнеполитического курса на курс международного признания 
и курс урегулирования. Расширились контакты с представителями Совета 
Европы и Европарламента, а также, внешнеэкономические отношения с 
армянской диаспорой, Ираном и рядом других стран. Совершенно новая 
ситуация начала складываться после международного признания Косово 
под патронажем Запада в феврале 2008 года и последовавшего после это
го признания Абхазии и Южной Осетии со стороны России. На ситуацию 
повлиял процесс нормализации армянотурецких отношений, который в на
стоящее время воспринимается как «посягательство» на один междуна
родных параметров статускво, что свидетельствует о конце прежней кон
фигурации нагорнокарабахского конфликта и намерении Турции принять 
активное участие в процессе его урегулирования. Ведущие державы проти
вопоставили Турции принцип «не увязывания» проблем армянотурецкого 
сближения с карабахской проблемой. 

Так называемые «мадридские принципы» карабахского урегулирования 
были частично обнародованы в конце 2008 года. Впоследствии, принци
пы, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте – неприменения 
силы или угрозы силы, территориальной целостности, равноправия народов 
– самоопределения вошли в заявления президентов странсопредседателей 
Минской группы сделанных 10 июля 2009 года в Л’Аквиле (Италия)30, а 
затем и 26 июня 2010 года в Мускоке (Канада)31. Выделение в этих заяв
лениях принципа «равноправия и самоопределения народов» не имело бы 
значительного смысла, если бы не последовавшие неожиданно процессы 
на арене ООН. На 64ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 

29 Г.Багдасарян «Демократизация и миротворчество», www. theanalyticon.com

30 Joint Statement on the NagornoKarabakh Conflict,
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/JointStatementontheNagornoKarabakhConflict/

31  G8 Summit: Joint Statement on the NagornoKarabakh Conflict, http://www.whitehouse.
gov/thepressoffice/g8summitjointstatementnagornokarabakhconflictdmitrymedvedev
presidentrussi
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2009 года принята резолюция «Всеобщее осуществление права народов 
на самоопределение»32. 

На фоне указанных изменений в Армении актуализовалась проблема 
признания независимости НКР33. В НКР решили создать правительственную 
комиссию по активизации курса на достижение международного признания 
республики. Одновременно, Турция и Азербайджан продолжают увязывать 
проблему Нагорного Карабаха с проблемой армянотурецких отношений и 
с другими серьезными международными проблемами. Усилилась политика 
поощрения резолюций по Нагорному Карабаху на аренах ключевых между
народных организаций. Азербайджан внес в дипломатический обиход шан
таж войной в форме ультиматума. 

Серьезные изменения произошли и в системе безопасности. Армения и 
Россия в 2010 году продлили договор о российской военной базе Армении. 
Тогда же, Азербайджан заключил договор о стратегическом сотрудничес
тве с Турцией, предполагающий военную помощь Азербайджану в случае 
войны. На саммите ОБСЕ в Астане 2 декабря 2010 года президент Армении 
заявил, что если Азербайджан начнет войну, то Армении не останется ниче
го другого как признать независимость Нагорного Карабаха и обеспечить 
его безопасность. Переговоры вошли в пассивную стадию. Продолжение 
процесса урегулирования конфликта на основе «мадридских принципов» 
и элементов к ним затруднено. К этим подходам сложилось отрицательное 
отношение в карабахском обществе34. Предотвращение новой войны и ук
репление режима прекращения огня стали первоочередными задачами35. 

Вклад НКР в поддержание региональной стабильности

После правового выхода Нагорного Карабаха из состава Советского 
Азербайджана, войны 19921994 гг. и, как следствие, этнотерриториаль

32  Universal realization of the right of peoples to selfdetermination, 
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/470/77/PDF/N0947077.pdf?OpenElement

33 Актуализация вопроса признания Карабаха в 2010ом, http://armtoday.info/default.
asp?Lang=_Ru&NewsID=36997&SectionID=0&RegionID=2&Date=02/16/2011&PagePosition=8

34 Заявление неправительственных организаций НКР, 
http://karabakhnews.com/politik/5157zajavlenienepravitelstvennykh.html, Политические силы 
Карабаха выступили с заявлением, http://7or.am/ru/archives/13102

35 М.Саркисян, М.Маилян «Императивы пересмотра принципов мирного урегулирова
ния нагорнокарабахского конфликта», www.TheAnalyticon.com
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ного размежевания, Азербайджан демонстрирует бурное экономическое 
развитие. Об этом свидетельствуют официальные статистические дан
ные этой страны. Исходя из этой статистики, можно констатировать, что 
НагорноКарабахская Республика в послевоенных границах 1994 года не 
угрожает безопасному существованию Азербайджана и не препятствует его 
развитию. Более того, сегодняшние границы между НКР и Азербайджаном, 
являются важным элементом в поддержании стабильности в регионе. 
Создавшиеся условия, с одной стороны, позволяют странам региона раз
виваться, а с другой – способствуют обеспечению прав граждан НКР на 
физическую безопасность и государственную независимость. Совершенно 
очевидно, что НКР не сможет самостоятельно развиваться и обеспечивать 
военную, продовольственную, энергетическую и экологическую безопас
ность в изначально нелегитимных и анклавных границах бывшей автоно
мии. Очевидно и то, что претензии Азербайджана на территории Карабаха 
являются вопросом политических амбиций, а не жизненноважным факто
ром развития этой страны.

Кроме того, как уже отмечалось, перемирие между Азербайджаном и 
НКР держится благодаря сложившейся системе военнополитического ба
ланса сил сторон, в которой освобожденные в ходе навязанной Карабаху 
войны территории выполняют стратегическую функцию. Любой отход от 
сложившихся реалий приведет к немедленному нарушению упомянутого ба
ланса сил и, вне всякого сомнения, спровоцирует новую войну. НКР не раз 
проявлял волю к сотрудничеству в вопросах безопасности, демонстрировал 
открытость и выступал с инициативами по укреплению режима прекраще
ния огня.

Прекращение боевых действий между НКР и Азербайджаном, несомнен
но, остается основным ощутимым достижением в процессе нагорнокара
бахского урегулирования. Важной задачей является поддержание режима 
перемирия, который время от времени нарушается. Принятый всеми сто
ронами при посредничестве Минской группы ОБСЕ документ по укрепле
нию режима прекращения огня от 6 февраля 1995 года, который предус
матривает конкретный механизм оперативного контроля над ситуацией, не 
выполняется. Официальный Баку уходит от реализации принятых на себя 
обязательств. НКР, в отличие от Азербайджана, положительно откликнулся 
на призыв ОБСЕ об отводе снайперов от переднего края своих оборони
тельных рубежей.
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За последние годы из Степанакерта звучали другие конкретные предло
жения по укреплению режима перемирия. В частности, МИД НКР рекомен
довал восстановить на линии соприкосновения войск сторон положение, 
сложившееся после войны (status	quo	postbellum), что позволило бы рас
ширить нейтральную зону. Известно, что за последние 1012 лет азербай
джанские военные активно продвигали свои передовые позиции ближе к 
карабахским – за счет сокращения нейтральной полосы, расположенной 
между противостоящими рубежами. Опыт показывает, что чем меньше рас
стояние между постами, тем больше нарушений режима прекращения огня, 
которые иногда перерастают в локальные боевые столкновения. Поэтому 
возвращение азербайджанских формирований на свои прежние позиции 
существенно сократит случаи нарушений на границе. Точные координаты 
позиций сторон на линии прекращения огня имеются на военных картах, а 
также на спутниковых снимках того периода, хранящихся в соответствую
щих ведомствах странпосредников.

Единственным международным механизмом контроля над режимом пре
кращения огня являются мониторинги ОБСЕ. Офис Личного представи
теля Действующего председателя ОБСЕ регулярно проводит наблюдения 
на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана. Эти мероприятия 
со стороны ОБСЕ необходимы, но недостаточны. Изза малочисленности 
персонала этого Офиса, у посла А. Каспшика отсутствуют возможности 
для организации более частого или постоянного наблюдения за режимом 
прекращения огня. Для эффективного контроля над ситуацией было пред
ложено расширить состав миссии ОБСЕ международными гражданскими 
наблюдателями. С миротворческими инициативами выступают и лидеры 
гражданского общества НКР. Из недавних инициатив следует отметить об
ращение президента Степанакертского прессклуба Гегама Багдасаряна 
к руководителям СМИ и журналистских организаций Азербайджана, 
Армении и Нагорного Карабаха прекратить в день заключения перемирия 
между Нагорным Карабахом и Азербайджаном враждебные действия на 
информационном поле с 12 мая 2010 года.

Армянские государства оказались втянуты в гонку вооружений, иници
ированную Азербайджаном, который открыто заявляет о намерении воору
женным путем добиться пересмотра статускво, сложившегося в результате 
азербайджанокарабахской войны 199194 годов. Это вынуждает тратить 
значительную часть национального богатства на дальнейшее развитие и 
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укрепление эшелонированной системы обороны, способной противостоять 
агрессивным намерениям Азербайджана. Арцах за последние десятилетия 
сумел решить проблему создания всех жизненно необходимых государс
твенных и социальноэкономических институтов и начать переход от ав
торитарной, жесткой системы государственного управления военного вре
мени к гражданскому, демократическому обществу. Фактически, из стран 
региона только Арцахская республика сумела без потрясений и в рамках 
правовых процедур многократно провести президентские и парламентские 
выборы. Пройденный путь позволяет констатировать, что Арцах в состоя
нии осуществить качественный скачок к другому уровню развития своей 
государственности, заявкой на который можно считать акт принятия на ре
ферендуме в 2006 году Конституции НКР36. 

Принимая во внимание то, что НКР: не преследует агрессивных 
и других деструктивных целей, создал и развивает собственные во-
оруженные силы для обеспечения мира и безопасности, развива-
ет государственность с учетом европейских стандартов, Нагорно-
Карабахская Республика в ближайшей перспективе должна стать 
полноправным членом международного сообщества.

36 Р.Арзуманян «Система региональной безопасности Южного Кавказа и проблемы 
суверенитета», www. theanalyticon.com
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2008-2011ԹԹ. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԿՈՎԿԱՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱԿ-Ի 
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ԱՐՄԵՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ	ԱԺ	փորձագետ	

2008 թվա կա նի օ գոս տոս յան ռուսվրա ցա կան կար ճա տեւ ռազ մա կան 
դի մա կա յութ յան հե տե ւան քով Հա րա վա յին Կով կա սում ստեղծ վեց աշ խար
հա քա ղա քա կան, ռազ մա կան եւ տնտե սա կան նոր ի րա վի ճակ, ա ռաջ ե կան 
նոր ի րո ղութ յուն ներ, ո րոնք ստի պե ցին մի ջազ գա յին հան րութ յա նը վե րա նա
յել իր ներգ րավ վա ծութ յունն ու դե րա կա տա րութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում 
հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

Հաշ վի առ նե լով Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան (ՄԱԿ) հա
մաշ խար հա յին հե ղի նա կութ յու նը եւ կազ մա կեր պութ յան կող մից հա կա մար
տութ յուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծում հանձն առն վող բազ մաբ նույթ նա
խա ձեռ նութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան 
վե հա ժո ղո վի (ԵԽԽՎ) տա րա ծաշր ջա նա յին բնույ թը` որ պես մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի նոր մե րի, ժո ղովր դա վա րութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի եւ օ րեն
քի գե րա կա յութ յան վրա հիմ ված ա ռա ջին մի ջազ գա յին վե հա ժո ղով, հարկ 
ենք հա մա րում ներ կա յաց նել Հա րա վա յին Կով կա սի վե րա բեր յալ ՄԱԿի եւ 
ԵԽԽՎի կող մից ըն դուն ված 20082011 թվա կան նե րի բա նա ձե ւե րի (Reso
lutions) հա վա քա ծուն: Բա նա ձե ւե րով ներ կա յաց վում են վե րո հիշ յալ մի ջազ
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ո րո շում երն այն պի սի հար ցե րի վե րա բեր
յալ, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար ի րենք են լիա զոր ված կամ ո րոնց շուրջ 
տե սա կետ հայտ նե լու ի րա վա սութ յուն միայն ի րենք ու նեն: 
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Հա վա քա ծուն ա ռա վել կա րե ւոր վում է` հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին 
հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցում ե
րը, կան խա տե սում ե րը եւ դրաց ազ դե ցութ յու նը, ինչ պես նաեւ ՄԱԿի եւ 
ԵԽԽՎի արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հա մաշ խար հա յին եւ տա
րա ծաշր ջա նա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջեւ եվ րո պա կան մայր ցա մա
քի հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Այն ընդգր կում 
է ա ռա վե լա պես ՄԱԿի անվ տան գութ յան խորհր դի (ԱԽ), ՄԱԿի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յի (ԳԱ) եւ ԵԽԽՎի կող մից ըն դուն ված մո տա վո րա պես ե րեք 
տասն յակ բա նա ձե ւեր (նաեւ Եվ րա խորհր դա րա նի մեկ բա նա ձեւ), ո րոնց 
անգ լե րեն բնօ րի նակ նե րը նե րառ ված են հա վա քա ծո ւի հա վել վա ծում` փաս
տաթղ թե րի տես քով:

ՄԱԿի ըն դու նած բա նա ձե ւե րը ներ կա յաց ված են ըստ տա րա ծաշր ջա
նում հա կա մար տող կող մե րի` Վ րաս տանԱբ խա զիա Հա րա վա յին Օ սիա եւ 
Հա յաս տան Լեռ նա յին Ղա րա բաղԱդր բե ջան: Սույն հա վա քա ծուն նե րա ռում 
է ԵԽԽՎի ըն դու նած բա նա ձե ւե րը, ո րոնք շա րադր ված են ժա մա նա կագ րա
կան հեր թա կա նութ յամբ եւ ըստ երկր նե րի` Վ րաս տան, Ադր բե ջան եւ Հա յաս
տան, ընդ ո րում հա վա քա ծուն չի ընդգր կում հանձ նա րա րա կան ներ (Recom
mendations), կար ծիք ներ (Opinions) եւ զե կույց ներ (Reports): Ներ կա յաց ված 
բա նա ձե ւերն ար տա ցո լում են վե րո հիշ յալ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րի մո տե ցում երն ու տե սա կետ նե րը Հա րա վա յին Կով կա սում 20082011 
թվա կան նե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան, քա ղա քա կան եւ սո
ցիալտնտե սա կան նշա նա կա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ան քակ տե լի մաս հան դի սա ցող սույն բա նա
ձե ւե րը, կար ծում ենք, ար ժա նի են հա մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յան եւ 
վեր լու ծութ յան` հիմք ըն դու նե լով ան դամ պե տութ յուն նե րի ստանձ նած պար
տա կա նութ յուն նե րի եւ պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի եւ եվ րո պա կան հիմ ա րար ար ժեք նե րի ու սկզբունք նե րի հա մա
տեքս տում: 

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 1992 թվա կա նի հուն վա րի 23ի պաշ տո
նա կան խնդրան քին ի պա տաս խան` Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ
յան Անվ տան գութ յան խոր հուրդն իր 3035րդ նիս տի ըն թաց քում քննար
կեց ՄԱԿին ան դա մակ ցե լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
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դի մու մը եւ խոր հուրդ տվեց Գլ խա վոր ա սամբ լեա յին ըն դու նել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յա նը որ պես ՄԱԿի ան դամ` ըստ Անվ տան գութ յան խորհր դի 
1992թ. հուն վա րի 29ի թիվ S/RES/735(1992)1 բա նա ձե ւի: Քն նար կե լով ՀՀ 
դի մու մը` Գլ խա վոր ա սամբ լեան 1992թ. մար տի 2ին իր 46րդ նս տաշր ջա
նում ո րո շեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յանն ըն դու նել ՄԱԿի ան դամ` հա
մա ձայն թիվ A/RES/46/2272 բա նա ձե ւի: Հա րա վա յին Կով կա սի մյուս երկր
նե րը` մաս նա վո րա պես Վ րաս տա նը, ան դա մակ ցել է 1992թ. հու լի սի 31ին` 
հա մա ձայն թիվ A/RES/46/2413 բա նա ձե ւի, իսկ Ադր բե ջա նը` 1992թ. մար տի 
2ին` հա մա ձայն թիվ A/RES/46/2304 բա նա ձե ւի: 

ՎՐԱՍՏԱՆ-ԱԲԽԱԶԻԱ-ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՕՍԻԱ
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա

ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի 62րդ, 63րդ  եւ 64րդ նս տաշր ջան նե րում 
2008թ. հու նի սի 20ին, 2009թ. հու նի սի 30ին եւ դեկ տեմ բե րի 22ին ըն
դուն վե ցին հա մա պա տաս խա նա բար A/RES/62/2605, A/RES/63/2936 եւ A/
RES/64/2347 թվա կիր բա նա ձե ւե րը « Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ-
յան դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յու նը Վ րաս տա նում» (UNOMIG) վեր տա ռութ
յամբ:

2008թ. մա յի սի 15ին ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեան` վկա յա կո չե լով ներ
քին տե ղա հան ված ան ձանց պաշտ պա նութ յան մա սին իր ըն դու նած հա մա
պա տաս խան բա նա ձե ւե րը, այդ թվում` 2007թ. դեկ տեմ բե րի 18ի թիվ A/
RES/62/1538 բա նա ձե ւը եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու ղե նի շա յին սկզբունք նե

1 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 1, Resolutions granting membership  S/RES/735 
(1992) of 29 Jan. 1992 (S/PV.3041), A/RES/46/227 of 2 Mar. 1992 (A/46/PV.82),
http://www.un.org/depts/dhl/unms/armenia.s h t ml 
2 Re solution No A/RES/46/227  Admission of the Republic of Armenia to membership in 
the United Nations, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r46.htm
3 Resolution No A/RES/46/241 Admission of the Republic of Georgia to membership in 
the United Nations, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r46.htm
4 Resolution N o A/R ES/46/230  Admi ssion of the Azerbaijan Republic to membership in 
the United Nations, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r46.htm
5 Resolution No A/RES/62/260 Financing of the United Nations Observer Mission in 
Georgia (UNOMIG), http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r62.shtml
6  Resolution No A/RES/63/293  Financing of UNOMIG (Georgia mission),
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r63.shtml
7 Resolution No A/RES/64/234 Financing of UNOMIG (Georgia mission),
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r64.shtml
8 Resolution No A/RES/62/153  Prot ec ti on  of  a nd  as sistance to internally displaced per
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րը, ըն դու նեց «Աբ խա զիա յից (Վ րաս տան) ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց 
եւ փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կը» թիվ A/RES/62/2499 բա նա ձե ւը: 
Սույն փաս տաթղ թով ԳԱն խո րին մտա հո գութ յուն է հայտ նում մի ջազ գա յին 
հու մա նի տար ի րա վուն քի խախտ մամբ եւ ազ գա յին պատ կա նե լութ յան հատ
կա նի շով Աբ խա զիա յում (Վ րաս տան) կա տար ված բռնութ յուն նե րի եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման առն չութ յամբ: Մատ նան շե լով Անվ տան գութ յան 
խորհր դի բո լոր հա մա պա տաս խան բա նա ձե ւե րը եւ ընդգ ծե լով ԵԱՀԿի Բու
դա պեշ տի (1994թ.), Լի սա բո նի (1996թ.) եւ Ս տամ բու լի (1999թ.) գա գա թա
ժո ղովն ե րի եզ րա կա ցութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես «էթ նիկ զտում ե րի» եւ 
Աբ խա զիա յում մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա վունք նե րի ու այլ լուրջ խախ
տում ե րի փաս տե րը, ԳԱն մ տա հո գութ յուն է հայտ նել ձե ւա վոր ված պրակ
տի կա յի, բռնի տե ղա հա նում ե րի եւ մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ ա րար 
ա զա տութ յուն նե րի խախ տում ե րի, հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց հա մար 
դրանց բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րի կա պակ ցութ յամբ:

Բա նա ձե ւում շեշտ վում է հա կա մար տութ յան հե տե ւան քով առ կա ժո ղովր
դագ րա կան փո փո խութ յուն նե րի ցան կա ցած փոր ձի ան թույ լատ րե լիութ յու նը, 
ինչ պե սեւ Աբ խա զիա յում բնակ վող ժո ղովր դի անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: Այս բա նա ձե ւով ԳԱն ճա նա չում է փախս տա կան նե րի 
եւ ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց ու նրանց հետ նորդ նե րի` ան կախ էթ նի կա
կան պատ կա նե լութ յու նից, Աբ խա զիա վե րա դառ նա լու ի րա վուն քը: Կա րե ւոր 
է հա մար վում ա պա հո վել գաղ թա կան նե րի ու ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց` 
այդ թվում «էթ նիկ զտում նե րի» զո հե րի գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նութ յան 
ի րա վունք նե րը եւ կոչ է ար վում բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րին` կան խել 
ի րենց ի րա վա սութ յան տակ գտնվող ան ձանց կող մից Աբ խա զիա յի տա րած
քում ի րա վունք նե րի խախտ մամբ ցան կա ցած սե փա կա նութ յան ձեռք բե րու մը: 
Բա նա ձե ւում միա ժա մա նակ ընդգծ վում է ժա մա նա կա ցույ ցի անհ րա ժեշ տութ
յու նը, ո րը կնպաս տեր Վ րաս տա նում հա կա մար տութ յու նից տու ժած ներ քին 
տե ղա հան ված ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի` ի րենց ծննդա վայ րեր կա մա
վոր, անվ տանգ, ար ժա նա վա յել եւ ա նար գել վե րա դար ձին: Պա հանջ վում էր 
Գլ խա վոր քար տու ղա րից 63րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում ներ կա յաց նել հա
մա պար փակ զե կույց սույն բա նա ձե ւի կա տար ման վե րա բեր յալ, ինչ պես նաեւ 
63րդ նս տաշր ջա նի օ րա կարգ նե րա ռել «ՎՈՒԱՄ10 տա րած քում ձգձգվող 

sons, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r62.shtml
9 Տես` հավելված, փաստաթուղթ  2 , Re so lut io n No  A /RES/62/249  Status of internally 
displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, 
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r62.shtml
10 ՎՈՒԱՄ` Վրաստան, Ուկրաինա, Ուզբեկստան (19992005` ՎՈՒՈՒԱՄ), Ադրբեջան եւ 
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հա կա մար տութ յուն նե րը եւ դրանց հե տե ւանք նե րը մի ջազ գա յին խա ղա-
ղութ յան, անվ տան գութ յան եւ զար գաց ման հա մար» նա խա գի ծը:

2009թ. սեպ տեմ բե րի 9ին ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեան ըն դու նեց «Աբ-
խա զիա յից (Վ րաս տան) եւ Ց խին վա լի շրջա նից ներ քին տե ղա հան ված ան-
ձանց եւ փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կը ( Հա րա վա յին Օ սիա, Վ րաս-
տան)» թիվ A/RES/63/30711 բա նա ձե ւը: ՄԱԿ ԳԱն վ կա յա կո չել է իր կող մից 
ըն դուն ված հա մա պա տաս խան բա նա ձե ւե րը ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց 
պաշտ պա նութ յան եւ ա ջակ ցութ յան վե րա բեր յալ, այդ թվում` 2007թ. դեկ տեմ
բե րի 18ի A/RES/62/153 եւ 2008թ. մա յի սի 15ի A/RES/62/249 բա նա ձե ւե րը, 
ինչ պե սեւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու ղե նի շա յին սկզբունք նե րը: Բա նա ձե ւում 
մտա հո գութ յուն է հայտն վում 2008թ. օ գոս տոս յան զին ված հա կա մար տութ
յան հե տե ւան քով հու մա նի տար ի րա վի ճա կի հա մար, ո րի արդ յուն քում ա վե
լա ցել էին քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նոր տե ղա հա նում ե րը: Սույն բա նա ձե
ւում ԳԱն կա րե ւո րում է 2008թ. հոկ տեմ բե րի 15ին Ժ նե ւում սկիզբ ա ռած 
քննար կում ե րը եւ տե ղա հան ված ան ձանց կա մա վոր, անվ տանգ, ար ժա նա
պա տիվ ու ա նար գել վե րա դար ձին առնչ վող հար ցի դի տարկ ման շա րու նա
կու մը` հիմ վե լով հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման մի ջազ գայ նո րեն 
ըն դուն ված սկզբունք նե րի ու փոր ձի վրա: ՄԱԿ ԳԱն` ի գի տութ յուն ըն դու նե
լով A/RES/62/249 բա նա ձե ւի վե րա բեր յալ Գլ խա վոր քար տու ղա րի հաշ վետ
վութ յու նը, ճա նա չում է Վ րաս տա նի տա րած քից, այդ թվում Աբ խա զիա յից 
եւ Հա րա վա յին Օ սիա յից ներ քին տե ղա հան ված բո լոր ան ձանց եւ փախս
տա կան նե րի ու նրանց հետ նորդ նե րի` ան կախ նրանց ազ գա յին պատ կա նե
լիութ յու նից, վե րա դար ձի ի րա վուն քը: Բա նա ձե ւում ընդգծ ված է, որ անհ րա
ժեշտ է հար գել ներ քին տե ղա հան ված բո լոր ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի 
գույ քա յին ի րա վունք նե րը: Վե րա հաս տատ վում է ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կի 
բռնի փո փո խութ յուն նե րի ան թույ լատ րե լիութ յու նը եւ ներ քին տե ղա հան ված 
բո լոր ան ձանց ու փախս տա կան նե րի` մար դա սի րա կան օգ նութ յան նպա տա
կով Վ րաս տա նում հա կա մար տութ յու նից տու ժած տա րածք ներ ա նար գել 
մուտք գոր ծե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Միա ժա մա նակ կոչ է ար վում ժնեւ յան 
քննար կում ե րի բո լոր մաս նա կից նե րին` մե ծաց նել ջան քե րը տե ւա կան խա
ղա ղութ յան հաս տատ ման ուղ ղութ յամբ, հա մա ձայ նութ յան գալ վստա հութ
յան ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի շուրջ եւ ան մի ջա պես քայ լեր ձեռ նար
կել մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ ա րար ա զա տութ յուն նե րի ա պա հով ման 

Մոլդովա: GUAM  Georgia, Ukraine , Uz be kistan (1 99 9 20 05 GUUAM), Azerbaijan and Moldova.
11 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 6, Resolution No A/RES/63/307  Status of internally 
displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia and the Tskhinvali region/South Ossetia, 
Georgia, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r63.shtml.
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ուղ ղութ յամբ: Նշ վում է, որ անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել բա րեն պաստ պայ ման ներ 
անվ տան գութ յան ո լոր տում, ին չը կնպաս տեր ներ քին տե ղա հան ված բո լոր 
ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի` ի րենց ծննդա վայ րեր կա մա վոր, անվ տանգ, 
ար ժա նա վա յել ու ա նար գել վե րա դար ձին: ՄԱԿ ԳԱն խնդ րում էր Գլ խա վոր 
քար տու ղա րին` 64րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում ներ կա յաց նել հա մա պար
փակ զե կույց սույն բա նա ձե ւի կա տար ման վե րա բեր յալ, ինչ պես նաեւ 64
րդ նս տաշր ջա նի օ րա կարգ նե րա ռել «Ձգձգ վող հա կա մար տութ յուն նե րը 
ՎՈՒԱՄ տա րած քում եւ դրանց հե տե ւանք նե րը մի ջազ գա յին խա ղա ղութ-
յան, անվ տան գութ յան եւ զար գաց ման հա մար» նա խա գի ծը:

ՄԱԿ ԳԱն 2010թ. հոկ տեմ բե րի 13ի իր 115րդ նիս տում ըն դու նեց 
« Ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կը 
Աբ խա զիա յում (Վ րաս տան) եւ Ց խին վա լում ( Հա րա վա յին Օ սիա, Վ րաս-
տան)» թիվ A/RES/64/29612 բա նա ձե ւը` վկա յա կո չե լով սույն խնդրի վե
րա բեր յալ իր ըն դու նած բո լոր հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը, այդ 
թվում` 2007թ. դեկ տեմ բե րի 18ի A/RES/62/153, 2008թ. մա յի սի 15ի A/
RES/62/249, 2009թ. սեպ տեմ բե րի 9ի A/RES/63/307 եւ 2009թ. դեկ տեմ բե
րի 18ի A/RES/64/16213 թվա կիր բա նա ձե ւե րը: Դ րան ցում ԳԱն` հղում ա նե
լով Անվ տան գութ յան խորհր դի` Վ րաս տա նին առնչ վող բո լոր բա նա ձե ւե րին, 
թե կող մե րը պետք է ձգտեն հա մա պար փակ խա ղա ղութ յան եւ ստեղ ծեն 
բո լոր պայ ման նե րը ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց ու փախս տա կան նե րին 
ի րենց ծննդա վայ րեր վե րա դարձ նե լու հա մար, ընդգ ծում է բա նա ձե ւե րում 
ար տա ցոլ ված դրույթ նե րը ժա մա նա կին եւ ամ բող ջա պես ի րա կա նաց նե լու 
կա րե ւո րութ յու նը: Կոչ է ար վում հա վա տա րիմ մալ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
ու ղե նի շա յին սկզբունք նե րին ու նոր մե րին եւ մտա հո գութ յուն է հայտն վում 
Վ րաս տա նում հա կա մար տութ յան հե տե ւան քով ժո ղովր դագ րա կան վի ճա
կի բռնի փո փո խութ յան, ինչ պես նաեւ 2008թ. օ գոս տոս յան ռազ մա կան հա
կա մար տութ յան հե տե ւան քով հու մա նի տար ի րա վի ճա կի կա պակ ցութ յամբ, 
ին չը հան գեց րեց քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նոր բռնի տե ղա հա նում նե րի: 
Կա րե ւո րե լով քննար կում նե րը, ո րոնք սկիզբ էին ա ռել 2008թ. հոկ տեմ բե րի 
15ին Ժ նե ւում, եւ տե ղա հան ված ան ձանց կա մա վոր, անվ տանգ, ար ժա նա
պա տիվ ու ա նար գել վե րա դար ձի հար ցի դի տարկ ման շա րու նա կու մը, հիմ
վե լով հա կա մար տութ յուն նե րի կար գա վոր ման մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
սկզբունք նե րի ու փոր ձի վրա` Գե րա գույն ա սամբ լեան.

12 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 5, Resolution No A/RES/64/296, Protection of and as
sistance to internally displaced persons http://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res2.shtml
13 Resolution No A/RES/64/162, Protection of and assistance to internally displaced per
sons, http://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res2.shtml
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ա) ճա նա չում է ներ քին տե ղա հան ված բո լոր ան ձանց եւ փախս տա կան
նե րի ու նրանց հետ նորդ նե րի` ի րենց բնա կա վայ րեր վե րա դար ձի ի րա վուն
քը Վ րաս տա նի ողջ տա րած քում, այդ թվում Աբ խա զիա յում եւ Հա րա վա յին 
Օ սիա յում` ան կախ ազ գա յին պատ կա նե լութ յու նից,

բ) ընդգ ծում է, որ անհ րա ժեշտ է հար գել Վ րաս տա նում հա կա մար տութ
յու նից տու ժած ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի գույ
քա յին ի րա վունք ներն ու ձեռն պահ մալ այդ ի րա վունք նե րի խախտ մամբ 
գույ քի ձեռք բե րու մից,

գ) վե րա հաս տա տում է ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կի բռնի փո փո խութ յուն
նե րի ա նըն դու նե լիութ յու նը,

դ) ընդգ ծում է ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց եւ փախս տա կան նե րին 
հու մա նի տար օգ նութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով Վ րաս տա նում հա կա
մար տութ յու նից տու ժած տա րածք ներ ա նար գել մուտք գոր ծե լու անհ րա ժեշ
տութ յու նը,

ե) կոչ է ա նում ժնեւ յան քննար կում նե րի բո լոր մաս նա կից նե րին` մե ծաց նել 
ի րենց ջան քե րը տե ւա կան խա ղա ղութ յան հաս տատ ման ուղ ղութ յամբ, հա
մա ձայ նութ յան գալ վստա հութ յան ա ռա վել արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի շուրջ 
եւ ան հա պաղ քայ լեր ձեռ նար կել` ուղղ ված մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ նա
րար ա զա տութ յուն նե րի ա պա հով մա նը, անվ տան գութ յան ո լոր տում բա րեն
պաստ պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք կխթա նեն ներ քին տե ղա հան ված 
բո լոր ան ձանց եւ փախս տա կան նե րի կա մա վոր, անվ տանգ, ար ժա նա վա յել 
եւ ա նար գել վե րա դար ձը ի րենց ծննդա վայ րեր,

զ) ամ րագ րում է, որ անհ րա ժեշտ է կազ մել ժա մա նա կա ցույց, ո րը կնպաս
տի Վ րաս տա նում հա կա մար տութ յու նից տու ժած ան ձանց եւ փախս տա կան
նե րի կա մա վոր, անվ տանգ, ար ժա նա վա յել եւ ա նար գել վե րա դար ձին,

է) խնդրում է Գլ խա վոր քար տու ղա րին` 65րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում 
ներ կա յաց նել հա մա պար փակ զե կույց սույն բա նա ձե ւի կա տար ման մա սին 
եւ 65րդ նս տաշր ջա նի օ րա կար գում նե րա ռել «Ձգձգ վող հա կա մար տութ-
յուն նե րը ՎՈՒԱՄ տա րած քում եւ դրանց հե տե ւանք նե րը մի ջազ գա յին 
խա ղա ղութ յան, անվ տան գութ յան եւ զար գաց ման հա մար» նա խա գի ծը:
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ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խոր հուրդ

ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խոր հուր դը (ԱԽ) 2008թ. ապ րի լի 15ի իր 5866
րդ նիս տում ըն դու նեց «Ի րա վի ճա կը Վ րաս տա նում» թիվ S/RES/1808 
(2008)14 բա նա ձե ւը:

ԱԽը` վկա յա կո չե լով իր բո լոր հա մա պա տաս խան բա նա ձե ւե րը, այդ 
թվում 2007թ. հոկ տեմ բե րի 15ի S/RES/1781 բա նա ձե ւը եւ Վ րաս տա նում 
ՄԱԿի դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Գլ խա վոր քար տու
ղա րի` 2008թ. հուն վա րի 23ի S/2008/38 եւ 2008թ. ապ րի լի 2ի S/2008/219 
զե կույց նե րը, վե րա հաս տա տեց բա ժա նա րար ու ժե րի եւ հրա դա դա րի պահ
պան ման կա րե ւո րութ յու նը: Բա նա ձե ւը ող ջու նում է Գլ խա վոր քար տու ղա րի, 
նրա հա տուկ ներ կա յա ցուց չի, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան եւ ԵԱՀԿի ջան
քե րը: Ընդգծ վում է ժնեւ յան ձե ւա չա փով հան դի պում նե րի կա ռու ցո ղա կան 
քա ղա քա կան երկ խո սութ յան կա րե ւո րութ յու նը եւ ող ջու նե լի է հա մար վում 
գոր ծըն թա ցը վերսկ սե լու` վրա ցա կան եւ աբ խա զա կան կող մե րի պատ րաս
տա կա մութ յու նը: Բա նա ձե ւում նշվում է բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի նկատ
մամբ կող մե րի պա տաս խա նատ վութ յան մա սին, ափ սո սանք է հայտն վում 
վստա հութ յան ամ րապնդ ման մի ջո ցա ռում նե րի ա ռա ջըն թա ցի բա ցա կա յութ
յան առն չութ յամբ, ինչ պե սեւ կա րե ւոր վում են միմ յանց հան դեպ կող մե րի կա
ռու ցո ղա կան, բա րի կամ քի եւ հար գան քի դրսե ւո րում նե րը: Անհ րա ժեշտ է 
հա մար վում սերտ եւ արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՄԱԿի դի տոր
դա կան ա ռա քե լութ յան եւ ԱՊՀ խա ղա ղա պահ ու ժե րի մի ջեւ, ո րոնք նշա նա
կա լի դեր ու նեին հա կա մար տութ յան գո տում: Միա ժա մա նակ ընդգծ վում են 
Աբ խա զիա յում տնտե սա կան զար գաց ման հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յու նը, 
ինչ պե սեւ հա կա մար տութ յան գո տում գտնվող հա մայնք նե րի բա րե կե ցութ
յան խնդի րը` մաս նա վո րա պես փախս տա կան նե րի եւ ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց կեն սա կան պայ ման նե րի բա րե լա վու մը:

Վե րո շա րադր յա լից զատ` բա նա ձե ւը նե րա ռում է 19 կե տից բաղ կա ցած 
պա հանջ ներ, կո չեր եւ հանձ նա րա րա կան ներ: ՄԱԿ ԱԽը վե րա հաս տա տում 
է Վ րաս տա նի ինք նիշ խա նութ յան, ան կա խութ յան ու տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յան նկատ մամբ բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րի հանձ նա ռութ յու
նը` այդ երկ րի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րի շրջա նակ նե րում, եւ 
իր ա ջակ ցութ յունն է հայտ նում ՄԱԿին ու Գլ խա վոր քար տու ղա րին բո լոր 
քայ լե րում, ո րոնց հիմ քում ըն կած է վրացաբ խա զա կան հա կա մար տութ յու

14 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 7, Resolution No S/RES/1808 (2008), The situation in 
Georgia, http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm
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նը միայն խա ղաղ ճա նա պար հով` հա մա ձայն ԱԽի բա նա ձե ւե րի լու ծե լու 
վճռա կա նութ յու նը:

Բա նա ձե ւում ԱԽը վե րա հաս տա տում էր իր ա ջակ ցութ յու նը դի տոր դա
կան ա ռա քե լութ յա նը, դարձ յալ կոչ է ա նում կող մե րին` հա մա գոր ծակ ցե լու 
եւ ակ տի վո րեն ու հե տե ւո ղա կա նո րեն մաս նակ ցե լու հա տուկ ներ կա յա ցուց
չի կող մից գլխա վո րած քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին: ԱԽը ող ջու նում է 
անվ տան գութ յանն ուղղ ված բա րե լա վում նե րը, եր կու կող մե րին հոր դո րում է 
ամ րապն դել ձեռք բե րում նե րը` ընդգ ծե լով Կո դո րի կիր ճում հրա դա դա րի գծի 
կա յու նութ յան, ինչ պե սեւ կիր ճի վե րին հատ վա ծում շա րու նա կա կան խիստ 
վե րահսկ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ին չը կա պա հո վի հրա դա դա րի պահ
պան ման եւ ու ժե րի տա րան ջատ ման վե րա բեր յալ Մոսկ վա յի 1994թ. մա յի սի 
14ի հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի կա տա րու մը: ԱԽը դրա կան է գնա հա տում 
ՄԱԿի նա խա գա հութ յամբ Ժ նե ւում 2008թ. փետր վա րի 1819ի հան դի
պում նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հա կա մար տող կող մե րը պատ րաս տա կա մութ
յուն են հայտ նել` վերսկ սե լու անվ տան գութ յան հար ցե րի շուրջ պար բե րա կան 
քա ռա կողմ խորհր դակ ցութ յուն նե րը:

Սույն փաս տաթղ թում ԱԽը հոր դո րում է զերծ մալ ցան կա ցած բռնի 
գոր ծո ղութ յու նից կամ սադ րանք նե րից, այդ թվում` քա ղա քա կան կամ հռե
տո րա բա նա կան հայ տա րա րութ յուն նե րից, հի շեց նում է հրա դա դա րի եւ ու ժի 
չկի րառ ման վե րա բեր յալ նա խորդ հա մա ձայ նագ րե րի ու զե կույց նե րում ա ռաջ 
քաշ ված պա հանջ նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ինչ պես նշված է 
բա նա ձե ւում, կող մե րը պետք է վերջ նա կան տես քի բե րեն փախս տա կան նե
րի եւ ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց վե րա դար ձին առնչ վող փաս տաթղ թե
րը, լրջո րեն աշ խա տեն նրանց վե րա դար ձի մա սին ՄԱԿի Փախս տա կան նե
րի հար ցե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի (ՓՀԳՀԳ)15 Ռազ մա
վա րա կան ու ղե նիշ նե րի ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ` ա ռա ջին հեր թին Գա լիի 
շրջա նում: ԱԽն  ա ջակ ցութ յուն է հայտ նում «Թ բի լի սիի եւ Սու խու մի մի ջեւ 
ի րա վա սութ յուն նե րի բաշխ ման հիմ նա րար սկզբունք նե րի մա սին» փաս
տաթղ թում ամ րագր ված դրույթ նե րի կա տար մա նը եւ ող ջու նում նոր գա ղա
փար նե րը, ո րոնց կող մե րը պատ րաստ են ՄԱԿի հո վա նու ներ քո հե տա մուտ 
լի նել կա ռու ցո ղա կան քա ղա քա կան երկ խո սութ յան հա մար:

Բա նա ձե ւում ար ծարծ ված են նաեւ հա կա մար տութ յան գո տում կող մե րի 
պա տաս խա նատ վութ յան, ՓՀԳՀԳի, ԱՊՀի խա ղա ղա պահ ու ժե րի եւ մի
ջազ գա յին այլ կա ռույց նե րի աշ խա տա կից նե րի անվ տան գութ յան եւ ա զատ 

15 ՄԱԿ ՓԳՀԳ` ՄԱԿի Փախստականների հարցերի գերագույն հանձնակատարի 
գրասենյակ: UNHCR – Office of the United Nations High Commissioner for Refu ge es 
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տե ղա շար ժի հար ցե րը: Ո րոշ ված է ընդ լայ նել հե տա գա ժա մա նա կա հատ վա
ծի հա մար ՓՀԳՀԳի ման դա տը, որն ա վարտ վում էր 2008թ. հոկ տեմ բե րի 
15ին, իսկ ձեռք բեր ված ա ռա ջըն թա ցի մա սին ԱԽին տե ղե կաց նել հա ջորդ` 
«Ի րա վի ճա կը Աբ խա զիա յում (Վ րաս տան)» զե կույ ցում:

2008թ. հոկ տեմ բե րի 9ին ՄԱԿ ԱԽն  իր 5992րդ նիս տում ըն դու նեց 
«Ի րա վի ճա կը Վ րաս տա նում» թիվ S/RES/1839 (2008)16 բա նա ձե ւը: Վ կա
յա կո չե լով հա մա պա տաս խան բո լոր փաս տաթղ թե րը, այդ թվում 2008թ. 
ապ րի լի 15ին ըն դու նած թիվ S/RES/1808 (2008) բա նա ձե ւը եւ հաշ վի առ
նե լով ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղա րի 2008թ. հոկ տեմ բե րի 3ի եւ հու լի սի 
23ի S/2008/480 եւ S/2008/631 թվա կիր զե կույց նե րը, ԱԽը ո րո շեց ՄԱԿի 
ա ռա քե լութ յան ման դատն ընդ լայ նել հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար, որն ա վարտ վում էր 2009 թվա կա նի փետր վա րի 5ին, եւ ակ տի վո րեն 
շա րու նա կել իր մաս նակ ցութ յու նը խնդրի լուծ մա նը:

2009թ. փետր վա րի 13ին ՄԱԿ ԱԽն  իր 6082րդ նիս տում ըն դու նեց 
«Ի րա վի ճա կը Վ րաս տա նում» թիվ S/RES/1866 (2009)17 բա նա ձե ւը: Հ ղում 
ա նե լով նա խորդ փաս տաթղ թե րին, այդ թվում S/RES/1808 (2008) եւ S/
RES/1839 (2008) բա նա ձե ւե րին ու ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղա րի 2009թ. 
փետր վա րի 4ի թիվ S/2009/6918 զե կույ ցին, ԱԽը ող ջու նել է 2008թ. օ գոս տո
սի 12ի պայ մա նա գիրն ու նրա նում բո վան դակ վող 6 կե տե րի հե տա գա ի րա
կա նաց ման մի ջո ցա ռում ե րի ցան կը: ԱԽը վերս տին կա րե ւո րում է 2008թ. 
հոկ տեմ բե րի 15ի ժնեւ յան քննար կում ե րը եւ մաս նա կից նե րին քա ջա լե րում` 
հաս նել գործ նա կան արդ յունք նե րի եւ խնդրի խա ղաղ կար գա վոր մա նը:

Բա նա ձե ւում հի շե ցում կա առ 2008թ. օ գոս տո սի 12ի եւ նույն թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 8ի հա մա ձայ նագ րե րով ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ
յուն նե րը: ԱԽը կոչ է ա նում հար գել « Զի նա դա դա րի եւ ու ժե րի տա րան-
ջատ ման մա սին» 1994թ. մա յի սի 14ին Մոսկ վա յում ստո րագր ված թիվ 
S/1994/583 հա մա ձայ նագ րի մաս նա վո րա բար 2(ա) կե տը եւ ի գի տութ յուն 
է ըն դու նում անվ տան գութ յան պայ մա նա կար գի վե րա բեր յալ Գլ խա վոր քար
տու ղա րի 2009թ. փետր վա րի 4ի զե կույ ցում նե րառ ված խոր հուրդ նե րը: 
Ընդգծ վում է զերծ մալ ու ժի կի րա ռու մից եւ այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րից, 
ո րոնք կհան գեց նեն խտրա կա նութ յան հա կա մար տութ յու նից տու ժած ան

16 Տես` հավելվ ա ծ,  փ աս տաթուղթ 8 , R es olution No S /RES/1 83 9 (2008), The sit uation in 
Georgia, http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm
17 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 9, Resolution No S/RES/1866 (2009), The situation  i n 
Georgia, http://www.un.or g/ Docs/sc/unsc_resolutions09.htm
18 4 February 2009 (S/2009/69), Report of the SecretaryGeneral on the situati on in Abk
hazia, Georgia, pursu ant to Security Council resolution 1839(2008),
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/223/52/PDF /N 09 22 352 .pdf?OpenElemen
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ձանց եւ էթ նիկ խմբե րի նկատ մամբ, կխո չըն դոտ նեն փախս տա կան նե րին ու 
ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց ցու ցա բեր վող մար դա սի րա կան օգ նութ յա
նը, վեր ջին նե րի հե տա գա կա մա վոր, անվ տանգ, ար ժա նա վա յել եւ ա նար գել 
վե րա դար ձին: ԱԽը կոչ է ա նում խո րաց նել տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան
գութ յան ու կա յու նութ յան ամ րապնդ ման ուղ ղութ յամբ ժնեւ յան քննար կում
նե րը եւ ո րո շում է ընդ լայ նել ՄԱԿի ա ռա քե լութ յան ման դա տի ժա մա նա կա
հատ վա ծը, ո րի ժամ կե տը լրա նում էր 2009թ. հու նի սի 15ին: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա

2008թ. մա յի սի 14ին ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեան 62րդ նս տաշր ջա նի 
իր 86րդ նիս տում` ա ռաջ նորդ վե լով ՄԱԿ ԱԽի 1993թ. ապ րի լի 30ի թիվ 
822(1993)19, 1993թ. հու լի սի 29ի թիվ 853(1993)20, 1993թ. հոկ տեմ բե րի 
4ի թիվ 874(1993)21, եւ 1993թ. նո յեմ բե րի 12ի թիվ 884(1993)22 բա նա
ձե ւե րով, ինչ պե սեւ ԱԽի կող մից 1993թ. դեկ տեմ բե րի 20ին ըն դուն ված` 
«Ադր բե ջա նում փախս տա կան նե րին ու տե ղա հան ված ան ձանց մի ջազ գա
յին ար տա կարգ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու մա սին» թիվ A/RES/48/11423 
եւ «Ի րա վի ճա կը Ադր բե ջա նի գրավ յալ տա րածք նե րում» 2006թ. սեպ տեմ
բե րի 7ի թիվ A/RES/60/28524 բա նա ձե ւե րով, ըն դու նեց «Ի րա վի ճա կը Ադր-

19 Reso lu ti on  82 2: ArmeniaAzerbaijan (30 Apr, 1993),
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/247/71/IMG/N9324771.pdf?OpenElement
20 Resol ut ion 853: ArmeniaAzerbaijan (29 Ju ly , 1993),
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/428/34/IMG/N9342834.pdf?OpenElement
21 Resolution 874: ArmeniaAzerbaijan (14 Oct,1993),
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/557/41/PDF/N9355741.pdf?OpenElement
22 Resolution 884: ArmeniaAzerbaijan (12 Nov, 1993),
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/631/20/PDF/N9363120.pdf?OpenElement
23 Տես` հավելված, փաստաթու ղթ  3, Resol ution No A/RES/48/114 , Eme rg ency inte
rnational assistance to refugees and displaced persons in Azerbaijan,
http://www.un.org/ Depts/dhl/resguide/r48.htm
24  2006թ. ս եպտեմբերի 7ին ընդունվեց թիվ A/RES/60/285 բանաձեւը` «Իրավիճակը Ադր
բե ջանի գրավ յալ տարածքներու մ»: Բանաձեւը բա ղկ ացած է հի նգ կետերից: Մասնավորապես 
ՄԱԿի Գլխավո ր ասամբլեան  իր մտահոգությունն է արտահայտում հ րդ եհներից տ ուժած 
տարածքներում համատարած բնապահպանական վնասների վերաբերյալ: Առաջին կետով 
ընդգծվում է բնապահպանական գործողություններ անցկացնելու հրատապությունը: Երկրորդ 
կետով` ողջունվում է այդ ուղ ու թյամբ կող մերի համագործակցելու պատրաստակամությո ւն ը, 
ինչը հ ամարվում է կողմերի միջեւ վստահությո ւն  ա մր ապն դման միջոցառում: Երրորդ կետով 
Վեհաժողովն ի  գ իտ ու թյո ւն է ընդունում ԵԱՀԿի կողմից իրականացվող առաքելության 
մտադրությունը` տարածաշրջանում գնահատել կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ 
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բե ջա նի գրավ յալ տա րածք նե րում» վեր տա ռութ յամբ թիվ A/RES/62/24325 
բա նա ձե ւը:

Գլ խա վոր ա սամբ լեան հիմք էր ըն դու նել նաեւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի Փաս
տա հա վաք ա ռա քե լութ յան զե կույ ցը Ադր բե ջա նի, այս պես կոչ ված, «գրավ
յալ տա րածք նե րի» (occupied territories) եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա րա կից 
տա րածք նե րի մա սին, ինչ պե սեւ ԵԱՀԿ Մշ տա կան խորհր դին (Permanent 
Council of the OSCE) ուղղ ված` նույն Փաս տա հա վաք ա ռա քե լութ յան նա
մա կը26: ԳԱն  ի գի տութ յուն է ըն դու նել հրդեհ նե րի հե տե ւան քով Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի եւ հա րա կից տա րածք նե րի բնա պահ պա նա կան ի րա վի ճա կի 
մա սին ԵԱՀԿ ա ռա քե լութ յան զե կույ ցը27 եւ վե րա հաս տա տել մի ջազ գա յին 
հու մա նի տար ի րա վուն քի նոր մերն ան վե րա պա հո րեն պահ պա նե լու` հա կա
մար տութ յան կող մե րի պար տա վո րութ յուն նե րը: Բա նա ձե ւում ԳԱն մ տա հո
գութ յուն է հայտ նել այն առն չութ յամբ, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի եւ նրա շուրջ 
զին ված հա կա մար տութ յու նը սպառ նա լիք է մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յանն 
ու անվ տան գութ յա նը եւ, նկա տի ու նե նա լով Հա րա վա յին Կով կա սի հու մա
նի տար ի րա վի ճա կի եւ տա րա ծա գո տու երկր նե րի զար գաց ման հա մար դրա 
բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րը, վե րա հաս տա տել է իր ա ջակ ցութ յու նը Ադր
բե ջա նի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յանն ու տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յա նը` մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րի շրջա նակ նե րում: 
Պա հանջ վում է ան հա պաղ, ամ բող ջութ յամբ եւ ան վե րա պա հո րեն դուրս բե
րել բո լոր հայ կա կան ու ժե րը ադր բե ջա նա կան տա րածք նե րից: Վե րա հաս
տատ վում է այդ տա րածք նե րից տե ղա հան ված բնակ չութ յան ա նօ տա րե լի 
ի րա վուն քը` վե րա դառ նա լու ի րենց բնա կա վայ րե րը, ընդգծ վում է վե րա դար
ձի հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, այդ թվում` հա կա
մար տութ յու նից տու ժած տա րածք նե րի հա մա պար փակ վե րա կանգ նու մը: 

հրդեհների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: Չորրորդ կետով կոչ է արվում ԵԱՀԿ
ին համագործակցել ՄԱԿի համակարգի հետ, մասնավորապես Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Շրջակա միջավայրի ծրագրին (United Nations Environment Programme)` 
տրամադրելով անհրաժեշտ օգնություն եւ փորձաքննություն` այդ թվում տարածաշրջանում 
գնահատելով կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ազդեցություն ը շրջակա միջավայրի 
հետընթացի, ինչպես նաեւ` դրա վերականգն ման առումով: Հինգերորդ կետով ՄԱԿի Գխավոր 
ասամբլեան խնդրում է ԵԱՀԿի գրասենյակի գործող նախագահին` 2007թ. ապրիլի 30ին 
այս հարցի կապակցությամբ զեկույց ներկայացնել Վեհաժողովի անդամ պետություններին:
25 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 4, Resolution No A/RES/62/243 The situation in the 
occupied territories of Azerbaijan, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r62.shtml
26 A/59/747S/2005/187. The situation in the occupied territories of Azerbaijan  Letter 
dated 18 March 2005 from the Permanent Represe ntative of Azerbaijan t o the United Nations 
addressed to the SecretaryGeneral, ht tp://www.un.org/ga/59/documentation/list7.html
27 A/61/696, annex. http://www.un.org/ru/ga/62/docs/62_545557.pdf
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Բա նա ձե ւով անհ րա ժեշտ է հա մար վում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի տա րա
ծաշր ջա նի հայ կա կան եւ ադր բե ջա նա կան հա մայնք նե րի հա մար պատ շաճ, 
անվ տանգ եւ հա վա սար կեն սա պայ ման նե րի ա պա հո վու մը, ո րը հնա րա վո
րութ յուն կըն ձե ռի արդ յու նա վետ ժո ղովր դա վա րա կան ինք նա կա ռա վար ման 
հա մա կարգ ստեղ ծել Ադր բե ջա նի տա րած քում: ՄԱԿի ան դամ պե տութ յուն
նե րին կոչ է ար վում չճա նա չել ադր բե ջա նա կան տա րածք նե րի գրավ ման 
հե տե ւան քով ա ռա ջա ցած ներ կա յիս կար գա վի ճա կի օ րի նա կա նութ յու նը եւ 
չնպաս տել կամ չխրա խու սել առ կա կա ցութ յան պահ պա նու մը: ԳԱն միա ժա
մա նակ իր ա ջակ ցութ յունն է հայտ նում ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի միջ նոր դա կան 
ջան քե րին, ո րի նպա տա կը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին ու սկզբունք
նե րին հա մա պա տաս խան հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վո րում է:

Ինչ պես աս ված է բա նա ձե ւում, ԳԱն  ըն դու նում է այդ ջան քե րի աշ խու
ժաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ին չը վե րո հիշ յալ դրույթ նե րին հա մա պա տաս
խա ներ` եր կա րա տեւ ու կա յուն խա ղա ղութ յուն կա պա հո վի տա րա ծաշր ջա
նում: ԳԱն հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում ակն կա լում 
է ՄԱԿի ան դամ պե տութ յուն նե րի եւ մի ջազ գա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յու նը` ի րենց ի րա վա
սութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում:

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎ 

1996թ. հուն վա րի 26ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը Հա տուկ հյու րի կար գա
վի ճակ ստա ցավ Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո
վում (ԵԽԽՎ): 2000թ. նո յեմ բե րի 9ին ԵԽ Նա խա րար նե րի կո մի տեի թիվ 
(2000)1328 ո րոշ ման հա մա ձայն` Հա յաս տա նը ստա ցավ Եվ րո պա յի խորհր
դի ան դամ դառ նա լու հրա վեր, իսկ 2001թ. հուն վա րի 25ին` դար ձավ Եվ
րո պա յի խորհր դի լիի րավ ան դամ: Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 
221(2000)29 կար ծի քի հոդ ված 13ի հա մա ձայն` ՀՀն Եվ րո պա յի խորհր դին 
ան դա մակ ցե լիս ստանձ նեց մի շարք պար տա վո րութ յուն ներ, ո րոնք առնչ
վում էին կոն վեն ցիա նե րի ըն դուն մա նը, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար
տութ յան խնդրին, ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յա նը, մար դու ի րա վունք նե րի 
ու պար տա վո րութ յուն նե րի մո նի թո րին գին:

28 Resolution Res(2000)13, Invitation to Armenia to become a member of t he Council of 
Europe, (Adopted by the Committee of Ministe rs on 9 November 2000 at its 107th Session ), 
https://wcd.coe.int/ wc d/ Vi ewDoc.jsp?id=383993&Site=COE
29 Opinion No. 221 (2000) , Ar me nia’s application for membership of the Council of Eu
rope, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta00/EOPI221.htm



534

Հ	Ա	Վ	Ե	Լ	Վ	Ա	Ծ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը մաս նա վո րա պես պար տա վոր վում էր.

ա) ան դա մակ ցութ յուն ստա նա լու պա հին եւ դրա նից հե տո նշված ժա մա
նա կա հատ վա ծում ստո րագ րել եւ վա վե րաց նել մի շարք կոն վեն ցիա ներ եւ 
դրանց կից ար ձա նագ րութ յուն նե րը` ցու ցա բե րե լով իր հա վա տար մութ յու նը 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ ա րար սկզբունք նե րին,

բ) Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան հար ցում հե տա մուտ լի նել 
խնդրի հան գու ցա լուծ մա նը միայն խա ղաղ ճա նա պար հով, օգ տա գոր ծել 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա յե րի նկատ մամբ իր մեծ ազ դե ցութ յու նը` հա կա
մար տութ յան լուծ մա նը նպաս տե լու, ինչ պե սեւ մի ջազ գա յին ու ներ քին հա
կա սութ յուն նե րը խա ղաղ մի ջոց նե րով եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք
նե րի հա մա ձայն (պար տա վո րութ յուն, ո րը պար տա դիր է Եվ րո պա յի խորհր դի 
բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րի հա մար) կար գա վո րե լու հա մար` վճռա կա նո
րեն մեր ժե լով հա րե ւան նե րի հան դեպ ու ժի սպառ նա լի քի ո րե ւէ դրսե ւո րում, 

գ) ան դա մակ ցութ յուն ձեռք բե րե լուց հե տո բա րե փո խել ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յու նը` վե րաց նել մա հա պա տի ժը, ըն դու նել օ րենք ներ Օմ բուդս մե
նի, լրատ վա մի ջոց նե րի, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան եւ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յութ
յան մա սին, բա րե փո խել դա տաի րա վա կան հա մա կար գը` ա պա ռազ մա կա
նաց նե լով այն, ինչ պե սեւ մին չեւ հա ջորդ ընտ րութ յուն ներ վե րաց նել նոր 
Ընտ րա կան օ րենսգր քի թե րութ յուն նե րը` մաս նա վո րա պես ու շադ րութ յուն 
դարձ նե լով ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ըն թա ցա կար գա յին դի տանկ
յուն նե րին ու գրան ցա մատ յան նե րի ստեղծ ման հա մար պա տաս խա նա տու 
իշ խա նութ յուն նե րի աշ խա տանք նե րին, 

դ) ա պա հո վել դա տաի րա վա կան հա մա կար գի հա մա լիր բա րե փո խում ե
րը եւ լիար ժեք ան կա խութ յու նը, քրեա կան դա տա վա րութ յուն նե րում` դա տա
պաշտ պա նի լիա կա տար եւ ան մի ջա կան մատ չե լիութ յուն (ան չա փա հաս նե րի 
հա մար` պար տա դիր), իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ծախ սե րը պետք է 
հո գա պե տութ յու նը, ինչ պե սեւ ա ռանց խտրա կա նութ յան ե րաշ խա վո րել բո
լոր ե կե ղե ցի նե րի կամ կրո նա կան հա մայնք նե րի ի րա վունք նե րը, մաս նա վո
րա պես` «ոչ ա վան դա կան» դա վա նան քի նը, նե րում շնոր հել հա մոզ մունք նե րի 
հա մար զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը մեր ժե լու պատ ճա ռով ա զա տազրկ ված 
կամ դա տա պարտ ված ան ձանց` նրանց հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով ընտ
րութ յուն կա տա րել ոչ ռազ մա կան կամ այ լընտ րան քա յին քա ղա քա ցիա կան 
ծա ռա յութ յան մի ջեւ, իսկ պե տա կան հե ռուս տա կա յա նը դարձ նել հան րա յին, 
ո րը կկա ռա վար վի ան կախ խորհր դի կող մից,
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ե) սերտ հա մա գոր ծակ ցե լով` ի րա կա նաց նել Վե հա ժո ղո վի թիվ 1115(1997) 
բա նա ձե ւում ամ րագր ված` Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րի 
ստանձ նած պար տա կա նութ յուն նե րի եւ պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար
ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի ( Մո նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի)30 ստեղ ծու
մը, ինչ պե սեւ ներգ րավ վել մո նի թո րին գա յին գոր ծըն թա ցում, ո րը սկսվել է 
1994 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10ին (95րդ նս տաշր ջան) Նա խա րար նե րի կո մի
տեի ըն դու նած հռչա կագ րով:

ԵԽ կազ մում Հա րա վա յին Կով կա սի մյուս երկր նե րը` մաս նա վո րա պես 
Վ րաս տա նը, ընդգրկ վել է 1999թ. ապ րի լի 27ին, իսկ Ադր բե ջա նը` 2001թ. 
հուն վա րի 25ին: 

ՎՐԱՍՏԱՆ

2008թ. հուն վա րի 24ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի կող մից ստանձ-
նած պար տա վո րութ յուն ներն ու հանձ նա ռութ յուն նե րը» թիվ 1603(2008)31 
բա նա ձե ւը: Ն րա նում Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վը «գի տակ ցում է, որ 
1991թ. ան կա խութ յու նից ի վեր Վ րաս տա նում անս պա սե լի հան գա մանք նե
րի բե րու մով 2008թ. հուն վա րի 5ին տե ղի ու նե ցած թվով հին գե րորդ, ար
տա հերթ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում կա յին բարձր քա ղա քա կան 
բե ւե ռա ցում եւ մի շարք ընտ րա կան խախ տում եր ու թե րա ցում եր»:

Այ սու հան դերձ, ըստ բա նա ձե ւի, ա ռա ջին ան գամ տե ղի ու նե ցան իս կա պես 
մրցակ ցա յին ընտ րութ յուն ներ` հնա րա վո րութ յուն տա լով վրա ցի ժո ղովր դին` 
ի րաց նե լու ի րենց քա ղա քա կան ընտ րա կան ի րա վուն քը: Վե հա ժո ղո վը դա
տա պար տում է ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րին նա խոր դած ի րա դար ձութ
յուն նե րը, մաս նա վո րա պես` 2007թ. նո յեմ բե րի 7ի խա ղաղ ցույ ցերն ու ժով 
ցրե լու, եր կու ընդ դի մա դիր հե ռուս տաըն կե րութ յուն ներն առ ժա մա նակ լռեց
նե լու եւ, ի վեր ջո, ար տա կարգ դրութ յան ո րո շում կա յաց նե լու գոր ծո ղութ
յուն նե րը, ո րոնք բա ցա սա բար ազ դե ցին Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յան հե ղի
նա կութ յան վրա` ինչ պես սե փա կան բնակ չութ յան աչ քում, այն պես էլ երկ րի 
սահ ման նե րից դուրս:

30 Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the 
Council of Europe (Monitoring Committee)
31 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 10, Resolution No 1603(2008)  Honouring of obliga
tions and commitments by Georgia. Assembly debate on 24 January 2008 (8th Sitti ng ) (s ee Doc. 
11502, report of the Committee on the Honouring o f Ob li gations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe, corapporteurs: Mr EՓrsi and Mr Islami). Text adopted by the 
Assembly on 24 January 2008 (8th Sitting), 
http://www.assembly.coe.int/M ai n. asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1603.htm
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Ող ջու նե լի են հա մար վում քա ղա քա կան ճգնա ժա մին վերջ դնե լու եւ 
2008թ. հուն վա րին ար տա հերթ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ անց կաց
նե լու ո րո շու մը, ինչ պես նաեւ հան րաք վեի մի ջո ցով հա ջորդ խորհր դա րա նա
կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հստա կե ցու մը: ԽՎն կոչ էր 
ա նում բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին` հար գել պաշ տո նա պես հայ տա րար ված 
արդ յունք նե րը, իսկ վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րին` պատ շաճ եւ ան կողմ
նա կալ կեր պով հե տաքն նել ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ յու րա
քանչ յուր բո ղոք: Նշ վում էր, որ Վե հա ժո ղո վը հե տե ւե լու է քա ղա քա կան ի րա
դար ձութ յուն նե րի զար գաց մա նը եւ ակն կա լում է իշ խա նութ յուն նե րից նվիր
վա ծութ յուն ժո ղովր դա վա րութ յա նը, օ րեն քի գե րա կա յութ յա նը եւ մար դու 
ի րա վունք նե րին: Այս նպա տա կով Վե հա ժո ղովն իշ խա նութ յուն նե րին հոր դո
րում էր ստեղ ծել պատ շաճ պայ ման ներ, որ պես զի կգոր ծի հա կակ շիռ նե րի եւ 
զսպում ե րի արդ յու նա վետ հա մա կար գը:

Նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ի հայտ ե կած թե րութ
յուն նե րի վե րա ցու մը դիտ վում է իբ րեւ ա ռա ջի կա` 2008թ. ժո ղովր դա վա րա
կան, ա զատ, թա փան ցիկ եւ մրցու նակ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե
րի ա պա հով ման ե րաշ խիք: Վե հա ժո ղո վը դրա կան զար գա ցում է հա մա րում 
երկ րում կեն սու նակ եւ միաս նա կան քա ղա քա կան ընդ դի մութ յան կազ մա
վո րու մը` ընդգ ծե լով վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վութ յու նը բա րե փո խում ե
րի ի րա կա նաց ման, կա յու նութ յան եւ ազ գա յին հա մա ձայ նութ յան գոր ծում 
իշ խա նութ յան հետ կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ յան ճա նա պարհ ընտ րե լու 
ա ռու մով: Ինչ պես նշված է բա նա ձե ւում, կա յուն ժո ղովր դա վա րութ յու նը չի 
կա րող կա ռուց վել ա ռանց կա յուն անվ տան գութ յան ա պա հով ման, ինչ պես 
որ Վ րաս տա նում ի րա վի ճա կի ամ բող ջա կան կար գա վո րում անհ նար էր 
ա ռանց Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի հա կա մար տութ յան ան ջա տո
ղա կան շրջան նե րի (breakaway regions) խա ղաղ եւ ժո ղովր դա վա րա կան 
կար գա վոր ման:

Վե հա ժո ղո վը վե րա հաս տա տում է իր ան վե րա պահ ա ջակ ցութ յու նը Վ րաս
տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան եւ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե լիութ յան հար ցում եւ կոչ ա նում հա րե ւան երկր նե
րին` մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յա նը, ա նել նույ նը: ԽՎն  ող
ջու նում է եր կա րա տեւ դա դա րից հե տո 2007թ. Սու խու մում վրա ցա կան եւ 
աբ խա զա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բարձր մա կար դա կի ա ռա ջին հան դի պու
մը եւ իր ափ սո սան քը հայտ նում առ այն, որ մինչ օրս ՄԱԿի հո վա նու ներ քո 
տե ղի ու նե ցած բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում ո րե ւէ ա ռա ջըն թաց չի ար
ձա նագր վել. մաս նա վո րա բար անհ նար ե ղավ լու ծել Աբ խա զիա յից հար յուր 
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հա զա րա վոր փախս տա կան նե րի եւ ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց, ինչ պե
սեւ 1990ա կան թվա կան նե րի էթ նիկ զտում ե րի հե տե ւան քով տու ժած ան
ձանց ի րենց բնա կա վայ րե րը վե րա դարձ նե լու խնդի րը:

Վ րաս տա նի պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման մա սով դրա կան է հա
մար վում, որ վեր ջինս վա վե րաց րել է թվով 53 շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա ներ, 
իսկ ԵԽի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նպաս տել է հա կա կո ռուպ ցիոն 
ռազ մա վա րութ յան եւ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց մանն ու մի 
շարք այլ օ րենք նե րի ըն դուն մա նը: Բա ցի դրա նից, ընտ րա կան օ րենսդ րութ
յան փո փո խութ յուն նե րում վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րը հաշ վի են ա ռել 
Ի րա վուն քի մի ջո ցով հա նուն ժո ղովր դա վա րութ յան եվ րո պա կան հանձ նա
ժո ղո վի ( Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի)32 նա խորդ դի տո ղութ յուն ներն ու ա ռա
ջարկ նե րը` մաս նա վո րա պես խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում նվա
զա գույն շե մի` 7 տո կո սի նվա զե ցու մը 5 տո կո սի եւ ընտ րա կան հանձ նա ժո
ղովն ե րի կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ինչ պե սեւ մե ծա մաս նա կան ընտ րա
կար գի ու ֆի նան սա կան կար գա վոր ման վե րա բեր յալ փո փո խութ յուն նե րը:

Վե հա ժո ղովն ար ձա նագ րում է, որ ար դեն չոր րորդ տա րին ա նընդ մեջ իշ
խա նութ յուն նե րը վճռա կա նութ յուն են ցու ցա բե րում երկ րում ստեղ ծե լու 
կա յուն եւ ժա մա նա կա կից եվ րո պա կան ժո ղովր դա վա րութ յուն, ա ռա վել ին
տեգր վե լու եվ րո պա կան եւ եվ րատ լանտ յան կա ռույց նե րին: Կա րե ւո րա գույն 
հաս տա տութ յուն նե րում` այդ թվում դա տա կան, հար կա յին, ոս տի կա նա կան, 
դա տա խա զա կան մար մին նե րում, տրանս պոր տի, ա ռող ջա պա հութ յան եւ 
կրթութ յան հա մա կար գե րում տե ղի են ու նե ցել զգա լի բա րե փո խում եր: Այս 
ջան քե րը պսակ վել են երկ նիշ տնտե սա կան ա ճով եւ օ տա րերկր յա ուղ ղա կի 
ներդ րում ե րի բարձ րաց մամբ: Մանր կո ռուպ ցիան արդ յու նա վե տո րեն նվա
զեց վել է եւ քայ լեր են ձեռ նարկ վել բա րե փո խե լու քրեա կա տա րո ղա կան հա
մա կար գը:

Այ դու հան դերձ` կա յուն ժո ղովր դա վա րութ յան եւ զար գաց ման հաս նե լու 
հա մար տա կա վին շատ են ա նե լիք նե րը: Այս ա ռու մով Վե հա ժո ղովն իշ խա
նութ յուն նե րին կոչ է ա նում ստեղ ծել ու ժեղ ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա
տութ յուն ներ` մաս նա վո րա պես պա տաս խա նա տու եւ մաս նա գի տա կան   պե
տա կան   կա ռա վար ման հա մա կարգ, խթա նել քա ղա քա կան մշա կույ թը, բա
րե փո խում ե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ա պա հո վել հան րա յին լայն 
մաս նակ ցութ յուն: Նշ վում է, որ բա վա րար ու շադ րութ յան չի ար ժա նա ցել երկ
րում գե րակշ ռող աղ քա տութ յան ու սո ցիա լա կան ա նար դա րութ յան խնդի
րը, շա րու նակ վում է ե կա մուտ նե րի ան հա վա սար բաշխ ման գոր ծե լա կեր պը, 

32  European Co mm ission for Democracy through Law (Venice Commission)  CDL
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հրա տապ բա րե լավ ման կա րիք ու նեն կա լա նա վայ րե րի պայ ման նե րը, կրո
նա կան եւ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը:

Վե հա ժո ղո վը կոչ է ա նում ան դամ պե տութ յուն նե րին` մե ծաց նել ի րենց 
ներդ րու մը Վ րաս տա նի անվ տանգ եւ կա յուն ժո ղովր դա վա րաց ման, ԵԽի 
հետ ծրագ րե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր ծում, ակ տի վութ յուն ցու
ցա բե րել Վ րաս տա նի ան ջա տո ղա կան շրջան նե րի` Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա
յին Օ սիա յի հա կա մար տութ յուն նե րը խա ղաղ, ար դար եւ մի ջազ գա յին ի րա
վուն քի շրջա նակ նե րում լու ծե լու հա մար` հար գե լով հան դերձ այդ երկ րի տա
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յունն ու ինք նիշ խա նութ յու նը: 

 2008թ. հոկ տեմ բե րի 2ին ԵԽԽՎն  ըն դուն վեց «Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս-
տա նի մի ջեւ պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րը» վեր տա ռութ յամբ 1633(2008)33 
բա նա ձե ւը, ո րում Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վը հաս տա տեց իր հա վա
տար մութ յու նը հա կա մար տութ յան խա ղաղ լուծ մա նը եւ ԵԽ կա նո նադ րութ
յամբ (ETS No.1) ամ րագր ված սկզբունք նե րին` ժո ղովր դա վա րութ յան, մար
դու ի րա վունք նե րի, օ րեն քի գե րա կա յութ յան, ինչ պե սեւ պե տա կան   ինք նիշ
խա նութ յան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան ու   սահ ման նե րի ան ձեռնմ
խե լիութ յան ար ժեք նե րին: Ընդգծ վում է, որ այս սկզբունք նե րի պահ պա նու մը 
պար տա դիր է ԵԽ գոր ծող բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րի հա մար: Բա նա
ձե ւի երկ րորդ կե տով նշվում է, որ ԵԽին ան դա մակ ցե լիս ե՛ւ Վ րաս տա նը, ե՛ւ 
Ռու սաս տա նը պար տա վոր վել էին առ կա հա կա մար տութ յու նը կար գա վո րել 
խա ղաղ մի ջոց նե րով եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին հա մա հունչ: 
Վե հա ժո ղո վը դա տա պար տում է կազ մա կեր պութ յան եր կու ան դամ պե տութ
յուն նե րի մի ջեւ ծա գած պա տե րազ մը եւ ափ սո սանք է հայտ նում դրա հե տե
ւան քով ա ռա ջա ցած հու մա նի տար վնաս նե րի կա պակ ցութ յամբ:

Ըստ բա նա ձե ւի` « Վե հա ժո ղո վը գի տակ ցում է, որ 2008թ. օ գոս տո սի 7ի 
պա տե րազմ անս պա սե լի էր իր ան դամ ե րի մե ծա մաս նութ յան հա մար, այն 
լար վա ծութ յան ու ժե ղաց ման, սադ րանք նե րի ու անվ տան գութ յան ի րա վի ճա
կի վատ թա րաց ման ար գա սիք էր, ո րը սկսվել էր շատ ա վե լի վաղ: Լար վա

33 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 11, Resoluti on  N o 1633(2008)  The consequences of 
the war between Georgia and R us si a. Assembly debate on 30 September and 2 October 2008 
(30th, 34th and 35th Sittings) (see Doc. 11724, report of the Committee on the Honouring of 
Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Commit
tee), corapporteurs: Mr Van den Brande and Mr EՓrsi; Doc. 11731, opinion of  t he  P olitical Af
fairs Committee, rapporteur: Mr Lindblad; Doc. 11732, op in io n of the Committee on Legal Affairs 
and Human Rights, rapporteur: Mr Pourgourides; and Doc. 11730, opinion of the Committee on 
Migration, Refugees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopte d by the Assembly on 2 
October 2008 (35th Sitting). See also Recommendatio n 1846 (2008). 
http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1633.htm
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ծութ յու նը նվա զեց նե լուն միտ ված քայ լեր չէին ձեռ նարկ վել, ինչն էլ հնա րա
վոր դարձ րեց եր կու կող մե րի ռազ մա կան մի ջամ տութ յու նը, ո րը Վե հա ժո ղովն 
ա նըն դու նե լի է հա մա րում: Տա րա ծաշր ջա նում տե ղա կայ ված խա ղա ղա պահ 
անձ նա կազ մը չկա տա րեց իր բուն ա ռա քե լութ յու նը. հա կա մար տութ յան գո
տում նրան չհա ջող վեց պաշտ պա նել ժո ղովր դի կյանքն ու գույ քը: Ափ սո սանք 
է հայտն վում, որ ա վե լի վաղ Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Ռու սաս տա նի կող մից 
մերժ վեց խա ղա ղա պահ ձե ւա չա փը փո խե լու` Վե հա ժո ղո վի ա ռա ջար կը: 
«Վ րա ցա կան կող մի նա խա ձեռ նութ յամբ` ա ռանց նա խազ գու շաց ման, Ց խին
վա լի հրե տա նա յին ռմբա կո ծութ յու նը հան գեց րեց նոր լար վա ծութ յան` հա սու
նաց նե լով պա տե րազ մը, այ նու հե տեւ աս ված է բա նա ձե ւում: Վ րաս տա նը, 
ճիշտ է, իր տա րած քում, բայց ծանր զեն քի ու զի նամ թեր քի օգ տա գործ ման 
հե տե ւան քով դժվար կա ցութ յուն ստեղ ծեց քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան 
հա մար, ին չը ու ժի ան հա մա չափ կի րառ ման արդ յունք էր, խախ տեց մի ջազ
գա յին հու մա նի տար ի րա վուն քը եւ հա կա մար տութ յու նը խա ղաղ ճա նա պար
հով լու ծե լու իր իսկ հա վաս տիա ցում ե րը: Միեւ նույն ժա մա նակ ռու սա կան 
հա կա հար ձա կու մը` այդ թվում լայ նա ծա վալ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 
Վ րաս տա նի կենտ րո նա կան եւ ա րեւմտ յան շրջան նե րում ու Աբ խա զիա յում, 
խախ տե ցին հա մա չա փութ յան սկզբուն քը, մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա
վուն քի նոր մե րը, ինչ պե սեւ ԵԽ կա նո նադ րա կան պար տա կա նութ յուն ներն 
ու սկզբունք նե րը, Ռու սաս տա նի` որ պես ան դամ պե տութ յան, հա տուկ ան
դա մակ ցութ յան պար տա վո րութ յուն նե րը: Դա հան գեց րեց Վ րաս տա նի տա
րած քի մի զգա լի մա սի, ինչ պե սեւ երկ րի տնտե սա կան ու ռազ մա վա րա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի օ կու պա ցիա յի»:

Այս ա ռու մով Վե հա ժո ղո վը մտա հո գիչ է հա մա րում մի ջազ գա յին ի րա վուն
քի տե սանկ յու նից Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի վա րած նման քա ղա
քա կա նութ յան հնա րա վոր հե տե ւանք նե րը նաեւ այլ ան դամ պե տութ յուն նե
րի հա մար, որ տեղ բնակ վում են Ռու սաս տա նի զգա լի թվով քա ղա քա ցի ներ: 
Դա տա պար տե լով Ռու սաս տա նի կող մից Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա
յի ան կա խութ յան ճա նաչ ման փաս տը, Վե հա ժո ղովն այն գնա հա տում է որ
պես մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու ԵԽ կա նո նադ րա կան սկզբունք նե րի խախ
տում եւ վե րա հաս տա տում Վ րաս տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յունն 
ու ինք նիշ խա նութ յու նը` Ռու սաս տա նին կոչ ա նե լով չեղ յալ հա մա րել Հա րա
վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի ան կա խութ յան ճա նաչ ման ո րո շում, հար գել 
Վ րաս տա նի ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, 
ինչ պե սեւ սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե լիութ յու նը: Լուրջ մտա հո գութ յան ա ռար
կա է հա մար վում նաեւ ճա նաչ ման ակ տին հա ջոր դած` Ց խին վա լի ու Սու խու
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մի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ ստո րագր ված բա
րե կա մութ յան եւ հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գի րը, ո րը խո չըն դո տում 
է Եվ րա միութ յան միջ նոր դութ յամբ զի նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րի ի րա կա
նաց մա նը, ինչ պե սեւ մար դա սի րա կան օգ նութ յան եւ ան կախ դի տորդ նե րի 
մո նի թո րին գի ի րա կա նաց մա նը:

Վե հա ժո ղո վը մտա հոգ ված է հա կա մար տող կող մե րի ի րա կա նաց րած` 
մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի փաս տե րով, ինչ պի սիք են քա ղա
քա ցիա կան բնակ չութ յան դի տա վոր յալ կամ անզ գու շութ յամբ կա տար ված 
սպա նութ յուն նե րը կամ վնա սու մը, գույ քի ոչն չա ցու մը: Թե՛ վրա ցա կան եւ թե՛ 
ռու սա կան զոր քե րի կող մից քա ղա քա ցիա կան ո լորտ նե րում ու ժի եւ զեն քի 
կի րա ռու մը, ինչ պես ար ձա նագր ված է բա նա ձե ւում, կա րե լի է հա մա րել պա
տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք պետք է լիո վին հե տաքնն վեին: 
Այդ պի սով, Ռու սաս տա նին չհա ջող վեց ա պա հո վել իր պար տա վո րութ յուն նե
րի կա տա րու մը` հա մա ձայն 1907թ. « Ցա մա քա յին պա տե րազ մի օ րենք նե-
րի եւ սո վո րութ յուն նե րի մա սին» Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով34 սահ ման ված 
դրույթ նե րի, մաս նա վո րա պես` կան խել կո ղո պու տը, ա պա հո վել կարգ ու 
կա նոն, պաշտ պա նել գույ քը դե ֆակ տո իր զին ված ու ժե րի վե րահս կո ղութ
յան տակ գտնվող տա րած քում: Այս ա ռու մով Վե հա ժո ղո վը Ռու սաս տա նին է 
վե րագ րում մար դու ի րա վունք նե րի եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի խախ տում
նե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` այն տա րած վում է նաեւ 
Ց խին վա լի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րի հրա մա նով կա տար ված գոր ծո
ղութ յուն նե րի վրա: 

Վե հա ժո ղո վը հատ կա պես մտա հոգ ված է էթ նիկ զտում ե րի մա սին հա
վաս տի տե ղե կութ յուն նե րով, հա մա ձայն ո րոնց` դրանք, օ րի նակ, Հա րա վա
յին Օ սիա յի վրա ցա կան գյու ղե րում եւ «բու ֆե րա յին գո տում» ի րա կա նաց վել 
են ան կա նոն ա վա զա կախմ բե րի ու ոս տի կա նութ յան կող մից, եւ ռու սա կան 
զոր քե րին չէր հա ջող վել կան խել: Նշ վում է, որ նման գոր ծո ղութ յուն նե րը հիմ
նա կա նում կա տար վել են 2008թ. օ գոս տո սի 12ի զի նա դա դա րի մա սին հա
մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից հե տո եւ շա րու նակ վում են մին չեւ օրս: Հաշ վի 
առ նե լով վե րոգր յա լը` Վե հա ժո ղո վը կոչ է ա նում Վ րաս տա նին եւ Ռու սաս
տա նին.

1. ան վե րա պա հո րեն կա տա րել Եվ րա միութ յան միջ նոր դութ յամբ զի նա դա
դա րի հա մա ձայ նագ րի բո լոր կե տե րը: Մաս նա վո րա պես, Ռու սաս տա նը պետք 
է դուրս բե րի իր զոր քե րը` տե ղա կա յե լով նախ կին (մինչ հա կա մար տութ յու նը) 

34 1907 Hague Convention on the Laws and Customs of War on Land
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դիր քե րում եւ զերծ մա ո րե ւէ սադ րան քից` ռու սա կան զոր քե րի առ կա յութ
յունն ար դա րաց նե լով, այս պես կոչ ված, «բու ֆե րա յին գո տու» պահ պա նութ
յան անհ րա ժեշ տութ յամբ,

2. կա սեց նել Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի ան կա խութ յան ճա նա չու
մը Ռու սաս տա նի կող մից` հնա րա վո րութ յուն տա լով ԵԱՀԿի եւ Եվ րա միութ
յան դի տորդ նե րին տե ղա կայ վե լու Հա րա վա յին Օ սիա յում եւ Աբ խա զիա յում,

3. լիո վին ա ջակ ցել պա տե րազ մի սկսման պատ ճառ ներն ու սում ա սի
րող ան կախ մի ջազ գա յին հե տաքն նա կան մարմ ի ստեղծ մա նը, ո րը պետք է 
վնաս չհասց նի կազ մա վոր վող ան կախ հե տաքն նա կան հանձ նա ժո ղովն ե րին 
(ինչ պես նաեւ` ազ գա յին խորհր դա րան նե րի կող մից),

4. ստեղ ծել նոր խա ղա ղա պահ ձե ւա չափ եւ մի ջազ գա յին խա ղա ղա պահ 
ու ժեր ԵԽ եւ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ` նպա տակ ու
նե նա լով ի րա կան պայ ման ներ ա պա հո վել խա ղաղ գոր ծըն թա ցը սկսե լու հա
մար, 

5. ան վե րա պա հո րեն մաս նակ ցել Ժ նե ւում հոկ տեմ բե րի 15ին նա խա տես
ված Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի կա յու նութ յան ու անվ տան գութ յան 
վե րա բեր յալ բա նակ ցութ յուն նե րին: Այս ա ռու մով Վե հա ժո ղովն ափ սո սում է, 
որ բա նակ ցութ յուն նե րը տե ղի կու նե նան միայն փոր ձա գի տա կան   մա կար դա
կով,

6. ձեռն պահ մալ միմ յանց բոր բո քող դիս կուր սից եւ քայ լեր ձեռ նար կել 
պահ պա նե լու բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն ներ,

7. ա պա հո վել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (ETS No. 
5) եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի նոր մե րի շրջա նակ նե րում 1949թ. Ժ նեւ յան 
կոն վեն ցիա նե րի եւ դրանց կից ար ձա նագ րութ յուն նե րի ի րա գոր ծու մը,

8. հե տաքն նել բո լոր այն դեպ քե րը, ո րոնք առնչ վում են պա տե րազ մի ժա
մա նակ մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում ե րին, ինչ պե սեւ մե ղա վոր նե րին 
պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել ներ պե տա կան   դա տա րան նե րում,

9. ա պա հո վել ԶԼՄնե րի անվ տանգ եւ ա նար գել մուտ քը հա կա մար տութ
յան գո տի` հա մա ձայն մա մու լի ա զա տութ յան եւ հա կա մար տութ յան գո տի նե
րում լրագ րող նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի մա սին թիվ 1438(2005) 
բա նա ձե ւի,

10. հա կա մար տութ յան խա ղաղ լուծ ման հա մար օգ տա գոր ծել բո լոր առ
կա մի ջոց նե րը` այդ թվում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի, 
Մի ջազ գա յին դա տա րա նի եւ Մի ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նի ըն ձե ռած 
հնա րա վո րութ յուն նե րը,

11. միա նալ ՄԱԿի Կա սե տա յին զի նամ թեր քի մա սին կոն վեն ցիա յին:
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Բա նա ձե ւում կոչ է ար վում բո լոր կող մե րին` մաս նա վո րա պես Վ րաս տա նի, 
Ռու սաս տա նի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րին, ան
հե տաձ գե լի մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րաշ խա վո րե լու բո լոր ան ձանց անվ տան
գութ յու նը «բու ֆե րա յին գո տում», ա պա հո վել կարգ ու կա նո նը, վե րա կանգ
նել փախս տա կան նե րի ի րա վունք նե րը, հա մա գոր ծակ ցել բո լոր մի ջազ գա յին 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի հետ, վնա սա զեր ծել բո լոր ա կան նե րը, 
ա զատ ար ձա կել պա տանդ նե րին ու ռազ մա գե րի նե րին: 

Վե հա ժո ղո վը բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րին եւ դի տոր դա կան կար
գա վի ճակ ու նե ցող երկր նե րին հոր դո րում է չճա նա չել Հա րա վա յին Օ սիա յի 
եւ Աբ խա զիա յի ան կա խութ յու նը, ինչ պե սեւ մե ծաց նել ջան քե րը մար դա սի
րա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լու գոր ծում` մաս նա վո րա պես ա ջակ ցել խո
ցե լի խմբե րին` այդ թվում ե րե խա նե րին, տա րեց եւ հաշ ման դամ ան ձանց: 
Վե հա ժո ղով հա մոզ մունք է հայտ նում, որ եր կա րա ժամ կետ կա յու նութ յան 
ամ րապնդ ման հա մար երկ խո սութ յու նը ցան կա ցած հա կա մար տութ յան լուծ
ման լա վա գույն ու ղին է:

2009թ. հուն վա րի 28ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս տա-
նի մի ջեւ պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րի վե րա բեր յալ 1633(2008) բա նա ձե-
ւի ի րա կա նա ցու մը» վեր տա ռութ յամբ թիվ 1647(2009)35 բա նա ձե ւը: ԽՎն 
վե րա հաս տա տում է 2008թ. հոկ տեմ բե րի 2ին ըն դուն ված 1633(2008) բա
նա ձե ւը եւ խստո րեն դա տա պար տում եր կու ան դամ պե տութ յուն նե րի մի ջեւ 
ծա գած պա տե րազ մը, ո րի արդ յուն քում, ըստ բա նա ձե ւի, եր կու կող մերն էլ 
խախ տել են մար դու ի րա վունք նե րը եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի սկզբունք
նե րը, ինչ պե սեւ ԵԽ կա նո նադ րութ յամբ եւ ան դա մակ ցութ յամբ ստանձ նած 
պար տա վո րութ յուն նե րը: Ուս տի Վե հա ժո ղո վը մի շարք կոնկ րետ պա հանջ
ներ է ա ռաջ քա շում, ինչ պես Վ րաս տա նի ու Ռու սաս տա նի, այն պես էլ Հա րա
վա յին Օ սիա յի ու Աբ խա զիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րի առ ջեւ, մաս
նա վո րա բար Ռու սաս տա նից պա հանջ վում է չեղ յալ հա մա րել այդ եր կու ան
ջա տո ղա կան շրջան նե րի ան կա խութ յան ճա նա չու մը:

35 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 12, Resolution No 1647(2009)  Implementation of 
Resolution 1633 (2008) on the consequences of the war between Georgia and Russia, Assembly 
debate on 28 January 2009 (5th and 6th Sittings) (see Doc. 11800, report of the Committee 
on the Honouring of Obligations and Commitments by Member St at es  o f the Council of Europe 
(Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Va n de n Brande and Mr EՓrsi; Doc. 11806, opinion 
of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr Gross; and Doc. 11805, opinion of the Com
mittee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Pourgourides). Text adopted by the 
Assembly on 28 January 2009 (6th Sitting).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Do cu me nt s/AdoptedText/ta09/ERES1647.htm
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Միա ժա մա նակ Վե հա ժո ղովն ա ռա ջար կում է թա փան ցիկ, ան կողմ ա կալ 
եւ կոնկ րետ ճա նա պար հա յին քար տեզ` ուղղ ված հա կա մար տութ յան կար գա
վոր մա նը: Խ րա խուս վում է 2008թ. դեկ տեմ բե րի 2ին Եվ րա միութ յան կող մից 
հա կա մար տութ յան վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին ան կախ փաս տա հա վաք ա ռա
քե լութ յան ստեղ ծու մը, ո րը պետք է ու սում ա սի րի պա տե րազ մի ծագ ման 
պատ ճառ նե րը, մար դու ի րա վունք նե րի եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի խախ
տում ե րի շուրջ բո ղոք նե րը: Ըստ բա նա ձե ւի, այն ճշմար տութ յան ա պա հով
ման եւ Վ րաս տան Ռու սաս տան ա պա գա հաշ տեց ման հա մար էա կան քայլ 
է: Այդ ա ռու մով ող ջուն վում է փաս տա հա վաք ա ռա քե լութ յանն ա ջակ ցե լու` 
կող մե րի պատ րաս տա կա մութ յու նը եւ ան դամ պե տութ յուն նե րին կոչ է ար
վում հա մա գոր ծակ ցել` հե տաքն նութ յա նը տրա մադ րե լով ձեռ քի տակ ե ղած 
ցան կա ցած տե ղե կատ վութ յուն` նե րառ յալ ար բան յա կա յին տվյալ ներ:

Վե հա ժո ղո վը կոչ է ա նում կող մե րին` շա րու նա կել ժնեւ յան գոր ծըն թա ցի 
հի ման վրա կա ռու ցո ղա կան բա նակ ցութ յուն նե րը Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա
յին Օ սիա յի անվ տան գութ յան ու կա յու նութ յան պայ ման նե րի շուրջ` նպա տակ 
ու նե նա լով ներդ նել մի ջա դե պե րի կան խար գել ման գոր ծի քա կազ մեր, ո րոնք 
ա ռա ջարկ վել են կազ մա կեր պութ յան հա մա նա խա գահ նե րի կող մից (ՄԱԿ, 
ԵԱՀԿ եւ ԵՄ): Ըն դու նե լի է հա մար վում այն սկզբուն քը, ըստ ո րի` բա նակ
ցութ յուն նե րին պետք է մաս նակ ցեն թե՛ Վ րաս տա նի տա րած քում ին տեգր վող 
տե ղա հան ված բնակ չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը եւ թե՛ Հա րա վա յին Օ սիա
յի եւ Աբ խա զիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րը: Վե հա ժո ղո վը պնդում է, 
որ վեր ջին նե րիս կար գա վի ճա կը չպետք է խախ տի Վ րաս տա նի ինք նիշ խա
նութ յու նը եւ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը: Լուրջ մտա հո գութ յուն է 
հայտն վում Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի սահ ման նե րի եր կայն քով 
լար վա ծութ յան եւ սադ րանք նե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք կա րող են խա փա
նել տա րա ծաշր ջա նում կա յու նութ յու նը եւ հան գեց նել նոր բա խում ե րի կամ 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի: Ուս տի դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի 
ա զատ մուտ քը տա րա ծաշր ջան եւ նոր մի ջազ գա յին խա ղա ղա պահ ու ժե րի 
առ կա յութ յու նը, ըստ բա նա ձե ւի, կա րող են ե րաշ խիք հան դի սա նալ կա յու
նութ յան եւ անվ տան գութ յան հա մար:

Ափ սո սան քով նշվում է Ռու սաս տա նի, Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա
յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ԵԱՀԿ եւ ԵՄ դի տոր դա կան ա ռա
քե լութ յուն նե րի մուտ քը տա րա ծաշր ջան մեր ժե լու փաս տը, դա տա պարտ
վում է ռու սա կան ան ման դատ (nonmandated) ռազ մա կան ներ կա յութ յու նը 
եւ նոր ռազ մա կա յան նե րի կա ռու ցու մը Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի, 
Ա խալ գո րիի, Պե րե ւի ու Վե րին Աբ խա զիա յի եւ մյուս շրջան նե րում: Վե հա
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ժո ղո վը վե րա հաս տա տում է Ռու սաս տա նի պա տաս խա նատ վութ յու նը նրա 
փաս տա ցի վե րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող տա րածք նե րում մար դու ի րա
վունք նե րի եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի խախ տում ե րի հա մար: Ող ջուն վում 
է Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի կա ռու ցո ղա կան մո տե ցու մը եւ քա ղա քա
կան կամ քը, ո րոնք մա սամբ կա տա րել են թիվ 1633(2008) բա նա ձե ւի պա
հանջ նե րը: Կոչ է ար վում վրա ցա կան կող մին` ա պա հո վել բա նա ձե ւի անխ
տիր բո լոր պա հանջ նե րի ան հա պաղ կա տա րու մը եւ Վ րաս տա նի խորհր դա
րա նի կող մից ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վը դի տարկ վում է որ պես հա կա մար
տութ յան ըն թաց քում իշ խա նութ յուն նե րի սխալ ներն ու գոր ծո ղութ յուն նե րը 
վե րա նա յե լու շա հագրգ ռութ յան ա պա ցույց: Միա ժա մա նակ մտա հո գութ յուն 
է ար տա հայտ վում վրա ցա կան գրավ յալ տա րածք նե րի մա սին օ րեն քի առն
չութ յամբ, ո րը հա կա սում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին` այդ թվում 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յին: Բա նա ձե ւում կոչ է ար
վում Վ րաս տա նին` ա ռաջ նորդ վել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջարկ նե
րով, զերծ մալ ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն նե րից Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ
խա զիա յի վար չա կան սահ ման նե րի եր կայն քով, ո րոնք կա րող են հան գեց նել 
կամ մե ծաց նել լար վա ծութ յու նը:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է Ռու սաս տա նի բաց եւ կա ռու ցո ղա կան երկ
խո սութ յան մտադ րութ յու նը, ինչ պես նաեւ վրա ցի գոր ծըն կեր նե րի հետ Վե
հա ժո ղո վի հո վա նու ներ քո երկ խո սութ յուն սկսե լու` ռուս խորհր դա րա նա
կան նե րի պատ րաս տա կա մութ յու նը: Ռու սաս տա նին կոչ է ար վում լիո վին 
եւ ան վե րա պա հո րեն ի րա կա նաց նել թիվ 1633(2008) բա նա ձե ւի բո լոր պա
հանջ նե րը, ո րոն ցից ա մե նամ տա հո գի չը Ա խալ գո րիի շրջա նի նոր կար գա վի
ճակն է: Նշ վում է, որ այն եր բեք չի գտնվել Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո 
իշ խա նութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո եւ միշտ բնա կեց ված է ե ղել 
էթ նիկ վրա ցի նե րով: Այդ առն չութ յամբ փաս տում է, որ Ա խալ գո րիի շրջա նը 
2008 թվա կա նի օ գոս տո սի 15ից` զի նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ
րու մից ե րեք օր հե տո, օ կու պաց վել է ռու սա կան զոր քե րի կող մից: Վե հա ժո
ղո վը գտնում է, որ ԵԽ ան դամ պե տութ յան բնակ չութ յան պաշտ պա նութ յան 
գոր ծում չպետք է լի նեն «սեւ անց քեր» եւ ԵԽ Գլ խա վոր քար տու ղա րին կոչ 
է ա նում մշա կել արդ յու նա վետ մե խա նիզմ եր, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն ու կա
պա հո վեն Հա րա վա յին Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի քա ղա քա ցի նե րի լիա կա տար 
պաշտ պա նութ յու նը` հա մա ձայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն
վեն ցիա յի: Կոչ է ար վում նաեւ շա րու նա կել վրացռու սա կան հա կա մար տութ
յան խա ղաղ հան գու ցա լուծ ման արդ յու նա վետ ու ղի նե րի ո րո նու մը եւ Եվ
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րա միութ յան Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան (ԴԱ)36 ման դա տի ընդ լայ նու մը` 
ողջ տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղութ յան հաս նե լու նպա տա կով: Դի տար կե լով 
վրացռու սա կան հա կա մար տութ յան հե տե ւանք նե րը Եվ րո պա յում, այս պես 
կոչ ված, այլ «սա ռեց ված հա կա մար տութ յուն նե րի» հա մա տեքս տում, Վե
հա ժո ղովն ան դամ երկր նե րին հոր դո րում է ակ տի վաց նել ի րենց դի վա նա
գի տա կան ջան քե րը` գտնե լու առ ճա կա տում ե րից խու սա փե լու ել քեր: Ըստ 
այդմ` ակն կալ վում է ակ տի վաց նել գոր ծո ղութ յուն նե րը նաեւ Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի եւ Մերձդ նեստ րի հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման, հա կա մար տութ յուն
նե րի կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ, ին չում զգա լի դե րա կա տա րութ յուն կու
նե նա Քա ղա քա կան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի37 շրջա նակ նե րում ստեղծ վող 
ժա մա նա կա վոր են թա հանձ նա ժո ղո վը, ո րը կզբաղ վի Եվ րո պա յում ա րագ 
ա հա զանգ ման հա մա կար գե րի եւ հա կա մար տութ յուն նե րի կան խար գել ման 
հար ցե րով: 

2009թ. հուն վա րի 28ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս տա-
նի մի ջեւ պա տե րազ մի հու մա նի տար հե տե ւանք նե րը» թիվ 1648(2009)38 
բա նա ձե ւը, ո րով վե րա հաս տա տե լով եւ հղում կա տա րե լով իր թիվ 
1633(2008) բա նա ձե ւին, գե րա կա յութ յուն է հռչա կում 2008թ. օ գոս տոս յան 
պա տե րազ մի հու մա նի տար հե տե ւանք նե րի վե րա ցու մը: Նշ վում է, որ պա տե
րազ մի ա վար տից հե տո շուրջ 133 հա զար մարդ տե ղա հան վել է Հա րա վա յին 
Օ սիա յի եւ Աբ խա զիա յի «բու ֆե րա յին գո տուց» դե պի Վ րաս տա նի կենտ րո
նա կան շրջան ներ: Ըստ ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի` 38 հա զար հա րա վօ
սիա ցի ներ ա պաս տան են գտել Հ յու սի սա յին Օ սիա յում: 2008թ. օ գոս տո սից ի 
վեր գրե թե 100 հա զար ան ձինք վե րա դար ձել են ի րենց բնա կա վայ րեր` հիմ
նա կա նում «բու ֆե րա յին գո տի» եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի մո տա կա շրջան ներ: 
Մոտ 23 հա զար հո գի վե րա դառ նա լու քիչ հե ռան կար ներ ու նի: Ռու սաս տան 
տե ղա փոխ ված ան ձինք գրե թե բո լո րը` բա ցա ռութ յամբ 2 հա զար մար դու, 
վե րա դար ձել են Հա րա վա յին Օ սիա:

Չ նա յած հա կա մար տութ յու նից հե տո վե րա դար ձած փախս տա կան նե րի 
մեծ թվին, խնդրա հա րույց է մում հու մա նի տար եւ մար դու ի րա վունք նե րի 
ի րա վի ճա կը: Լուծ ված չէ նա խորդ առ ճա կատ ման արդ յուն քում շուրջ 220 հա

36  European Union Monitoring Mission (EU MM )
37   Political Affairs Committee  AS/Pol
38  Տես` հավելված, փաստաթուղթ 13, Resolution No 1648(2009)  The humanitarian 
consequences of the war between Georgia and Russ ia . As sembly debate on 28 January 2009 
(5th and 6th Sitt ings) (see Doc. 11789, r ep or t of the Committee on Migration, Refugees and 
Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 28 January 2009 (6th Sit
ting). See also Recommendation 1857 (2009),
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1648.htm
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զար փախս տա կան նե րի խնդի րը: Վե հա ժո ղո վը մտա հո գութ յուն է հայտ նում 
այն գոր ծո ղութ յուն նե րի առն չութ յամբ, ո րոնք կա րող էին հա կա մար տութ յան 
գո տում եւ օ կու պաց ված տա րած քում խթա նել էթ նիկ վրա ցի նե րի զտում ե
րը: Ըստ բա նա ձե ւի` Հա րա վա յին Օ սիա յում քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան 
հա մար ի րա վի ճա կը բա վա կան բարդ է մում` մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան 
օգ նութ յան պա կա սի, իսկ եր բեմ էլ իս պառ բա ցա կա յութ յան հե տե ւան քով: 
Ձ մե ռա յին ա միս նե րին դժվա րութ յուն նե րը կրկնա պատկ վում են մաս նա վո րա
պես սննդի, ոչ պա րե նա յին ապ րանք նե րի, է լեկտ րաէ ներ գիա յի եւ գա զի ան
բա վա րար մա տա կա րար ման պատ ճա ռով: Ի րա վի ճակն ա ռա վել ան տա նե լի է 
նրանց հա մար, ով քեր գտնվում են վնաս ված կամ քանդ ված տնե րում:

Հա կա մար տութ յան գո տում մա ցած Էթ նիկ վրա ցի նե րի հա մար անվ
տան գութ յան հետ կապ ված խնդի րը գնա լով ա վե լի էր լար վում` ու ժե ղաց
նե լով վրա ցա կան անձ նագ րե րից ու վրա ցա կան ինք նութ յու նից հրա ժար վե
լու ճնշում ե րը: Վե հա ժո ղո վը փաս տում է, որ այս պես կոչ ված` «բու ֆե րա յին 
գո տում» ի րա վի ճա կը մում է լար ված, քա ղա քա ցի ներ են զոհ վում դի պու
կա հար նե րի կրա կոց նե րից, տե ղադր ված եւ չպայ թած հրե տա նա յին ա կան
նե րից: Մինչ դեռ ԵՄ Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան ա րագ ար ձա գան քը հնա
րա վո րութ յուն տվեց շա տե րին մին չեւ ձմեռ վե րա դառ նա լու «բու ֆե րա յին 
գո տում» գտնվող ի րենց տնե րը: Ըստ բա նա ձե ւի` ԵՄ ԴԱին անհ րա ժեշտ են 
ա ռա վել ընդ լայն ված ման դատ եւ մե ծա քա նակ աշ խա տան քա յին մի ջոց ներ` 
ա պա հո վե լու Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո սահ ման նե րի մոտ գտնվող 
ան ձանց անվ տան գութ յու նը: Ափ սո սանք է հայտն վում ԵԱՀԿ ա ռա քե լութ յան 
փակ ման39 կա պակ ցութ յամբ, որն ա վե լի է մե ծաց նում ԵՄ ԴԱի պա տաս
խա նատ վութ յու նը: Վե հա ժո ղո վը մտա հո գիչ է դի տում Ա խալ գո րիի տա րա
ծաշր ջա նի բնակ չութ յան վի ճա կը, որ տե ղից շուրջ 5,1 հա զար մարդ ար դեն 
դուրս է ե կել եւ մտա վա խութ յուն կա, որ ա ռա վել մեծ թվով մար դիկ կլքեն 
բնա կութ յան վայ րե րը` ձմե ռա յին դժվա րա գույն պայ ման նե րի, սննդի եւ պա
րե նի ան բա վա րա րութ յան, ինչ պես նաեւ գա զի, ջե ռուց ման ու ֆի նան սա կան 
օգ նութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով: Ն ման բարդ ի րա վի ճակ է Գա լիի 
եւ Կո դո րի կիր ճի շրջա նում բնակ վող էթ նիկ վրա ցի նե րի հա մար: 

Բա նա ձե ւում նշվում է, որ Վ րաս տա նում ՄԱԿի դի տոր դա կան ա ռա քե
լութ յան (UNOMIG) ման դա տը, ո րը գոր ծում է մոս կով յան հա մա ձայ նագ րի 
հի ման վրա, վե րա նայ վե լուն պես մեծ նշա նա կութ յուն կստա նա Գա լիի եւ 
Կո դո րի տա րա ծաշր ջա նի գյու ղա կան բնակ չութ յան անվ տան գութ յան ա պա

39 Ռուսաստանի կողմից վետոյի կիրառմամբ Վրաստանում ԵԱՀԿ առաքելությունն 
արգելափակվել է 2008թ. դեկտեմբերի 23ին, Վրաստանում ԵԱՀԿ գրասենյակի 
գործունեությունը դադարեցվել է 20 09 թ. հունվարի 1ից:
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հով ման հա մար: Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է վրա ցա կան կա ռա վա րութ յա նը 
խոս տա ցած մի ջազ գա յին օգ նութ յու նը` 4,5 մլրդ դո լա րի չա փով: Ող ջուն
վում է նաեւ Ռու սաս տա նի կող մից Հա րա վա յին Օ սիա յին տրա մադր վե լիք 
օգ նութ յու նը, սա կայն ցա վում է, որ Ռու սաս տա նը պա հան ջում է մի ջազ
գա յին օգ նութ յան տրա մադ րում ի րա կա նաց նել իր տա րած քով: Նշ վում է, 
որ Հա րա վա յին Օ սիա յի իշ խա նութ յուն նե րը դժվա րաց նում են մի ջազ գա յին 
դի տորդ նե րի մուտ քը Հա րա վա յին Օ սիա, այդ իսկ պատ ճա ռով չի հա ջող վել 
հան գա մա նա լի տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ տվյալ տա րա ծաշր ջա նի վե րա
բեր յալ: Բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րին եւ դի տոր դա կան կար գա վի ճակ ու
նե ցող երկր նե րին կոչ է ար վում շա րու նա կել ա ջակ ցութ յու նը նոր տե ղա հան
ված ան ձանց եւ բնակ չութ յան ա ռա վել խո ցե լի շեր տե րին` այդ թվում ե րե
խա նե րին, տա րեց նե րին, հի վանդ նե րին, հաշ ման դամ ե րին, վի րա վոր նե րին 
ու միայ նակ մայ րե րին: 

2009թ. ապ րի լի 29ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի 
մի ջեւ պա տե րազ մի հու մա նի տար հե տե ւանք նե րը. 1648(2009) բա նա ձե-
ւի հե տե ւո ղա կա նութ յու նը» վեր տա ռութ յամբ թիվ 1664(2009)40 բա նա ձե ւը: 
Դ րա նով Վե հա ժո ղո վը կա րե ւո րում է 1648(2009) բա նա ձե ւի ի րա կա նա ցու
մը` հաշ վի առ նե լով Հա րա վա յին Օ սիա յում եւ Վ րաս տա նի հա կա մար տող այլ 
շրջան նե րում հու մա նի տար ի րա վի ճակն ու զար գա ցում ե րը: Փաստ վում է, 
որ 130 հա զար տե ղա հան ված էթ նիկ վրա ցի նե րից գրե թե 26 հա զա րը դեռ 
բնակ վում է Թ բի լի սիում եւ Վ րաս տա նի այլ շրջան նե րում: Տե ղա հան ված
նե րից շուրջ 3338 հա զա րը, ով քեր ու նեն Հա րա վա յին Օ սիա յի էթ նիկ ծա
գում, տե ղա փոխ վել են Հ յու սի սա յին Օ սիա, շուրջ 1,2 հա զար ան ձինք չեն 
վե րա դար ձել Հա րա վա յին Օ սիա: Նշ վում է, որ հա կա մար տութ յան գո տում 
ան մի ջա կան օգ նութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն ա ռա ջա ցել է ձմռան ըն թաց
քում, եւ պետք է դրա մաշ նորհ ներ տրա մադր վեին վրա ցա կան կա ռա վա
րութ յա նը, ՄԱԿի Փախս տա կան նե րի հար ցե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի 
գրա սեն յա կին (UNHCR), Պա րե նի հա մաշ խար հա յին ծրագ րին (World Food 
ProgrammeWFP), ՄԱԿի ման կա կան հիմ ադ րա մին` ՅՈՒՆԻՍԵՖին (United 
Nations International Children’s Emergency FundUNICEF) եւ բա րե գոր ծա կան 
ու հա սա րա կա կան այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինչ պե սեւ բազ մա թիվ մի

40 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 14, Resolution No 1664(2009)  H um an it arian con
sequences of the war between Georgia and Russia: followup given to Resolu ti on  1 648(2009), 
Assembly debate on 29 April 2009 (14th Sitting) (see Doc. 11859, report  o f th e Committee on 
Migration, Refugees and Po pu lation, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 29 
April 2009 (14th Si tt in g). See also Recommendation 1869 (2009).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1664.htm
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ջազ գա յին դո նոր նե րի` ի նպաստ վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րի վե րահս կո
ղութ յան տակ գտնվող տա րածք նե րում բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի:

Դ րա մաշ նորհ ներն անհ րա ժեշտ են նաեւ Ռու սաս տա նին` Հա րա վա յին 
Օ սիա յին ու Հ յու սի սա յին Օ սիա յին մար դա սի րա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե
լու հա մար: Ա ռանձ նա կի ընդգծ ված են Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տեի 
աշ խա տանք նե րը, ո րը միակ մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան կազ մա կեր պութ
յունն է Հա րա վա յին Օ սիա յի տա րա ծաշր ջա նում: Բա նա ձե ւում նշվում է, որ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը մոտ 10 մի լիարդ ռուբ լի է տրա մադ րել սո ցիալ
տնտե սա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար: Հա մա ձայն ծրագ րի` 2008թ.
ից մին չեւ 2011ը նա խա տես ված 422 օբ յեկտ նե րից ար դեն կա ռուց վել են 
46ը եւ մին չեւ 2008թ. վեր ջը տրա մադր վել է 1,5 մի լիարդ ռուբ լի: Աս վում է, 
որ անվ տան գութ յան խնդի րը տա րա ծաշր ջա նում վերջ նա կա նա պես լուծ ված 
չէ, բարձր է միջ սահ մա նա յին պա տա հար նե րի վտան գը եւ ռազ մա կան գոր
ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման հա վա նա կա նութ յու նը: Հ ղում կա տա րե լով տար
բեր աղբ յուր նե րի վրա, Վե հա ժո ղո վը տե ղե կաց նում է, որ էթ նիկ վրա ցի նե րին 
«մաք րե լու» նպա տա կով մաս նա վո րա պես` Ա խալ գո րիի եւ Ց խին վա լի շրջա
նում ոչն չաց վել են քա ղա քա ցիա կան նշա նա կութ յան գույք եւ բնա կա վայ րեր: 
Բա նա ձե ւով անհ րա ժեշտ է հա մար վում ի րա կա նաց նել հա մա կող մա նի հե
տաքն նութ յուն, քա նի որ առ կա են պա տե րազ մող պե տութ յուն նե րի կող մից 
մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ ոտ նա հար ման դեպ քեր:

Ի րա վի ճակն Աբ խա զիա յում նույն պես մում է լար ված, մաս նա վո րա պես` 
Գա լիի շրջա նի վար չա կան սահ ման նե րի մոտ, որ տեղ խախտ վում են ազ գա յին 
կամ մայ րե նի լեզ վով կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը: Վե հա ժո ղո վը մտա
հո գիչ է գնա հա տում հատ կա պես այն փաս տը, որ իշ խա նութ յուն նե րը վրա ցա
կան էթ նիկ փոք րա մաս նութ յա նը ստի պում են ձեռք բե րել աբ խա զա կան անձ
նագ րեր: Օ րի նակ է բեր վում Օ թո բա յա գյու ղի մի ջա դե պը, երբ շուրջ 50 ըն տա
նիք էր ար տաքս վել, չնա յած հե տա գա յում նրանց թույլ տրվեց վե րա դառ նալ: 
Փաստ վում է, որ տա րա ծաշր ջա նում մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի դե րը մում է 
ա նո րոշ: Թեեւ ԵԱՀԿ թբի լիս յան գրա սեն յա կի գոր ծու նեութ յու նը դա դա րեց վել 
էր, սա կայն կազ մա կեր պութ յան ան զեն զին վո րա կան սպա նե րի ման դա տը եր
կա րաց վել էր մին չեւ 2009թ. հու նի սի 30ը: Ինչ վե րա բե րում է Աբ խա զիա յին, 
ա պա ՄԱԿի Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յա նը հա ջող վեց իր ման դատն այդ
տեղ եր կա րաց նել մին չեւ 2009թ. հու նի սի 15ը, սա կայն նոր ման դա տը պետք 
է հա մա ձայ նեց նել: Ընդգծ վում է, որ Ռու սաս տա նը եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի 
ու Աբ խա զիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րը սահ մա նա փա կում են Եվ րա
միութ յան Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան մուտ քը տա րա ծաշր ջան:
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Կոչ է ար վում բո լոր կող մե րին` երկ խո սութ յան ու վստա հութ յան հաս
տատ ման, առն վազն մար դա սի րա կան օգ նութ յան հա մար բա ցել սահ ման
նե րը, կա տա րել թիվ 1648(2009) բա նա ձե ւով ամ րագր ված հանձ նա րա րա
կան նե րը, ինչ պե սեւ մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին, մաս նա վո րա պես` Խոշ տան
գում ե րի եւ ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե
րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տեին (ԽԿԿ)41 
տրա մադ րել ա զա տազրկ ման վայ րե րի ա զատ մուտ քի հնա րա վո րութ յուն, 
ան հայտ կո րած ան ձանց բա ցա հայտ ման եւ գե րի նե րի փո խա նակ ման հա
մար օգ տա գոր ծել ԵԽ մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րի եւ ի րա վա
պաշտ պան այլ ծա ռա յութ յուն նե րի ջան քե րը, ձեռն պահ մալ ու ժի կի րա ռու
մից, ու սում ա սի րել տա րա ծաշր ջա նում նոր մի ջազ գա յին խա ղա ղա րար ու
ժե րի անհ րա ժեշ տութ յան հար ցը: 

Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րին եւ Ռու սաս տա նին 
կոչ է ար վում վեր ջի նիս տրա մադ րած 10 մի լիարդ ռուբ լին օգ տա գոր ծել տա
րա ծաշր ջա նի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման եւ են թա կա ռուց վածք նե րի 
վե րա կանգն ման նպա տա կով, ա պա հո վել փախս տա կան նե րի կա մա վոր վե
րա դար ձի հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը, չպար տադ րել աբ խա զա
կան անձ նագ րեր, դյու րաց նել տե ղա շար ժի հնա րա վո րութ յուն նե րը, ե րաշ
խա վո րել ազ գա յին լեզ վով կրթութ յան ի րա վուն քը, թույլ չտալ ան քա ղա քա
ցիութ յան ի րա վի ճա կի ստեղ ծու մը, ձեռն պահ մալ այն գոր ծո ղութ յուն նե րից, 
ո րոնք կա րող են ան հա մա տե ղե լի լի նել եւ չհա մա պա տաս խա նել մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին: 

2009թ. սեպ տեմ բե րի 29ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս-
տա նի մի ջեւ պա տե րազ մը. մեկ տա րի անց» թիվ 1683(2009)42 բա նա ձե
ւը, ո րով ԽՎն Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի ող բեր գա կան պա տե րազ մից 
մեկ տա րի անց վե րա հաս տա տում է ա վե լի վաղ ըն դուն ված` 1633(2008) եւ 
1647(2009) բա նա ձե ւե րը: Վե հա ժո ղո վը հա մա րում է, որ պա տե րազ մող կող
մե րին, ինչ պե սեւ Աբ խա զիա յի ու Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ

41 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat
ment or Puni shment (CPT)
42 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 15, Resolution No 1683(2009)  The war between 
Georgi a and Russia: one year after. Assembly debate on 29 September 2009 (29th and 30th 
Sittings) (see Doc. 12010, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commit
ments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr 
Van den Brande and Mr EՓrsi; and Doc. 12039, opinion of the Committee on Migration, Refu
gees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 29 September 
2009 (30th Sitting). 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1683.htm
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յուն նե րին ուղղ ված պա հանջ նե րը շա րու նա կում են մալ որ պես թա փան
ցիկ, ան կողմ ա կալ եւ ի րա տե սա կան ճա նա պար հա յին քար տեզ ոչ միայն 
կող մե րի հա մար: Կր կին վե րա հաս տատ վում է Վ րաս տա նի տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յան ու ինք նիշ խա նութ յան, նրա սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե
լիութ յան նկատ մամբ Վե հա ժո ղո վի հա վա տար մութ յու նը: Նշ վում է, որ ԵՄ 
կող մից հիմ ված` Մի ջազ գա յին ան կախ հե տաքն նութ յան փաս տա հա վաք 
ա ռա քե լութ յան ման դա տը ԵԽն  եր կա րաձ գել է մին չեւ 2009թ. սեպ տեմ բե րի 
30ը: Ող ջու նե լի է հա մար վում Ռու սաս տա նի եւ Վ րաս տա նի հա մա գոր ծակ
ցութ յան պատ րաս տա կա մութ յու նը հա կա մար տութ յան ծագ ման եւ ի րա կան 
պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում:

Վե հա ժո ղո վը լրջո րեն մտա հոգ ված է Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի 
վար չա կան սահ ման նե րի եր կայն քով պահ պան վող լար վա ծութ յան ու սադ
րանք նե րի կա պակ ցութ յամբ, ո րոնք կա րող են ա պա կա յու նաց նել տա րա
ծաշր ջա նը եւ դառ նալ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման պատ
ճառ, ինչ պես նաեւ այն առն չութ յամբ, որ Ռու սաս տա նը, Աբ խա զիա յի ու Հա
րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րը շա րու նա կա բար մեր ժում 
են ԵՄ դի տորդ նե րի մուտ քը տա րա ծաշր ջան: Ափ սո սանք է հայտն վում, որ 
ՄԱԿի ԱԽում Ռու սաս տա նի կող մից վե տո յի կի րառ ման արդ յուն քում փակ
վել է Վ րաս տա նում ՄԱԿի Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յու նը (UNOMIG), ինչ
պե սեւ այն առն չութ յամբ, որ հա մա ձայ նութ յան չի ար ժա նա ցել ԵԱՀԿ հու նա
կան նա խա գա հութ յան ա ռա ջար կը, ո րով նա Ռու սաս տա նին հոր դո րում է 
վե րա նա յել ԵԱՀԿ ներ կա յա ցուց չութ յան վե րա բեր յալ իր ա ռար կութ յուն նե րը: 
Վ րաս տա նին, Ռու սաս տա նին եւ Աբ խա զիա յի ու Հա րա վա յին Օ սիա յի ան ջա
տո ղա կան նե րին կոչ է ար վում լիար ժեք եւ արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նել ԵԽ 
Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րի` մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յանն ու հու մա նի տար անվ տան գութ յա նը առնչ վող 6 սկզբունք նե
րը, իսկ հատ կա պես Ռու սաս տա նին, Աբ խա զիա յի ու Հա րա վա յին Օ սիա յի դե 
ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րին` ան վե րա պա հո րեն ա պա հո վել ներ քին տե ղա
հան ված ան ձանց վե րա դար ձի ի րա վուն քը, հար գել նրանց սե փա կա նութ յան 
եւ գույ քա յին ի րա վունք նե րը: 

Հա կա մար տող կող մե րը, ըստ բա նա ձե ւի, պետք է ձեռն պահ ման այն քայ
լե րից, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ներ քին տե ղա հա նութ յուն նե րի նոր ա լի
քի, անվ տան գութ յան սպառ նա լիք նե րի, հար կա դիր անձ նագ րա վոր ման, ազ
գա յին լեզ վով կրթութ յան հար ցում մի ջամ տութ յան, զո րա կո չի եւ ա զատ տե
ղա շար ժի ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման: Խո րին ափ սո սանք է հայտն վում 
Ռու սաս տա նի, Աբ խա զիա յի ու Հա րա վա յին Օ սիա յի շրջան նե րում շա րու նակ
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վող ան հար կի սահ մա նա փա կում ե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րի կող մից օգ նութ յան ան հա սա նե լիութ յան եւ տե ղա կան բնակ չութ յան տե
ղա շար ժի անհ նա րի նութ յան կա պակ ցութ յամբ: Մ տա հո գիչ են «Վ րաս տա նի 
գրավ յալ տա րածք նե րի մա սին» օ րեն քի կի րար կում ու դրա հե տե ւանք նե րը, 
թեեւ Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել 
վե րա նա յե լու այն Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կող մից տրված ա ռա ջար կութ
յուն նե րի հի ման վրա: Նշ վում է, որ Վե հա ժո ղո վը չի կա րող ըն դու նել Վ րաս
տա նի եւ Ռու սաս տա նի բա ցա հայտ դժկա մութ յու նը հե տաքն նութ յուն անց
կաց նե լու հար ցում, ին չով պետք է բա ցա հայտ վեն պա տե րազ մի ըն թաց քում 
եւ դրա նից հե տո տեղ գտած` մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րը: 
Այդ կա պակ ցութ յամբ Վե հա ժո ղո վը խնդրում է Մի ջազ գա յին քրեա կան դա
տա րա նին` պաշ տո նա պես հե տաքն նութ յուն սկսել 2008թ. օ գոս տոս յան պա
տե րազ մի ըն թաց քում հնա րա վոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի եւ մարդ կութ յան 
դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ: 

Բա նա ձե ւում Ռու սաս տա նի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի դե ֆակ տո իշ խա
նութ յուն նե րը դա տա պարտ վում են այն բա նի հա մար, որ վճռա կա նութ յուն 
չցու ցա բե րե ցին էթ նիկ զտման դեպ քե րը կան խե լու եւ լրջո րեն ու սում ա սի
րե լու գոր ծում: Վե հա ժո ղո վը հի շեց նում է, որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա
ձայն` Ռու սաս տանն այն տա րածք նե րում, որ տեղ առ կա էր իր դե ֆակ տո վե
րահս կո ղութ յու նը, պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում մար դու ի րա վունք նե րի 
եւ հու մա նի տար ի րա վուն քի խախ տում ե րի հա մար: Ափ սո սան քով փաստ
վում է, որ 2008թ. օ գոս տոս յան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից մեկ տա րի 
անց անն շան ա ռա ջըն թաց է ձեռք բեր վել պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րի վե
րաց ման ուղ ղութ յամբ, իսկ մի քա նի շրջան նե րում ի րա վի ճա կը խիստ վատ
թա րա ցել է: Թեեւ Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը կա տա րել են 1633(2008) 
եւ 1647(2009) բա նա ձե ւե րի պա հանջ նե րի զգա լի մա սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
Ռու սաս տանն այդ բա նա ձե ւե րով ստանձ նած պա հանջ նե րի հիմ ա կան 
մա սը չի բա վա րա րել: Նշ վում է, որ ԵԽԽՎն քա ջա տեղ յակ է Ռու սաս տա
նի փաս տարկ նե րին` կապ ված եր կու շրջան նե րի կար գա վի ճա կի նկատ մամբ 
տար բեր դիր քո րո շում ե րի հետ: Ընդգծ վում է, որ հի շա տակ ված պա հանջ
նե րը եր կու շրջան նե րի կար գա վի ճա կի հետ ոչ մի առն չութ յուն չու նեն, հե
տե ւա բար ա նըն դու նե լի են Ռու սաս տա նի հիմ ա վո րում ե րը: Վեր ջինս պար
զա պես քա ղա քա կան կամ քի բա ցա կա յութ յուն է դրսե ւո րում պա տե րազ մի 
հե տե ւանք նե րը վե րաց նե լու գոր ծում:

Շեշ տե լով ՌԴ վե րա բեր յալ բո լոր պա հանջ նե րի լիար ժեք ի րա կա նաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը, Վե հա ժո ղո վը հա տուկ պա հան ջում է ԵՄ միջ նոր դութ
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յամբ ան թե րի կա տա րել զի նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րի պա հանջ նե րը` մաս
նա վո րա պես ռազ մա կան ու ժե րի` նախ նա կան դիր քեր դուրս բեր ման եւ նոր 
մի ջազ գա յին խա ղա ղա պահ ձե ւա չա փի ու ոս տի կա նա կան ու ժե րի ստեղծ
ման մա սով:

2011թ. ապ րի լի 13ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Վ րաս տա նի ստանձ նած 
պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը» թիվ 1801(2011)43 բա նա ձե ւը, ո րում 
ող ջու նե լի է հա մար վում ԵԽԽՎ առ ջեւ ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե
րի ի րա կա նաց ման հա մար Վ րաս տա նի ձեռ նար կած ջան քե րը: Նշ վում է, որ 
թեեւ վրացռու սա կան պա տե րազ մի ազ դե ցութ յունն ու հե տե ւանք նե րը մեծ 
են, այ դու հան դերձ զգա լի է նաեւ ա ռա ջըն թա ցը 2008թ. մշտա դի տարկ ման 
վե րա բեր յալ զե կույ ցից ի վեր: Խ րա խուս վում են իշ խա նութ յուն նե րի այն նա
խա ձեռ նութ յուն նե րը, ո րոնք ուղղ ված են քա ղա քա կան դաշ տում գե րիշ խող 
բե ւե ռաց ման եւ առ ճա կատ ման ի րա վի ճա կի հաղ թա հար մա նը, ընդ դի մութ
յան տե ղի ու դե րի ամ րապնդ մա նը: Վե րա հաս տատ վում է այն հա մոզ մուն
քը, որ երկ րում կեն սու նակ ընդ դի մութ յան առ կա յութ յու նը շատ կա րե ւոր է 
կա յու նութ յան եւ ժո ղովր դա վա րա կան հա մախմբ վա ծութ յան ամ րապնդ ման 
հա մար: Վե հա ժո ղո վի գնա հա տա կա նով` 2010թ. մա յի սի 30ին տե ղի ու նե
ցած տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րը բազ մաբ նույթ եւ կա ռու ցո ղա կան քա ղա
քա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լու ճա նա պար հին կա րե ւո րա գույն քայլ էին: Բա ցի 
դրա նից, Վ րաս տա նում ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան եւ խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րը լուրջ փոր ձութ յուն կլի նեն երկ րում բաց եւ ու ժեղ ժո ղովր
դա վա րա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման տե սանկ յու նից:

Այդ կա պակ ցութ յամբ կոչ է ար վում բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին` մաս
նակ ցել ընտ րա կան օ րենսդ րութ յան բա րե փո խում ե րի խմբի աշ խա տան
քին: Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ աշ խա տան քա յին խում բը պետք է ոչ միայն 
ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նի ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ չա կան կող մի 
վրա, այ լեւ հա մա ձայ նութ յան գա այն ընտ րա կան հա մա կար գի շուրջ, ո րը 
կա րող է վստա հութ յուն ներշն չել բո լոր շա հագր գիռ կող մե րին: Կոչ է ար վում 
ըն դու նել նոր Ընտ րա կան օ րենս գիր քը` նե րա ռե լով Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո
վի ա ռա ջար կութ յուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ընտ րա կան ի րա վուն քին, 
ընտ րա տա րածք նե րի սահ ման նե րի ո րոշ մա նը, ինչ պե սեւ թեկ նա ծու նե րի 

43 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 16, Resolution No 1801(2011)  The honouring of obli
gations and commitments by Georgia. Assembly debate on 13 April 2011 (14th Sitting) (see Doc. 
12554, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Islami and Mr M.A. 
Jensen). Text adopted by the As sembly on 13 April 20 11 (14th Sitting). 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Adopt edText/ta11/ERES1801. htm
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ա ռա ջադր ման ար գել քի վե րաց մա նը: Խ րա խու սե լի են հա մար վում 2010թ. 
հոկ տեմ բե րի 15ին կա տար ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րը, 
ո րոնք ա պա հո վում են ան կախ դա տա կան իշ խա նութ յան ա ռա վել ա մուր 
ե րաշ խիք ներ, զգա լիո րեն մե ծաց նում խորհր դա րա նի դերն ու գոր ծա ռույթ
նե րը եւ ա պա հո վում զսպում ե րի ու հա կակ շիռ նե րի ա ռա վել ընդ լայն ված 
հա մա կարգ: Այ սու հան դերձ` ԽՎն հա մա կար գում ո րոշ ճշգրտում եր ու բա
րե լա վում եր հա վե լե լու անհ րա ժեշ տութ յուն է տես նում, ուս տիեւ կոչ է ա նում 
վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րին` հե տե ւել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա
ջար կութ յուն նե րին, մաս նա վո րա պես վե րա նա յել կա ռա վա րութ յանն անվս
տա հութ յուն հայտ նե լու մե խա նիզ մը, ճշգրտել մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի 
կնքման գոր ծում նա խա գա հի եւ կա ռա վա րութ յան լիա զո րութ յուն նե րի շրջա
նա կը եւ մե ծաց նել խորհր դա րա նի դե րը բյու ջե տա յին հար ցե րի շուրջ ո րո
շում եր կա յաց նե լիս:

Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ Վ րաս տա նում ԶԼՄնե րի ո լոր տի զար գա ցու
մը լա վա գույն օ րի նակն է տա րա ծաշր ջա նում` չնա յած թա փան ցի կութ յան եւ 
բազ մա կար ծութ յան բարձ րաց ման ա ռու մով թե րա ցում ե րի առ կա յութ յա
նը: Ող ջու նե լի են դիտ վում 2010թ. դեկ տեմ բե րի 7ին ա ռա ջին ըն թերց մամբ 
ըն դուն ված օ րեն քը, ո րը վե րա բե րում է ԶԼՄնե րի գույ քա յին սե փա կա նութ
յան թա փան ցի կութ յա նը, ինչ պե սեւ հա տուկ քա ղա քա կան հե ռուս տաա լի քի 
ստեղ ծու մը հան րա յին հե ռար ձա կո ղի ներ քո (Georgian Public Broadcaster), 
հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յան հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ընդ դի մութ յա նը 
հատ կաց ված տե ղե րի ա վե լա ցու մը եւ սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե
րում տեղ գտած` տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի վե րա բեր յալ 
դրույթ նե րը: Հաշ վի առ նե լով Թ բի լի սիի քա ղա քա պե տի ուղ ղա կի ընտ րութ
յան դրա կան փոր ձը, Վե հա ժո ղո վը խոր հուրդ է տա լիս ու սում ա սի րել այն 
կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը նաեւ այլ խո շոր քա ղաք նե րում: 

Խ րա խուս վում է դա տա կան հա մա կար գի ան կա խութ յան ամ րապնդ մանն 
ուղղ ված ջան քե րը, թեեւ հա սա րա կութ յան մեջ շա րու նա կում է ցածր մալ 
դա տա կան հա մա կար գի նկատ մամբ վստա հութ յու նը: Վե հա ժո ղո վը ող ջու
նում է սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յամբ Ար դա րա դա տութ յան գե րա գույն 
խորհր դի ան կա խութ յան բարձ րաց մա նը միտ ված դրույ թը, ըստ ո րի` միայն 
Գե րա գույն դա տա րա նի ան դամ երն են նշա նակ վում նա խա գա հի կող մից: 
Խոր հուրդ է տրվում երկ րի նա խա գա հի կող մից տվյալ ան դամ ե րի նշա նակ
ման լիա զո րութ յուն նե րը նույն պես փո խան ցել Ար դա րա դա տութ յան գե րա
գույն խորհր դին: Ո րոշ վե րա պա հում ե րով ըն դու նե լի է հա մար վում 2010թ. 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում դա տա վոր նե րի պաշ տո նա
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վար ման, նոր Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի եւ դա տա խա զութ յան 
ծա ռա յութ յան մա սին օ րենք նե րի ըն դու նու մը, ինչ պե սեւ կոչ է ար վում ար դա
րա դա տութ յան ան կողմ ա կա լութ յան սկզբունք նե րը հա մա պա տաս խա նեց
նել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6րդ հոդ վա ծին:

Կր կին գո հու նա կութ յուն է հայտն վում իշ խա նութ յուն նե րի ցու ցա բե րած 
քա ղա քա կան կամ քի եւ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ու ժե ղաց ման կա պակ
ցութ յամբ եւ կոչ է ար վում պայ քա րել ոչ միայն ստո րին, այ լեւ վե րին օ ղակ
նե րում այդ չա րի քի վե րաց ման ուղ ղութ յամբ: Այդ հա մա տեքս տում ող ջու նե լի 
են շա հե րի բախ ման ու կո ռուպ ցիա յի մա սին օ րենք նե րում փո փո խութ յուն
նե րի կա տա րու մը, ինչ պես նաեւ Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին օ րեն քի ըն
դու նու մը: Խ րա խու սե լի են նաեւ ոս տի կա նա կան ու ժե րում ի րա կա նաց ված 
զգա լի բա րե փո խում ե րը, սա կայն մտա հո գիչ է հան րա հա վաք նե րի եւ բո
ղո քի ակ ցիա նե րի ըն թաց քում ի րա վա պահ մար մին նե րի ու ժի ան հա մա չափ 
կի րա ռու մը, հատ կա պես այս խնդրին առնչ վող ի րա վա խախ տում ե րի վե
րա բեր յալ բո ղոք նե րի ոչ պատ շաճ քննու մը: Մ տա հո գութ յունն է հայտն վում 
ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից այն գոր ծե րի եր կա րա տեւ ու ա նարդ յու
նա վետ հե տաքն նութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ, ո րոնք ու նեն քա ղա քա կան 
կա րե ւո րութ յուն:

Վե հա ժո ղո վը ցա վում է, որ, չնա յած իր կող մից ար ված բազ մա թիվ կո չե
րին, այդ պես էլ չեն գտնվել ու չեն պատժ վել 2007 եւ 2009 թվա կան նե րի ըն
թաց քում տե ղի ու նե ցած բո ղո քի ակ ցիա նե րի մաս նա կից նե րի վրա կա տար
ված հար ձա կում ե րի մե ղա վոր նե րը: Վ րաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին կոչ է 
ար վում հրա տապ կար գով լու ծել այս հար ցը: ԽՎն  ող ջու նում է իշ խա նութ
յուն նե րի գոր ծադ րած ջան քե րը եւ ցու ցա բե րած քա ղա քա կան կամ քը կա լա
նա վայ րե րում գերբ նա կեց ման եւ կա լա նա վոր նե րի ան բա վա րար պայ ման նե
րի խնդիր նե րի լուծ ման նկատ մամբ: Փաստ վում է, որ Վ րաս տա նը Կով կա սի 
ա մե նա բազ մազգ պե տութ յունն է, այդ իսկ պատ ճա ռով Վե հա ժո ղո վը ող ջու
նում է վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծադ րած ջան քե րը ազ գա յին փոք
րա մաս նութ յուն նե րին վրա ցա կան հան րութ յու նում ին տեգ րե լու գոր ծում: Այդ 
տե սա կե տից ող ջու նե լի է հա մար վում հան դուր ժո ղա կա նութ յան եւ ին տեգր
ման ամ րապնդ ման ազ գա յին հա յե ցա կար գի ըն դու նու մը, ինչ պե սեւ ազ գա
յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի հար ցե րի միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղ ծու մը, ո րը կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին շրջա նա կա յին կոն վեն ցիա յի44 
դրույթ նե րը եւ ըն դու նե լու դրա վե րա բեր յալ ա ռան ձին օ րենք:

44 Framework  C on ve ntion for the Protection of National Minorities, CETS No.: 157
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Վե հա ժո ղո վը մտա հոգ ված է կրո նա կան ա զա տութ յուն նե րի եւ հան դուր
ժո ղա կա նութ յան ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յութ յամբ եւ կոչ է ա նում ըն
դու նել հա մա պա տաս խան օ րենք ներ: Ոչ պա կաս մտա հո գութ յան ա ռար կա է 
այն հան գա ման քը, որ Վ րաս տա նը ԵԽին իր ան դա մակ ցութ յան տաս նամ յա 
ժա մա նա կա հատ վա ծում չի ստո րագ րել Տա րա ծաշր ջա նա յին կամ փոք րա
մաս նութ յուն նե րի լե զու նե րի եվ րո պա կան խար տիան45: Վե հա ժո ղո վը ող ջու
նում է վրա ցա կան իշ խա նութ յան քա ղա քա կան կամ քը մես խե թա կան բնակ
չութ յան հայ րե նա դար ձութ յան խնդրի լուծ ման կա պակ ցութ յամբ եւ կոչ ա նում 
խթա նել եւ գտնել նրանց վե րա դար ձի եւ ին տեգր ման արդ յու նա վետ մե խա
նիզմ եր: Միա ժա մա նակ դա տա պարտ վում են Վ րաս տա նում 2008թ. պա տե
րազ մի եւ եր կու շրջան նե րի զավթ ման արդ յուն քում շա րու նակ վող մար դու 
ի րա վունք նե րի խախ տում ե րը` այդ թվում ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց 
վե րա դար ձի եւ ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քե րը:

Հա մա ձայն թիվ 1683(2009) բա նա ձե ւի` Վե հա ժո ղո վը Վ րաս տա նի իշ
խա նութ յուն նե րին կոչ է ա նում նա խա ձեռ նել վստա հե լի հե տաքն նութ յուն 
մի ջազ գա յին հու մա նի տար ի րա վուն քի եւ մար դու ի րա վունք նե րի բո լոր են
թադր յալ խախ տում ե րի առն չութ յամբ, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 2008թ.ին` 
իր կամ Ռու սաս տա նի կող մից վե րահսկ վող տա րածք նե րում, եւ ան վե րա պա
հո րեն ա պա հո վել մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա նար գել մուտ քը 
եր կու ան ջա տո ղա կան շրջան ներ: Վե րը նշված խնդիր նե րի լուծ ման եւ արդ
յու նա վե տութ յան հաս նե լու հա մար ո րոշ վում է շա րու նա կել մշտա դի տարկ
ման գոր ծըն թաց նե րը եւ ԵԽի առ ջեւ ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի 
կա տար ման հար ցում ա ջակ ցել Վ րաս տա նին: 

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

2008թ. հու նի սի 24ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «ժո ղովր դա վա րա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը Ադր բե ջա նում» թիվ 1614(2008)46 
բա նա ձե ւը, ո րում փաստ վում է, որ Ադր բե ջա նում նավ թի եւ բնա կան գա զի 
ար տա հան ման ա ճող ծա վալ ներն ամ րապն դե ցին տնտե սութ յու նը, ին չի արդ
յուն քում 2007թ. Ադր բե ջա նի ՀՆԱն  ա ճեց 25%ով, սա կայն իշ խա նութ յուն

45 European Charter for Regio na l an d Minority Languages, CETS No.: 148
46 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 17, Resolution No 1614(2008)  The functioning of 
democratic institutions in Azerbaijan. Assembly debate on 24 June 2008 (21st Sitting) (see Doc. 
11627, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Herkel and Mrs 
Jivkova). Text adopted by the Assembly on 24 June 2008 (21st Sitting).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1614.htm
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նե րը կանգ նած էին լուրջ մար տահ րա վեր նե րի առ ջեւ` փոր ձե լով նավ թա յին 
շա հույթ ներն ուղ ղել հա սա րա կութ յան կա յուն զար գաց մա նը: Նշ վում է, որ ԵԽ 
ան դա մակ ցութ յու նից ի վեր Ադր բե ջա նում 2008թ. հոկ տեմ բե րի 15ին տե ղի 
կու նե նան երկ րորդ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը: Հաշ վի առ նե լով, որ 
ԵԽ ան դա մակ ցութ յու նից հե տո ընդ հա նուր առ մամբ տե ղի ու նե ցած ընտ րութ
յուն նե րից եւ ոչ մե կը չի հա մա պա տաս խա նել ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ
նե րին` Վե հա ժո ղովն ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րը կա րե ւո րում է վստա հութ
յան տե սանկ յու նից եւ նշում, որ Ադր բե ջա նը չի կա րող եւս մեկ ան գամ թույլ 
տալ ԵԽ պար տա վո րութ յուն նե րի եւ ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի 
չա փա նիշ նե րի ան տե սում: 2001թ.ին Ադր բե ջա նը` ան դա մակ ցե լով ԵԽին, 
ստանձ նեց ժո ղովր դա վա րութ յան, օ րեն քի գե րա կա յութ յան եւ մար դու ի րա
վունք նե րի եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու պար տա
վո րութ յուն ներ: Սա կայն Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ բա րե փո խում ե րի արդ
յուն քում ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յուն ներն ան բա վա րար են եւ չեն հա մա
պա տաս խա նում օ րեն քի տա ռին ու կի րարկ մա նը, ինչ պե սեւ մտա հո գութ յուն 
է հայտ նում մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կի վատ թա րաց ման առն չութ յամբ, 
ին չը վտան գում է ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում ժո ղովր
դա վա րա կան չա փա նիշ նե րը բա վա րա րե լու` իշ խա նութ յուն նե րի ջան քե րը:

Նշ վում է, որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կութ յու նը ժո ղովր դա վա րաց ման 
գոր ծըն թա ցի խթան ման կոնկ րետ հաշ տեց ման մի ջոց նե րի կա րիք ու նի եւ 
դեռ շատ ա նե լիք կա, որ պես զի խորհր դա րա նը հան րա յին հար թա կի դեր կա
տա րի քա ղա քա կան բա նա վե ճե րի հա մար: Հա մար վում է, որ իշ խող մե ծա
մաս նութ յան ու ընդ դի մութ յան մի ջեւ ինչ պես խորհր դա րա նի ներ սում, այն
պես էլ նրա նից դուրս երկ խո սութ յու նը կբա րե լա վի քա ղա քա կան մթնո լոր տը 
երկ րում եւ կվե րա կանգ նի ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ վստա
հութ յու նը: Բա նա ձե ւում ափ սո սանք է հայտն վում, որ հիմ ա կան ընդ դի մա
դիր կու սակ ցութ յուն նե րը չեն մաս նակ ցել Ընտ րա կան օ րենսգր քի փո փո
խութ յուն նե րի քննարկ մա նը, ո րոնք վե րա բե րում են ընտ րա կան հանձ նա ժո
ղովն ե րի կազ մին, բո ղոք նե րի ու բո ղո քար կում ե րի ըն թա ցա կար գե րին: Վե
հա ժո ղո վը բո լոր ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րին կոչ է ա նում լիար ժեք 
մաս նակ ցել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին եւ ան հա պաղ նշա նա կել ԿԸՀի 
մա ցած 2 ան դամ ե րին, իսկ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին` ե րաշ խա վո
րել ընդ դի մութ յան հան րա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու ի րա վուն քը:

Վե հա ժո ղո վի, ինչ պե սեւ ԵԽ ան դամ պե տութ յան հա մար մտա հո գութ
յան ա ռար կա են խոս քի ա զա տութ յան սահ մա նա փա կում ե րը, ընդ դի մա դիր 
լրագ րող նե րի նկատ մամբ գոր ծադր վող ճնշում ե րը, ա հա բե կում ե րը, ֆի զի
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կա կան ու ժի կի րա ռու մը, ա զա տազրկ ման սպառ նա լիք նե րը, հա վաք նե րի եւ 
ժո ղովն ե րի անց կաց ման ար գելք նե րը: Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ Ադր բե ջա
նը պետք է կա տա րի ԵԽի առ ջեւ ստանձ նած պար տա վո րութ յուն ներն ու 
հանձ նա ռութ յուն նե րը մին չեւ հա ջորդ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ` լու
ծե լով այս խնդիր ներն ա ռանց ձգձգման: Դա տա պարտ վում է ընդ դի մա դիր 
«Ա զադ լիք» (Azadliq) թեր թի նկատ մամբ հեր թա կան հար ձա կու մը եւ, մաս
նա վո րա պես, ձեր բա կա լութ յուն նե րը, լրագ րող նե րի նկատ մամբ դա տա կան   
վա րույ թի ու բռնութ յան դեպ քե րը, ինչ պե սեւ ա հա բե կում ե րը ֆի նան սա կան 
ճնշման մի ջո ցով: Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին կոչ է ար վում պատ շաճ 
հե տաքն նութ յուն ա պա հո վել լրագ րող նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված 
բռնութ յուն նե րի բո լոր դեպ քե րի առ թիվ, նե րառ յալ` Ա գիլ Խա լի լի, ում վեր
ջերս դա նա կա հա րել էին ան հայտ ան ձինք:

Վե հա ժո ղովն ար ձա նագ րում է, որ իշ խա նութ յուն ներն ի րենք եւս ըն դու
նում են Ադր բե ջա նում առ կա լուրջ խնդիր նե րը` կո ռուպ ցիան, դա տա կան   
հա մա կար գի ան կա խութ յան բա ցա կա յութ յու նը, կա մա յա կան եւ քա ղա քա
կան շար ժա ռիթ ներ ու նե ցող դա տա վա րա կան դեպ քե րը: Ադր բե ջա նի իշ
խա նութ յուն նե րին կոչ է ար վում մե ծաց նել ջան քե րը դա տա վոր նե րի շրջա
նում կո ռուպ ցիոն ե րե ւույթ ներն ար մա տա խիլ ա նե լու, երկ րում դա տա կան   
հա մա կար գի բա րե փո խում ե րի եւ բա ցա սա կան վար կա նի շի բա րե լավ ման 
ուղ ղութ յամբ: Փաստ վում է, որ հայտ նի են ի րա վա պահ մար մին նե րում եւ 
զին ված ու ժե րում ինք նա խոս տո վա նութ յուն ներ կամ վկա յութ յուն ներ կոր զե
լու նպա տա կով խոշ տան գում ե րի բազ մա թիվ, իսկ նման չա րա շա հում ե րի 
հա մար պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու սա
կա վա թիվ դեպ քեր:

Վ կա յա կո չե լով «Ադր բե ջա նում քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րի վի ճա
կը» վեր տա ռութ յամբ 1359(2004) բա նա ձե ւի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
1457(2005)47 բա նա ձե ւը եւ այդ երկ րի ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ 1545(2007) բա նա ձե ւը, Վե հա ժո ղո վը չի հա մա րում, որ քաղ
բան տարկ յալ նե րի հար ցը վերջ նա կա նա պես լուծ ված է` չնա յած իշ խա նութ
յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի եւ ի րա վա պաշտ պան նե րից կազմ ված աշ խա տան
քա յին խմբի շրջա նակ նե րում ԵԽԽՎ ադր բե ջա նա կան պատ վի րա կութ յան 
ցու ցա բե րած ջան քե րին: Վե հա ժո ղովն ի գի տութ յուն է ըն դու նում Ադր բե ջա

47 Resolution 1457(2005) Followup to Resolution 1359(2004) on political prisoners in 
Azerbaijan, Assembly debate on 22 Ju ne 2005 (21st Sitting) (see Doc. 10564, report of the Com
mittee on Legal Affairs and Human Rights, r apporteur: Mr Bruce). Text adopted by the Assembly 
on 22 June 2005 (21st Sitting).
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1457.htm
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նի նա խա գա հի 2007թ. դեկ տեմ բե րի 28ի եւ 2008թ. մար տի 18ի հա մա
ներ ման մա սին հրա մա նագ րե րը, ո րոնց արդ յուն քում ա զատ ար ձակ վե ցին 
հա մա պա տաս խա նա բար 114 եւ 59 բան տարկ յալ ներ, այդ թվում 6 լրագ
րող ներ եւ 23 բան տարկ յալ ներ, ո րոնք ընդգրկ ված են ե ղել ի րա վա պաշտ
պան նե րի ցու ցակ նե րում: Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
Սա հա վաթ Գում բա թո վի եւ Ռա միլ Թա ղիե ւի ա զատ ար ձա կու մը: Սա կայն 
ափ սո սանք է հայտն վում 1545(2007) բա նա ձե ւում նշված այն փաս տի կա
պակ ցութ յամբ, որ քաղ բան տարկ յալ ներ եւ ընդ դի մա դիր ե րեք լրագ րող ներ` 
Գա նի մաթ Զա հի դո վը, Սա քիթ Զա հի դո վը եւ Էյ նու լա Ֆա թու լաե ւը, մում են 
ա նա զա տութ յան մեջ: Նշ վում է, որ 2007թ. մա յի սի 8ին հա մա ներ ման արդ
յուն քում ա զատ ար ձակ վե ցին շուրջ 9 հա զար ա զա տազրկ ված ներ, սա կայն 
հա մա նե րու մը չի տա րած վել Վե հա ժո ղո վի կող մից բազ միցս հի շա տակ ված 
ան ձանց վրա: Վե հա ժո ղովն Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին հոր դո րում է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել թիվ 1545(2007) բա նա ձե ւի լույ սի ներ քո ան հա պաղ 
լու ծե լու այդ խնդիր նե րը:

Փաստ վում է, որ խորհր դա րա նի կող մից ըն դուն ված ԸՕն չի ընդգր կել Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի մի շարք ա ռա ջար կութ յուն ներ: Բա նա ձե ւը հի շեց նում 
է, որ ա ռա ջի կա ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման նպա տա կով 
ԿԸՀն պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րաշ խա վո րե լու ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղովն ե րի հա վա սա րակշռ վա ծութ յու նը բո լոր մա կար դակ նե րում, իշ խա նա
կան ու ժե րի գե րակշ ռութ յան բա ցա ռու մը, ան կախ ան դամ ե րի առ կա յութ յու
նը, ղե կա վար մար մի նե րի ար դար բաշ խում ու արդ յու նա վետ բո ղո քարկ ման 
կար գի ա պա հո վու մը: Ընդգծ վում է, որ ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի կա նոն
նե րը պետք է հստա կեց վեն մին չեւ նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի սկիզ բը: 
Նշ վում է, որ Ադր բե ջա նի նա խա գա հը դեռ չի ստո րագ րել ԸՕում փո փո խութ
յուն ներ եւ լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին օ րեն քը, եւ այս ի րա վի ճա կի ա նո
րո շութ յու նը լուրջ մտա հո գութ յան ա ռար կա է, քա նի որ ըստ օ րեն քի` գոր ծող 
նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը պետք է սկսել հու նի սի 16ին:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է 1998թ.ին ըն դուն ված` հա վաք նե րի ա զա տութ
յան մա սին օ րեն քում 2008թ. մա յի սի 30ին կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը` 
հա մա պա տաս խան Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կութ յուն նե րի: Կոչ 
է ար վում ա րագ կի րա ռել այն եւ հար գել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա
կան կոն վեն ցիան, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մեկ
նա բա նութ յուն նե րը, ինչ պե սեւ իշ խա նութ յունընդ դի մութ յուն երկ խո սութ յան 
մի ջո ցով վե րա կանգ նել վստա հութ յան մթնո լոր տը, ա պա հո վել հա վա սար 
հնա րա վո րութ յուն ներ պե տա կան ԶԼՄում, չկրկնել վեր ջին ընտ րութ յուն նե
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րի ժա մա նակ տեղ գտած սխալ նե րը, ա մե նա բարձր մա կար դա կով հայ տա
րա րել 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում ընտ րա կեղ ծա րա րութ
յան նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մա սին: ԽՎն խ րա խու սում է 
իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծադ րած ջան քերն ընդ դեմ փո ղե րի լվաց ման եւ կո
ռուպ ցիա յի, ո րը շա րու նա կում է մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ հան րութ յան 
գրե թե բո լոր շեր տե րում եւ սպառ նում տնտե սա կան ա ճին ու սո ցիալքա ղա
քա կան զար գա ցում ե րին: Ող ջու նե լի է դիտ վում ԵԽի հետ մշակ ված` թա
փան ցի կութ յան եւ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 200711թթ. նոր ազ գա յին
ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը: 

Մաս նա վո րա պես` Վե հա ժո ղո վը կոչ է ա նում խորհր դա րա նին` ըն դու նել 
փո ղե րի լվաց ման, ա հա բեկ չութ յան ֆի նան սա վոր ման դեմ պայ քա րի մա սին, 
շա հե րի բախ ման եւ կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան հա մար ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց պա տաս խա նատ վութ յան մա սին օ րենք ներ` ԵԽ փոր ձա գետ նե րի 
ա ռա ջար կութ յուն նե րին հա մա հունչ, ինչ պե սեւ Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե
րին` ան հա պաղ ի րա կա նաց նել Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի պե տութ յուն նե
րի խմբի (GRECO)48 եւ ԵԽի փո ղե րի լվաց ման ու ա հա բեկ չութ յան ֆի նան
սա վոր ման դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րի գնա հատ ման գծով փոր ձա գետ նե րի 
կո մի տեի (MONEYVAL)49 ա ռա ջար կութ յուն նե րը: Ինչ վե րա բե րում է խոս քի 
ա զա տութ յա նը, Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը պետք է ա պաք րեա կա նաց
նեն զրպար տութ յան վե րա բեր յալ դրույթ նե րը եւ ա պա հո վեն լրագ րող նե րի 
նկատ մամբ ի րա վա խախտ ման դեպ քե րի լիար ժեք բա ցա հայ տու մը: Պա
հանջ վում է փո փո խել Հե ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի մա սին օ րենսդ
րութ յու նը` հա մա պա տաս խա նեց նե լով ԵԽ փոր ձա գետ նե րի ա ռա ջար կութ
յուն նե րին եւ ա պա հո վե լով հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան ան կա խութ յան, 
հե ռար ձակ ման լի ցեն զիա յի տրա մադր ման ար դա րութ յան սկզբունք ներն 
ու վերջ դնել պե տա կան   մի ջամ տութ յա նը: Վե հա ժո ղո վը մտա հո գութ յուն է 
հայտ նում 2008թ. մա յի սի 14ին Խար տիա յի շրջա նի դա տա րա նի ո րոշ ման 
կա պակ ցութ յամբ, ո րով ան վա վեր էր ճա նաչ վել հայտ նի ա պա կու սակ ցա կա
նաց ված տե ղա կան դի տոր դա կան կազ մա կեր պութ յան` Ընտ րա կան դի տոր
դա կան կենտ րո նի (Election Monitoring Centre) գրան ցու մը:

Ինչ վե րա բե րում է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան խա ղաղ 
կար գա վոր մա նը, ա պա Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ կա յուն ժո ղովր դա վա րա
կան զար գա ցու մը չա փա զանց դժվար կլի նի Ադր բե ջա նում, քա նի դեռ երկ
րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը չի վե րա կանգն վել: Ի գի տութ յուն է 

48 Group of States against Corruption (GRECO)
49 Committee of Experts on the Evaluation of AntiMoney Laundering Measures and the 
Financing of Terrorism (MONEYVAL)
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ըն դուն վում 2008թ. մար տի 14ին ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի ըն դու նած` 
«Ադր բե ջա նի գրավ յալ տա րածք նե րի ի րա վի ճա կը» բա նա ձե ւը, ըստ ո րի` 
Ադր բե ջա նում եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի շուրջ զին ված հա կա մար տութ յու նը 
շա րու նա կում է վտան գել մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յունն ու անվ տան գութ
յու նը: Վե հա ժո ղո վը վե րա հաս տա տում է Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յու նը` իր ա ջակ ցութ յու նը հայտ նե լով այդ երկ րի մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված սահ ման նե րի նկատ մամբ եւ պա հան ջե լով ան հա պաղ դուրս բե
րել հայ կա կան ու ժե րը, այս պես կոչ ված, «գրավ յալ տա րածք նե րից»: Վե հա
ժո ղո վը ող ջու նում է Նա խա րար նե րի կո մի տեի շրջա նակ նե րում Ադր բե ջա նի 
եւ Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րար նե րի 2008թ. մա յի սի 6ի հան դի պու մը 
Ստ րաս բուր գում, ո րը կող մե րը հե տա գա յում ո րա կել էին որ պես կա ռու ցո
ղա կան բա նակ ցութ յուն ներ: Կոչ է ար վում Ադր բե ջա նին եւ Հա յաս տա նին` 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին եւ չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս
խան շա րու նա կել հա կա մար տութ յան խա ղաղ լուծ ման աշ խա տանք նե րը:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է Մո նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի` 2007թ. նո յեմ
բե րին Բեռ լի նում «սա ռեց ված հա կա մար տութ յուն ներ» թե մա յի` այդ թվում 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան վե րա բեր յալ լսում եր անց կաց նե
լու նա խա ձեռ նութ յու նը:

2010թ. հու նի սի 24ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը Ադր բե ջա նում» թիվ 1750(2010)50 բա նա
ձե ւը: Ն րա նում նշվում է, որ Ադր բե ջա նը` 2001թ. հուն վա րին ան դա մակ ցե լով 
Եվ րո պա յի խորհր դին, ստանձ նեց պար տա վո րութ յուն ներ` հար գե լու ժո ղովր
դա վա րութ յան եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րը, օ րեն քի գե րա կա յութ յու նը եւ մար
դու ի րա վունք նե րը: Ան դա մակ ցե լուց ի վեր, ինչ պես աս ված է բա նա ձե ւում, 
ԽՎի եւ Ադր բե ջա նի պատ վի րա կութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում 
ըն դուն վել են վեց զե կույց ներ` եր կու սը երկ րում մշտա դի տարկ ման եւ չոր սը 
ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ: 
Վե հա ժո ղովն անհ րա ժեշտ է հա մա րում բնա կա նոն պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, 
որ պես զի ան դա մակ ցութ յու նից հե տո կա յա նա լիք երկ րորդ խորհր դա րա նա
կան ընտ րութ յուն նե րը (2010թ. նո յեմ բե րի 2) հա մա պա տաս խա նեն եվ րո պա
կան չա փա նիշ նե րին եւ ան վե րա պա հո րեն հա մար վեն ա զատ ու ար դար:

50 Տես ̀ հա վե լվ ած, փաստաթուղթ 18, Resolution No 1750(2010)  The functioning of 
democratic institutions in A ze rb ai ja n. Assembly debate on 24 June 2010 (26th Sitting) (see Doc. 
12270, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corappor te ur s: Mr Debono Grech and 
Mr Herkel). Text adopted by the Assembly on 24 June 2010 (26th Sitting)
http:// as se mbly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1750.htm
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Հ ղում կա տա րե լով 2008թ. Ադր բե ջա նում նա խա գա հա կան ընտ րութ
յուն նե րի մշտա դի տարկ ման ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղո վի զե կույ ցին եւ 
2009թ. տե ղա կան ու մար զա յին ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Կոնգ րե սի 
զե կույ ցին` Վե հա ժո ղո վը ո րո շա կի ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագ րել, հատ կա
պես` 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ: Սա կայն ցա վով 
նշվում է, որ այդ ընտ րութ յուն նե րից եւ ոչ մե կը չի հա մա պա տաս խա նում ժո
ղովր դա վա րա կան պա հանջ նե րին: Ար ձա նագր վում է, որ, չնա յած Ադր բե ջա
նի խորհր դա րանն ամ րապն դել է դիր քե րը պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
շար քում, սա կայն դեռ չի հա ջող վում վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նել գոր
ծա դիր մարմ ի նկատ մամբ: Կա րե ւոր է` հզոր նա խա գա հա կան հա մա կարգ 
ու նե ցող երկ րում բա րե լա վել զսպում ե րի եւ հա կակ շիռ նե րի մե խա նիզ մը, 
սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վո րել իշ խա նութ յան տա րան ջատ ման սկզբուն քը, 
ամ րապն դել խորհր դա րա նի դե րը: Ադր բե ջա նի ան դա մակ ցութ յան տաս նամ
յա կի նա խա շե մին Վե հա ժո ղո վը երկ րի ժո ղովր դա վա րութ յան վար կա նի շը 
դարձ յալ վտանգ ված է հա մա րում: Չ նա յած 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ
րութ յուն նե րում ար ձա նագր ված ա ռա ջըն թա ցին, գո յութ յուն ու նեն հա մա
կար գա յին ո րոշ թե րութ յուն ներ, ինչ պես օ րի նակ` մրցակ ցութ յան եւ ի րա կան 
քա ղա քա կան բազ մա կար ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը:

ԽՎն կի սում է Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի այն կար ծի քը, որ թե պետ բա
րե փո խում ե րի արդ յուն քում տեղ են գտել ո րոշ փո փո խութ յուն ներ, սա կայն 
ի րա վի ճա կը բարդ է մում հատ կա պես թեկ նա ծու նե րի գրանց ման, ընտ րար
շա վի ֆի նան սա վոր ման, ընտ րա կան ցու ցակ նե րի, նա խընտ րա կան ար շավ
նե րի սահ մա նա փա կում ե րի, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի կազ մի եւ բո
ղո քարկ ման կար գի վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յան ա ռու մով: Վ կա յա բեր
վում է « Նար մաթ Ա լիեւն ընդ դեմ Ադր բե ջա նի» գոր ծի վե րա բեր յալ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վեր ջերս կա յաց րած վճի ռը. այն 
բա ցա հայ տում է ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի եւ դա տա րան նե րի ա նօ րի
նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք հան գեց րել են դի մո ղի ա զատ ընտ րութ
յան ի րա վուն քի խախտ մա նը: Նա խորդ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե
րից հե տո նկա տե լի է խորհր դա րա նա կան եւ ար տա խորհր դա րա նա կան ընդ
դի մութ յան դիր քե րի թու լա ցու մը, ո րը բե րեց ընտ րութ յուն նե րում ընդ դի մա
դիր թեկ նա ծու նե րի թվի նվազ մա նը` ի վնաս երկ րում ժո ղովր դա վա րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի: Ի գի տութ յուն են ըն դուն վում 2009թ. սահ մա նադ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րը, դրան ցում ո րոշ դրա կան նո րա մու ծութ յուն նե րի առ կա
յութ յու նը, միեւ նույն ժա մա նակ ափ սո սանք է հայտն վում, որ փո փո խութ յուն
նե րի նա խա գի ծը վա ղօ րոք չի ներ կա յաց վել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վին` 
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ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք կա րող էին ա ռանց քա յին նշա նա կութ
յուն ու նե նալ երկ րի ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի եւ ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի բա րե լավ ման տե սա կե տից:

Երկ րում ԶԼՄնե րի ա զա տութ յան վատ թա րաց մամբ մտա հոգ` Վե հա ժո
ղո վը հի շեց նում է Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից 2009թ. դեկ տեմ բե րի 17ին 
ըն դուն ված`«Ադր բե ջա նում ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան մա սին» թիվ 
P7_TA (2009)012051 բա նա ձե ւը: Ող ջուն վում է 2010թ. մար տի 10ին փոխ նա
խա րար նե րի մա կար դա կով ըն դուն ված` 2010թ. խորհր դա րա նա կան ընտ
րութ յուն նե րին օ ժան դա կե լու գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը, ո րով կա նո նա
կարգ վում են ընտ րա կան օ րենսդ րութ յան, վար չա րա րութ յան, անձ նա կազ մի 
վե րա պատ րաստ ման, քա րո զար շա վի լու սա բան ման, ընտ րող նե րի ի րա զեկ
ման, ընտ րա կան խնդիր նե րի ու հան րա յին քննար կում ե րի կազ մա կերպ ման 
հետ կապ ված հար ցե րը: Կոչ է ար վում Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին` հա
մա գոր ծակ ցել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հետ` վե րա նա յե լով Ընտ րա կան 
օ րենս գիր քը, հանձ նա ժո ղովն ե րի կազ մա վոր ման կար գը, թեկ նա ծու նե րի 
գրան ցու մը, դի տորդ նե րի ի րա վունք ներն ու բո ղոք նե րի ըն թա ցա կար գե րը, 
ինչ պե սեւ զերծ մալ ցան կա ցած տե սա կի խտրա կան մո տե ցում ե րից` հա
վա սար հնա րա վո րութ յուն տա լով թեկ նա ծու նե րին, կա նանց, ընդ դի մութ յան 
հա մա կիր նե րին, ԶԼՄնե րին եւ վերսկ սել երկ խո սութ յու նը իշ խող մե ծա մաս
նութ յան ու ընդ դի մութ յան մի ջեւ:

Դա տա պարտ վում են լրագ րող նե րի ձեր բա կա լութ յուն նե րը, ա հա բեկ ման, 
բռնութ յան եւ ֆի զի կա կան սպառ նա լիք նե րի դեպ քե րը: Այդ հա մա տեքս տում 
վկա յա կոչ վում են « Ֆա թու լաեւն ընդ դեմ Ադր բե ջա նի» դա տա կան գոր ծը, 
ինչ պե սեւ եր կու ե րի տա սարդ ակ տի վիստ նե րի` Է մին Մի լիի եւ Ադ նան Հա
ջի զա դեի քրգոր ծե րը, ով քեր ա զա տազրկ ման են դա տա պարտ վել հա մա
պա տաս խա նա բար 2,6 եւ 2 տա րի ժամ կետ նե րով: Ափ սո սանք է հայտն վում 
թա լիշ լեզ վով հրա տա րակ վող « Թո լի շի Սա դո» (Tolyshi Sado) միակ թեր թի 
խմբա գիր Նով րուզ Մա մե դո վի մահ վան կա պակ ցութ յամբ, ո րը վրա է հա
սել ա զա տազրկ ման վայ րում 2009թ. օ գոս տո սին: Ն րա ա նունն ընդգրկ ված 
էր Ադր բե ջա նում ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կազմ
ված քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րի ցու ցա կում: 

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է Ադր բե ջա նի նա խա գա հի հա մա ներ ման արդ
յուն քում մի շարք լրագ րող նե րի` մաս նա վո րա պես լրագ րողբա նաս տեղծ 
Միր զա Զա կի թի, ան կախ լրատ վա մի ջոց նե րից մե կի` «Ա զադ լի քի» խմբա գիր 

51 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 19, European Par li am en t resolution of 17 December 
2009 on Azerbaijan: freedom of expression.
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Ա.ԹՈՐՈՍՅԱՆ	 	 	 2008-2011ԹԹ.	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ	ՄԱԿ-Ի	ԵՎ	
ԵԽԽՎ-Ի	ԿՈՂՄԻՑ	ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ	ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ	ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

Գա նի մաթ Զա հի դո վի, «Ի դեալ» թեր թի խմբա գիր Ա լի Հա սա նո վի եւ« Բի զիմ 
յոլ» թեր թի թղթա կից Մուշ վիգ Հու սեյ նո վի ա զատ ար ձա կու մը, միեւ նույն ժա
մա նակ ցա վում է, որ դեռ շատ լրագ րող ներ գտնվում են ա նա զա տութ յան 
մեջ: ԽՎն նաեւ մտա հոգ ված է ո րոշ լրագ րող նե րի նկատ մամբ զրպար տութ
յան փաս տե րով հա ճա խա ցած ան հա մա չափ բնույ թի քրեա կան պատ ժա մի
ջոց ներ կի րա ռե լու կա պակ ցութ յամբ, եւ վե րա հաս տա տում է իր դիր քո րո
շու մը զրպար տութ յան ա պաք րեա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յան ա ռու մով: 
Իշ խա նութ յուն նե րին կոչ է ար վում ա զատ ար ձա կել Էյ նու լա Ֆա թու լաե ւին, 
ինչ պե սեւ փո փո խութ յուն ներ կա տա րել Ք րեա կան օ րենսգր քում` ա պաք րեա
կա նաց նե լով հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը, եւ ստեղ ծել պայ ման ներ լրագ
րող նե րի մաս նա գի տա կան   աշ խա տանք նե րին իշ խա նութ յուն նե րի մի ջամ
տութ յու նը բա ցա ռե լու հա մար: Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ թրա ֆի կին գի վե
րա բեր յալ օ րենսդ րութ յու նը պետք է հա մա պա տաս խա նեց նել մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի նոր մե րին` մաս նա վո րա պես ԵԽի Մարդ կանց շա հա գործ ման 
(թրա ֆի կին գի) դեմ պայ քա րի մա սին կոն վեն ցիա յի52 դրույթ նե րին եւ ա պա
հո վել դրա արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը:

ԽՎն շ նոր հա վո րում է Ադր բե ջա նին` Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա
նա կան վե հա ժո ղո վի ձե ւա չա փում « Կա նանց ըն տա նե կան բռնութ յան դեմ» 
ծրագ րում եւ «Ըն տա նե կան բռնութ յան մա սին» օ րեն քի մշակ ման գոր ծում 
այդ երկ րի պատ վի րա կութ յան ակ տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար: Ա ռա ջարկ
վում է շու տա փույթ ըն դու նել ըն տա նե կան բռնութ յան ու կան խար գել ման, 
ինչ պե սեւ կա նաց նկատ մամբ բռնութ յան մա սին օ րենք ներ` հա մա պա տաս
խա նեց նե լով դրանք մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին եւ ԵԽի 1635(2008) 
բա նա ձե ւին ու 1847(2008) հանձ նա րա րա կա նին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2008թ. ապ րի լի 17ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «ժո ղովր դա վա րա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը Հա յաս տա նում» թիվ 1609(2008)53 
բա նա ձե ւը` ար ձա նագ րե լով, որ, չնա յած 2008թ. փետր վա րի 19ին Հա յաս

52 Council of Europe Convention o n Ac ti on against Trafficking in Human Beings (CETS No. 
197)
53 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 20, Resolution No 1609(2008)  The functioning of 
democratic institutions in Armenia. Assembly debate on 17 April 2008 (16th Sitting) (see Doc. 
11579, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Georges Colombier 
and Mr John Prescott). Text adopted by the Assembly on 17 April 2008 (16th Sitting).
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/eres1609.htm
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տա նում տե ղի ու նե ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը «անց կաց վե ցին 
հիմ ա կա նում ԵԽ չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան» («administered mostly 
in line with Council of Europe standards»), դի տար կող ժա մա նա կա վոր հանձ
նա ժո ղո վը բա ցա հայ տեց մի շարք խախ տում եր ու թե րա ցում եր, մաս նա
վո րա պես` թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ի րա կա նաց ման 
ան հա վա սար պայ ման նե րը, ընտ րա կան վար չա րա րութ յան ան բա վա րար 
թա փան ցի կութ յու նը եւ բո ղոք նե րի ու գան գատ նե րի քննութ յան գոր ծըն թա
ցում դի մու մա տո ւի հա մար ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ա նարդ յու նա վետ 
մի ջոց նե րի ա պա հո վու մը: Նշ վում է, որ այդ եւ ընտ րա կեղ ծիք նե րի մի շարք 
այլ դեպ քե րը բնավ չնպաս տե ցին ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հան
րութ յան ա ռանց այն էլ խա թար ված վստա հութ յան բարձ րաց մա նը` հա յաս
տան յան հա սա րա կութ յան մի հատ վա ծի շրջա նում հար ցեր ա ռա ջաց նե լով 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քի վստա հե լիութ յան կա պակ ցութ յամբ:

Հան րա յին վստա հութ յան պա կա սը հիմք դար ձավ նախ նա կան արդ յունք
նե րի հրա պա րակ մա նը հա ջոր դած (թեեւ ա ռանց նա խա պես պաշ տո նա պես 
ի րա զե կե լու) խա ղաղ ցույ ցե րի հա մար, ո րոնք իշ խա նութ յուն նե րը հան դուր
ժե ցին 10 օր: Վե հա ժո ղո վը ցավ է հայտ նում ոս տի կա նութ յան եւ ցու ցա
րար նե րի մի ջեւ բա խում ե րի ու 2008թ. մար տի 1ի բռնութ յուն նե րի սրաց
ման կա պակ ցութ յամբ, ո րի հե տե ւան քով զոհ վեց 10 մարդ եւ շուրջ 200ը 
ստա ցան մարմ ա կան վնաս վածք ներ: Մար տի 1ի ող բեր գա կան դեպ քե րին 
հան գեց րած հան գա մանք նե րը, դրանց նկատ մամբ իշ խա նութ յուն նե րի ար
ձա գան քը, այդ թվում` 2008թ. մար տի 120ը Ե րե ւան քա ղա քում ար տա
կարգ ի րա վի ճակ մտցնե լու եւ ոս տի կա նութ յան կող մից են թադ րա բար ան
հա մա չափ ուժ գոր ծադ րե լու հար ցը լուրջ տա րա ձայ նութ յուն նե րի տե ղիք են 
տա լիս եւ անհ րա ժեշտ է այդ ա մե նը վստա հե լի ու ան կախ քննութ յան են
թար կել: Վե հա ժո ղո վը դա տա պար տում է բազ մա թիվ ան ձանց` այդ թվում 
ընդ դի մութ յան ա վե լի քան հար յուր հա մա խոհ նե րի եւ խորհր դա րա նի ե րեք 
ան դամ ե րի ձեր բա կա լու մը, շա րու նակ վող կա լա նա վո րում երն այն պի սի 
մե ղադ րանք նե րի հի ման վրա, ո րոնց մի մասն ա ռե րե ւույթ ար հես տա կան են 
եւ պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րով: Սա, բա նա ձե ւի գնա
հատ մամբ, իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ընդ դի մութ յան փաս տա ցի հե տապն
դում է նշա նա կում:

Ող ջու նե լի է հա մար վում այն, որ ԱԺում ներ կա յաց ված հինգ կու սակ ցութ
յուն նե րից չոր սը նո րըն տիր նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
2008թ. մար տի 21ին ստո րագ րե ցին քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մա վո րե
լու մա սին հա մա ձայ նա գիր, ո րի նպա տակն էր լու ծել երկ րում ծա ռա ցած քա
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ղա քա կան խնդիր նե րը: Այ դու հան դերձ, աս ված է բա նա ձե ւի շա րու նա կութ
յան մեջ, դե ռեւս անհ րա ժեշ տութ յուն կա Հա յաս տա նում առ կա քա ղա քա կան 
ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու հա մար երկ խո սութ յուն հաս տա տել կոա լի ցիա յի 
եւ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան մի ջեւ, ինչ պե սեւ ար տա խորհր դա րա
նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հետ: 2008թ. մար տի 1ի ող բեր գա կան դեպ քե
րով իր կի զա կե տին հա սած հան րա յին վրդով մուն քի պոռթկ ման հա մա տեքս
տում Վե հա ժո ղո վը հա մա րում է, որ քա ղա քա կան ճգնա ժա մի հիմ ա րար եւ 
խոր քա յին պատ ճա ռը պե տութ յան ա ռանց քա յին հաս տա տութ յուն նե րի ան
կա րո ղութ յունն է` ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լիս լիո վին պահ պա նե
լու ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րը, օ րեն քի գե րա կա յութ յան ու մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան սկզբունք նե րը: Նշ վում է, որ ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղովն առ այ սօր չի կա րո ղա ցել կա տա րել իր հիմ ա կան դե րը, այն է` ծա ռա
յել որ պես հար թակ տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ քա ղա քա կան բա
նա վե ճի եւ փոխ զի ջում ե րի ձե ւա վոր ման հա մար:

Առ կա քա ղա քա կան հա մա կար գը` հիմ վե լով «ա մեն ինչ բա ժին է հաս
նում հաղ թո ղին» (winner takes all) մո տեց ման վրա, ըստ էութ յան, բա ցա ռում 
է ընդ դի մութ յան ո րե ւէ մաս նակ ցութ յուն ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա
ցին եւ երկ րի կա ռա վար մա նը: Դ րա արդ յուն քում Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
տար րա պատ կե րի մի զգա լի մա սը ներ կա յաց ված չէ ըն թա ցիկ գու մար ման 
Ազ գա յին ժո ղո վում: Ըստ բա նա ձե ւի` ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ 
հան րութ յան վստա հութ յան պա կասն ընդ հա նուր առ մամբ նսե մաց նում է 
նաեւ ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի նկատ մամբ հայ հան րութ յան մի մա սի 
վստա հութ յու նը: Նշ վում է, որ խնդիրն ա վե լի է բար դա նում ան կողմ ա կալ 
ընտ րա կան վար չա րա րութ յան բա ցա կա յութ յան, ընտ րա կան բո ղոք նե րի եւ 
գան գատ նե րի ա նարդ յու նա վետ քննութ յան եւ քվեա թեր թիկ նե րի հաշ վար կի 
ու արդ յունք նե րի աղ յու սա կա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի ոչ բա վա րար թա
փան ցի կութ յան պատ ճա ռով:

Հա կա ռակ հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց ված օ րենսդ րա կան բա րե փո խում
նե րի, դա տա րան նե րը տա կա վին չու նեն ան կա խութ յան անհ րա ժեշտ մա
կար դակ, որ պես զի հան րութ յա նը վստա հութ յուն ներշն չի ի րենց նկատ մամբ` 
որ պես ան կողմ ա կալ դա տա կան մար մին նե րի, այդ թվում` ընտ րա կան գոր
ծըն թա ցում: Դ րա նով է բա ցատր վում ընտ րութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ 
դա տա կան ատ յան ներ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի սա կավ թվա քա նա կը: Դա
տա րան նե րի ոչ բա վա րար չա փով ան կախ լի նե լու վկա յութ յուն է նաեւ այն 
փաս տը, որ վեր ջին ներս, ըստ ե րե ւույ թին, հար ցա կա նի տակ չեն առ նում ան
ձանց նախ նա կան կա լան քի տակ պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը եւ, որ պես 
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կա նոն, բա վա րա րում են դա տա խազ նե րի հա մա պա տաս խան միջ նոր դութ
յուն նե րը` հա վուր պատ շա ճի քննութ յան չեն թար կե լով ներ կա յաց վող հիմ ա
վո րում ե րը, ինչ պես պա հանջ վում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 5րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տով: Փաստ վում է, որ թեեւ գո յութ յուն 
ու նի այ լա կար ծիք ու ան կախ տպա գիր մա մուլ, իշ խա նութ յուն նե րի կող մից 
է լեկտ րո նա յին ԶԼՄնե րի եւ նրանց գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող մար
մին նե րի հան դեպ ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղութ յան ցածր մա կար դա կը, 
ինչ պե սեւ իս կա պես ան կախ ու բազ մա կար ծութ յուն ա պա հո վող հան րա յին 
հե ռար ձա կո ղի բա ցա կա յութ յու նը խո չըն դո տում են լրատ վա մի ջոց նե րի դաշ
տում բազ մա կար ծութ յան ձե ւա վոր մա նը եւ խո րաց նում քա ղա քա կան հա
մա կար գի նկատ մամբ հան րութ յան անվս տա հութ յու նը:

ԽՎն ն կա տում է, որ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ա վար տից մի քա նի օր 
ա ռաջ` 2008թ. մար տի 17ին, Ազ գա յին ժո ղո վը Կա ռա վա րութ յան ա ռա ջար
կով հրա վիր ված ար տա կարգ նիս տի ըն թաց քում ըն դու նեց մի շարք փո փո
խութ յուն ներ « Ժո ղովն եր, հան րա հա վաք ներ, եր թեր եւ ցույ ցեր անց կաց նե
լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րոնք էա պես սահ մա նա փա կում են հա վաք նե րի 
ա զա տութ յան ի րա վուն քը եւ իշ խա նութ յուն նե րին մեծ հա յե ցո ղա կան լիա
զո րութ յուն ներ վե րա պա հում` ար գե լե լու քա ղա քա կան ժո ղովն երն ու ցույ ցե
րը: Հե տե ւա բար, դրանք հա կա սում են եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին, ո րոնք 
ամ րագր ված են Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 11րդ 
հոդ վա ծում, ինչ պե սեւ հա կա սում են ՀՀի` որ պես ԵԽ ան դամ պե տութ յան, 
պար տա վո րութ յուն նե րի ու հանձ նա ռութ յուն նե րի ո գուն: Վե նե տի կի հանձ
նա ժո ղո վը եւ ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու մար դու 
ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կը (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ)54 նույն պես հա մա տեղ եզ րա կա
ցութ յան նա խագ ծում նշել են, որ այդ փո փո խութ յուն ներն ա նըն դու նե լի են:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է պաշ տո նի ստանձն ման ժա մա նակ նո րըն տիր նա
խա գա հի խոս քում ար տա հայտ ված մտադ րութ յու նը` « Ժո ղովն եր, հան րա հա
վաք ներ, եր թեր եւ ցույ ցեր անց կաց նե լու մա սին» ՀՀ օ րենքն ամ բող ջո վին հա մա
պա տաս խա նեց նել եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին, եւ խրա խու սում այս հար ցում 
Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա խո րաց ման 
պատ րաս տա կա մութ յու նը: Միա ժա մա նակ ԽՎն` Հա յաս տա նի պար տա վո
րութ յուն նե րի ու հանձ նա ռութ յուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ իր ըն դու նած 
1532(2007) բա նա ձե ւի հղմամբ, կրկին ան գամ կոչ է ա նում Հա յաս տա նի իշ խա
նութ յուն նե րին` ան հա պաղ ի րա կա նաց նել հե տեւ յալ բա րե փո խում ե րը.

54 Organization for Security and Cooperation in Europe’s Office for Democratic Institu
tions and Human Rights (OSCE/ODIHR)
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քա ղա քա կան հա մա կար գում պատ շաճ տեղ եւ ի րա վունք ներ սահ1. 
մա նել ընդ դի մութ յան հա մար,

հիմ ո վին բա րե փո խել ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը` նպա տակ հե տապն2. 
դե լով ա պա հո վել ո րե ւէ քա ղա քա կան ու ժի հսկո ղութ յու նից ընտ րութ յուն նե
րի կազ մա կերպ ման եւ անց կաց ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե
րի ան կա խութ յունն ու ա զա տութ յու նը, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վար չա րա
րութ յան լիա կա տար թա փան ցի կութ յու նը, հատ կա պես` քվեա թեր թիկ նե րի 
հաշ վար կի եւ արդ յունք նե րի աղ յու սա կա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի ա ռու մով, 
ստեղ ծել բո ղո քարկ ման եւ գան գա տարկ ման այն պի սի հա մա կարգ, ո րում 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րը հնա րա վո րինս լիար ժե քո րեն կկա
րո ղա նան ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն ստա նալ են թադր յալ ընտ րա խախ
տում ե րի դեպ քում, ինչ պե սեւ գործ նա կա նում հա վա սար հնա րա վո րութ յուն
ներ ե րաշ խա վո րել քա ղա քա կան բո լոր ու ժե րին` թե՛ պաշ տո նա կան քա րո
զար շա վի ըն թաց քում եւ թե՛ դրան նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում,

ե րաշ խա վո րել Հե ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի ազ գա յին հանձ նա3. 
ժո ղո վի, ինչ պես նաեւ Հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յան ու ռա դիո յի խորհր
դի ան կա խութ յու նը քա ղա քա կան շա հե րից, վե րա նա յել նշված մար մին նե րի 
կազ մա վոր ման կար գը` ե րաշ խա վո րե լով դրան ցում հայ հա սա րա կութ յան 
ի րա կան ներ կա յաց վա ծութ յու նը: Այս ո լոր տում ան վե րա պա հո րեն հաշ վի 
առ նել Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի եւ ԵԽ փոր ձա գետ նե րի ա ռա ջար կութ յուն
նե րը, քայ լեր ձեռ նար կել` ա պա հո վե լու հա մար հան րա յին հե ռուս տա տե սութ
յան եւ ռա դիո յի ան կա խութ յունն ու բազ մա կար ծութ յու նը ա մե նօր յա գոր ծու
նեութ յան մեջ, դա դա րեց նել հար կա յին մար մին նե րի ճնշում երն ընդ դի մա
դիր է լեկտ րո նա յին եւ տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րի նկատ մամբ,

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 11րդ հոդ վա4. 
ծին հա մա հունչ ե րաշ խա վո րել հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը թե՛ օ րեն քով, թե՛ 
գործ նա կա նա պես: Այդ կա պակ ցութ յամբ ու ժը կորց րած ճա նա չել « Ժո ղովն եր, 
հան րա հա վաք ներ, եր թեր եւ ցույ ցեր անց կաց նե լու մա սին» օ րեն քում ԱԺի 
կող մից վեր ջերս կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը` հա մա պա տաս խա նեց նե
լով դրանք Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջարկ նե րի ո գուն,

նոր թափ հա ղոր դել դա տա կան հա մա կար գի ի րա կան ան կա խութ5. 
յան հաս նե լու եւ դա տա րան նե րի նկատ մամբ հան րութ յան վստա հութ յան 
մա կար դա կը բարձ րաց նե լու ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րին,

բա ցա ռել կա մա յա կան ձեր բա կա լում ե րը, ինչ պես նաեւ` ձեր բա կալ6. 
ված նե րի նկատ մամբ ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի ե րե ւույթ նե րը հատ
կա պես ոս տի կա նութ յու նում պահ վե լու ըն թաց քում: Թե՛ օ րեն քով, թե՛ գործ
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նա կա նա պես ե րաշ խա վո րել ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ 
հան րա յին վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վետ մե խա նիզմ եր:

Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ ընդ դի մա դիր բո լոր ու ժերն ի րենց հեր թին 
պետք է ճա նա չեն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րով հաս տատ
վե ցին ընտ րութ յուն նե րի` ԿԸՀի հայ տա րա րած արդ յունք նե րը: Դա չպետք 
է մեկ նա բա նել որ պես դա տա րա նի ո րոշ ման էութ յան հետ հա մա ձայն վե լու 
պար տա վո րութ յուն: Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից ներն ի րա
վունք ու նեն վի ճար կել այդ ո րո շում ի րենց հա սա նե լի ի րա վա կան մի ջոց նե
րով` այդ թվում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նով: Վե հա
ժո ղո վը կար ծում է, որ հույժ անհ րա ժեշտ բա րե փո խում երն ի րա գոր ծե լու 
եւ Հա յաս տա նին ա ռաջ շարժ վե լու հնա րա վո րութ յուն տվող միակ ու ղին հայ 
հա սա րա կութ յան քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ բաց եւ կա ռու ցո ղա կան երկ
խո սութ յան նա խա ձեռ նում է: Ա վե լի քան մեկ տա րի ա ռաջ Վե հա ժո ղո վը 
թիվ 1532(2007) բա նա ձե ւում ընդգ ծել էր այդ պի սի երկ խո սութ յան անհ րա
ժեշ տութ յու նը` որ պես սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րի արդ յու նա վետ 
ի րա կա նաց ման նա խադր յա լի: Հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նում քա ղա քա
կան տար րա պատ կե րի հա մա պա տաս խան մա սը ներ կա յաց ված չէ ըն թա ցիկ 
գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վում` այդ երկ խո սութ յա նը պետք է մաս նակ ցեն 
թե՛ խորհր դա րա նա կան եւ թե՛ ար տա խորհր դա րա նա կան քա ղա քա կան ու
ժե րը: Վե հա ժո ղո վը պատ րաստ է որ պես միջ նորդ հան դես գա լու տար բեր 
ու ժե րի մի ջեւ եւ այս գոր ծըն թա ցում ա պա հո վե լու ԵԽի փոր ձա գի տա կան 
մար մին նե րի, հատ կա պես Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ներգ րա վու մը: Վե հա
ժո ղո վը նման երկ խո սութ յան մեկ նար կի եւ հա ջո ղութ յան հա մար անհ րա
ժեշտ է հա մա րում ա ռաջ նա հերթ կար գով մի շարք պայ ման նե րի ա պա հո
վու մը, ո րոնք կնպաս տեն ընդ դի մութ յան վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը եւ 
կհիմ ա վո րեն իշ խող մե ծա մաս նութ յան` հե տա գա բա րե փո խում եր ի րա կա
նաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յան լրջութ յու նը:

Կա րե ւոր է դիտ վում մար տի 1ի ի րա դար ձութ յուն նե րի եւ դրանց հան
գեց րած հան գա մանք նե րի (նե րառ յալ` ոս տի կա նութ յան կող մից են թադ րա
բար ան հա մա չափ ուժ կի րա ռե լու եւ ցու ցա րար նե րի կող մից գոր ծադր ված 
բռնութ յան ե րե ւույթ նե րը) ան կախ, թա փան ցիկ եւ վստա հե լի հե տաքն նութ
յան ան հա պաղ ի րա կա նա ցու մը: Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պետք է պատ
րաստ լի նի մո նի թո րին գի են թար կե լու եւ ա ջակ ցե լու նման հե տաքն նութ յան 
անց կաց մա նը: Անհ րա ժեշտ է հա մար վում ան հա պաղ ա զատ ար ձա կել այն 
ան ձանց, ով քեր կա լա նա վոր վել են ար հես տա կան եւ քա ղա քա կան շար ժա
ռիթ ներ ու նե ցող մե ղադ րանք նե րով կամ նրանց, ով քեր անձ նա պես չեն կա
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տա րել ո րե ւէ բռնի գոր ծո ղութ յուն կամ դրա հետ կապ ված լուրջ հան ցանք ներ: 
Նշ վում է, որ ե թե չա պա հով վեն վե րո հիշ յալ պայ ման նե րը եւ ՀՀ քա ղա քա կան 
ու ժե րի մի ջեւ բաց երկ խո սութ յուն չծա վալ վի վե րը նշված բա րե փո խում ե րի 
վե րա բեր յալ, ա պա կաս կա ծի տակ կհայտն վի Հա յաս տա նի` որ պես ԵԽ ան
դամ պե տութ յան, վստա հե լիութ յու նը: Եվ Վե հա ժո ղո վը հար կադր ված կլի
նի 2008թ. հու նիս յան նստաշր ջա նի բաց ման ժա մա նակ վե րա նա յել ԽՎում 
ՀՀ պատ վի րա կութ յան քվեար կե լու ի րա վուն քը կա սեց նե լու հնա րա վո րութ
յու նը, ե թե մինչ այդ վե րը հի շա տակ ված պա հանջ նե րի ուղ ղութ յամբ ձեռք 
չբեր վի նկա տե լի ա ռա ջըն թաց: Նշ վում է, որ Վե հա ժո ղո վը կշա րու նա կի Մո
նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի տրա մադ րած տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա 
ու շադ րութ յամբ հե տե ւել Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի ճա կին:

2008թ. հու նի սի 25ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց « Հա յաս տա նի կող մից Վե հա-
ժո ղո վի 1609(2008) բա նա ձե ւի կա տար ման մա սին» թիվ 1620(2008)55 
բա նա ձե ւը: Ն րա նում նշվում է, որ 2008թ. ապ րի լի 17ին ըն դուն վեց «ժո
ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը Հա յաս տա նում» 
ան վան յալ 1609(2008) բա նա ձե ւը, ո րում շա րադր ված են Հա յաս տա նում նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին հա ջոր դած քա ղա քա կան ճգնա ժա մի հաղ
թա հար ման հա մար անհ րա ժեշտ հե տեւ յալ 4 կոնկ րետ պա հանջ նե րը. 

Եվ րո պա յի խորհր դի Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջարկ նե րին 1. 
հա մա հունչ` ու ժը կորց րած ճա նա չել « Ժո ղովն եր, հան րա հա վաք ներ, եր թեր 
եւ ցույ ցեր անց կաց նե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում 2008թ. մար տի 17ին կա
տար ված փո փո խութ յուն նե րը,

ան հա պաղ նա խա ձեռ նել 2008թ. մար տի 1ի ի րա դար ձութ յուն նե րի 2. 
եւ դրանց հան գեց րած հան գա մանք նե րի ան կախ, ան կողմ ա կալ եւ վստա
հե լի հե տաքն նութ յուն,

ա զատ ար ձա կել բո լոր այն ան ձանց, ով քեր կա լա նա վոր վել են ար հես3. 
տա կան ու քա ղա քա կան շար ժա ռիթ ներ ու նե ցող մե ղադ րանք նե րով եւ անձ
նա պես չեն կա տա րել ո րե ւէ բռնի գոր ծո ղութ յուն կամ ծանր հան ցանք ներ,

Հա յաս տա նում գոր ծող բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ նա խա ձեռ4. 
նել բաց եւ լուրջ երկ խո սութ յուն բա նա ձե ւի 8րդ կե տում Վե հա ժո ղո վի պա
հան ջած այն բա րե փո խում ե րի շուրջ, ո րոնք առնչ վում են քա ղա քա կան հա

55 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 21, Resolution No 1620(2008)  Implementation by 
Armenia of Assembly Resolution 1609(2008). Assembly debate on 25 June 2008 (24th Sitting) 
(see Doc. 11656, report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by 
Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Colombier 
and Mr Prescott). Text adopted by the Assembly on 25 June 2008 (24th Sitting).
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1620.htm
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մա կար գին, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցին, լրատ վա մի ջոց նե րի ա զա տութ յանն 
ու այ լա կար ծութ յա նը, հա վաք նե րի ա զա տութ յա նը, դա տա կան հա մա կար գի 
ան կա խութ յա նը եւ ոս տի կա նութ յան գոր ծե լա կեր պին:

 Թիվ1609(2008) բա նա ձե ւում Վե հա ժո ղո վը եզ րա կաց րել էր, որ Հա յաս
տա նի` որ պես ԵԽ ան դամ պե տութ յան, վստա հե լիութ յու նը կաս կա ծի տակ 
է մում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վե րո հիշ յալ պայ ման նե րը չեն ա պա
հով վել, ին չի պատ ճա ռով էլ ո րո շեց 2008թ. հու նիս յան նստաշր ջա նի բաց
ման ժա մա նակ դի տար կել Վե հա ժո ղո վում Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յան 
քվեար կե լու ի րա վուն քը կա սեց նե լու հնա րա վո րութ յու նը, ե թե մինչ այդ ձեռք 
չբեր վի նկա տե լի ա ռա ջըն թաց:

Վե հա ժո ղո վը դրա կան է գնա հա տում, որ թիվ 1609(2008) բա նա ձե ւի 
ըն դու նու մից հե տո իշ խա նութ յուն նե րի մի քա նի բարձ րաս տի ճան ներ կա
յա ցու ցիչ ներ` այդ թվում hան րա պե տութ յան նա խա գա հը եւ Ազ գա յին ժո
ղո վի նա խա գա հը, հրա պա րա կավ նշել են, որ ու նեն քա ղա քա կան կամք եւ 
մտադ րութ յուն` բա վա րա րե լու ԽՎի պա հանջ նե րը: Ինչ վե րա բե րում է թիվ 
1609(2008) բա նա ձե ւում թվարկ ված պա հանջ նե րի կա տար մա նը, ա պա 
ող ջու նե լի է հա մար վում « Ժո ղովն եր, հան րա հա վաք ներ, եր թեր եւ ցույ ցեր 
անց կաց նե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին 
օ րեն քի նա խագ ծի ըն դու նու մը, ո րը հա մա հունչ է ԵԽ չա փա նիշ նե րին, ուս
տի այդ ա ռու մով Վե հա ժո ղո վի ներ կա յաց րած պա հանջն իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից կա տար վել է: Վե րա հաս տատ վում է այն պա հան ջը, որ ՀՀն պետք է 
գործ նա կա նո րեն ե րաշ խա վո րի հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը: Վե հա ժո ղո վի 
պնդմամբ` Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը պետք է հա մա ձայն վե րը նշված 
օ րեն քի ե րաշ խա վո րեն, որ ան հար կի սահ մա նա փա կում եր չեն կի րառ վի 
ընդ դի մութ յան կող մից կազ մա կերպ վող հան րա հա վաք նե րի նկատ մամբ` 
հատ կա պես հան րա հա վաք նե րի անց կաց ման վայ րե րի ա ռու մով: Այդ տե սա
կե տից ող ջու նե լի է այն փաս տը, որ 2008թ. հու նի սի 20ին ընդ դի մութ յան 
կազ մա կեր պած հան րա հա վաքն ան ցավ ա ռանց խո չըն դոտ նե րի, ինչ պե սեւ 
այն, որ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վում, թեեւ շատ ու շա ցած, ստեղծ վեց 2008թ. մար
տի 12ի դեպ քե րը եւ դրանց հան գեց րած պատ ճառ ներն ու սում ա սի րող 
ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղով:

Հաշ վի առ նե լով, որ հե տաքն նող հանձ նա ժո ղովն ըն դա մե նը վեր ջերս է 
կազ մա վոր վել, Վե հա ժո ղո վը չի կա րող այս պա հին գնա հա տել նրա ան կա
խութ յան, թա փան ցի կութ յան եւ վստա հե լիութ յան չա փո րո շիչ նե րը: Նշ վում է, 
որ հանձ նա ժո ղո վի ձե ւա չա փը եւ կազմ ինք նին չեն ե րաշ խա վո րում հանձ
նա ժո ղո վի ան կա խութ յու նը եւ ան կողմ ա կա լութ յու նը, ուս տիեւ` վստա հե
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լիութ յու նը հայ հան րութ յան հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեութ յան հա
մար որ պես օ րի նակ պետք է ծա ռա յեն Ընտ րա կան օ րենսգր քի բա րե փոխ
ման նպա տա կով ԱԺում ստեղծ ված խմբի աշ խա տան քա յին մե թոդ նե րը, 
որն իր ո րո շում ե րը, որ պես կա նոն, կա յաց նում է խորհր դակ ցա կան ձայ նի 
հի մունք նե րով: Հանձ նա ժո ղո վի լիա զո րութ յուն նե րի մեջ պետք է հստա կո րեն 
նշվի, որ այն ի րա վունք ու նի քննե լու 2008թ. մար տի 1ի դեպ քե րին հան գեց
րած հան գա մանք նե րը, ինչ պե սեւ ան մի ջա պես դրանց հա ջոր դած ի րա դար
ձութ յուն նե րը` հատ կա պես ընդ դի մութ յան ակ տի վիստ նե րի կա լա նա վոր ման 
ու նրանց ներ կա յաց ված մե ղադ րանք նե րի ա ռու մով, իսկ Մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նը պետք է ի պաշ տո նե հրա վիր վի մաս նակ ցե լու հանձ նա
ժո ղո վի աշ խա տան քին` խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով: Կոչ է ար
վում բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին` կա ռու ցո ղա բար մաս նակ ցել հե տաքն նող 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին: 

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է վեր ջին զար գա ցում երն այն ան ձանց ա զատ 
ար ձակ ման առն չութ յամբ, ով քեր կա լա նա վոր վել էին ար հես տա կան եւ քա
ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րով եւ անձ նա պես չէին կա տա րել ո րե ւէ բռնի գոր ծո
ղութ յուն կամ ծանր հան ցանք ներ: Այ դու հան դերձ, այս խնդրի կա պակ ցութ
յամբ ձեռք բեր ված ա ռա ջըն թա ցը, ըստ ԽՎի, բա վա րար չէ` ա պա հո վե լու 
հա մար Վե հա ժո ղո վի պա հանջ նե րի լիար ժեք կա տա րու մը: Հա մար վում է, որ 
այն գոր ծե րը, ո րոնք դեռ նա խաքն նութ յան փու լում են, պետք է փա կել կամ 
ա րագ կեր պով ու ղար կել դա տա րան` ա պա հո վե լու ող ջա միտ ժամ կետ նե րում 
ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը` հա մա ձայն Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի: Փաստ վում է, որ այն 
ան ձանց նկատ մամբ հա րուց ված գոր ծե րը, ով քեր հիմ ա կա նում մե ղադր
վում են Ք րեա կան օ րենսգր քի 300 եւ 225 հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման մեջ, պետք է կար ճել, բա ցա ռութ յամբ 
այն դեպ քե րի, ե թե առ կա են հիմ ա վոր ա պա ցույց ներ, որ մե ղադր յալ ներն 
անձ նա պես կա տա րել են բռնի գոր ծո ղութ յուն ներ կամ հրա մա յել, դրդել կամ 
օ ժան դա կել դրանց կա տար մա նը: Ա նըն դու նե լի է հա մար վում այն դա տավ
ճի ռը, ո րը հիմ ված է բա ցա ռա պես մեկ ոս տի կա նի ցուց մուն քի վրա` ա ռանց 
լրա ցու ցիչ հիմ ա վո րող ա պա ցույց նե րի: Նշ վում է, որ Ազ գա յին ժո ղո վը պետք 
է ի գի տութ յուն ըն դու նի Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի բա ցա սա կան կար ծի քը 
Ք րեա կան օ րենսգր քի 225, 225(1), 301 եւ 301(1) հոդ ված նե րում ա ռա ջարկ
ված փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

Ող ջուն վում են իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ նար կած մի շարք նա խա ձեռ նութ
յուն նե րը Վե հա ժո ղո վի պա հան ջած բա րե փո խում ե րի շուրջ երկ խո սութ յուն 
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սկսե լու ուղ ղութ յամբ եւ ընդգծ վում, որ Ընտ րա կան օ րենսգր քի բա րե փոխ
ման նպա տա կով ԱԺում ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբի գոր ծե լա կեր պը 
կա րող է օ րի նակ ծա ռա յել խնդրո ա ռար կա բա րե փո խում ե րի շուրջ երկ խո
սութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Կոչ է ար վում բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին` 
օգտ վե լով իշ խա նութ յուն նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յու նից, ներգ րավ վել 
բա րե փո խում ե րի վե րա բեր յալ բաց, կա ռու ցո ղա կան եւ լուրջ երկ խո սութ յան 
մեջ: Ափ սո սանք է հայտն վում, որ ոչ բո լոր ընդ դի մա դիր ու ժերն են ճա նա չել 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րը հաս տա տել է ընտ րութ յուն նե
րի` ԿԸՀի հրա պա րա կած արդ յունք նե րը: Ափ սո սան քով նշվում է, որ այդ նա
խա ձեռ նութ յուն նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցին ընդ դի մութ յան մաս նակ ցութ
յու նը ո րո շա կիո րեն սահ մա նա փակ է ե ղել` նաեւ պայ մա նա վոր ված իշ խա
նութ յուն նե րի հետ երկ խո սութ յու նը բոյ կո տե լու` ընդ դի մութ յան ո րոշ մամբ:

Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ 2008թ. մար տի 1ի ի րա դար ձութ յուն նե րի 
առն չութ յամբ ընդ դի մութ յան կողմ ա կից նե րի կա լա նա վո րու մը եւ նրանց 
նկատ մամբ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ նե րի ար ձա կու մը վի ճա հա րույց հան
գա մանք կլի նի, ո րը կշա րու նա կի լար վա ծութ յուն ա ռա ջաց նել ընդ դի մութ յան 
եւ իշ խա նութ յուն նե րի հա րա բե րութ յուն նե րում եւ կա րող է խո չըն դո տել ՀՀ
ում անհ րա ժեշտ բա րե փո խում ե րի շուրջ կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ յան 
ծա վալ մա նը: Ուս տի կոչ է ար վում Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին` որ պես 
բա րի կամ քի ար տա հայ տութ յուն դի տար կել առ կա բո լոր ի րա վա կան մի ջոց
նե րը` նե րառ յալ հա մա նե րու մը, ներ ման հրա մա նագ րե րը կամ մե ղադ րանք
նե րից ա զա տու մը 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ կա լա
նա վոր ված կամ դա տա րան նե րի վճիռ նե րով դա տա պարտ ված այն ան ձանց, 
ով քեր անձ նա պես բռնութ յուն ներ չեն կա տա րել կամ չեն հրա մա յել, դրդել 
կամ օ ժան դա կել դրանց կա տար մա նը կամ` նրանց, ով քեր չեն կա տա րել այլ 
կար գի լուրջ հան ցա գոր ծութ յուն ներ: Վե րա հաս տատ վում է, որ ՀՀում այ լա
կար ծիք է լեկտ րո նա յին ԶԼՄնե րի հա մար նպաս տա վոր մի ջա վայ րի անհ րա
ժեշ տութ յունն ակն հայտ է:

Բա նա ձե ւում անդ րա դարձ կա «Ա1+» հե ռուս տա տե սութ յա նը հե ռար
ձակ ման ար տո նա գիր չտրա մադ րե լու վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք նե
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տավճ ռին, ո րի լույ սի ներ քո ար տո նագ րեր 
շնոր հող մարմ ին կոչ է ար վում ա պա հո վել ար տո նագր ման բաց, ար դար 
եւ թա փան ցիկ ըն թա ցա կար գը` հա մա ձայն 2008թ. մար տի 26ին ԵԽ Նա
խա րար նե րի կո մի տեի ըն դու նած ու ղե նիշ նե րի եւ Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի: Վե հա ժո ղո վը ող ջու
նում է 1609(2008) բա նա ձե ւում ար տա հայտ ված պա հանջ նե րը կա տա րե լու 
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ուղ ղութ յամբ Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի ձեռք բե րած ա ռա ջըն թա ցը, 
սա կայն դա բա վա րար չի հա մա րում, քա նի որ նա խորդ բա նա ձե ւում թվարկ
ված մի շարք պա հանջ ներ տա կա վին մում են ան կա տար: Այդ առն չութ յամբ 
ափ սո սանք հայտ նե լով` Վե հա ժո ղովն ըն դու նում է այն փաս տը, որ Հա յաս
տա նի իշ խա նութ յուն նե րին տրա մադր ված ժա մա նա կը կարճ էր: Եվ ո րո շում 
է կա յաց վում 2009թ. հուն վար յան նստաշր ջա նի ըն թաց քում կրկին անդ րա
դառ նալ 1609(2008) բա նա ձե ւում շա րադր ված պա հանջ նե րի կա տար ման 
ա ռա ջըն թա ցի խնդրին: Նշ վում է, որ ե թե 1609(2008) բա նա ձե ւում եւ սույն 
բա նա ձե ւի 4.2, 4.5, 4.7 եւ 6 կե տե րում ամ րագր ված պա հանջ նե րը մինչ այդ 
կա տար ված չլի նեն, ա պա Վե հա ժո ղո վը 2009թ. հուն վար յան նստաշր ջա նի 
բաց ման ժա մա նակ կդի տար կի Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յան քվեար կե
լու ի րա վուն քը կա սեց նե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Վե հա ժո ղովն ա ռա ջար կում է ԵԽ Գլ խա վոր քար տու ղա րին` ա րա գաց նել 
Ե րե ւա նում ԵԽ Գլ խա վոր քար տու ղա րի նոր հա տուկ ներ կա յա ցուց չի (ԳՔՀՆ) 
նշա նակ ման գոր ծըն թա ցը եւ ԳՔՀՆ ե րե ւան յան գրա սեն յա կի մի ջո ցով մշտա
պես կապ պահ պա նել մար տի 12ի դեպ քերն ու սում ա սի րող ԱԺ ժա մա նա
կա վոր հանձ նա ժո ղո վի հետ: ԵԽ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րին 
նույն պես կոչ է ար վում իր լու ման ներդ նել ՀՀ խորհր դա րա նա կան հանձ նա
ժո ղո վի աշ խա տան քում` նպա տա կա հար մա րութ յան դեպ քում ա պա հո վե լով 
մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի մաս նակ ցութ յու նը: Վե հա ժո ղո վը կշա րու նա կի 
Մո նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի տրա մադ րած տե ղե կութ յուն նե րի հի ման վրա 
ու շադ րութ յամբ հե տե ւել Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի ճա կին:

2009թ. հուն վա րի 27ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց « Հա յաս տա նի կող մից Վե-
հա ժո ղո վի 1609(2008) եւ 1620(2008) բա նա ձե ւե րի կա տար ման մա սին» 
թիվ 1643(2009)56 բա նա ձե ւը: Վե հա ժո ղո վի ըն դու նած 1609(2008) բա նա
ձե ւի կա տար ման մա սին թիվ 1620(2008) բա նա ձե ւում ԽՎն  ան բա վա րար 
էր հա մա րել ա ռա ջըն թա ցը, չնա յած այն քա ղա քա կան կամ քին, որ դրսե ւո րել 
էին ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը 2008թ. փետր վա րի տե ղի ու նե ցած նա խա գա
հա կան ընտ րութ յուն նե րին հա ջոր դած ճգնա ժա մից հե տո` 2008թ. ապ րի լի 
17ին ըն դուն ված 1609(2008) բա նա ձե ւի պա հանջ նե րը կա տա րե լու ուղ

56 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 22, Resolution No 1643(2009)  Implementation by 
Armenia of Assembly Resolutions 1609(2008) and 1620(2008). Assembly debate on 27 January 
2009 (3rd Sitting) (see Doc. 11786, report of the Committee on the Honouring of Obligations 
and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), corap
porteurs: Mr Colombier and Mr Prescott; and Doc. 11799, opinion of the Committee on Rules of 
Procedure, Immunities and Institutional Affairs, rapporteur: Mr Greenway). Text adopted by the 
Assembly on 27 January 2009  (3rd Sitting). 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1643.htm
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ղութ յամբ: Վե հա ժո ղո վը մի շարք կոնկ րետ պա հանջ ներ էր ուղ ղել ՀՀ իշ խա
նութ յուն նե րին եւ ո րո շել 2009թ. հուն վար յան նստաշր ջա նի ըն թաց քում դի
տար կել Վե հա ժո ղո վում Հա յաս տա նի խորհր դա րա նա կան պատ վի րա կութ
յան քվեար կե լու ի րա վուն քը կա սեց նե լու հնա րա վո րութ յու նը, ե թե մինչ այդ 
կա տար ված չլի նեն 1609(2008) եւ 1620(2008) բա նա ձե ւե րում շա րադր ված 
պա հանջ նե րը:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է ԵԽ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա
րի ա ռա ջար կին հա մա պա տաս խան` ՀՀ նա խա գա հի կող մից 2008թ. մար
տի 12ի դեպ քերն ու սում ա սի րող փոր ձա գետ նե րի փաս տա հա վաք խմբի 
ստեղ ծու մը 2008թ. հոկ տեմ բե րի 23ին, ինչ պե սեւ խմբի աշ խա տան քին 
լիար ժե քո րեն մաս նակ ցե լու` ընդ դի մութ յան ո րո շու մը: Ընդգծ վում է, որ Հա
յաս տա նի հա սա րա կութ յան տե սա կե տից խմբի վստա հե լիութ յու նը, վեր ջին 
հաշ վով, կախ ված կլի նի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ձե ւից եւ խմբի 
հա մար բո լոր մա կար դակ նե րի պե տա կան մար մին նե րում տե ղե կատ վութ յան 
հա սա նե լիութ յան հան գա ման քից: Բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին կոչ է ար վում 
ձեռն պահ մալ փաս տա հա վաք խմբի աշ խա տան քը քա ղա քա կա նաց նե լուց 
եւ այդ աշ խա տան քին մի ջամ տե լուց, իսկ Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին` 
ա պա հո վել փաս տա հա վաք խմբի հետ հնա րա վո րինս լիար ժեք հա մա գոր
ծակ ցութ յուն եւ նշված խմբին տե ղե կատ վութ յան ամ բող ջա կան տրա մադ
րում անխ տիր բո լոր պե տա կան մար մին նե րի ու պաշ տոն յա նե րի` նե րառ յալ 
այն պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից, ով քեր 2008թ. մար տի 12ի ի րա դար
ձութ յուն նե րից ի վեր պաշ տո նա թող են ե ղել կամ փո խա րին վել են:

Նշ վում է, որ փաս տա հա վաք խմբին պետք է թույ լատ րել ստա նա լու անհ
րա ժեշտ ցան կա ցած պար զա բա նում 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի առն չութ
յամբ մարդ կանց ձեր բա կալ ման, քրեա կան հե տապնդ ման եւ նրանց նկատ
մամբ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ նե րի ար ձակ ման վե րա բեր յալ: Ափ սո սանք է 
հայտն վում, որ մին չեւ վեր ջին պա հը ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը շատ սուղ ա ռա
ջըն թաց են ար ձա նագ րել Վե հա ժո ղո վի նա խորդ` 1609(2008) եւ 1620(2008) 
բա նա ձե ւե րում ար տա հայտ ված պա հանջ նե րի կա տար ման ուղ ղութ յամբ, 
ո րոնք վե րա բե րում են մար տի 12ի ի րա դար ձութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ 
կա լա նա վոր ված ան ձանց ա զատ ար ձակ մա նը: Նշ վում է, որ հա կա ռակ Վե
հա ժո ղո վի պա հանջ նե րի` զգա լի թվով քրեա կան գոր ծեր եւ մե ղադ րա կան 
վճիռ ներ հիմ վել են բա ցա ռա պես ոս տի կա նա կան ցուց մուն քի վրա` ա ռանց 
ո րե ւէ էա կան լրա ցու ցիչ հիմ ա վո րող ա պա ցույց նե րի: Շատ սահ մա նա փակ 
է կարճ ված այն քրեա կան գոր ծե րի թի վը, ո րոն ցով ա ռա ջադր ված է ե ղել 
Ք րեա կան օ րենսգր քի 225 եւ 300 հոդ ված նե րով նա խա տես ված կաս կա
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ծա հա րույց մե ղադ րանք: Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ զգա լի թվով ան ձանց` 
հատ կա պես Ք րեա կան օ րենսգր քի 225(3) եւ 300 հոդ ված նե րի կամ բա ցա
ռա պես ոս տի կա նա կան ցուց մուն քի հի ման վրա ներ կա յաց ված մե ղադ րանք
նե րը նման պայ ման նե րում կա րող են քա ղա քա կան շար ժա ռիթ ներ ու նե նալ:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի 2009թ. հուն
վա րի 22ի ո րո շու մը ԱԺում աշ խա տան քա յին խումբ ստեղ ծե լու մա սին, 
ո րը պետք է ԵԽի հա մա պա տաս խան մար մին նե րի (մաս նա վո րա պես` Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի եւ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րի) հետ 
հա մա գոր ծակ ցա բար մե կամս յա ժամ կե տում մշա կի Հա յաս տա նի Ք րեա կան 
օ րենսգր քի 225 եւ 300 հոդ ված նե րի փո փո խութ յուն նե րը` շտկե լու, ԵԽ չա
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար այդ հոդ ված նե րի ի րա վա
կան թե րութ յուն նե րը, ո րոնք, ի թիվս այ լոց, նշվել են Վե հա ժո ղո վի եւ ԵԽ 
Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րի կող մից: Հի շա տակ վում են ՀՀ ԱԺ 
նա խա գա հի հա վաս տիա ցում երն առ այն, որ նշված փո փո խութ յուն ներն 
աշ խա տան քա յին խմբի աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո մո տա վո րա պես 
մե կամս յա ժամ կե տում կըն դուն վեն եւ վա վե րաց ման նպա տա կով կու ղարկ
վեն Հա յաս տա նի նա խա գա հին: Նշ վում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րութ յան հա մա
ձայն` օ րեն քի ցան կա ցած դրա կան փո փո խութ յուն հե տա դարձ կի րա ռութ
յուն կստա նա այն մե ղադ րան քի նկատ մամբ, որ ներ կա յաց վել է 2008թ. մար
տի 12ի դեպ քե րի առ թիվ ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց: Հա մար վում է, 
որ ԱԺ նա խա գա հի այս ձեռ նար կը` թեեւ ու շա ցած, սա կայն ազ դակ է, որ ՀՀ 
իշ խա նութ յուն նե րը պատ րաս տա կամ են քայ լեր ձեռ նար կե լու մար տի 12ի 
դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց վի ճա կի վե
րա բեր յալ Վե հա ժո ղո վի մտա հո գութ յուն նե րին լու ծում եր տա լու ուղ ղութ
յամբ: Ող ջուն վում է Հա յաս տա նի նա խա գա հի շնոր հած նե րում ե րի հա րա
ճուն թի վը, որն ար դեն հա սել է 28ի եւ դեռ շա րու նակ վում է:

Այ դու հան դերձ, ինչ պես նշվում է, իշ խա նութ յուն նե րը դե ռեւս չեն օգ տա
գոր ծել հնա րա վոր բո լոր ի րա վա կան մի ջոց նե րը` ա զատ ար ձա կե լու այն ան
ձանց, ով քեր դա տա պարտ վել են 2008թ. մար տի 12ի ի րա դար ձութ յուն նե
րի կա պակ ցութ յամբ եւ անձ նա պես չեն կա տա րել ո րե ւէ բռնի գոր ծո ղութ յուն 
կամ դի տա վո րութ յամբ չեն կար գադ րել, օգ նել կամ դրդել նման գոր ծո ղութ
յուն նե րի: Վե հա ժո ղովն իշ խա նութ յուն նե րին կոչ է ա նում դի տար կել առ կա 
բա րեն պաստ տար բե րակ նե րը` նշե լով, որ այ լա պես շա րու նա կե լու է նախ
կին պա հանջ նե րի ո գով գնա հա տել մար տի 12ի դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ 
ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց խնդի րը լու ծե լու` Հա յաս տա նի իշ խա նութ
յուն նե րի քա ղա քա կան կամ քը:
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Վե հա ժո ղո վը գո հու նա կութ յուն է հայտ նում մի շարք ո լորտ նե րում (մաս
նա վո րա պես` լրատ վա մի ջոց նե րի, ընտ րա կան օ րենսդ րութ յան եւ դա տաի
րա վա կան) ԽՎ պա հանջ նե րին հա մա հունչ բա րե փո խում եր նա խա ձեռ նե լու` 
Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծադ րած ջան քե րի հա մար եւ նրանց կոչ 
է ա նում շա րու նա կել այդ ո լորտ նե րում ԵԽ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի 
հետ ձե ւա վոր ված հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: ԶԼՄնե րի այ լա կար ծութ յան եւ 
ա զա տութ յան առն չութ յամբ ող ջուն վում են այն ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք ար վել 
են` ա պա հո վե լու հա մար Հա յաս տա նում լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեութ յու
նը կար գա վո րող մար մին նե րի ան կա խութ յու նը: Ի գի տութ յուն են ըն դուն վում 
« Հե ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար ված փո փո
խութ յուն նե րը, հա մա ձայն ո րոնց` հե ռար ձակ ման հա ճա խա կա նութ յուն նե րի 
բո լոր մրցույթ նե րը չեղ յալ են հայ տա րար վում մին չեւ 2010 թվա կա նը, երբ 
ա վարտ ված կլի նի թվա յին հե ռար ձակ ման ներդ րու մը Հա յաս տա նում:

Կան խա կալ կար ծիք չհայտ նե լով այս ո րոշ ման հիմ ա վոր վա ծութ յան վե
րա բեր յալ, ԽՎն  ընդգ ծում է, որ թվա յին հե ռար ձակ ման ներդր ման տեխ
նի կա կան պա հանջ նե րը չպետք է օգ տա գործ վեն իշ խա նութ յուն նե րի կող
մից Վե հա ժո ղո վի պա հանջ նե րին հա մա հունչ հե ռար ձակ ման լի ցեն զիա ներ 
տրա մադ րե լու բաց, ար դար եւ թա փան ցիկ մրցույ թի անց կա ցում ան հար կի 
ձգձգե լու հա մար: Չ նա յած այս ո լոր տում վեր ջերս ար ձա նագր ված դրա կան 
զար գաց մա նը` Վե հա ժո ղո վը տա կա վին դժգոհ եւ լրջո րեն մտա հոգ ված է այն 
ան ձանց վի ճա կով, ով քեր ա զա տութ յու նից զրկվել են 2008թ. մար տի 12ի 
դեպ քե րի կա պակ ցութ յամբ եւ, հնա րա վոր է, ձեր բա կալ վել ու դա տա պարտ
վել են քա ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րով:

Միա ժա մա նակ ՔՕ 225րդ  եւ 300րդ հոդ ված նե րը ԵԽ չա փա նիշ նե րին 
հա մա հունչ վե րա նա յե լու վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո ղո վի վեր ջին նա խա ձեռ
նութ յու նը, շնորհ ված նե րում ե րի թի վը, ան կախ, թա փան ցիկ եւ վստա հե լի 
հե տաքն նութ յուն անց կաց նե լու ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ ված դրա կան քայ լե րը 
ԽՎի կող մից ըն կալ վում են որ պես նա խան շան, որ ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը 
պատ րաս տա կամ են կա տա րե լու ԵԽԽՎի 1609(2008) եւ 1620(2008) բա
նա ձե ւե րում ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րը: Ուս տի այս փու լում Ըն թա ցա կար
գի կա նոն նե րի 9րդ կե տի 3 եւ 4.c57 պար բե րութ յուն նե րի հա մա ձայն` Վե հա

57 Rules of Proce dure of the Assembly (Resolution 1202 (1999) adopted on 4 November 
1999) with subsequent modifications of the Rules of Procedure. Rule 9, paragraphs 3 and 4.c: 
(3.) The Monitoring Committee may, in a report foreseen on the agenda of the Assembly or on 
the agenda of the Standing Committee, call into question the credentials of a national delega
tion. Such a report shall , be fo re being discussed by the Assembly or the Standing Committee, be 
referre d to the Comm ittee on Rules of Proc ed ur e,  Immunities and Institutional Affairs for opinion, 
(4.c) confirmation of  the ratifica tion of the credentials together with depriving or suspending the 
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ժո ղո վը ո րո շում է չկա սեց նել Հա յաս տա նի խորհր դա րա նա կան պատ վի րա
կութ յան ան դամ ե րի քվեար կե լու ի րա վուն քը: Ո րոշ վում է խնդի րը պա հել 
մշտա դի տարկ ման տակ եւ դրան անդ րա դառ նալ Մո նի թո րին գի հանձ նա ժո
ղո վի հա ջորդ նիս տի ըն թաց քում:

2009թ. հու նի սի 24ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց« Ժո ղովր դա վա րա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը Հա յաս տա նում» 1677(2009)58 բա նա
ձե ւը: Հա կիրճ անդ րա դառ նա լով նա խորդ բա նա ձե ւի եզ րա հան գում ե րին, 
Վե հա ժո ղո վը հա մա րում է, որ 1609(2008), 1620(2008) եւ 1643(2009) թվա
կիր բա նա ձե ւե րում ար ձա նագր ված պա հանջ ներն ու հանձ նա րա րա կան նե
րը ու նեն կոնկ րետ, ի րա տե սա կան ճա նա պար հա յին քար տե զի ար ժեք, ո րի 
օգ նութ յամբ կա րե լի է հաղ թա հա րել 2008թ. փետր վար յան նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րից հե տո Հա յաս տա նում ա ռա ջա ցած քա ղա քա կան ճգնա
ժա մը: Ընդ ո րում` բա նա ձե ւի այդ պա հանջ ներն ու հանձ նա րա րա կան նե րը, 
ըստ ԽՎի, լիո վին պահ պա նում են ի րենց ար դիա կա նութ յու նը:

Ող ջուն վում են Ք րեա կան օ րենսգր քի 225րդ (զանգ վա ծա յին ան կար գութ
յուն ներ) եւ 300րդ (իշ խա նութ յան բռնա զավ թում) հոդ ված նե րում 2009թ. 
մար տի 18ին կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք Վե նե տի կի հանձ նա
ժո ղո վի կար ծի քով, ընդ հա նուր առ մամբ, նախ կին դրույթ նե րից ա վե լի լավն 
են, քան զի դրան ցով նվա զեց վում է չա փա զանց լայն եւ չա րա շա հող մեկ
նա բա նութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Ի գի տութ յուն է ըն դուն վում այդ փո փո
խութ յուն նե րի կա րե ւոր ազ դե ցութ յու նը 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի առն
չութ յամբ ա զա տազրկ ված ան ձանց այն գոր ծե րի վրա, ո րոնք դեռ քննվում 
են դա տա րան նե րում: Հի շա տակ վում է, որ այդ փո փո խութ յուն նե րը, սա կայն, 
ո րե ւէ ազ դե ցութ յուն չու նե ցան մյուս գոր ծե րի վրա, ո րոնք խիստ մտա հո գիչ 
էին: Օ րի նակ` այն դեպ քե րը, երբ ան ձանց մե ղադ րանք է ներ կա յաց վել կամ 
նրանց նկատ մամբ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ է կա յաց վել միայն ոս տի կա
նութ յան ցուց մունք նե րի հի ման վրա` ա ռանց դրանք հաս տա տող ծան րակ
շիռ լրա ցու ցիչ ա պա ցույց նե րի:

exercise of some of the rights of participation or representation of members of the delega ti on  
c oncerned in the activities of the Assembly and its bodies.
58 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 23, Resolution No 1677(200 9)    F unctioning of demo
cratic institutions in Armenia, Assembly debate on 24 June 2009 (23rd Sitting) (see Doc. 11962, 
report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of 
the Council of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Colombier and Mr Prescott). 
Text adopted by the Assembly on 24 June 2009 (23rd Sitting). 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedT ext/ta09/ERES1677.htm
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Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ 2008թ. մարտ յան դեպ քե րի առ թիվ դա տա
պարտ ված բո լոր այն ան ձանց ա զատ ար ձա կու մը, ով քեր ան ձամբ բռնութ
յան ծանր ա րարք ներ չեն կա տա րել, ինք նին անհ րա ժեշտ հիմ քեր կա պա հո վի 
երկ խո սութ յուն սկսե լու հա մար, որն անհ րա ժեշտ է 2008թ. նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րին հա ջոր դած քա ղա քա կան ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու 
հա մար: Այդ հա մա տեքս տում Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է ընդ հա նուր հա մա
ներ ման ա ռա ջար կը, ո րը 2009թ. հու նի սի 16ին ՀՀ նա խա գա հը ներ կա յաց
րել է ԱԺ, եւ ո րը շատ ա րագ` նույն թվա կա նի հու նի սի 19ին, ըն դուն վել է 
վեր ջի նիս կող մից: Դ րա կան է հա մար վում, որ հա մա ներ ման շրջա նակն ուղ
ղա կիո րեն նե րա ռում է 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի առն չութ յամբ ա զա
տազրկ ված այն ան ձանց, ում բռնի ա րարք ներ կա տա րե լու մե ղադ րանք չի 
ներ կա յաց վել եւ ով քեր չեն դա տա պարտ վել 5 տա րի եւ ա վե լի եր կար ժամ
կե տով ա զա տազրկ ման:

Նշ վում է, որ այդ հա մա ներ ման շրջա նակ նե րում ա զատ կար ձակ վի մարտ
յան ի րա դար ձութ յուն նե րի առն չութ յամբ դա տա պարտ ված ան ձանց մեծ մա
սը, սա կայն` ոչ բո լո րը: Մ նա ցած գոր ծե րին առնչ վող զար գա ցում ե րը կման 
ԵԽԽՎի ու շադ րութ յան ա ռանց քում: Այն ան ձանց պա րա գա յում, ով քեր կա
րող են դա տա պարտ վել 5 տա րի եւ ա վե լի եր կար ժամ կե տով, հա մա նե րու մը 
կտա րած վի միայն նրանց նկատ մամբ, ում գոր ծե րով դա տա րան նե րը կա
յաց րել են վճիռ ներ, ինչ պե սեւ` 2008թ. մար տի 12ի դեպ քե րի առն չութ յամբ 
մե ղադր վող այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր ներ կա յում` ի րենց գոր ծե րի 
դա տա կան քննութ յան ա վար տից հե տո, ո րոն վում են: Իշ խա նութ յուն նե րին 
կոչ է ար վում` նկա տի ու նե նա լով դա տա րան նե րի կող մից նրանց գոր ծե րի 
քննութ յան ա վար տից հե տո հա մա նե րու մը կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յու նը, 
թույ լատ րել հա մա պա տաս խան ան ձանց, որ պես զի 2009թ. հու լի սի 31ից 
ա ռաջ իշ խա նութ յուն նե րին ներ կա յա նա լիս ա զատ ման մին չեւ ի րենց գոր
ծե րի դա տա կան քննութ յան ա վար տը:

Վե հա ժո ղո վը հոր դո րում է թե՛ խորհր դա րա նա կան, թե՛ ար տա խորհր դա
րա նա կան քա ղա քա կան ու ժե րին` օգտ վել նոր հնա րա վո րութ յու նից եւ ներգ
րավ վել պա հանջ վող բա րե փո խում ե րի շուրջ բաց, կա ռու ցո ղա կան եւ լուրջ 
երկ խո սութ յան մեջ: Ան հար կի է նկատ վում այն հա վա նա կա նութ յու նը, որ 
2008թ. մարտ յան դեպ քե րի առն չութ յամբ զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն
ներ կազ մա կեր պե լու մե ղադ րան քով դա տա պարտ ված ան ձանց նկատ մամբ 
դեռ կա րող են ներ կա յաց վել ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան քա ղա քա
ցիա կան հայ ցեր: Ա նըն դու նե լի է հա մար վում պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
այ դօ րի նակ հայ ցե րի ներ կա յա ցու մը, ո րը կա րող է սա սա նել հա մա ներ ման 
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բուն նպա տա կը: Ինչ վե րա բե րում է 2008թ. մար տի 12ի ի րա դար ձութ յուն
նե րի եւ դրանց հան գեց րած հան գա մանք նե րի ան կախ, ան կողմ ա կալ եւ 
վստա հե լի հե տաքն նութ յա նը, ԽՎն  ափ սո սանք է հայտ նում խնդրո դեպ քե
րին առնչ վող փաս տե րը պար զե լու նպա տա կով ստեղծ ված փոր ձա գի տա
կան ան կախ խմբի (« Փաս տա հա վաք խումբ») աշ խա տան քի դա դա րե ցու մը` 
պայ մա նա վոր ված խմբի ան դամ ե րի մի ջեւ ան հաղ թա հա րե լի լար վա ծութ
յան ա ռա ջաց մամբ եւ խմբի աշ խա տան քի ան հար կի քա ղա քա կա նաց մամբ: 
Փաս տա հա վաք խմբի ան դամ ե րին կոչ է ար վում ի րենց բա ցա հայ տում երն 
ու եզ րա կա ցութ յուն նե րը, հնա րա վոր է` ան հա տա կան զե կույց նե րի տես քով, 
ներ կա յաց նել ԱԺ ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղո վին եւ հա մադր յալ նյու թե րը 
հրա պա րա կել Փաս տա հա վաք խումբ ստեղ ծե լու մա սին նա խա գա հի կար
գադ րութ յամբ նա խա տես ված կար գով: 

Լուրջ մտա հո գութ յան տե ղիք է տա լիս այն փաս տը, որ մարտ յան դեպ
քե րի ժա մա նակ մահ վան 10 դեպ քե րի հե տաքն նութ յու նը ՀՀ գլխա վոր դա
տա խա զի կող մից ո րե ւէ կոնկ րետ արդ յունք չի տվել, եւ էա կան է հա մար
վում այդ հե տաքն նութ յունն ան հա պաղ եւ գո հա ցու ցիչ կեր պով ա վար տին 
հասց նե լը: Այս ա ռու մով ող ջու նե լի է ՀՀ նա խա գա հի ո րո շու մը` պա հան ջե լու 
Գլ խա վոր դա տա խա զից, որ պես զի իր հե տաքն նութ յան մա սին նա լիար ժեք 
հաշ վետ վութ յուն ներ կա յաց նի ԱԺ ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղո վին: Չ նա
յած « Ժո ղովն եր, հան րա հա վաք ներ, եր թեր եւ ցույ ցեր անց կաց նե լու մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում կա տար ված դրա կան փո փո խութ յուն նե րին, Վե հա ժո ղո վը նկա
տում է, որ ժո ղովն եր անց կաց նե լու հայ տե րը նախ կի նի պես հա ճախ տեխ նի
կա կան հիմ քե րով մերժ վում են պե տա կան մար մին նե րի կող մից կամ դրանց 
նկատ մամբ կի րառ վում են ան հար կի սահ մա նա փա կում եր: Իշ խա նութ յուն
նե րին վերս տին կոչ է ար վում գործ նա կա նա պես հար գել հա վաք նե րի ա զա
տութ յան սկզբուն քը եւ ի կա տար ա ծել վե րո հիշ յալ օ րեն քի ի րա գոր ծու մը 
մո նի թո րին գի են թար կե լու նպա տա կով ԵԽի եւ ԵԱՀԿի կող մից հա մա տեղ 
ի րա կա նաց վող ծրագ րի հանձ նա րա րա կան նե րը:

Ինչ վե րա բե րում է լրատ վա մի ջոց նե րի բա րե փո խում ե րին` Վե հա ժո ղո վը 
ող ջու նում է 2009թ. ապ րի լի 28ին « Հե ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի մա
սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն նե րի ըն դու նու մը, ո րոնք մշակ վել են ԵԽի 
հետ հա մա գոր ծակ ցա բար եւ ուղղ ված են ՀՀում լրատ վա մի ջոց նե րի գոր
ծու նեութ յու նը կար գա վո րող մար մին նե րի ան կա խութ յան ա պա հով մա նը: 
Այդ փո փո խութ յուն նե րի առն չութ յամբ ափ սո սանք է հայտն վում, որ Հե ռուս
տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի ազ գա յին հանձ նա ժո ղո վի ու Հան րա յին հե ռուս
տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի խորհր դի կազ մե րում Հա յաս տա նի նա խա գա հի 
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կող մից ան դամ ե րի նշա նակ ման ըն թա ցա կար գը չի կար գա վոր վում օ րեն
քով, ուս տի նա խա գա հին խոր հուրդ է տրվում ըն դու նել կար գադ րութ յուն` 
սահ մա նե լով նշա նակ ման այն պի սի ըն թա ցա կարգ, ինչ պի սին ու նի Ազ գա յին 
ժո ղո վը վե րո հիշ յալ մար մին նե րի կազ մե րում ան դամ եր նշա նա կե լիս: Նշ
վում է, որ օ րեն քում կա տար ված դրա կան փո փո խութ յուն ներն ինք նին չեն 
ե րաշ խա վո րում այդ մար մին նե րի լիար ժեք ան կա խութ յու նը եւ խոր հուրդ է 
տրվում ար գե լել դրանց կազ մե րում քա ղա քա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
ան ձանց նշա նա կու մը: Միեւ նույն ժա մա նակ շեշտ վում է հե ռար ձակ ման ար
տո նագ րե րի բաց, ար դա րա ցի եւ թա փան ցիկ մրցույ թի անհ րա ժեշ տութ յու նը, 
վե րա հաս տատ վում է ԵԽԽՎի այն դիր քո րո շու մը, որ Հա յաս տա նում թվա յին 
հե ռար ձակ ման ներդր ման հետ կապ ված տեխ նի կա կան գոր ծոն նե րը չպետք 
է օգ տա գործ վեն նման մրցույ թի անց կա ցում ան հար կի ձգձգե լու եւ այդ
կերպ «Ա1+» հե ռուս տաա լի քի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի կա յաց րած վճռի կա տա րու մը հե տաձ գե լու հա մար:

Ե րե ւան քա ղա քի ա վա գա նու 2009թ. մա յի սի 31ին անց կաց ված ընտ
րութ յուն նե րի առն չութ յամբ Վե հա ժո ղո վը հարկ է հա մա րում հի շա տա կել Եվ
րո պա յի տե ղա կան եւ տա րած քա յին իշ խա նութ յուն նե րի կոնգ րե սի (ԵՏՏԻԿ)59 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան եզ րա կա ցութ յուն նե րը: Բազ մա թիվ բո ղոք նե
րը, թե այս ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում լայն տա րա ծում են ու նե ցել ընտ
րա կեղ ծիք ներն ու ընտ րա խախ տում ե րը, ԽՎի հա յաց քով, վկա յում են առ 
այն, որ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հան րութ յան վստա հութ յան 
մա կար դա կը ՀՀում դեռ շատ ցածր է, հե տե ւա բար ընտ րա կան բա րե փո
խում երն այժմ պետք է գե րա կա յութ յուն լի նեն իշ խա նութ յուն նե րի հա մար: 
Կա տա րե լա գործ ման կա րիք ու նեն մաս նա վո րա պես քվեար կութ յան ան կա
նո նութ յուն նե րը, այդ թվում` բազ մա կի քվեար կութ յան պրակ տի կա յի բա ցա
հայտ ման եւ հե տընտ րա կան հսկո ղութ յան գոր ծի քա կազ մե րը:

Վե րա հաս տա տե լով ա վե լի քան մեկ տա րի ա ռաջ թիվ 1609(2009) բա նա
ձե ւում ար տա հայտ ված իր պա հանջ նե րը, ԽՎն ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րին կոչ 
է ա նում ան հա պաղ ի րա կա նաց նել ոս տի կա նութ յան եւ ար դա րա դա տութ յան 
հա մա կար գե րի բա րե փո խում ե րը, ստեղ ծել հան րա յին վե րահս կո ղութ յան 
պատ շաճ մե խա նիզմ եր, ինչ պե սեւ 2008թ. մար տի 12ի ի րա դար ձութ յուն
նե րի առն չութ յամբ ընդ հա նուր հա մա նե րում ըն դու նե լու մի ջո ցով լից քա թա
փել նույն թվա կա նի փետր վա րին տե ղի ու նե ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ
յուն նե րին հա ջոր դած քա ղա քա կան ճգնա ժա մը` նոր էջ բա ցե լով Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: Վե հա ժո ղո վը հիմ ա վո

59 Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CG)  CLRAE
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րա պես օ ժան դա կում է ՀՀում ժո ղովր դա վա րութ յան ամ րապնդ ման գոր ծըն
թա ցին եւ ել նե լով այդ հան գա ման քից, հա մա րում է, որ ԵԽԽՎ 1609(2008), 
1620(2008) եւ 1643(2009) բա նա ձե ւե րում ներ կա յաց ված բո լոր պա հանջ
նե րի կա տա րում իր Մո նի թո րին գի հանձ նա ժո ղո վի ա ռաջ նա հեր թութ յան 
ծի րում է:

2011թ. մա յի սի 27ին ԵԽԽՎն  ըն դու նեց «Եվ րա միութ յան Ա րե ւել յան 
գոր ծըն կե րութ յան ազ դե ցութ յու նը Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի երկր նե րի կա-
ռա վար ման եւ տնտե սա կան զար գաց ման վրա» թիվ 1812(2011)60 բա նա
ձե ւը: Ն րա նում նշվում է, որ 2009թ. մա յի սին սկիզբ ա ռած ԵՄ Ա րե ւել յան գոր
ծըն կե րութ յան (ԱԳ) ծրագ րի նպա տա կը Եվ րո պա կան միութ յան 27 ան դամ 
երկր նե րի հետ Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի, Բե լա ռու սի, Վ րաս տա նի, Մոլ դո
վա յի եւ Ուկ րաի նա յի «քա ղա քա կան ա սո ցաց ման եւ հե տա գա տնտե սա կան 
ին տեգր ման ա րա գաց ման» գոր ծըն թացն է: Փաստ վում է, որ այս նա խա ձեռ
նութ յամբ սահ ման վում է վե րը հի շա տակ ված երկր նե րում կա յուն տնտե սա
կան ա ճի, կա ռա վար ման բա րե լավ ման ու օ րեն քի գե րա կա յութ յան հաս նե լու, 
ինչ պես նաեւ ողջ մայր ցա մա քում սո ցիալտնտե սա կան հա մախմբ վա ծութ
յան անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ձե ւա վո րե լու հա վակ նոտ ու դժվար խնդիր: 

Վե հա ժո ղո վը վե րա հաս տա տում է իր հա մոզ մուն քը, որ տնտե սա կան աճն 
ու ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցու մը կա րող են եւ պետք է ըն թա նան զու
գա հեռ` օգ նե լով մարդ կանց փո խա կեր պե լու այն հա սա րա կութ յու նը, որ տեղ 
ապ րում են: ԱԳն դի տարկ վում է որ պես կեն դա նի գոր ծըն թաց բազ մա թիվ 
շա հագր գիռ կող մե րի հա մար, այդ թվում` Եվ րո պա յի խորհր դի, ո րը տե ւա
կան ժա մա նակ ջա տա գովն է հա մընդ հա նուր գոր ծակ ցութ յան եւ մարդ կա յին 
ար ժա նա պատ վութ յան բարձր ար ժեք նե րի ու չա փո րո շիչ նե րի վրա հիմ ված 
«Եվ րո պա` ա ռանց բա ժա նա րար գծե րի» (Europe without dividing lines) գա
ղա փա րի: Մ տա հո գութ յուն է հայտն վում, որ, չնա յած ո րոշ երկր նե րում տնտե
սա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի եւ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի բա րե լավ
մա նը` իշ խող է լի տա նե րի եւ հա սա րա կութ յան մի ջեւ քա ղա քա կան ու տնտե
սա կան անջր պե տը պահ պան վում է: Ա վե լին, ըստ բա նա ձե ւի, հեր թա կան 
քա ղա քա կան փա կու ղի նե րը, շա րու նակ վող հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան 
ճգնա ժա մը եւ տա րա ծաշր ջա նա յին մի շարք չլուծ ված հա կա մար տութ յուն նե

60 Տես` հավելված, փաստաթուղթ 24,  Resolution No 1812(2011)  The impact of the 
Eastern Partnership of the European Union on governance and economic development in eastern 
Europe. Text adopted by the Stand in g Co mmittee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 
2011 (see Doc. 12521, report of the Committee on Economic Affairs  a nd  D evelopment, rappor
teur: Mr Rigoni). See also Recommendation 1971 (2011). 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1812.htm
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րը խո չըն դո տում են ներ քին բա րե փո խում ե րի եւ տա րա ծաշր ջա նա յին հա
մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րին: Ընդգծ վում է վստա հութ յան եւ կա րո
ղութ յուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված քայ լե րի շա րու նա կա կա նութ յան, այդ 
թվում խորհր դա րա նա կան դի վա նա գի տութ յան ու մարդ կանց շփում ե րի 
աշ խու ժաց ման, դրա նով իսկ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում հա մա գոր ծակ ցութ
յան նե րու ժի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Նշ վում է, 
որ ԱԳ վեց երկր նե րից հին գը Եվ րա խորհր դի լիար ժեք ան դամ են եւ նրանց 
ա նընդ հատ կոչ է ար վում կա տա րել ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րը: Եվ րա
միութ յան, ԵԽի եւ այլ հաս տա տութ յուն նե րի հա մա տեղ գոր ծու նեութ յան 
անկ յու նա քա րա յին նպա տա կը մաս նա կից երկր նե րում կա ռա վար ման եւ 
տնտե սա կան բա րե փո խում ե րի քա ղա քա կա նութ յան զար գա ցում է:

Վե հա ժո ղո վը ող ջու նում է ԱԳ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րի շրջա
նակ նե րում Եվ րա խորհր դի եւ Եվ րա միութ յան հա մա տեղ ջան քե րը, ո րոնց 
նպա տակն է Հա յաս տա նին, Ադր բե ջա նին, Բե լա ռու սին, Վ րաս տա նին, Մոլ
դո վա յին եւ Ուկ րաի նա յին օգ նել` հա մա պա տաս խա նե լու ԵԽի եւ ԵՄի չա
փո րո շիչ նե րին: Մաս նա վո րա պես` այն պի սի ո լորտ նե րում, ինչ պի սիք են ընտ
րա կան եւ դա տա կան   բա րե փո խում ե րը, կի բեռ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի եւ 
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը: Նշ վում է, որ ԱԳ շրջա նակ նե րում նա խա տես
վում է երկ կողմ ան հա տա կան ա  սո ցաց ված հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րում, 
որն իր հեր թին դնում է խո րը եւ հա մա պար փակ ա զատ ա ռեւտ րի տա րած
քի ստեղծ ման հիմ քը: Այս հա մա ձայ նագ րե րը եվ րո պա կան պար տա վո րութ
յուն նե րի ֆի նան սա կան եւ տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան հետ միա սին հզոր 
շար ժա ռիթ են Եվ րա միութ յան հետ ԱԳ երկր նե րի ա րագ ին տեգր ման հա
մար: Ըստ բա նա ձե ւի, թեեւ վեց գոր ծըն կեր երկր նե րի ձգտում ե րը մե ծա պես 
տար բեր վում են միմ յան ցից, բո լորն էլ ցան կութ յուն են հայտ նել ԵՄ ան դամ 
պե տութ յուն նե րի հետ ու նե նալ մարդ կանց, ապ րանք նե րի, ծա ռա յութ յուն նե
րի եւ կա պի տա լի ա վե լի ա զատ հոսք:

Վե հա ժո ղո վը հիմ ա վո րա պես օ ժան դա կում է ԵՄ եւ Ա րե ւել յան գոր ծըն
կե րութ յան երկր նե րի միջ պե տա կան   հա մա գոր ծակ ցութ յանն ուղղ ված ա վե լի 
ճկուն վի զա յին պայ մա նա կար գի ստեղծ մա նը: Ող ջուն վում են ԱԳ ո րոշ երկր
նե րի` Վ րաս տա նի, Ուկ րաի նա յի եւ Մոլ դո վա յի միա կող մա նի քայ լե րը, ո րոնք 
ա ռա ջար կում են վի զա յին ա զատ պայ մա նա կարգ եւ կոչ են ա նում մյուս երկր
նե րին` հե տե ւել այդ օ րի նա կին: Նշ վում է, որ Եվ րա միութ յան երկր նե րի մե ծա
մաս նութ յու նում ԵՄ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յունն ա ռա վել կա րե ւոր վում է 
տնտե սա կան ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման ժա մա նակ, քան` կա յուն տնտե սա
կան ա ճի: Բա նա ձե ւում աս ված է, որ Ուկ րաի նա յի եւ Բե լա ռու սի օ րի նա կով 
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այս ուղ ղորդ ված բա րե փո խում ե րի ազ դե ցութ յու նը բազ մա պատկ վում է ի 
հա շիվ մի ջազ գա յին այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի եւ ինս տի տու ցիո նալ ներդ
րող նե րի մի ջոց նե րի ներգ րավ ման, մաս նա վո րա պես` Ար ժույ թի մի ջազ գա յին 
հիմ ադ րա մի (International Monetary Fund – IMF), Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին 
բան կի (European Investment Bank  EIB) եւ Վե րա կա ռուց ման ու զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կի (European Bank for Reconstruction and Development  
EBRD): Քա նի դեռ ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յու նը զգա լի է, ԽՎն  անհ րա ժեշտ 
է հա մա րում ԱԳ երկր նե րին լիո վին ա ջակ ցել ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ
յուն նե րի զար գաց ման եւ բա րե փո խում ե րի հար ցում: ԱԳ գոր ծըն թա ցը, 
ըստ բա նա ձե ւի, եվ րո պա կան կա ռույց նե րին ու երկր նե րին ա ռա ջար կում է 
ե զա կի հնա րա վո րութ յուն` նպա տակ ու նե նա լով ամ րապն դել հա մե րաշ խութ
յան, հա մաեվ րո պա կան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան եւ մարդ կա յին 
ա ռա ջըն թա ցի վրա հիմ ված հա րա բե րութ յուն նե րը:

Փաստ վում է, որ ԱԳ վեց երկր նե րից միայն Վ րաս տա նը եւ Մոլ դո վան են 
միա ցել Զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի խորհր դին (CEB)61: Ընդ ո րում` 
Վ րաս տա նը մին չեւ այժմ չի օգտ վել բան կի ծրագ րե րից, իսկ Մոլ դո վան վեր
ջին 4 տա րի նե րի ըն թաց քում ստա ցել է բա վա կա նին հա մեստ օ ժան դա կութ
յուն, մինչ դեռ ե՛ւ Վ րաս տա նը, ե՛ւ Մոլ դո վան բան կի զար գաց ման ծրագ րե րի 
ա մե նա կա րի քա վոր շա հա ռու ներն են հա մար վում: Զար գաց ման եվ րո պա կան 
բան կի խորհր դին` ուղ ղա կիո րեն, իսկ Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մին, 
Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան կին եւ Վե րա կա ռուց ման ու զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կին` հա մա գոր ծակ ցութ յան սկզբուն քով կոչ է ար վում հնա
րա վո րութ յան դեպ քում ու ժե ղաց նել ի րենց ներգ րավ վա ծութ յու նը ծրագ րե րի 
ֆի նան սա վոր ման գոր ծում, ին չը կնպաս տի այդ երկր նե րի սո ցիալտնտե սա
կան զար գաց մա նը եւ այդ տեղ ԵԽի ար ժեք նե րի տա րած մա նը: Վե հա ժո ղո վը 
վե րա հաս տա տում է Զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի խորհր դին հնա րա
վո րինս շուտ միա նա լու վե րա բեր յալ 1937(2010) հանձ նա րա րա կա նում ամ
րագր ված իր կո չը` ուղղ ված Հա յաս տա նին, Ադր բե ջա նին եւ Ուկ րաի նա յին: 
ԵԽԽՎի հաշ վար կով` ԱԳ բո լոր երկր նե րը կա րող են է ներ գիա յի կի րառ մամբ 
եւ հա ղոր դակ ցութ յան արդ յու նա վետ օգ տա գործ մամբ մեծ շա հույթ ներ ստա
նալ մրցակ ցութ յան, զբաղ վա ծութ յան եւ է ներ գե տիկ անվ տան գութ յան տե
սանկ յու նից: Եվ րա միութ յու նը եւ ԱԳ երկր նե րի իշ խա նութ յուն նե րը կա րող են 
ի րա կա նաց նել մի շարք ծրագ րեր ու ներդ րում եր կամ կի րա ռել հար կա յին 
ար տո նութ յուն ներ` նպա տակ ու նե նա լով բա րե լա վե լու ա ռաջ նա հեր թութ յան 
կար գով այդ երկր նե րի է ներ գե տիկ եւ տրանս պոր տա յին ցու ցա նիշ նե րը:

61 Council of Europe Development Bank (CEB)
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Նշ վում է, որ անհ րա ժեշտ է ԱԳ երկր նե րում բա ցա ռել խտրա կա նութ
յունն ու աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան տար բե րութ յու նը սե ռա կան հիմ
քի վրա եւ ա ջակ ցել այն ծրագ րե րին, ո րոնք միտ ված են ձեռ նար կա տի րա
կան գոր ծու նեութ յան մեջ կա նանց ներգ րավ վա ծութ յան բարձ րաց մա նը: 
Խ րա խուս վում է Վե րա կա ռուց ման եւ զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի 
ա ջակ ցութ յու նը « Կա նայք բիզ նե սում» (Women in Business) ծրագ րե րին եւ 
խոր հուրդ է տրվում գոր ծա րար խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յան (Busi
ness Advisory Services) մի ջո ցով ընդ լայ նել ծրագ րի շրջա նակ նե րը: Եվ
րա միութ յան եւ ԱԳ երկր նե րի մի ջեւ կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ
նե րով նա խա տես ված երկ խո սութ յան հետ մեկ տեղ ԵԽԽՎ Եվ րա նես թի 
եւ Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ֆո րու մի գու մար ման գա ղա փա րը 
շա հագր գիռ կող մե րի մի ջեւ խո րա պես ընդգծ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան 
եւ հա ղոր դակ ցութ յան ազ դան շան է: Եվ րա նես թի ձե ւա չա փը, ԽՎի հա
մոզ մամբ, պետք է վե րա նա յել` նպա տակ ու նե նա լով ա ռա վել հա վա սա
րակշ ռել պատ վի րա կութ յուն նե րի կազ մը եւ չա փը:

Վե հա ժո ղո վը գտնում է, որ միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան ո լոր տում անհ րա ժեշտ է պահ պա նել, զար գաց նել եւ ու ժե ղաց նել Եվ
րա միութ յան, Եվ րա խորհր դի եւ ԱԳ երկր նե րի հետ բո լոր մա կար դակ նե րի 
շփում ե րը: Այդ նպա տա կով` օգ տա գոր ծե լով ԽՎ մե խա նիզմ ե րը, Եվ
րա նես թի աշ խա տանք նե րի մեջ ներգ րա վե լով Վե հա ժո ղո վին (եւ եր րորդ 
կող մի), հնա րա վոր է ստեղ ծել գոր ծըն կե րութ յան « Խորհր դա րա նա կան եռ
յակ» (Եվ րո պա կան խորհր դա րան, ԵԱՀԿ խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով 
եւ ԵԽ խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով) հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մա կարգ ման հա մար, հատ կա պես` Բե լա ռու սի խնդրի շուրջ: Հա յաս
տա նի, Ադր բե ջա նի, Բե լա ռու սի, Վ րաս տա նի, Մոլ դո վա յի եւ Ուկ րաի նա յի 
ի րա վա սու մար մին նե րին կոչ է ար վում հստակ տա րան ջա տում մտցնել 
տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան ո լորտ նե րում ո րո շում ե րի կա յաց ման մի
ջեւ` խու սա փե լով շա հե րի բա խում ե րից, ինչ պե սեւ` մի ջոց ներ ձեռ նար
կել նվա զեց նե լու մե նաշ նորհ նե րի/օ լի գո պո լիա նե րի ազ դե ցութ յու նը, շա
րու նա կել հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի եւ հար կա յին վար չա րա րութ յան 
կա ռույց նե րի կա նո նա կար գու մը` նպա տակ ու նե նա լով հաս նե լու ա վե լի 
բարձր արդ յու նա վե տութ յան, թա փան ցի կութ յան ու արդ յու նա վե տութ յան, 
բա րե լա վե լու ընդ հա նուր գոր ծա րար մի ջա վայ րը: Կոչ է ար վում բա րե լա
վել օ րեն քի կի րար կու մը եւ հաշ վետ վութ յան մե խա նիզմ ե րը` նվա զեց նե
լով կո ռուպ ցիա յի, փո ղե րի լվաց ման, թրա ֆի կին գի եւ ստվե րա յին տնտե
սութ յան շրջա նակ նե րը:
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Վե հա ժո ղո վը հոր դո րում է ստեղ ծել փոր ձի եւ ի նո վա ցիա նե րի փո խա նակ
ման ծրագ րեր Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան եւ հա րե ւա նութ յան երկր նե րում: 
Ա ռա ջարկ վում է օգ տա գոր ծել Եվ րո պա յի տե ղա կան եւ տա րած քա յին իշ խա
նութ յուն նե րի կոնգ րե սի փոր ձը` խթա նե լով ազ գա յին սխե մա նե րի ա ռա վել 
հա վա սա րակ շիռ տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցու մը, ինչ պե սեւ ա պա հո վե լով 
ա վե լի մեծ հան րա յին ի րա զե կում ԱԳ գոր ծըն թա ցի եւ ա ռաջ խա ղաց ման մա
սին:



586

Հ	Ա	Վ	Ե	Լ	Վ	Ա	Ծ



587

ՀԱՎԵԼՎԱԾ	 	 	 2008-2011ԹԹ.	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ	ՄԱԿ-Ի	ԵՎ	
ԵԽԽՎ-Ի	ԿՈՂՄԻՑ	ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ	ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ	ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

2008-2011ԹԹ. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱԿ-Ի ԵՎ ԵԽԽՎ-Ի 

ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ 
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ*

* Հավաքածուն չի ներառում հանձնարարականներ (Recommendations), կարծիքներ (Opin
ions) եւ զեկույցներ (Reports):
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Փաստաթուղթ 1
 

 
 

UNITED NATIONS 
 

 
Բանաձեւ թիվ 735 

 

ՀՀ անդամակցությունը ՄԱԿ-ին 

Հայաստանի Հանրապետության դիմումը 

 

Որոշումներ 

1992թ. հունվարի 23-ին իր 3035-րդ նիստի ընթացքում Խորհուրդը,* ելնելով իր 
օրակարգից եւ գործող ընթացակարգի 59-րդ կետից, ուսումնասիրման եւ զեկույցի 
պատրաստման նպատակով, որոշեց Միավորված ազգերի կազմակերպության նոր 
անդամների ընդունման հանձնաժողովի քննարկմանը հանձնել Հայաստանի 
Հանրապետության դիմումը: 

1992թ. հունվարի 29-ին իր 3041-րդ նիստի ժամանակ Խորհուրդը քննարկեց 
Միավորված ազգերի կազմակերպության նոր անդամների ընդունման հանձնաժողովի 
զեկույցը Հայաստանի Հանրապետության դիմումի վերաբերյալ` Միավորված ազգերի 
կազմակերպությանը անդամակցության խնդրանքով: 

 

29 հունվարի 1992թ. 
Բանաձեւ թիվ 735 (1992) 

Անվտանգության խորհուրդը, 

քննելով Հայաստանի Հանրապետության դիմումը Միավորված ազգերի 
կազմակերպությանը անդամակցելու մասին, 

հանձնարարում է Գլխավոր ասամբլեային Հայաստանի Հանրապետությանը ընդունել 
Միավորված ազգերի կազմակերպություն: 

 

 

*Ընդունված է առանց քվեարկության 3014-րդ նիստի ժամանակ 

 1
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Որոշում 

Նույն նիստի ժամանակ, Անվտանգության խորհրդի 735(1992) բանաձևը ընդունելուց 
հետո, Խորհրդի նախագահը խորհրդի անդամների անունից հայտարարեց հետևյալը` 

Ես պատիվ ունեմ խորհրդի անդամների անունից շնորհավորել Հայաստանի 
Հանրապետությանը Խորհրդի հենց նոր ընդունած որոշման առթիվ: 735(1992) բանաձևի 
համաձայն Խորհուրդը Գլխավոր ասամբլեային առաջադրեց Հայաստանի 
Հանրապետությանը անդամ ճանաչել: 

Սա շատ կարևոր պահ է թե' Հայաստանի, թե' մեր Կազմակերպության համար: Խորհրդի 
անդամները գոհունակությամբ նշեցին Հայաստանի պաշտոնական 
պատրաստակամությունը` ստանձնելու Միավորված ազգերի կազմակերպության 
կանոնադրության նպատակներն ու սկզբունքները, ներառյալ` առճակատումների խաղաղ 
լուծման եւ ուժի չկիռարման սկզբունքները: 

Խորհրդի անդամները համոզված են, որ Հայաստանի ներդրումը Կազմակերպության 
գործունեության բոլոր ասպարեզներում կլինի բազմակողմանի եւ արդյունավետ: Մենք 
ողջունում ենք Հայաստանի ներկայացուցիչներին եւ սերտորեն կհամագործակցենք 
նրանց հետ՚: 

 
A/RES/46/227 

82-րդ պլենար նիստ 
2 մարտի 1992թ. 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը 
Միավորված ազգերի կազմակերպության 

 

Գլխավոր ասամբլեան` 

ստանալով 1992թ. հունվարի 29-ի Անվտանգության խորհուրդի հանձնարարությունը 
Հայաստանի Հանրապետությանը անդամագրել Միավորված ազգերի 
կազմակերպությանը, 

քննելով Հայաստանի Հանրապետության դիմումը անդամակցելու մասին, 

որոշում է` ընդունել Հայաստանի Հանրապետությանը Միավորված ազգերի 
կազմակերպության մեջ: 
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Փաստաթուղթ 2

United Nations A/RES/62/249

General Assembly Distr.: General
29 May 2008

Sixty-second session
Agenda item 16

07-47871

Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/62/L.45)]

62/249. Status of internally displaced persons and refugees
from Abkhazia, Georgia

The General Assembly,

Recalling its relevant resolutions on the protection of and assistance to
internally displaced persons, including its resolution 62/153 of 18 December 2007,

Recognizing the Guiding Principles on Internal Displacement1 as an important
international framework for the protection of internally displaced persons,

Deeply concerned about violations of human rights and international
humanitarian law in Abkhazia, Georgia, particularly ethnicity-based violence,

Recalling all relevant Security Council resolutions, and noting the conclusions
of the Budapest (1994), Lisbon (1996) and Istanbul (1999) summits of the
Organization for Security and Cooperation in Europe, in particular the reports of
“ethnic cleansing” and other serious violations of international humanitarian law in
Abkhazia, Georgia,

Deploring practices of arbitrary forced displacement and their negative impact
on the enjoyment of human rights and fundamental freedoms by large groups of
people, and deeply concerned by the humanitarian situation created by the expulsion
of hundreds of thousands of persons from Abkhazia, Georgia,

Deeply concerned by the demographic changes resulting from the conflict in
Abkhazia, Georgia, and regretting any attempt to alter the pre-conflict demographic
composition in Abkhazia, Georgia,

Emphasizing that the rights of the Abkhaz population living in Abkhazia,
Georgia, have to be protected and guaranteed,

1. Recognizes the right of return of all refugees and internally displaced
persons and their descendants, regardless of ethnicity, to Abkhazia, Georgia;

2. Emphasizes the importance of preserving the property rights of refugees
and internally displaced persons from Abkhazia, Georgia, including victims of

_______________
1 E/CN.4/1998/53/Add.2, annex.
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A/RES/62/249

2

reported “ethnic cleansing”, and calls upon all Member States to deter persons under
their jurisdiction from obtaining property within the territory of Abkhazia, Georgia,
in violation of the rights of returnees;

3. Underlines the urgent need for the rapid development of a timetable to
ensure the prompt voluntary return of all refugees and internally displaced persons
to their homes in Abkhazia, Georgia;

4. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its
sixty-third session a comprehensive report on the implementation of the present
resolution;

5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session the
item entitled “Protracted conflicts in the GUAM area and their implications for
international peace, security and development”.

97th plenary meeting
15 May 2008
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Փաստաթուղթ 3

UNITEDUNITED AA
NATIONSNATIONS

General Assembly

Distr.
GENERAL

A/RES/48/114
23 March 1994

Forty-eighth session
Agenda item 113

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

[on the report of the Third Committee (A/48/631)]

48/114. Emergency international assistance to refugees and
displaced persons in Azerbaijan

The General Assembly,

Recalling its relevant resolutions regarding humanitarian assistance to
refugees and displaced persons,

Having considered the report of the United Nations High Commissioner for
Refugees, 1/

Recognizing the catalytic role that the High Commissioner plays,
together with the international community and development agencies, in the
promotion of humanitarian aid and development with a view to finding durable
and lasting solutions for refugees and displaced persons,

Expressing its grave concern at the continuing deterioration of the
humanitarian situation in Azerbaijan owing to the displacement of large
numbers of civilians,

Welcoming the efforts made by the United Nations interim office and the
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Azerbaijan to
coordinate the needs assessment and the provision of humanitarian assistance,

Welcoming also the consolidated United Nations inter-agency humanitarian
programme for Azerbaijan for the period 1 July 1993 to 31 March 1994,

Expressing its appreciation to the States and intergovernmental and
non-governmental organizations that have responded positively and continue to
__________

1/ A/48/12 and Add.1

/...
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respond to the humanitarian needs of Azerbaijan, and to the Secretary-General
and United Nations bodies for mobilizing and coordinating the delivery of
appropriate humanitarian assistance,

Also expressing its appreciation to the Governments of the neighbouring
States that provide the necessary humanitarian assistance, including the
provision of accommodation and transit routes through their territories for
the displaced persons from Azerbaijan,

Noting with alarm that the humanitarian situation in Azerbaijan has
continued to deteriorate seriously since the adoption of the programme in June
1993, and that the number of refugees and displaced persons in Azerbaijan has
recently exceeded one million,

Aware that the refugees and displaced persons are in a precarious
situation, facing the threat of malnutrition and disease, and that appropriate
external assistance is needed for the provision of foodstuffs, medical aid and
the necessary shelter for the winter,

Deeply concerned about the enormous burden that the massive presence of
refugees and displaced persons has placed on the country’s infrastructure,

Affirming the urgent need to continue international action to assist
Azerbaijan in providing shelter, medication and food to the refugees and
displaced persons, especially to the most vulnerable groups,

1. Welcomes with appreciation the efforts undertaken by the
Secretary-General in drawing the attention of the international community to
the acute problems of the Azerbaijani refugees and displaced persons and in
mobilizing assistance for them;

2. Urgently appeals to all States, organizations and programmes of
the United Nations, specialized agencies and other intergovernmental and
non-governmental organizations to provide adequate and sufficient financial,
medical and material assistance to the Azerbaijani refugees and displaced
persons;

3. Invites the international financial institutions and the
specialized agencies, organizations and programmes of the United Nations
system, where appropriate, to bring the special needs of the Azerbaijani
refugees and displaced persons to the attention of their respective governing
bodies for their consideration and to report on the decisions of those bodies
to the Secretary-General;

4. Invites the Secretary-General to continue to monitor the overall
situation of refugees and displaced persons in Azerbaijan and to make
available his good offices as required;

5. Requests the United Nations High Commissioner for Refugees to
continue her efforts with the appropriate United Nations agencies and
intergovernmental, governmental and non-governmental organizations, in order
to consolidate and increase essential services to refugees and displaced
persons in Azerbaijan;

/...
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6. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly
at its forty-ninth session on the progress made in the implementation of the
present resolution.

85th plenary meeting
20 December 1993
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United Nations A/RES/62/243

General Assembly Distr.: General
25 April 2008

Sixty-second session
Agenda item 20

07-47835

Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/62/L.42)]

62/243. The situation in the occupied territories of Azerbaijan

The General Assembly,

Guided by the purposes, principles and provisions of the Charter of the United
Nations,

Recalling Security Council resolutions 822 (1993) of 30 April 1993, 853 (1993)
of 29 July 1993, 874 (1993) of 14 October 1993 and 884 (1993) of 12 November
1993, as well as General Assembly resolutions 48/114 of 20 December 1993, entitled
“Emergency international assistance to refugees and displaced persons in Azerbaijan”,
and 60/285 of 7 September 2006, entitled “The situation in the occupied territories of
Azerbaijan”,

Recalling also the report of the fact-finding mission of the Minsk Group of the
Organization for Security and Cooperation in Europe to the occupied territories of
Azerbaijan surrounding Nagorno-Karabakh and the letter on the fact-finding
mission from the Co-Chairmen of the Minsk Group addressed to the Permanent
Council of the Organization for Security and Cooperation in Europe,1

Taking note of the report of the environmental assessment mission led by the
Organization for Security and Cooperation in Europe to the fire-affected territories
in and around the Nagorno-Karabakh region,2

Reaffirming the commitments of the parties to the conflict to abide
scrupulously by the rules of international humanitarian law,

Seriously concerned that the armed conflict in and around the Nagorno-
Karabakh region of the Republic of Azerbaijan continues to endanger international
peace and security, and mindful of its adverse implications for the humanitarian
situation and development of the countries of the South Caucasus,

1. Reaffirms continued respect and support for the sovereignty and
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan within its internationally
recognized borders;

_______________
1 See A/59/747-S/2005/187.
2 A/61/696, annex.
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2. Demands the immediate, complete and unconditional withdrawal of all
Armenian forces from all the occupied territories of the Republic of Azerbaijan;

3. Reaffirms the inalienable right of the population expelled from the
occupied territories of the Republic of Azerbaijan to return to their homes, and
stresses the necessity of creating appropriate conditions for this return, including the
comprehensive rehabilitation of the conflict-affected territories;

4. Recognizes the necessity of providing normal, secure and equal
conditions of life for Armenian and Azerbaijani communities in the Nagorno-
Karabakh region of the Republic of Azerbaijan, which will allow an effective
democratic system of self-governance to be built up in this region within the
Republic of Azerbaijan;

5. Reaffirms that no State shall recognize as lawful the situation resulting
from the occupation of the territories of the Republic of Azerbaijan, nor render aid
or assistance in maintaining this situation;

6. Expresses its support to the international mediation efforts, in particular
those of the Co-Chairmen of the Minsk Group of the Organization for Security and
Cooperation in Europe, aimed at peaceful settlement of the conflict in accordance
with the norms and principles of international law, and recognizes the necessity of
intensifying these efforts with a view to achieving a lasting and durable peace in
compliance with the provisions stipulated above;

7. Calls upon Member States and international and regional organizations
and arrangements to effectively contribute, within their competence, to the process
of settlement of the conflict;

8. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its
sixty-third session a comprehensive report on the implementation of the present
resolution;

9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-third session the
item entitled “The situation in the occupied territories of Azerbaijan”.

86th plenary meeting
14 March 2008
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United Nations A/RES/64/296

General Assembly Distr.: General
13 October 2010

Sixty-fourth session
Agenda item 14

09-47959
*0947959*

Please recycle♲

Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/64/L.62)]

64/296. Status of internally displaced persons and refugees from 
Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South 
Ossetia, Georgia

The General Assembly,

Recalling all its relevant resolutions on the protection of and assistance to 
internally displaced persons, including its resolutions 62/153 of 18 December 2007, 
62/249 of 15 May 2008, 63/307 of 9 September 2009 and 64/162 of 18 December 
2009,

Recalling also all relevant Security Council resolutions on Georgia relating to 
the need for all parties to work towards a comprehensive peace and the return of 
internally displaced persons and refugees to their places of origin, and stressing the 
importance of their full and timely implementation,

Recognizing the Guiding Principles on Internal Displacement 1 as the key 
international framework for the protection of internally displaced persons,

Concerned by forced demographic changes resulting from the conflicts in 
Georgia,

Concerned also by the humanitarian situation caused by armed conflict in 
August 2008, which resulted in the further forced displacement of civilians,

Mindful of the urgent need to find a solution to the problems related to forced 
displacement in Georgia,

Underlining the importance of the discussions that commenced in Geneva on 
15 October 2008 and of continuing to address the issue of the voluntary, safe, 
dignified and unhindered return of internally displaced persons and refugees on the 
basis of internationally recognized principles and conflict-settlement practices,

Taking note of the report of the Secretary-General concerning the 
implementation of resolution 63/307,2

_______________
1 E/CN.4/1998/53/Add.2, annex.
2 A/64/819.
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1. Recognizes the right of return of all internally displaced persons and 
refugees and their descendants, regardless of ethnicity, to their homes throughout 
Georgia, including in Abkhazia and South Ossetia;

2. Stresses the need to respect the property rights of all internally displaced 
persons and refugees affected by the conflicts in Georgia and to refrain from 
obtaining property in violation of those rights;

3. Reaffirms the unacceptability of forced demographic changes;

4. Underlines the urgent need for unimpeded access for humanitarian 
activities to all internally displaced persons, refugees and other persons residing in 
all conflict-affected areas throughout Georgia;

5. Calls upon all participants in the Geneva discussions to intensify their 
efforts to establish a durable peace, to commit to enhanced confidence-building 
measures and to take immediate steps to ensure respect for human rights and create 
favourable security conditions conducive to the voluntary, safe, dignified and 
unhindered return of all internally displaced persons and refugees to their places of 
origin;

6. Underlines the need for the development of a timetable to ensure the 
voluntary, safe, dignified and unhindered return of all internally displaced persons 
and refugees affected by the conflicts in Georgia to their homes;

7. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its 
sixty-fifth session a comprehensive report on the implementation of the present 
resolution;

8. Decides to include in the draft agenda of its sixty-fifth session the item 
entitled “Protracted conflicts in the GUAM area and their implications for 
international peace, security and development”.

115th plenary meeting
7 September 2010
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United Nations A/RES/63/307

General Assembly Distr.: General
30 September 2009

Sixty-third session
Agenda item 13

09-50640

Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/63/L.79)]

63/307. Status of internally displaced persons and refugees from 
Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South 
Ossetia, Georgia

The General Assembly,

Recalling all its relevant resolutions on the protection of and assistance to 
internally displaced persons, including its resolutions 62/153 of 18 December 2007 
and 62/249 of 15 May 2008, 

Recalling also all relevant Security Council resolutions on Georgia relating to 
the need for all parties to work towards a comprehensive peace and the return of 
internally displaced persons and refugees to their places of origin, and stressing the 
importance of their full and timely implementation,

Recognizing the Guiding Principles on Internal Displacement 1 as the key 
international framework for the protection of internally displaced persons, 

Concerned by forced demographic changes resulting from the conflicts in 
Georgia, 

Concerned also by the humanitarian situation caused by armed conflict in 
August 2008, which resulted in the further forced displacement of civilians,

Mindful of the urgent need to find a solution to the problems related to forced 
displacement in Georgia,

Underlining the importance of the discussions that commenced in Geneva on 
15 October 2008 and of continuing to address the issue of the voluntary, safe, 
dignified and unhindered return of internally displaced persons and refugees on the 
basis of internationally recognized principles and conflict-settlement practices,

Taking note of the report of the Secretary-General concerning the 
implementation of General Assembly resolution 62/249,2

1. Recognizes the right of return of all internally displaced persons and 
refugees and their descendants, regardless of ethnicity, to their homes throughout 
Georgia, including in Abkhazia and South Ossetia;

_______________
1 E/CN.4/1998/53/Add.2, annex.
2 A/63/950.
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2. Stresses the need to respect the property rights of all internally displaced 
persons and refugees affected by the conflicts in Georgia and to refrain from 
obtaining property in violation of those rights; 

3. Reaffirms the unacceptability of forced demographic changes; 

4. Underlines the urgent need for unimpeded access for humanitarian 
activities to all internally displaced persons, refugees and other persons residing in 
all conflict-affected areas throughout Georgia;

5. Calls upon all participants in the Geneva discussions to intensify their 
efforts to establish a durable peace, to commit to enhanced confidence-building 
measures and to take immediate steps to ensure respect for human rights and create 
favourable security conditions conducive to the voluntary, safe, dignified and 
unhindered return of all internally displaced persons and refugees to their places of 
origin; 

6. Underlines the need for the development of a timetable to ensure the
voluntary, safe, dignified and unhindered return of all internally displaced persons 
and refugees affected by the conflicts in Georgia to their homes; 

7. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its 
sixty-fourth session a comprehensive report on the implementation of the present 
resolution;

8. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-fourth session 
the item entitled “Protracted conflicts in the GUAM area and their implications for 
international peace, security and development”.

104th plenary meeting
9 September 2009
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United Nations S/RES/1808 (2008)

Security Council Distr.: General 
15 April 2008 

08-30629 (E)     
*0830629* 

  Resolution 1808 (2008) 

  Adopted by the Security Council at its 5866th meeting, on 
15 April 2008 

 The Security Council,

Recalling all its relevant resolutions including resolution 1781 of 15 October 
2007 (S/RES/1781), 

Welcoming the reports of the Secretary-General on the activities of the United 
Nations Observer Mission in Georgia of 23 January 2008 (S/2008/38) and 2 April 
2008 (S/2008/219), 

Reiterating the importance of maintaining the separation of forces and the 
preservation of the ceasefire, 

Supporting the sustained efforts of the Secretary-General and of his Special 
Representative with the assistance of the Group of Friends of the Secretary-General 
as well as the Russian Federation in its capacity as facilitator and of the OSCE, 
underlining the increased importance of the meetings in the Geneva format as the 
forum for meaningful political dialogue and welcoming the Georgian and Abkhaz 
renewed commitment to this process, 

Noting that whereas the United Nations and the Group of Friends of the 
Secretary-General will continue to support the process of conflict resolution 
between the Georgian and Abkhaz sides, the primary responsibility to make use of 
this support and to implement measures to advance the process, in particular 
measures to build confidence, remains with both sides, 

Regretting the continued lack of progress in implementing confidence-building 
measures, and underlining the importance of constructive goodwill between the 
sides and respect for each other’s concerns, 

Stressing the importance of close and effective cooperation between UNOMIG 
and the CIS peacekeeping force as they currently play an important stabilizing role 
in the conflict zone, and recalling that a lasting and comprehensive settlement of the 
conflict will require appropriate security guarantees, 

Stressing that economic development is urgently required in Abkhazia, 
Georgia, to improve the livelihoods of the communities affected by the conflict, in 
particular refugees and internally displaced persons, 
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 1. Reaffirms the commitment of all Member States to the sovereignty, 
independence and territorial integrity of Georgia within its internationally 
recognized borders and supports all efforts by the United Nations and the Group of 
Friends of the Secretary-General, which are guided by their determination to 
promote a settlement of the Georgian-Abkhaz conflict only by peaceful means and 
within the framework of the Security Council resolutions; 

 2. Reaffirms its strong support for UNOMIG, and again urges the parties to 
cooperate fully with the Mission and to actively and sustainably engage in the 
political process led by the Special Representative of the Secretary-General; and 
welcomes UNOMIG’s continued consultations with the parties on strengthening its 
observation capacity; 

 3. Welcomes the recent improvements in the overall security situation; calls
on both sides to consolidate and broaden those improvements; underlines the need 
for a period of sustained stability along the ceasefire line and in the Kodori valley; 
and stresses the necessity to keep under close observation the situation in the Upper 
Kodori valley which has to be in line with the Moscow agreement on ceasefire and 
separation of forces of 14 May 1994; 

 4. Welcomes the renewed commitment given by both sides during the 
meeting chaired by the United Nations in Geneva on 18 and 19 February 2008 to 
resume regular consultations within the Quadripartite meetings on security issues 
without delay, and urges once more both sides to fulfil finally this commitment; 

 5. Expresses its concern at any violation of the ceasefire and separation of 
forces regime in the Zone of Conflict; 

 6. Strongly urges all parties to consider and address seriously each other’s 
legitimate security concerns, to refrain from any acts of violence or provocation, 
including political action or rhetoric, to comply fully with previous agreements 
regarding ceasefire and non-use of violence, and to maintain the security zone and 
the restricted weapons zone free of any unauthorized military activities; and in this 
regard recalls the recommendations of the Secretary-General contained in 
S/2007/439 and his subsequent reports; 

 7. Calls on both sides to finalize without delay the document on the non-use 
of violence; and calls on both sides to finalize without delay the document on the 
return of refugees and internally displaced persons; 

 8. Stresses anew the urgent need to alleviate the plight of refugees and 
internally displaced persons and the need for a perspective of life in security and 
dignity in particular for a new generation growing up outside Abkhazia, Georgia; 

 9. Reiterates and reaffirms as fundamentally important the right of return 
for all the refugees and the internally displaced persons to Abkhazia, Georgia, 
reaffirms the importance of such people’s return to their homes and property and 
that individual property rights have not been affected by the fact that owners had to 
flee during the conflict and that the residency rights and the identity of those owners 
will be respected, and calls on both sides to implement the UNHCR’s Strategic
Directions for their return in the first instance to the Gali region; 

 10. Calls upon the parties to increase their bilateral contacts by making full 
use of all existing mechanisms as described in the relevant Security Council 
resolutions in order to come to a peaceful settlement, and to commit themselves to 
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fulfil within a reliable time frame the conditions necessary for the safe, dignified 
and swift return of refugees and internally displaced persons; 

 11. Firmly convinced that the confidence-building measures proposed by the 
Group of Friends of the Secretary-General and endorsed through resolution 1752 of 
13 April 2007, will serve the development of broader and unbiased contacts between 
the communities of the divided country, regrets the lack of progress made with 
regard to confidence-building measures and urges again the Georgian and Abkhaz 
sides to implement these measures without conditions;  

 12. Recalls, with a view to achieving a lasting and comprehensive settlement, 
its support for the principles contained in the “Paper on Basic Principles for the 
Distribution of Competencies between Tbilisi and Sukhumi”, and welcomes
additional ideas that the sides would be willing to offer with a view to conducting 
creatively and constructively a political dialogue under the aegis of the United 
Nations;

 13. Welcomes existing and encourages further contacts between 
representatives of civil society, and appeals to both sides to continue to promote 
without reservation the active engagement of citizens and officials in such contacts; 

 14. Underlines that it is the primary responsibility of both sides to provide 
appropriate security and to ensure the freedom of movement throughout the zone of 
conflict of UNOMIG, the CIS peacekeeping force and other international personnel 
and calls on both sides to fulfil their obligations in this regard and to extend full 
cooperation to UNOMIG and the CIS peacekeeping force; 

 15. Welcomes the efforts being undertaken by UNOMIG to implement the 
Secretary-General’s zero tolerance policy on sexual exploitation and abuse and to 
ensure full compliance of its personnel with the United Nations code of conduct, 
requests the Secretary-General to continue to take all necessary action in this regard 
and to keep the Security Council informed, and urges troop-contributing countries to 
take appropriate preventive action including the conduct of predeployment 
awareness training, and to take disciplinary action and other action to ensure full 
accountability in cases of such conduct involving their personnel; 

 16. Decides to extend the mandate of UNOMIG for a new period terminating 
on 15 October 2008; 

 17. Requests the Secretary-General to make use of this mandate in order to 
encourage and support the parties in implementing measures to build confidence and 
to establish an intensive and meaningful dialogue, with a view to achieve a lasting 
and comprehensive settlement, including the facilitation of a meeting at the highest 
level, and to inform the Council in his next report on the situation in Abkhazia, 
Georgia, on progress made in this respect; 

 18. Strongly supports the efforts of the Special Representative of the 
Secretary-General and encourages the Group of Friends of the Secretary-General to 
continue giving him their steadfast and unified support; 

 19. Decides to remain actively seized of the matter. 
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United Nations S/RES/1839 (2008)

Security Council Distr.: General 
9 October 2008 

08-54425 (E)     
*0854425* 

  Resolution 1839 (2008) 

  Adopted by the Security Council at its 5992nd meeting, on
9 October 2008 

The Security Council, 

 Recalling all its relevant resolutions including resolution 1808 of 15 April 
2008 (S/RES/1808), 

Taking note of the reports of the Secretary-General of 23 July 2008 
(S/2008/480) and 3 October 2008 (S/2008/631), 

1. Decides to extend the mandate of the United Nations mission for a new 
period terminating on 15 February 2009; 

2. Decides to remain actively seized of the matter. 
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United Nations S/RES/1866 (2009)

Security Council Distr.: General 
13 February 2009 

09-23826 (E)     
*0923826* 

  Resolution 1866 (2009) 

  Adopted by the Security Council at its 6082nd meeting, 
on 13 February 2009 

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, including resolutions 1808 (2008) of 15 April 
2008 and 1839 (2008) of 9 October 2008, 

Considering the report of the Secretary-General of 4 February 2009 (S/2009/69),  

Welcoming the six-point agreement of 12 August 2008, and subsequent 
implementing measures of 8 September 2008, 

Taking note of the Geneva discussions commenced on 15 October 2008 and 
encouraging the participants to reach practical results,  

Underlining the importance of the peaceful resolution of disputes, 

 1. Recalls the arrangements entered into under the agreements of 12 August 
2008 and of 8 September 2008;  

 2. Calls for the provisions that were set out in paragraph 2 (a) of the 
Agreement on a Ceasefire and Separation of Forces signed in Moscow on 14 May 
1994 (S/1994/583) to be respected, pending consultations and agreement on a 
revised security regime, taking note of the recommendations on the security regime 
contained in the report of the Secretary-General of 4 February 2009;  

 3. Underlines the need to refrain from the use of force or from any act of 
ethnic discrimination against persons, groups of persons or institutions, and to 
ensure, without distinction, the security of persons, the right of persons to freedom 
of movement and the protection of the property of refugees and displaced persons;  

 4. Calls for facilitating, and refraining from placing any impediment to, 
humanitarian assistance to persons affected by the conflict, including refugees and 
internally displaced persons, and further calls for facilitating their voluntary, safe, 
dignified and unhindered return;  

 5. Calls for the intensification of efforts to address the issue of regional 
security and stability, and the issue of refugees and internally displaced persons, 
through the discussions currently under way in Geneva, and requests the Secretary-
General, through his Special Representative, to continue to fully support this 
process, and to report on progress thereon;  
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 6. Requests the Secretary-General to report to the Council on the 
implementation of this resolution, and on the situation on the ground and the 
activities of the United Nations mission, including recommendations on future 
activities by 15 May 2009;  

 7. Expresses its intention to outline the elements of a future United Nations 
presence in the region by 15 June 2009, taking into account the recommendations to 
be contained in the report of the Secretary-General referred to in paragraph 6, the 
Geneva discussions and developments on the ground; 

 8. Decides to extend the mandate of the United Nations mission for a new 
period terminating on 15 June 2009;  

 9. Decides to remain actively seized of the matter. 



608

ՀԱՎԵԼՎԱԾ	 	 	 2008-2011ԹԹ.	ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ	ԿՈՎԿԱՍԻ	ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ	ՄԱԿ-Ի	ԵՎ	
ԵԽԽՎ-Ի	ԿՈՂՄԻՑ	ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ	ԲԱՆԱՁԵՎԵՐԻ	ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
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Resolution 1603 (2008)1

Honouring of obligations and commitments by Georgia

1. On 5 January 2008, Georgia held its fifth presidential election since its independence in 1991. The Par
liamentary Assembly recognises that, notwithstanding the unexpected circumstances which brought about 
this snap election, the often significant shortcomings and electoral violations, as well as a high degree of 
political polarisation, this was for the first time a genuinely competitive election enabling the Georgian people 
to express their political choices.

2. The Assembly deplores the events which preceded the preterm elections and in particular the violent 
dispersal of peaceful demonstrations on 7 November 2007, the subsequent temporary silencing of two oppo
sitioncontrolled television stations and, finally, the decision to declare a state of emergency. These actions 
have tarnished the reputation of the Georgian Government both in the eyes of its own population and abroad. 
However, the decision to end the crisis by holding early presidential elections in January 2008, together with 
a plebiscite asking the people to choose the date of the next parliamentary elections, stopped the escalation 
of tensions and is to be welcomed.

3. The Assembly now launches an urgent appeal to all political forces in Georgia to respect the officially 
announced result of the presidential election – which was considered by the international election observer 
mission as being in essence consistent with most international standards for democratic elections. Any al
legation of fraud or vote rigging should be pursued through the legal avenues prescribed by the Constitution 
of Georgia and related legislation. The Assembly urges the Georgian authorities to investigate each complaint 
regarding the election process duly and impartially, and to bring those who may have violated the law to jus
tice. It is particularly concerned by the numerous allegations of violations at vote counts and the tabulation of 
results, which tainted the overall election process.

4. The Assembly will closely monitor the developments of the political situation in Georgia and expects the 
authorities to demonstrate their resolute commitment to democracy, the rule of law and human rights. The 
newly elected president must do his utmost to strengthen democratic freedoms and constructively engage in 
a dialogue with those parts of the population that did not vote for him. Internal stability and economic prosper
ity will best be guaranteed through inclusive policies, improvement of the functioning of institutions and an 
unfailing respect for the rule of law and fundamental freedoms. To this end, the Assembly urges the authori
ties to create proper conditions in which a strong and efficient system of checks and balances can finally 
emerge and function. The Georgian Government should also immediately address the recent shortcomings of 
the presidential elections in order to ensure that the upcoming parliamentary elections, in the spring of 2008, 
will be democratic, free, transparent and competitive.

5. In any democratic society, the opposition shares the responsibility for the country’s stability and national 
consensus and for the reforms under way. The Assembly welcomes the emergence of a vibrant and united 
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opposition in the country shortly before the recent elections, which it sees as a positive development towards 
Georgia maturing into a genuinely pluralist democracy. However, it emphasises that, in order to gain long
term support at grassroots level, in particular in view of the upcoming parliamentary elections, the opposition 
should start offering issuebased and credible alternatives to the population’s concerns and engage in a 
constructive dialogue with the governing party on all major issues.

6. Sustainable democracy cannot be built in the absence of basic security. Full normalisation of the situation 
in Georgia remains impossible without reaching a peaceful and democratic settlement of the conflicts in the 
breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia. The Assembly reiterates its unconditional support for the 
territorial integrity and inviolability of the internationally recognised borders of Georgia and urges Georgia’s 
neighbours, notably the Russian Federation, to do the same. It commends the Georgian Government’s con
tinuous efforts to reach a peaceful settlement of those conflicts, notably the recent steps aimed at winning 
over the secessionist population in the Tskhinvali region (South Ossetia).

7. The Assembly welcomes the holding of the first highlevel meeting between the Georgian and the Abkhaz 
representatives, which took place in Sukhumi in October 2007 after a long pause, while regretting that no 
progress has been recorded on the ground and that the negotiations conducted under the auspices of the 
United Nations have produced no results so far. The Assembly deplores in particular that the hundreds of 
thousands of refugees and internally displaced persons (IDPs) from Abkhazia, victims of the ethnic cleansing 
in the early 1990s, are still deprived of the possibility of returning safely to their homes. The Assembly calls 
upon the de facto authorities to provide secure conditions for the return of IDPs and to respect the inalien
ability of property rights in the conflict zones, in accordance with the recent resolution of the UN Security 
Council. The Assembly further calls on the Georgian authorities to do their utmost to alleviate the difficult 
social conditions of the IDPs and to integrate them within the mainstream Georgian society, without prejudice 
to their right to return.

8. The Assembly regrets that the recent crisis has overshadowed the numerous positive steps taken by the 
Georgian authorities towards complying with Georgia’s obligations and commitments since the adoption of 
Parliamentary Assembly Resolution 1477 (2006) on the implementation of Resolution 1415 (2005) on the 
honouring of obligations and commitments by Georgia. On a formal level, a significant number of commit
ments pertaining to the remaining issues listed in the above resolution have been fulfilled, even if several 
important shortcomings still persist.

9. With regard to Council of Europe legal instruments, the Assembly notes that to date Georgia has ratified 53 
conventions and signed nine others. It commends the ratification of the Framework Convention for the Protec
tion of National Minorities (ETS No. 157), of the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation 
between Territorial Communities or Authorities (ETS No. 106) and of the Criminal Law Convention on Cor
ruption (ETS No. 173). Regretfully, however, the procedure for signing and ratifying the European Charter for 
Regional or Minority Languages (ETS No. 148) has not progressed so far.

10. Georgia’s close cooperation with the Council of Europe contributed to the adoption of the AntiCorruption 
Strategy and Action Plan, the Law on Repatriation of Persons Forcefully Sent into Exile from Georgia by the 
former Soviet Union in the 1940s (repatriation of the Meskhetian population), the Law on Property Restitu
tion and Compensation on the Territory of Georgia for the Victims of Conflict in the Former South Ossetia 
District, the new Law on Legal Aid and the Law on Local SelfGovernment, and the law prohibiting ex parte 
communication. Codes of ethics regarding the police, prosecutors, advocates and broadcasters have been 
elaborated.

11. The Assembly welcomes the fact that, as a result of political dialogue, the lastminute amendments to 
the Electoral Code incorporated a number of longstanding recommendations of the Assembly and the Ven
ice Commission. In this respect, the Assembly in particular welcomes the agreement jointly reached by the 
parliamentary majority and opposition to: lower the electoral threshold in future from 7% to 5% – a consistent 
Assembly recommendation; transform the muchcontested majoritarian component of the electoral system 
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into a fully proportional one and change the composition of the electoral commissions and the campaign 
finance regulations.

12. For the fourth consecutive year, the authorities have demonstrated a clear resolve to build a stable and 
modern European democracy and to better integrate the country into European and EuroAtlantic institutions. 
Many of the most important institutions, including the judiciary, the tax administration, the police and the 
prosecutor’s office as well as the transport, public health and educational systems, have undergone substan
tial reform. These efforts have been rewarded with doubledigit economic growth and remarkable levels of 
foreign direct investment. Petty corruption has been effectively curbed and steps have been taken to reform 
the penitentiary system.

13. At the same time, the concerns previously expressed in Resolutions 1415 (2005) and 1477 (2006) on the 
strong system of government not being accompanied by efficient checks and balances are more valid than 
ever. Sustainable democracy and development can only be achieved through public participation and a wide 
range of institutions in society through which the individual can communicate with the state. This is the only 
way by which a democratic government can achieve the necessary level of consensus to ensure the irrevers
ibility of its reforms. In this regard, the Assembly calls upon the authorities to commit themselves to building 
up strong institutions, in particular by creating a responsible and professional state administration and by 
fostering a political culture that does not support cronyism or selfserving interpretation of laws or restricting 
independent media, but seeks broad consensus among the plurality of views.

14. The Assembly notes that a number of reforms have been carried out very rapidly and without the public 
being made adequately aware of their short or longterm advantages. Georgian society has perceived many 
reforms as a shock treatment and feels that the prevailing poverty and social injustices have not been ad
equately addressed so far. Access to basic social services indeed remains limited; incomes continue to be 
low and unequally distributed. The government has now realised that the social costs of its reform agenda 
need to be addressed. The Assembly hopes that the recently declared will to focus more on socially oriented 
policies in the future will be followed by concrete deeds.

15. The Assembly commends the Georgian authorities for having created the appropriate legislative frame
work for all major reforms. It notes, however, that thorough, fair and professional implementation will be the 
determining factor for their success. The courts still do not enjoy public confidence, the fight against corrup
tion is perceived as selectively applied and property rights have been abused. The Assembly therefore urges 
the Georgian authorities to step up their efforts as regards the reform of the judiciary, in particular by creating 
proper mechanisms to guarantee the independence of judges and prosecutors. Georgia must also urgently 
improve its record in the protection of human rights, notably with regard to conditions of detention, prevention 
of torture, and respect for minority, religious or property rights.

16. Whilst welcoming the broad reform agenda of the authorities, the Assembly considers that specific mea
sures need to be taken in order to accelerate the political reforms that will eventually transform Georgia into 
a stable and prosperous European democracy.

17. With regard to Council of Europe conventions:

17.1. without any further delay, sign and ratify the European Charter for Regional or Minority Languages;

17.2. improve Georgia’s record with regard to the ratification of Council of Europe treaties.

18. With regard to the functioning of democratic institutions:

18.1. continue reviewing the constitution, by taking into account the opinion of the Venice Commission;

18.2. ensure that the next parliamentary elections, scheduled for spring 2008, are free and fair and in full 
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compliance with Council of Europe standards; to this end take fully into account the recent findings of the 
International Election Observer Mission participating in the extraordinary presidential election of 5 January 
2008, as well as the recommendations of the ad hoc committee of the Assembly, notably as regards:

18.2.1. adopting further amendments to the Constitution of Georgia in order to reduce the electoral threshold 
from the current 7% to the agreed 5% and transforming the current majoritarian component of the election 
system into a system based fully on proportional representation;

18.2.2. reviewing all recent and future amendments to the Electoral Code with the assistance of the Venice 
Commission;

18.2.3. further improving the accuracy of the voters’ list and finalising it so as to cancel electionday voter 
registration in the future;

18.2.4. ensuring clear separation of governmental structures from the electoral administration;

18.2.5. ensuring a balanced preelection campaign environment, including equal media access;

18.2.6. improving the training of members of electoral commissions;

18.2.7. guaranteeing the impartiality of courts in this process;

18.3. pursue vigorous investigation of all allegations of intimidation, harassment and violation of electoral law 
and bring to justice all perpetrators of electoral fraud;

18.4. adopt and ensure proper implementation of the law on transparency of party funding;

18.5. maintain the commitment to create a second parliamentary chamber, providing for the representation 
of its autonomous regions at state level, once South Ossetia and Abkhazia are politically and administratively 
reintegrated into Georgia;

18.6. continue the local government reform by:

18.6.1. implementing the legislative package including core legislation on local selfgovernment and other 
related laws;

18.6.2. ensuring proper functioning of the State Commission on Decentralisation to lead the implementation 
of the decentralisation strategy;

18.6.3. following the recommendations of the Venice Commission on local government reform.

19. With regard to the Meskhetian population, pursue the work of the state commission on repatriation, seek 
actively international assistance and create conditions for the repatriation process with a view to its comple
tion by 2011; implement fully the recommendations set forth in Assembly Resolution 1428 (2005) on the 
situation of the deported Meskhetian population.

20. With regard to the 199094 conflicts:

20.1. continue to seek a peaceful solution to the conflicts in Abkhazia and South Ossetia, in full respect of 
international law, in the interest of all parties concerned and of regional stability;

20.2. ensure the equal rights of internally displaced persons, along the lines of Assembly Recommendation 
1570 (2002) on the situation on refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia.
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21. With regard to respect of the rule of law:

21.1. complete the reforms of the judicial system, the Bar, the general prosecutor’s office and the police in full 
compliance with European standards and in close cooperation with Council of Europe experts;

21.2. implement a fully transparent system of appointment and dismissal of judges and ensure that the new 
generation of magistrates is independent and highly professional; ensure the proper functioning of the High 
School of Justice; ensure that the courts and prosecution are perceived as fair and impartial;

21.3. adopt the new comprehensive code of criminal procedure elaborated in cooperation with the Council 
of Europe;

21.4. pursue the fight against corruption and money laundering, and fully implement all recommendations of 
the Group of States against Corruption (GRECO) and MONEYVAL; step up work aimed at building a culture 
and ethics of civil service;

21.5. investigate transparently and impartially all credible allegations of corruption, particularly at the higher 
levels of authorities;

21.6. conduct a prompt investigation of the violent dispersal of a peaceful demonstration on 7 November 
2007 and punish those responsible for the disproportionate use of force.

22. With regard to the protection of human rights:

22.1. fully implement the recent recommendations of the European Committee for the Prevention of Torture;

22.2. continue to address the issue of overcrowding in prisons and pretrial detention centres and consider 
supplementary measures, where appropriate;

22.3. secure prompt, independent and thorough investigation of all allegations of illtreatment and apply a 
policy of zero tolerance to impunity;

22.4. concerning freedom of expression and information:

22.4.1. guarantee full independence and pluralism of electronic media; ensure that media ownership is trans
parent and governed by democratic rules;

22.4.2. eliminate obstruction of access to information for political or administrative reasons;

22.4.3. ensure the best quality of training for media professionals;

22.4.4. ensure that the Georgian public broadcasting channel organises regular political debates involving a 
fair representation of different political views;

22.5. facilitate the active participation of civil society in the drafting and implementing of legislation.

23. The Assembly calls on member states to invest more substantially in Georgia’s democratic future, se
curity and stability. This implies continued support for Georgia’s domestic reforms, for the resolution of its 
secessionist conflicts, and for its integration into EuroAtlantic institutions. All member states of the Council 
of Europe should provide the necessary financial resources for the successful implementation of the pro
grammes of cooperation between Georgia and the Council of Europe. The Assembly also calls on the Eu
ropean Union to coordinate its activities in the framework of its European Neighbourhood Policy (ENP) with 
the Council of Europe.
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24. The Assembly further calls on the European Union and all member states of the Council of Europe to 
get more actively involved in the search for a peaceful solution of the conflicts in the breakaway regions 
of Abkhazia and South Ossetia on Georgian territory, including by finding a more appropriate international 
framework for negotiations and for ensuring peace, law, order and respect for human rights on the ground. 
All interested parties in the conflict, in particular the Russian Federation, must demonstrate their commitment, 
in principle but also in practice, to a peaceful and democratic solution in full respect of the territorial integrity 
and sovereignty of Georgia. The Assembly encourages the EU to step up negotiations on readmission and 
visa facilitation agreements between the EU and Georgia, in particular in order not to discriminate between 
citizens of Georgia and those holding Russian passports in the separatist regions of South Ossetia and Abk
hazia. In this context, the Assembly refers to its Resolution 1455 (2005) on the honouring of obligations and 
commitments by the Russian Federation (paragraph 14.ii).

25. The Assembly resolves to pursue its monitoring of the honouring of obligations and commitments by 
Georgia until the ongoing reforms in the areas mentioned in this resolution have produced tangible results. In 
particular, the Assembly expects the Georgian leadership to demonstrate a high level of political maturity and 
to implement a governance style that will seek compromise and consensus within a competitive democratic 
system. It also expects all Georgian political forces to demonstrate their capacity to hold the parliamentary 
elections in 2008 in accordance with international standards for free and fair elections.

_______________
1. Assembly debate on 24 January 2008 (8th Sitting) (see Doc. 11502, report of the Committee on the Hon
ouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe, corapporteurs: Mr Eörsi 
and Mr Islami). Text adopted by the Assembly on 24 January 2008 (8th Sitting).
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Փաստաթուղթ 11

Resolution 1633 (2008)1

The consequences of the war between Georgia and Russia

1. The Parliamentary Assembly is firmly committed to the pursuit of peace and the principles embodied in 
the Statute of the Council of Europe (ETS No. 1): democracy, human rights and the rule of law, as well as to 
principles of state sovereignty, the right to territorial integrity and the inviolability of state frontiers. Respect for 
these principles is an obligation incumbent upon all member states of the Council of Europe.

2. When joining the Council of Europe, both Georgia and Russia committed themselves to settle conflicts by 
peaceful means and in accordance with the principles of international law.

3. The Assembly condemns the outbreak of war between two member states of the Organisation and de
plores the human suffering it has caused.

4. The Assembly is conscious that, although the outbreak of the war on 7 August 2008 may have come un
expectedly to most of its members, it was the result of a serious escalation of tension, with provocations and 
ensuing deterioration of the security situation, which had started much earlier. Steps to reduce tension were 
not taken and the possibility of military intervention became an option for both sides in the conflict. This is 
unacceptable for the Assembly. It is of the view that in the end the peacekeeping format proved that it could 
not fulfil its intended function and that the peacekeepers did not succeed in their mission to protect the lives 
and property of the people in the conflict area. It therefore regrets that earlier calls to discuss a change in the 
format of the peacekeeping and conflict resolution process were rejected by South Ossetia and Russia.

5. However, the initiation of shelling of Tskhinvali without warning by the Georgian military, on 7 August 2008, 
marked a new level of escalation, namely that of open and fully fledged warfare. The use of heavy weapons 
and cluster munitions, creating grave risks for civilians, constituted a disproportionate use of armed force by 
Georgia, albeit within its own territory, and as such a violation of international humanitarian law and Georgia’s 
commitment to resolve the conflict peacefully.

6. At the same time, the Russian counterattack, including largescale military actions in central and western 
Georgia and in Abkhazia, equally failed to respect the principle of proportionality and international humanitar
ian law, and constituted a violation of Council of Europe principles, as well as of the statutory obligations and 
specific accession commitments of Russia as a member state. It led to the occupation of a significant part 
of the territory of Georgia, as well as to attacks on the economic and strategic infrastructure of the country, 
which can be deemed to be either a direct attack on the sovereignty of Georgia and thus a violation of the 
Statute of the Council of Europe, or an attempt by Russia to extend its influence over a “near abroad” state 
in violation of its accession commitment to denounce such a concept.
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7. In this respect, the Assembly considers that, from the point of view of international law, the notion of “pro
tecting citizens abroad” is not acceptable and is concerned by the political implications of such a policy by the 
Russian authorities for other member states where a substantial number of Russian citizens reside.

8. The Assembly believes that truth is a precondition for reconciliation. Since the facts surrounding the out
break of the war are disputed by both Georgia and Russia, they should be established, in an objective man
ner, by an independent international investigation. The Georgian authorities have indicated that they would 
welcome such an international inquiry and the Russian members of parliament have also indicated that they 
would not object to this proposal. This investigation should not be limited to the outbreak of the war, but should 
also focus on the years leading up to the conflict.

9. The Assembly condemns the recognition by Russia of the independence of South Ossetia and Abkhazia as 
a violation of international law and Council of Europe statutory principles. The Assembly reaffirms its attach
ment to the territorial integrity and sovereignty of Georgia and calls on Russia to withdraw its recognition of 
the independence of South Ossetia and Abkhazia and respect fully the sovereignty and territorial integrity of 
Georgia, as well as the inviolability of its frontiers.

10. The Assembly particularly deplores the fact that the recognition of independence was prompted by the 
unanimous demand of both houses of the Parliament of Russia, the State Duma and the Council of the 
Federation. It is seriously concerned that the act of recognition, followed by the recent signing by Russia of 
friendship and cooperation treaties with the de facto authorities in Tskhinvali and Sukhumi, hinders the imple
mentation of the European Unionbrokered ceasefire agreement, as well as the provision of humanitarian aid 
and monitoring of the implementation of the ceasefire agreement by independent observers.

11. The Assembly is concerned about the human rights and humanitarian law violations committed by both 
sides in the context of the war, such as the intentional or avoidable killing or wounding of civilians, as well as 
destruction of property. In particular, the use of indiscriminate force and weapons by both Georgian and Rus
sian troops in civilian areas can be considered as war crimes that need to be fully investigated.

12. Russia appears not to have succeeded in its duty, under the 1907 Hague Convention (IV) on the Laws 
and Customs of War on Land, to prevent looting, maintain law and order and protect property in the areas 
under the de facto control of its forces. In this respect, the Assembly notes that Russia bears full responsibility 
for violations of human rights and humanitarian law in the areas under its de facto control. In the light of the 
case law of the European Court of Human Rights, this also concerns acts committed at the behest of the de 
facto authorities in Tshkinvali.

13. The Assembly is especially concerned about credible reports of acts of ethnic cleansing committed in 
ethnic Georgian villages in South Ossetia and the “buffer zone” by irregular militia and gangs which the Rus
sian troops failed to stop. It stresses in this respect that such acts were mostly committed after the signing of 
the ceasefire agreement on 12 August 2008, and continue today.

14. The total number of deaths and persons wounded has been the subject of controversy. The most recent 
independent estimates indicate that 300 persons were killed and approximately 500 were wounded on the 
South Ossetian and Russian sides, and that 364 persons were killed and 2 234 were wounded on the Geor
gian side. These figures are far lower than those initially advanced in particular by Russia. Some 54 persons 
remain missing from the conflict on the Georgian side and 6 persons are missing on the South Ossetian side. 
The International Committee of the Red Cross (ICRC), however, continues to receive tracing requests from 
families of the missing.

15. Some 192 000 persons were displaced as a consequence of the war. The Assembly is concerned that a 
total of 31 000 displaced persons (25 000 from South Ossetia and 6 000 from Abkhazia) are considered to be 
“permanently” unable to return to their original places of residence. These numbers should be seen in the con
text of the approximately 222 000 persons who remain displaced from the previous conflict in the early 1990s.
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16. The Assembly welcomes the role played by the Council of Europe Commissioner for Human Rights who 
travelled to the region in August and September 2008, organised the exchange of prisoners and spelled out 
six principles for urgent protection of human rights and humanitarian security. The Assembly fully supports 
these principles.

17. The Assembly welcomes the initiative of the Swedish Chairmanship of the Council of Europe Committee 
of Ministers which, inter alia, convened an informal extraordinary meeting of the ministers for foreign affairs 
of member states of the Council of Europe on 24 September 2008 in order to prepare the response of the 
intergovernmental sector of the Organisation to the crisis.

18. The Assembly further welcomes the fact that the European Union, under the French Presidency, has been 
actively involved since the outbreak of the conflict and recalls its earlier appeals to this effect in its Resolution 
1603 on the honouring of commitments and obligations by Georgia, adopted in January 2008. The Assembly 
further invites the European Union to strengthen its own monitoring mission on the ground and give it a man
date and resources not only to monitor, but also to protect persons and property, pending the restoration of 
public security by the Georgian police.

19. The Assembly also welcomes the proposal of the Turkish Government concerning a “Caucasus stability 
and cooperation platform” as a complementary and constructive initiative.

20. The Assembly calls on the Russian authorities to allow observers from both the European Union and the 
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to have access to South Ossetia and Abkhazia, 
which are under the de facto control of Russia. In addition, differences about the role of European Union 
observers in the socalled “buffer zone” may lead to an even further deterioration of the security situation in 
this area, impeding the return of displaced persons after Russian troops have withdrawn from it.

21. The Assembly welcomes the quick reaction of the international community in providing assistance to the 
region. It welcomes the fact that the Russian authorities have provided generous support to refugees from 
South Ossetia and that the Georgian authorities similarly have mobilised considerable resources to meet the 
immediate needs of those persons displaced within Georgian territory under their effective control. However, 
the Assembly is concerned that the recognition by Russia of the independence of South Ossetia and Abkhazia 
is hindering the effective deployment of humanitarian aid in these areas.

22. In view of the abovementioned considerations and taking into account in particular the findings of the 
ad hoc committee of its Bureau, which visited Georgia and Russia in the context of the war from 21 to 26 
September 2008, the Assembly urges Georgia and Russia to:

22.1. implement unconditionally all points of the European Unionbrokered ceasefire agreement. This implies, 
in particular, the obligation for Russia to withdraw its troops to positions ex ante the conflict and refrain from 
any act of provocation to justify maintaining the presence of Russian troops in the socalled “buffer zone”;

22.2. enable OSCE and European Union observers to be deployed into South Ossetia and Abkhazia; Russia 
should also withdraw its recognition of independence of South Ossetia and Abkhazia;

22.3. cooperate fully in the establishment of an independent international investigation to look into the pre
cise circumstances surrounding the outbreak of the war; this initiative should be without prejudice to the work 
of inquiry committees set up or to be set up within their own parliaments, which the Assembly fully supports;

22.4. work towards the creation of a new peacekeeping format and to internationalise the peacekeeping 
force, with the active participation of Council of Europe and European Union member states, in order to 
establish genuine conditions for the start of a peace process;
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22.5. participate unconditionally in the Geneva talks scheduled for 15 October regarding the modalities of 
stability and security in South Ossetia and Abkhazia. In this respect the Assembly regrets that these talks will 
now only take place at expert level;

22.6. refrain from inflammatory discourse and take steps to maintain good neighbourly relations;

22.7. ensure effective respect for all human rights under the European Convention on Human Rights (ETS 
No. 5) and humanitarian norms under the 1949 Geneva Conventions and their additional protocols on the 
territories under their de facto control;

22.8. investigate all allegations of human rights violations committed during the war and in its aftermath, and 
hold the perpetrators to account before the domestic courts;

22.9. allow safe and unhindered access by the media to the conflict zone, in accordance with Assembly 
Resolution 1438 (2005) on freedom of the press and the working conditions of journalists in conflict zones;

22.10. make full use of available means of peaceful conflict resolution, including, as appropriate, the European 
Court of Human Rights, the International Court of Justice and the International Criminal Court, in order to resolve 
the underlying conflict situation; in this context, implement the interim measures ordered by the European Court 
of Human Rights on 12 August 2008, upon the request of the Georgian Government, as well as any forthcoming 
judgments of the Court concerning alleged violations of human rights relating to the conflict;

22.11. join the United Nations Convention on Cluster Munitions.

23. The Assembly calls on all parties to the conflict, namely Georgia, Russia and the de facto authorities in 
South Ossetia to:

23.1. take urgent measures to guarantee the security of all persons within the region of South Ossetia, and 
those in the socalled “buffer zone”. The de facto authorities in South Ossetia and the Russian forces have, 
in particular, the obligation to:

23.1.1. stamp out lawlessness (including physical assault, robbery, kidnapping, harassment, looting and 
torching of property), in accordance with Article 43 of the Hague Convention (IV) of 1907 and the Fourth 
Geneva Convention of 1949;

23.1.2. provide, without delay, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
and all humanitarian organisations with unhindered access to the areas affected by the conflict, in particular 
in the region of South Ossetia and the socalled “buffer zone”. All organisations providing humanitarian as
sistance in these areas should be guaranteed safety.

23.2. remove all mines and unexploded ordnance. This implies all parties to the conflict exchanging informa
tion on the use and location of such materials, and also the involvement of experts on mine and ordnance 
location and removal. The people living in these areas, as well as other persons concerned, must be made 
aware of the dangers of mines and unexploded ordnance;

23.3. cooperate fully with all international monitoring missions, whether from the United Nations (UN), the 
OSCE, the European Union, the Council of Europe or any other international body and grant these organisa
tions full access to the conflict regions;

23.4. ensure that all persons displaced by the conflict have the right to return on a fully voluntary basis and 
to refrain from using displaced persons as political pawns when tackling the issue of return. Furthermore, all 
internally displaced persons should have the right to return in safety and dignity, or to resettle voluntarily or 
integrate locally;
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23.5. release and exchange immediately hostages, prisoners of war and other persons detained as a result 
of the conflict, without requiring reciprocity from any of the parties;

23.6. solve the issue of missing persons from the recent conflict and the earlier conflict, ensuring that the 
issue is treated as a humanitarian issue and not a political issue. Furthermore, establish a multilateral co
ordination mechanism with commissions in charge of searching for missing persons;

23.7. take concrete measures to fully and effectively implement the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights’ six principles for urgent protection of human rights and humanitarian security drawn up after 
his August 2008 visit to the region.

24. The Assembly calls on all member states and states with observer status with the Organisation to:

24.1. not recognise the independence of South Ossetia and Abkhazia;

24.2. intensify their efforts to provide humanitarian assistance to the victims of the conflict, including:

24.2.1. the pledging and delivery of aid and assistance for immediate urgent needs and those of a more 
longterm nature;

24.2.2. assistance covering basic needs, accommodation, health care, including care for trauma victims, 
support for the livelihood of victims, etc.;

24.2.3. particular support for vulnerable persons, including children, the aged and the sick and infirm;

24.3. maintain a focus on the needs of the 222 000 persons who remain displaced from the previous conflict 
over Abkhazia and South Ossetia, as well as those displaced from earlier conflicts in the North Caucasus;

24.4. formally condemn the ethnic cleansing taking place in the areas under the effective control of Russian 
forces and of the de facto authorities in South Ossetia;

24.5. ensure, to the extent that they are also members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), that 
the NATO assessment of the military buildup with respect to this war be made public;

24.6. make available to the independent international investigation into the circumstances surrounding the 
outbreak of the war all relevant satellite data they may have in their possession.

25. Because of the human rights violations and the humanitarian challenges resulting from the conflict be
tween Russia and Georgia, the Assembly invites its Bureau to ensure that the Assembly remains seized of 
the matter through its competent committees and to step up its monitoring procedure with respect to both 
countries.

26. The Assembly resolves to convene an international conference to reflect on establishing and improving 
existing early warning systems to prevent the escalation of conflicts into fully fledged wars.

27. The Assembly invites the Secretary General of the Council of Europe to consider the establishment, pos
sibly in consultation with the Commissioner for Human Rights, of a special human rights field mission of the 
Council of Europe with unhindered access to all areas affected by the war.

28. The Assembly also invites the Secretary General of the Council of Europe to consider availing himself of 
his powers under Article 52 of the European Convention on Human Rights in particular for the purpose of ask
ing the Russian authorities to provide information on how the rights guaranteed by the Convention in zones 
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under their de facto jurisdiction are effectively secured, and the Georgian authorities to provide explanations 
as to how it was deemed necessary to declare a state of war without it being necessary to make a derogation 
under Article 15 of the Convention.

29. The Assembly invites the Council of Europe Development Bank to consider action with a view to assist
ing refugees and displaced persons, as well as contributing to reconstruction in the areas affected, including 
South Ossetia and Abkhazia.

30. The Assembly is convinced that the establishment of dialogue is the best way forward for the solution of 
any conflict and for fostering stability in the long term. This holds true for this particular conflict. However, 
dialogue requires political will on both sides and must be backed up by concrete action. Therefore, some 
basic conditions for the dialogue have to be established and observed. Full implementation of the peace 
plan, including withdrawal of the Russian troops to positions ex ante the conflict is essential. In addition, full 
deployment of European Union and OSCE observers into South Ossetia and Abkhazia and withdrawal by 
Russia of the recognition of independence of South Ossetia and Abkhazia, would be minimum conditions for 
a meaningful dialogue.

31. In order to promote such dialogue, the Assembly will consider setting up under its aegis a special Parlia
mentary Assembly ad hoc committee, in which both Georgian and Russian parliamentarians will participate, 
to serve as a forum for discussing their differences and proposing ways to put an end to the current impasse 
and look towards the future.

32. With a view to minimising the risk of further outbreaks of violence involving its member states, the As
sembly should play a role in the field of conflict prevention and resolution, as without peace there cannot be 
genuine respect for democracy, human rights and the rule of law. It decides, therefore, to ask its Bureau to 
study mechanisms by which it could conduct parliamentary diplomacy in the context of frozen conflicts in 
Europe and other situations liable to undermine peace and stability.

_______________
1. Assembly debate on 30 September and 2 October 2008 (30th, 34th and 35th Sittings) (see Doc. 11724, 
report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council 
of Europe (Monitoring Committee), corapporteurs: Mr Van den Brande and Mr Eörsi; Doc. 11731, opinion 
of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr Lindblad; Doc. 11732, opinion of the Committee on Legal 
Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Pourgourides; and Doc. 11730, opinion of the Committee on Mi
gration, Refugees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 2 October 2008 
(35th Sitting). See also Recommendation 1846 (2008).
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Փաստաթուղթ 12

Resolution 1647 (2009)1

Implementation of Resolution 1633 (2008) on the consequences of the war between 
Georgia and Russia

1. The Parliamentary Assembly fully reaffirms its Resolution 1633 (2008) on the consequences of the war be
tween Georgia and Russia, adopted on 2 October 2008. In this resolution, the Assembly strongly condemned 
the outbreak of war between two of its member states and considered that, during the war and its immediate 
aftermath, both countries had violated human rights and principles of humanitarian law, as well as the Statute 
of the Council of Europe (ETS No. 1) and specific accession commitments made by the two countries. There
fore, the Assembly placed a series of concrete demands on both Georgia and Russia, as well as on the de 
facto authorities in South Ossetia and in Abkhazia, including the demand on Russia to withdraw its recognition 
of independence of these two breakaway regions. In so doing, the Assembly provided a transparent, impartial 
and concrete roadmap to address the consequences of the war, not only for the parties concerned, but also 
for the Assembly itself.

2. The Assembly welcomes the establishment, by the European Union, on 2 December 2008, of an indepen
dent international factfinding mission on the conflict in Georgia to investigate the origins and the course of 
the conflict, including with regard to international law, humanitarian law and human rights and the accusations 
made in that context. This is a crucial step towards establishing the truth and providing the basis for future 
reconciliation between Russia and Georgia. In this respect, the Assembly:

2.1. welcomes the support of both Russia and Georgia for the establishment of an independent international 
inquiry into the outbreak of the war and their declared willingness to fully cooperate with it;

2.2. calls upon Russia and Georgia now to cooperate effectively, fully and unconditionally with the European 
Union factfinding mission;

2.3. calls upon all Council of Europe member states and states that have observer status with the Organi
sation to make available to the factfinding mission any information, including satellite data, that may be of 
relevance to the investigation;

2.4. calls upon the member states of the Council of Europe which are also European Union members to en
sure that the report of the European Union mission is also presented to the Council of Europe in order for its 
findings to be debated before the Assembly; the Council of Europe shall continue to fulfil its own responsibili
ties concerning this conflict between two of its member states;

2.5. resolves to return to the issue of the causes and precise circumstances surrounding the outbreak of the 
war once the report of the European Union mission has been presented.
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3. The Assembly encourages all parties to pursue, in a constructive spirit, the Geneva talks on the modali
ties of security and stability in Abkhazia and South Ossetia with a view to introducing an incident prevention 
mechanism, as proposed by the cochairing organisations (the United Nations, the Organisation for Security 
and cooperation in Europe (OSCE) and the European Union). The Assembly supports the principle that repre
sentatives of the inhabitants of South Ossetia and Abkhazia at the beginning of August 2008, both supporters 
of the de facto authorities and those that favour reintegration with Georgia, should participate in these talks. 
It also insists that their status in the talks should not violate Georgia’s sovereignty and territorial integrity. The 
Assembly therefore calls upon all parties to agree on a formula ensuring their participation without prejudice 
to the status of the two breakaway regions.

4. The Assembly condemns the recognition by Russia of the independence of South Ossetia and Abkhazia 
and considers it to be a violation of international law and of the Council of Europe’s statutory principles. The 
Assembly reaffirms its attachment to the territorial integrity and sovereignty of Georgia and reiterates its call 
on Russia to withdraw its recognition of the independence of South Ossetia and Abkhazia and to fully respect 
the sovereignty and territorial integrity of Georgia, as well as the inviolability of its borders.

5. The Assembly is seriously concerned that the escalation of tensions and provocations along the admin
istrative borders of the breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia are undermining the stability of 
the region and could lead to renewed clashes or an outbreak of hostilities. It deplores in particular the recent 
attacks on Georgian police officers in the areas close to the Abkhaz and South Ossetian administrative 
borders. It considers that the full access of international monitors to South Ossetia and Abkhazia, as well as 
the establishment of a new internationalised peacekeeping force in the region, are essential to guaranteeing 
stability and security and should not be made conditional on the status issue. The Assembly therefore:

5.1. deplores the continued refusal of Russia and the de facto authorities to allow access to OSCE monitors 
to South Ossetia and to European Union monitors to both South Ossetia and Abkhazia;

5.2. deeply regrets the closure of the OSCE mission in Georgia as a result of Russian objections over its 
exact mandate and calls upon all parties, and especially the Russian authorities, to accept a formula for the 
mandate of the OSCE mission, including its military monitoring operation, in Georgia, that would not prejudice 
the status of the two breakaway regions;

5.3. welcomes the continued access of the United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) observers 
to Abkhazia and calls upon all parties not to take any actions that would endanger the renewal of the mandate 
of UNOMIG by the United Nations Security Council on 15 February 2009;

5.4. condemns the Russian nonmandated military presence and the building of new military bases within the 
separatist regions of South Ossetia and Abkhazia, as well as in Akhalgori, Perevi and Upper Abkhazia and in 
villages controlled by the central government of Georgia before the breakout of the conflict.

6. The Assembly reaffirms its full support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, as well as the 
inviolability of its borders. In this respect, it regrets the unanimous ratification by both houses of the Russian 
Parliament of the “Friendship and Cooperation” treaties between Russia and the two breakaway regions, in 
violation of these principles, as well as of the ceasefire agreement of 12 August 2008.

7. The Assembly condemns the ethnic cleansing and other human rights violations in South Ossetia, as well 
as the failure of Russia and the de facto authorities to bring these practices to a halt and their perpetrators 
to justice. The Assembly reiterates that, under international law, Russia bears responsibility for violations of 
human rights and humanitarian law in these areas which are under its de facto control.

8. With respect to Georgia, the Assembly:
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8.1. welcomes the constructive approach and clear political will of the Georgian authorities to comply with the 
demands of the Assembly as expressed in Resolution 1633 (2008) and considers that Georgia has complied 
with many, but not all, of its demands;

8.2. calls upon the Georgian authorities to ensure that all outstanding demands are promptly and fully com
plied with;

8.3. welcomes the establishment of an inquiry commission by the Georgian Parliament as evidence that it is 
willing to reflect on the actions and mistakes committed by the Georgian authorities in the outbreak and in 
the course of the war. The Assembly notes that this commission finalised its work and published its report in 
December 2008 and calls upon the parliament to review its conclusions in the light of the forthcoming report 
of the European Union factfinding mission;

8.4. in the light of the overwhelming evidence to the effect that both Georgia and Russia violated human rights 
and humanitarian law in the course of the war, welcomes the investigation launched by the Georgian Prosecu
tor General’s Office into alleged human rights and humanitarian law violations committed by both sides in the 
course of the war and its aftermath, and calls upon it to investigate, impartially, any alleged violations brought 
to its attention and ensure that the perpetrators are brought to justice;

8.5. is concerned that provisions in the Georgian law on the occupied territories may be at odds with prin
ciples of international human rights law, including the European Convention on Human Rights (ETS No. 5), 
and therefore calls upon Georgia to promptly implement any recommendations contained in the forthcoming 
opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) on this law, which 
was requested by the Monitoring Committee of the Assembly;

8.6. calls upon Georgia to refrain from any actions that could provoke or increase tensions along the admin
istrative borders with South Ossetia and Abkhazia.

9. With respect to Russia, the Assembly:

9.1. takes note of the expressed intention of the Russian authorities to engage in a constructive and open 
dialogue with the Assembly in relation to the conflict;

9.2. welcomes the readiness expressed by the Russian parliamentarians to engage in dialogue with their 
Georgian counterparts under the aegis of the Assembly;

9.3. urges Russia to fully and unconditionally implement all requirements of Resolution 1633 (2008) of the 
Parliamentary Assembly, including the withdrawal of the recognition of the two breakaway regions of Geor
gia, the implementation of the European Unionbrokered ceasefire agreement of 12 August 2008, allowing 
OSCE and European Union monitors into South Ossetia and Abkhazia, and to work towards the creation of 
a new peacekeeping format and an internationalised peacekeeping force, with the active participation of 
Council of Europe and European Union member states;

9.4. specifically requests Russia to withdraw from the Akhalgori district, Upper Abkhazia, the Georgian en
clave around Tskhinvali and Perevi village, and to reduce its military presence to preconflict levels;

9.5. calls upon Russia to implement fully and unconditionally all points of the ceasefire agreement of 12 
August 2008;

9.6. calls upon Russia to agree to renew the mandate of the OSCE mission in Georgia, including its military 
monitoring operation;

9.7. calls upon Russia not to create any obstacles for the renewal of the UNOMIG mandate in Abkhazia;
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9.8. calls upon Russia to allow, without further delay, the full access of all international monitors to South 
Ossetia and Abkhazia, and especially to allow OSCE monitors access to South Ossetia and European Union 
monitors access to South Ossetia and Abkhazia, without making it conditional on the question of status;

9.9. calls upon Russia and the de facto authorities of South Ossetia to ensure that there are no more acts of 
ethnic cleansing and other human rights violations, which continue to occur in South Ossetia, and bring the 
perpetrators promptly to justice;

9.10. calls upon Russia and the de facto authorities of both regions to bring to an immediate halt the provoca
tions and attacks from the South Ossetian and Abkhaz sides of the administrative border and to refrain from 
any actions that could provoke or increase tensions along the administrative borders with South Ossetia and 
Abkhazia;

9.11. calls upon Russia and the de facto authorities to fully ensure the right of return of all internally displaced 
persons to the areas under their effective control;

9.12. in the light of the overwhelming evidence to the effect that both Georgia and Russia violated human 
rights and humanitarian law in the course of the war and in its aftermath, regrets that the Russian Prosecu
tor’s Office has not yet started any investigation into alleged human rights and humanitarian law violations 
committed by Russian and allied South Ossetian forces. The Assembly calls upon Russia to initiate such an 
investigation without further delay and to ensure that the perpetrators are brought to justice.

10. With respect to the de facto authorities in South Ossetia, the Assembly notes that they have generally 
complied with the demand to exchange prisoners of war but regrets that they have failed to cooperate with 
international monitoring missions and are placing unreasonable restrictions on the access of humanitarian 
organisations to South Ossetia.

11. The Assembly calls upon both Russia and Georgia to:

11.1. allow unhindered and unconditional access of humanitarian organisations and humanitarian aid to the 
areas of South Ossetia and Abkhazia;

11.2. sign, without further delay, the United Nations Convention on Cluster Munitions;

11.3. implement the interim measures ordered by the European Court of Human Rights and the International 
Court of Justice, as well as any forthcoming judgments of these courts concerning alleged violations of human 
rights in the course of the conflict, and to cooperate fully and unconditionally with any possible investigation 
by the International Criminal Court;

11.4. work constructively towards the creation of a new peacekeeping format and internationalised peace
keeping force.

12. The Assembly welcomes the ongoing efforts by the Council of Europe Commissioner for Human Rights to 
protect human rights and humanitarian security in the region. It calls upon both Russia and Georgia to ensure 
that the six principles he formulated in this respect are fully and effectively implemented.

13. The Assembly is especially concerned about the human rights and humanitarian situation in Perevi, Upper 
Abkhazia, and in the Akhalgori district, as well as about the status of the Akhagori district which, while techni
cally a part of the former autonomous region (oblast) of South Ossetia, was never under the control of the 
de facto authorities and has always been mainly populated by ethnic Georgians. In this respect, it takes note 
that the Akhalgori district was occupied by Russian forces on 15 August 2008, three days after the signing 
of the ceasefire agreement.
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14. The Assembly considers it unacceptable that persons residing in Abkhazia and South Ossetia should not 
be effectively covered by the human rights protection mechanisms granted to them as citizens of a Council of 
Europe member state under the European Convention on Human Rights, as well as other relevant Council of 
Europe conventions, as a result of the consequences of the war between Russia and Georgia. Such a human 
rights protection black hole should not be allowed to exist within the Council of Europe area. The Assembly 
therefore invites the Secretary General of the Council of Europe to develop a comprehensive action plan to 
ensure that the rights guaranteed under the Convention are effectively secured for persons residing in South 
Ossetia and Abkhazia. This could include the establishment of a field presence in the two breakaway regions, 
as demanded by the Assembly in Resolution 1633 (2008), including an ombudsperson who could examine 
individual applications in cases of human rights violations. In the absence of other credible investigations, 
this field presence should also investigate and document human rights violations committed during and in the 
aftermath of the war.

15. The Assembly reconfirms its conviction that the establishment of a genuine dialogue is the only way 
forward for the resolution of any conflict and to secure longterm stability in the region, provided the minimum 
conditions for meaningful dialogue as defined in Resolution 1633 (2008) are met. It therefore tasks its Bureau 
to set up in due course a special ad hoc committee, in which both Georgian and Russian parliamentarians 
will be invited to participate, to discuss their differences and develop concrete proposals to address the con
sequences of the war, in line with Resolution 1633 (2008). The Assembly would also welcome the possible 
participation of representatives of the Abkhaz and South Ossetian communities, from both the de facto au
thorities and those that favour integration with Georgia, in the work of the committee, subject to an agreement 
on the format of their participation.

16. The Assembly calls upon the European Union to continue to seek effective ways for the peaceful reso
lution of the GeorgianRussian conflict, including the strengthening and extension of the mandate of the 
European Union Monitoring Mission (EUMM) to cover protection and peacekeeping functions on both sides 
of the de facto borders of South Ossetia and Abkhazia and other parts of the former conflict zones that are 
presently occupied.

17. Having considered the consequences of the war between Georgia and Russia on other socalled “frozen 
conflicts” in Europe, the Assembly calls on Council of Europe member states to intensify their diplomatic 
efforts in order to find solutions which avoid violent confrontation. At the same time, the Assembly should 
intensify its activities on these matters, in particular as regards NagornoKarabakh and Transnistria.

18. The Assembly reiterates its commitment to play a role in the field of conflict prevention and, in this con
text, welcomes the establishment of an ad hoc subcommittee on early warning systems and conflict preven
tion in Europe within its Political Affairs Committee.

19. The Assembly invites its Monitoring Committee to monitor the followup given by Russia and Georgia to 
this resolution, as well as to its Resolution 1633 (2008), and to report back to the Assembly at the second 
partsession in April 2009. It also reiterates its request that the Monitoring Committee step up its monitoring 
procedure with respect to both Georgia and Russia.

_______________
1. Assembly debate on 28 January 2009 (5th and 6th Sittings) (see Doc. 11800, report of the Committee 
on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring 
Committee), corapporteurs: Mr Van den Brande and Mr Eörsi; Doc. 11806, opinion of the Political Affairs 
Committee, rapporteur: Mr Gross; and Doc. 11805, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights, rapporteur: Mr Pourgourides). Text adopted by the Assembly on 28 January 2009 (6th Sitting).
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Փաստաթուղթ 13

Resolution 1648 (2009)1

The humanitarian consequences of the war between Georgia and Russia

1. The Parliamentary Assembly, referring to its Resolution 1633 (2008) on the consequences of the war 
between Georgia and Russia, considers that one of the immediate priorities is to deal with the humanitarian 
consequences of the war.

2. Following the breakout of war in August 2008, it has been estimated that 133 000 persons were displaced 
from South Ossetia, the socalled “buffer zone” and Abkhazia into the rest of Georgia. According to estimates 
from the Russian authorities, over 38 000 South Ossetians sought refuge in North Ossetia.

3. Since August 2008, about 100 000 internally displaced persons (IDPs) in Georgia have returned to their 
homes, mostly in the former socalled “buffer zone” with South Ossetia. There remain approximately 23 000 
persons with little prospect of early return. Of those who fled to Russia, all but about 2 000 persons have 
returned to South Ossetia. The return of these refugees from the Russian territory is delayed because of the 
destruction of their housing during the conflict.

4. Notwithstanding the largescale return of persons after the conflict, considerable concerns remain about 
the humanitarian situation and human rights of those who have returned, those who cannot return and those 
who remained despite the serious security problems.

5. Hand in hand with the plight of these recent IDPs and refugees, continuing concerns exist for 222 000 
IDPs from earlier conflicts and refugees, whose longterm plight remains in urgent need of a solution.

6. There are still concerns about all acts which could contribute to ethnic cleansing of Georgians from the 
conflict areas and areas of occupation.

7. The number of missing from the recent conflict remains unclear.

8. The situation in South Ossetia remains extremely complicated for the civilian population. They are cut off 
from the rest of Georgia, with little or no access to international humanitarian aid and human rights moni
toring. They are facing great hardship during the winter months, due in particular to shortages of food and 
nonfood items, electricity and gas. For those with damaged or destroyed houses the situation is even more 
difficult. For the few ethnic Georgians remaining, the security situation remains delicate and they are report
edly under increasing pressure to renounce their Georgian passports and their Georgian identity.

9. The situation in the former socalled “buffer zone” remains tense, with persons continuing to be killed by 
sniper fire, mines, unexploded ordnance and booby traps. While the rapid deployment of the European Union 
Monitoring Mission (EUMM) has allowed many persons to return to their homes in the former socalled “buffer 
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zone” before the onset of winter, the mission needs a stronger mandate and greater manpower to cover the 
security needs of all those close to the de facto border with South Ossetia. The closure of the Organization for 
Security and Cooperation in Europe’s (OSCE) Mission to Georgia and the bringing to an end of its valuable 
monitoring activities is highly regrettable and puts even greater responsibility on the EUMM to strengthen its 
mandate and presence.

10. There are grave concerns for those remaining in the Akhalgori district. Approximately 5 100 persons 
have already fled this region and there are fears that even more people will leave due to the lack of security 
combined with the harsh winter conditions and the lack of food and nonfood items, gas, heating and financial 
assistance and income.

11. Large numbers of IDPs have returned to the former socalled “buffer zone”. The Assembly notes with con
cern that some of these returns have been made at very short notice with little information and choice being 
given to IDPs as to their return, compromising the right to voluntary return in safety and in dignity. Reportedly 
100 returnees have left their homes a second time in view of the unsatisfactory security situation in some 
areas of the former socalled “buffer zone”.

12. The situation of those Georgians who returned to the Gali region remains precarious. The closing of the 
de facto border with the rest of Georgia has had a great impact on the population in this region. It has become 
increasingly difficult for the population to maintain family contacts, sell their produce, have access to health 
care or pick up financial entitlements on the other side of the de facto border.

13. The security situation in the Gali region also remains tense, with persons reluctant to leave their homes af
ter dark. There continue to be reports of intimidation. Furthermore, steps continue to be taken to stop teaching 
in the Georgian language in schools in the lower Gali region. The cumulative effect of these factors, the lack 
of security and the fear that international organisations may pull out from the region will contribute to more 
and more persons leaving the region and crossing the de facto border into Georgia. If the border remains 
closed, a major movement of the Georgian ethnic population can be anticipated.

14. The United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG) is in the process of renegotiating a mandate 
for its presence in Abkhazia following the nulling and voiding of the Moscow agreement on which its mandate 
was based. UNOMIG plays an extremely important role in Abkhazia and in particular in the Gali region and 
the Kodori Valley where its regular patrols in the countryside provide some welcome security for the local 
residents.

15. There are also great concerns over the future of the 1 500 persons who fled the Kodori Valley when it 
was occupied by the Abkhaz forces in August 2008. Approximately 100 persons have remained in the Kodori 
valley and although the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations High Com
missioner for Refugees (UNHCR) have had access to them, they are likely to face an extremely difficult winter. 
The de facto authorities in Abkhazia render assistance to civilians who have remained in this territory.

16. The Assembly welcomes the role played by the Council of Europe Commissioner for Human Rights and 
his six principles for urgent protection of human rights and humanitarian security drawn up after his August 
2008 visit.

17. The Assembly welcomes the overwhelming international response to the humanitarian and protection 
needs of the IDPs in Georgia. US$4.5 billion have been pledged as a result of the Georgian Crisis Flash 
Appeal and the Joint Needs Assessment put together in the aftermath of the war. It commends the many inter
national organisations and nongovernmental organisations that have moved swiftly to support the Georgian 
population and Government.

18. The Georgian Government has shown a strong commitment to tackling the humanitarian issues its popu
lation is facing, learning from mistakes made following previous conflicts.
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19. The government has moved quickly to provide durable solutions for those IDPs who have little or no 
prospect of return in the near future. The building of over 6 000 small, twobedroom family houses can be wel
comed, notwithstanding that there are criticisms over the location of these houses, away from basic amenities 
and in areas with few economic prospects. There are also concerns about the lack of clarity of the criteria 
for the allocation of such housing. The government has also taken urgent steps to winterise 137 collective 
centres for IDPs with assistance from many international actors.

20. Other important steps taken include assistance for the most vulnerable and those with psychological 
problems arising from the conflict. Schools in Georgia, including in the former socalled “buffer zone”, have 
been reopened and are functioning and school supplies have been distributed to the children. Free primary 
medical aid has been provided but needs to be extended over the winter.

21. The Assembly also recognises the generous response of Russia to the needs of the refugees from South 
Ossetia and the assistance provided to them on their return to South Ossetia. However, it deplores the restric
tions placed on the delivery of international humanitarian aid for the region and the insistence that all aid for 
South Ossetia be brought through Russia rather than through Georgia.

22. The Assembly deplores the fact that humanitarian access has fallen victim to political considerations by 
the parties to the conflict and is also concerned at provisions of the new Georgian Law on the Occupied Ter
ritories, which may restrict access and the delivery of humanitarian aid to all areas by humanitarian actors 
and may not be in line with, or even violate, relevant international obligations.

23. The Assembly also deplores that because of the restrictions imposed by the de facto authorities in South 
Ossetia on the entry into South Ossetia from the Georgian side, it was not possible for the Assembly to gather 
firsthand information on the situation of the population in this region.

24. In view of the abovementioned considerations, the Assembly calls on Georgia, Russia and the de facto 
authorities in South Ossetia and Abkhazia to:

24.1. abide unconditionally by international humanitarian and human rights law; and, in particular, respect 
their obligations and commitments under the 1907 Hague Convention (IV) on the Laws and Customs of War 
on Land, the 1949 Geneva Conventions and their additional protocols, and the European Convention on Hu
man Rights (ETS No. 5);

24.2. investigate and where appropriate prosecute all human rights violations and violations of humanitarian 
law promptly, independently and impartially, and allow the relevant human rights ombudspersons to carry out 
their own independent enquiries;

24.3. ensure that reparations for violations of international human rights and humanitarian law are provided, 
including restitution of property and payment of compensation;

24.4. provide immediate and unimpeded access at all times to all conflict areas for all humanitarian actors 
from either Georgia or Russia so that they may reach IDPs and other civilians at risk without further delay. 
They should refrain from any steps that may impede such access;

24.5 ensure that all humanitarian aid and essential supplies are not cut off and reach persons in need. This 
includes gas and water supplies;

24.6. guarantee the voluntary right to return of all persons displaced by the recent conflict and the earlier 
conflicts, ensuring that the return takes place in safety and in dignity. This right to return is the starting point 
of any sustainable solution to internal displacement and international humanitarian law obliges all parties 
concerned, once military action is over, to do their best to remedy the harm inflicted on civilians and ensure 
that refugees and displaced persons are safely returned to their places of residence;
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24.7. ensure respect for the right of IDPs, whether displaced recently or by earlier conflicts, to freely choose 
whether they want to return home, integrate locally or resettle in another part of the country, and take mea
sures to allow the displaced to participate fully in the planning and management of their return, resettlement 
and reintegration;

24.8. release and exchange immediately all prisoners of war and persons detained as a result of the conflict 
and exchange all mortal remains;

24.9. ensure that all hostages are released and exchanged without delay and that the practice of hostage 
taking is criminally prosecuted and eradicated;

24.10. solve the issue of missing persons both from the recent conflict and earlier conflicts, reconstituting, as 
necessary, the working commissions on all sides and cooperating closely with the ICRC;

24.11. exchange information on mines and unexploded ordnance and remove, together with the assistance 
of the Halo Trust and other experts in the area, all remaining explosive remnants of war; ensure that all areas 
of danger are mapped, fenced and identified for the local population and that awarenessraising programmes 
on the dangers of these explosive remnants continue to be run for those at risk, whether they are civilians, 
police officers, members of the authorities or others;

24.12. take measures to effectively protect the property left behind by IDPs from both recent and previous 
conflicts with a view to securing restitution of such property in the future;

24.13. respect responsibilities under the European Convention on Human Rights and also under the 1907 
Hague Convention (IV). Under these standards, the parties concerned remain responsible for violations of 
human rights and humanitarian law in all areas under their de facto control;

24.14. agree on the strengthening of the EUMM to allow it to have a stronger presence and to have access 
to both sides of the de facto border zone and former conflict zones since occupied;

24.15. agree to the extension of the mandate of the EUMM to cover protection and possibly peace keeping 
on both sides of the de facto borders of South Ossetia and Abkhazia and other parts of the former conflict 
zones since occupied;

24.16. examine and adopt a new mandate for the OSCE’s Mission to Georgia, and in particular a mandate 
allowing the OSCE to, inter alia, monitor both sides of the de facto border of South Ossetia;

24.17. take fully into account and implement the Council of Europe Commissioner for Human Rights’ six 
principles for urgent protection of human rights and humanitarian security drawn up after his August 2008 
visit to the region, and his followup recommendations.

25. The Assembly calls on Russia and the de facto authorities in South Ossetia and Abkhazia to:

25.1. guarantee the safety and security of all persons under their de facto control, not only in South Ossetia 
and Abkhazia but also in the occupied territories of the Akhalgori district and Perevi, and in the Kodori Val
ley;

25.2. ensure that no further measures are taken which have the effect of forcing persons to leave their homes 
and homelands, contributing to ethnic cleansing;

25.3. prevent, protect against and stop ongoing lawlessness, including physical assaults, theft, intimidation, 
harassment, looting, kidnapping, torching and destruction of property, and prosecute all those involved in 
such acts;
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25.4. support a new, enhanced, replacement mandate for UNOMIG in Georgia, including in Abkhazia and 
possibly also in South Ossetia, and allow the EUMM to carry out its mandate.

26. The Assembly calls on Georgia to:

26.1. improve the security of all those living in the de facto border and former conflict zones, including by 
increasing police patrols at night in the most sensitive areas and not just at de facto border posts;

26.2. improve the provisions of primary humanitarian aid, including food and nonfood items and firewood, to 
villages in the former socalled “buffer zone” adjacent to South Ossetia;

26.3. adopt a revised strategy and action plan for IDPs from both recent and previous conflicts and ensure 
that assistance to both is provided on the basis of simple, rational, clear and transparent criteria of real need 
and vulnerability rather than status;

26.4. ensure that IDPs are systematically informed and consulted to allow them to make a free and informed 
choice as to whether to integrate locally, return or resettle on a temporary or permanent basis. Furthermore, 
mandated international organisations, such as the UNHCR, should be involved in the resettlement and return 
process;

26.5. guarantee that those who have not been displaced but who are experiencing problems as a result of 
the conflict receive appropriate aid;

26.6. continue to provide primary medical aid and psychological assistance to IDPs and returnees, and in 
particular take into account the needs of children;

26.7. take measures to ensure that internally displaced women and children do not become victims of traf
ficking or violence;

26.8. find solutions to alleviate the debt of IDPs who have lost their homes and their incomes and who have 
no means to repay their bank loans;

26.9. ensure the new Law on the Occupied Territories is not applied in such a way as to worsen the humani
tarian and human rights situation of those persons living on the other side of the de facto borders of Abkhazia 
and South Ossetia or to impede humanitarian access in any way;

26.10. take fully into account the expert advice of the European Commission for Democracy through Law 
(Venice Commission) on the human rights compatibility of the new Law on the Occupied Territories;

26.11. improve the flow of information to IDPs about their rights and entitlements and allow them to partici
pate in decisions affecting their future.

27. The Assembly calls on all member states and states with observer status with the Organisation to:

27.1. continue to provide support and commit resources in order to:

27.1.1. address urgently the acute humanitarian needs of the newly displaced, including but not limited to 
shelter;

27.1.2. support the most vulnerable, including children, the elderly, the sick, the disabled, single mothers, the 
infirm and the traumatised;
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27.1.3. reach durable solutions for both the old and the newly displaced populations, with a clear protection 
component;

27.1.4. implement all the components of the Georgian Government’s Action Plan for Internally Displaced Per
sons – with amendments, agreed by key international actors, to account for the newly displaced population;

27.1.5. ensure a smooth transition from emergency aid to early recovery and development aid for Georgia;

27.2. ensure the accountability and transparency of aid beneficiaries, whether this be the government, local 
authorities, international organisations, nongovernmental organisations or others;

27.3. support the United Nations in negotiating a new mandate for the UNOMIG.

28. The Assembly calls on the European Union to ensure that the EUMM receives the necessary resources 
to carry out its mission and that:

28.1. the mandate of the EUMM is strengthened in accordance with emerging needs for protection and 
peace keeping;

28.2. the staff of the EUMM are fully trained in human rights standards;

28.3. patrols are provided with Georgian interpreters;

28.4. further offices along the de facto border are opened in order to allow patrols to reach all parts of the 
former socalled “buffer zone” within a reasonably short period of time.

29. The Assembly calls on the European Union to work on the expansion of the EUMM within the de facto 
borders of South Ossetia and Abkhazia.

30.  The Assembly invites the Council of Europe’s Development Bank to consider action with a view to assist
ing those affected by the conflict, including displaced persons and those displaced by the earlier conflicts, as 
well as contributing to reconstruction in the areas affected, including in South Ossetia and Abkhazia.

_______________
1. Assembly debate on 28 January 2009 (5th and 6th Sittings) (see Doc. 11789, report of the Committee on 
Migration, Refugees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 28 January 
2009 (6th Sitting). See also Recommendation 1857 (2009).
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Փաստաթուղթ 14

Resolution 1664 (2009)1

Humanitarian consequences of the war between Georgia and Russia: follow-up given to 
Resolution 1648 (2009)

1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution 1648 (2009) on the humanitarian consequences of 
the war between Georgia and Russia. It considers that it is important to follow up on this resolution by examin
ing in more detail the particular humanitarian situation in South Ossetia and some of the more recent develop
ments affecting the humanitarian situation in the rest of Georgia and the conflict zones.

2. Of the 130 000 ethnic Georgians displaced during the conflict, there remain approximately 26 000 still 
living in collective centres and with host families in Tbilisi and other parts of Georgia. Of approximately 33 
000 to 38 000 persons of South Ossetian ethnic origin displaced to North Ossetia during the conflict, ap
proximately 1 200 persons have not as yet returned to South Ossetia.

3. The immediate humanitarian needs following the conflict were met during the winter, and credit has to 
be given to the Government of Georgia, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), the World Food Programme (WFP), the United Nations International Children’s Emergency Fund 
(UNICEF), and many other humanitarian agencies and international and national nongovernmental organisa
tions (NGOs), as well as the many international donor countries and organisations for their activities in favour 
of persons in the territory under Georgian Government control. Credit must also be given to Russia for the 
humanitarian assistance it has provided in particular in North Ossetia and South Ossetia. Mention should 
also be made of the essential contribution of the International Committee of the Red Cross (ICRC) for its 
humanitarian work out of Tbilisi, and also its work out of Tskhinvali, where it has been the only international 
humanitarian actor present in the region of South Ossetia.

4. Priority now needs to move from urgent humanitarian assistance to durable solutions, recovery and devel
opment, including the rebuilding of homes and structures destroyed during, and as a consequence of, the war. 
Reestablishment and guarantees of gas supplies, water supplies and electricity supplies are a priority.

5. Voluntary return in a safe and dignified manner of all internally displaced persons and refugees needs 
to be promoted. This applies to people affected by the recent conflict as well as those affected by earlier 
conflicts.

6. In August 2008, the Government of the Russian Federation allocated 10 billion roubles to implement a 
plan of socioeconomic development for South Ossetia (200811). In accordance with the plan a certain 
part of the work has already been carried out with the construction of 46 facilities, out of 422 facilities to be 
completed, and 1.5 billion roubles having been utilised by the end of 2008. This will help repair buildings and 
infrastructure and a new gas pipeline will be built to Tskhinvali from North Ossetia. These steps will help al
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leviate the difficult situation in which the people in South Ossetia live, including over 3 000 people who have 
been housed in collective centres since earlier conflicts.

7. Security concerns remain for many of those living in South Ossetia, just as for those living in the rest of 
Georgia, and in particular people living close to the administrative border. There remains a great deal of 
insecurity and fear on all sides concerning crossadministrative border incidents, hostage taking and also the 
possibility of the resumption of armed hostilities.

8. The villages in South Ossetia, previously under Georgian control, have been rased to the ground with the 
exception of a handful of houses. The intention to cleanse the area of ethnic Georgians is clear.

9. There is clear evidence of destruction of civilian property and homes belonging to South Ossetians carried 
out by Georgian military forces during the war.

10. The situation of ethnic Georgians in the occupied Akhalgori district remains a major concern, and while 
these people are currently not being forced to leave their homes through threats or violence, they are fac
ing many problems which, unless addressed, will lead to a further exodus from this region. These problems 
include restrictions on crossing the administrative border, the uncertainty about the education system and 
education in the Georgian language, pressure to acquire South Ossetian passports, acts of discrimination by 
individuals and problems of access to health care.

11. The war damage, research and testimonies, which have become clear since the end of the war, attest 
to human rights and international humanitarian law violations having been committed on all sides and need 
to be the subject of an independent international investigation. In particular, there is a need to investigate 
allegations of indiscriminate attacks on civilians, such as through the use of cluster bombs allegedly used by 
both the Georgian and Russian sides, and also alleged attacks on ethnic SouthOssetian civilians seeking to 
flee the combat zone from Tskhinvali and ethnic Georgians seeking to flee the combat zone, including near 
Eredvi.

12. The situation in Abkhazia also remains tense. The issues of restricted crossings at the administrative 
border south of the Gali district; rights, in particular the right to education in the mother tongue, of ethnic 
Georgians living in a de facto minority situation in the Gali district and the process of forcing people to acquire 
Abkhaz passports, are particularly worrying. The recent incident in the village of Otobaia, where 50 families 
were expelled but later allowed to return, is also of great concern to the Assembly.

13. The future and role of international organisations in the region remain uncertain. The Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE) office in Georgia is being closed down, although the mandate 
of the organisation’s unarmed military monitoring officers has been renewed until 30 June 2009. In relation 
to Abkhazia, the United Nations has managed to negotiate a mandate renewal for its observer mission until 
15 June 2009, but a new mandate will have to be agreed. Russia and the de facto authorities prevent the 
European Union Monitoring Mission (EUMM) from entering the territories of South Ossetia and Abkhazia.

14. Further steps need to be taken to establish a dialogue and build trust between all parties to the conflict 
and the international community. This can not be done if administrative borders are closed tight and if com
munities are totally isolated. International organisations, including the United Nations and the Council of 
Europe, need to be present in these regions in order to promote dialogue and trust.

15. In view of the abovementioned considerations, the Assembly calls on Georgia, Russia and the de facto 
authorities in South Ossetia and Abkhazia to:

15.1. fully implement the recommendations made in Assembly Resolution 1648 (2009) on the humanitarian 
consequences of the war between Georgia and Russia;
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15.2. keep the administrative borders of Abkhazia and South Ossetia open and remain flexible and practi
cal concerning the issue of access to the region from the north or the south, at least for all humanitarian 
purposes;

15.3. ensure that all basic utilities, such as gas, electricity and water, are not interrupted. This is particularly 
important with respect to gas supplies to Tskhinvali and water supplies from South Ossetia to villages south 
of the administrative border;

15.4. provide full and free access to all places of detention by international monitoring mechanisms, including 
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) and the ICRC;

15.5. work to identify missing persons and tackle the problem of hostage taking and prisoner exchanges, 
using as appropriate the good offices of the different ombudsmen in the region and the Council of Europe 
Commissioner for Human Rights;

15.6. support civil society initiatives, which are essential for empowerment of the people, especially young 
people, and the development of society in order to ensure a strong human rights and humanitarian culture in 
the former conflict zones;

15.7. give priority, in the humanitarian context, to finding a flexible and creative agreement on the mandate 
and role of international organisations operating in the region in order to promote peace and stability and to 
monitor the human rights and humanitarian situation. More particularly in this respect:

15.7.1. agree to the continuation of the work carried out by the United Nations Observer Mission in Geor
gia;

15.7.2. allow the OSCE unarmed military officers to continue their monitoring mandate, and negotiate a 
renewed OSCE presence in the region of South Ossetia;

15.7.3. strengthen the mandate of the EUMM and allow it access to all conflict areas;

15.7.4. look into the need for a new internationalised peacekeeping force in the region;

15.7.5. make a commitment to refrain from the use of force against each other, which would strongly facili
tate a comprehensive solution to all the humanitarian problems that emerged as a result of the August 2008 
war.

16. The Assembly calls on the de facto authorities in South Ossetia and Russia to:

16.1. ensure that the 10 billion roubles allocated by the Russian Federation are utilised in the most effective 
manner for the purposes of socioeconomic development in South Ossetia including rebuilding homes, mov
ing persons from collective centres, and repairing damaged and neglected infrastructure;

16.2. take action against any persons having participated in destruction or looting of housing and ensure that 
the homes, property, belongings and physical safety of all persons of Georgian ethnic origin are safeguarded 
and, in relation to homes and property, that they are restored and wherever practical returned; if this is not 
feasible, according to international standards and the will of the claimant, compensation should be deter
mined by an independent tribunal;

16.3. ensure the voluntary return of all displaced persons in safety and in dignity, in accordance with inter
national law;
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16.4. refrain from any steps which will contribute to the further departure of ethnic Georgians from, in par
ticular, the occupied Akhalgori district, and encourage the return of those who have already departed. In this 
respect, steps should be taken to:

16.4.1. facilitate travel across the southern administrative border by the local population in the Akhalgori 
district;

16.4.2. help reconstruct any damaged or destroyed property in the district;

16.4.3. guarantee the education rights, including education in the mother tongue, of the ethnic Georgians 
living in the Akhalgori district;

16.4.4. ensure that the population is not forced to acquire South Ossetian passports;

16.4.5. avoid situations of statelessness;

16.4.6. combat all acts of discrimination, whether these are by individuals or the authorities.

17. The Assembly calls on the de facto authorities in Abkhazia and Russia to:

17.1. keep the southern administrative border open, in particular for those living in or wishing to return to the 
Gali district;

17.2. ensure that incidents such as the expulsion of inhabitants from the village of Otobaia do not reoccur;

17.3. ensure voluntary returns in safety and in dignity, including the return of persons to the Kodori valley;

17.4. ensure that the population is not forced to acquire Abkhazian passports;

17.5. avoid situations of statelessness;

17.6. guarantee the education rights of the ethnic Georgians, including education in their mother tongue.

18. The Assembly calls on Georgia to:

18.1. proceed with the revised state strategy for internally displaced persons, in cooperation and consultation 
with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and other international partners;

18.2. revise the Law on the Occupied Territories or refrain from implementing it in a way which may be in
compatible with international human rights and international humanitarian law standards as identified by the 
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).

19. The Assembly calls on Russia to examine the housing and other humanitarian needs of displaced persons 
and refugees from the recent and earlier conflicts in Georgia, regardless of their ethnic origin, and speed up 
the relocation of persons currently living in longterm collective centres in North Ossetia.

20. The Assembly calls on the international community to redouble its efforts to be present in South Ossetia 
and also in Abkhazia so as to alleviate distrust by the local population and to enhance the possibility for 
dialogue with all parties.

21. The Assembly encourages the Council of Europe Commissioner for Human Rights to continue his impor
tant human rights work in the region.
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22. It invites the Council of Europe’s Development Bank to continue to give support for humanitarian projects 
in the war affected region, through the provision of loans or donations as appropriate.

23. The Assembly will continue to follow closely the implementation of Resolution 1648 (2009) on the hu
manitarian consequences of the war between Georgia and Russia and the present resolution, together with 
the relevant report of the Monitoring Committee on the implementation of the Resolutions 1633 (2008) and 
1647 (2009).

_______________
1. Assembly debate on 29 April 2009 (14th Sitting) (see Doc. 11859, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 29 April 2009 (14th Sit
ting). See also Recommendation 1869 (2009).
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Փաստաթուղթ 15

Resolution 1683 (2009)1

The war between Georgia and Russia: one year after

1. One year after the outbreak of the tragic war between two of its member states, Georgia and Russia, the 
Parliamentary Assembly reaffirms its Resolutions 1633 (2008) and 1647 (2009), adopted on 2 October 2008 
and 28 January 2009 respectively. It considers that the demands on both countries, as well as on the de facto 
authorities in Abkhazia and South Ossetia, continue to constitute a transparent, impartial and realistic road 
map to address the consequences of this war, not only for the parties concerned but also for the Assembly 
itself. The Assembly reaffirms its attachment to the territorial integrity and sovereignty of Georgia, as well as 
the inviolability of its borders.

2. With regard to the independent international inquiry into the origins and course of the conflict that was 
established by the European Union, the Assembly notes that the mandate of the factfinding mission has 
been extended by the European Council until 30 September 2009. The Assembly welcomes the reported 
constructive cooperation of both Georgia and Russia with this mission and resolves to return to the issue of 
the causes and precise circumstances surrounding the outbreak of the war once the international factfinding 
mission has presented its report.

3. The Assembly is seriously concerned by the continuing tension and provocations along the administrative 
boundaries of Abkhazia and South Ossetia, which can only destabilise the region as a whole. It considers that 
the sole guarantee that such tensions will not escalate into renewed fighting and hostilities is the immediate, 
unrestricted access of international monitors to both sides of the administrative boundaries of Abkhazia and 
South Ossetia, as well as the deployment of a new impartial international peacekeeping force in the region. 
In this respect the Assembly:

3.1. deplores the continued refusal of Russia and the de facto authorities to allow European Union monitors 
access to Abkhazia and South Ossetia and calls upon them to give the monitors immediate and unconditional 
access to the territories under their de facto control;

3.2. deplores the closure of the United Nations Observation Mission in Georgia (UNOMIG) as a result of the 
veto by Russia in the United Nations Security Council;

3.3. deeply regrets that the proposal presented by the Greek chairmanship of the Organization for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE) for a continued OSCE presence, including a military monitoring compo
nent, did not achieve consensus, and calls upon Russia to reconsider its objections to this proposal.

4. The Assembly notes the modest progress made in the first working group, within the framework of the 
Geneva discussions, dealing with the modalities of security and stability in Abkhazia and South Ossetia. It 
especially welcomes the regular meetings held between the sides concerned within the incident prevention 
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and response mechanisms, but regrets that similar progress has not been achieved in the second working 
group, dealing with humanitarian issues and freedom of movement.

5. The Assembly is seriously concerned that further closure of the administrative boundaries of Abkhazia and 
South Ossetia, as a result of the transfer of the control of the administrative boundary to Russian Federal 
Security Service (FSB) border guards, will lead to a further exodus of ethnic Georgians from the Gali district 
in Abkhazia and the Akhalgori district in South Ossetia. The Assembly is especially concerned about the 
increased pressure placed on them to accept Abkhazian or South Ossetian passports and the current total 
absence of an international presence in these regions. The Assembly therefore calls upon Russia and the de 
facto authorities of Abkhazia and South Ossetia to remove any impediments to the freedom of movement of 
Georgian citizens across the administrative boundary lines.

6. The Assembly continues to be deeply concerned about the humanitarian consequences of this war and 
therefore:

6.1. reaffirms its positions taken in Resolutions 1648 (2009) and 1664 (2009) on this issue;

6.2. calls upon Georgia, Russia and the breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia to implement fully 
and effectively the Council of Europe Commissioner for Human Rights’ six principles for urgent protection of 
human rights and humanitarian security, and especially Russia and the de facto authorities of Abkhazia and 
South Ossetia to fully and unconditionally ensure the right of return of internally displaced persons (IDPs), who 
fled following the August 2008 hostilities, and to fully respect their property rights;

6.3. calls upon the relevant parties to the conflict to refrain from taking steps which may lead to a further 
wave of internally displaced persons, including threats to security, forced passportisation, interference with 
education in the mother tongue, conscription and restrictions on freedom of movement;

6.4. calls for the human rights and humanitarian experience of the Council of Europe to be taken into ac
count in the Geneva discussions, in particular within the framework of the second working group dealing with 
humanitarian issues and freedom of movement.

7. The Assembly deeply regrets that Russia and the breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia con
tinue to place excessive restrictions on the access of international and humanitarian organisations, including 
for humanitarian aid, to these two regions, and that Georgia also places restrictions on access. Furthermore, 
Russia, and the breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia continue to place undue restrictions on 
the local population wishing to cross the administrative boundary line. In this respect it:

7.1. remains deeply concerned about the humanitarian consequences of the “Law on Occupied Territories 
of Georgia” and its application, although it welcomes the readiness expressed by the Georgian authorities to 
address the concerns set out in the recent European Commission for Democracy through Law (Venice Com
mission) opinion on that law and takes note of the amendments that were initiated in the Georgian Parliament 
and sent to the Venice Commission for opinion;

7.2. takes note of Russia’s efforts to provide humanitarian aid to Abkhazia and South Ossetia and calls on 
Russia and the de facto authorities of Abkhazia and South Ossetia to immediately remove all restrictions on 
the access, including with regard to the point of entry, of international and humanitarian organisations and 
humanitarian aid to these two regions;

7.3. calls upon all parties to ensure the uninterrupted flow of gas, water and other basic humanitarian supplies 
across administrative boundary lines, in particular during the forthcoming winter months.

8. The Assembly cannot accept the apparent reluctance of both Georgia and Russia to investigate, in a cred
ible manner, serious allegations of violations of human rights and humanitarian law committed during and 
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after the war by their own forces or militia and civilians under their de facto control and jurisdiction. It notes 
that the European Union inquiry will also cover allegations of violations of human rights and humanitarian law, 
as well as possible war crimes committed by either side during the war. It therefore:

8.1. resolves to return to this issue, including the possible consequences for the two member states con
cerned, in the light of the conclusions of the European Union inquiry mission;

8.2. encourages the prosecutor of the International Criminal Court to request the PreTrial Chamber of the 
Court formally to open an investigation into possible war crimes and crimes against humanity committed by 
either side during and after the August 2008 hostilities.

9. The Assembly condemns Russia and the de facto authorities of South Ossetia for not having brought 
resolutely to a halt and seriously investigated the ethnic cleansing of ethnic Georgians that by all accounts 
took place in South Ossetia during and after the war, and for not having brought the perpetrators to justice. It 
recalls that, under international law, Russia bears responsibility for violations of human rights and humanitar
ian law in those areas that fall under its de facto control.

10. The Assembly deplores the fact that, one year after the August 2008 hostilities, little tangible progress 
has been achieved in addressing the consequences of this war, and that, in several areas, the situation has 
actually regressed. While Georgia has complied with most, albeit not all, demands of the Assembly expressed 
in Assembly Resolutions 1633 (2008) and 1647 (2009), Russia has not complied with most of the key de
mands placed upon it in these resolutions.

11. The Assembly is fully aware of Russia’s argument that its noncompliance with the Assembly demands 
is the result of its diverging position with regard to the status of the two regions. The Assembly underscores 
that most of its demands have no relation to the status of the two regions and therefore cannot understand 
that Russia failed to comply even with these demands. It therefore considers that Russia’s noncompliance 
with its demands underscores a lack of political will on Russia’s part to address the consequences of the war 
in a manner incumbent on a member state of the Council of Europe. In addition, the Assembly deeply regrets 
that the leadership of both the State Duma and the Council of the Federation, as well as the members of the 
Russian delegation to the Assembly, have publicly opposed the demands of the Assembly and dismissed the 
possibility of Russian compliance with them.

12. Therefore, while stressing the need and importance of full implementation of all the demands of its Reso
lutions 1633 (2008) and 1647 (2009) by the Russian Federation, the Assembly specifically demands full 
implementation of the European Unionbrokered ceasefire agreement, in particular the demand to withdraw 
troops to their prewar positions and to work towards the creation of a new internationalised peacekeeping 
format and police force. It strongly urges the Russian authorities, before the end of this year, to:

12.1. give unrestricted access to European Union monitors to both Abkhazia and South Ossetia in line with 
paragraph 22.2 of Resolution 1633 (2008) and paragraph 9.8 of Resolution 1647 (2009);

12.2. grant freedom of movement for Georgian civilians across the administrative boundary lines and lift 
restrictions, including with regard to the point of entry, on international and humanitarian organisations and 
humanitarian aid to the two regions;

12.3. recognise formally and effectively the right of safe and dignified return of all IDPs, including those from 
the 2008 war, to their original place of residence in Abkhazia and South Ossetia, in line with paragraphs 9.9 
and 9.11 of Resolution 1647 (2009);

12.4. initiate a credible investigation into acts of alleged ethnic cleansing committed by the South Ossetian 
forces allied to it, or by civilians under its de facto jurisdiction, and control and implement measures to reverse 
or, if not possible, to remedy those acts;
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12.5. submit the law on the amendments to the law on defence of the Russian Federation to the Venice Com
mission for opinion and to fully implement any of its recommendations.

13. The Assembly invites its Monitoring Committee to monitor the followup given by Georgia and Russia to 
Assembly demands and to propose any further action to be taken by the Assembly as required by the situa
tion, in particular with regard to compliance with paragraph 12 of this resolution.

_______________
1. Assembly debate on 29 September 2009 (29th and 30th Sittings) (see Doc. 12010, report of the Commit
tee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitor
ing Committee), corapporteurs: Mr Van den Brande and Mr Eörsi; and Doc. 12039, opinion of the Committee 
on Migration, Refugees and Population, rapporteur: Mrs Jonker). Text adopted by the Assembly on 29 Sep
tember 2009 (30th Sitting).
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Փաստաթուղթ 16

Resolution 1801 (2011)1

The honouring of obligations and commitments by Georgia

1. The Parliamentary Assembly welcomes the significant efforts made by the Georgian authorities in honour
ing their obligations and remaining commitments to the Council of Europe. Considerable progress has been 
made since the last monitoring report adopted in 2008, despite the significant impact and the consequences 
of the war with Russia in August 2008.

2. With regard to the political environment in Georgia, the Assembly welcomes the initiatives taken by the 
authorities to overcome the polarisation and confrontational atmosphere that has regrettably dominated the 
political landscape, and to strengthen the position and role of the opposition. The Assembly reaffirms its 
belief that the existence of a vibrant, pluralist and involved opposition is essential for the political stability and 
democratic consolidation of the country.

3. The Assembly considers that the local elections held on 30 May 2010 were an important step for the 
creation of a more diverse and constructive political environment in the country. Furthermore, the upcoming 
presidential and parliamentary elections will be the litmus test for the consolidation of a mature, more inclu
sive and robust democratic system in Georgia. In relation to the electoral process, the Assembly:

3.1. welcomes the reestablishment of the Electoral Working Group aimed at reaching a wide consensus on 
the electoral reforms necessary for the upcoming parliamentary and presidential elections and calls upon all 
political parties that have not done so to join this working group and to participate in it in good faith;

3.2. considers that the Electoral Working Group should not only focus on the administration of the elections 
but also agree on an election system that can muster the full trust of all electoral stakeholders;

3.3. strongly recommends the adoption of an entirely new electoral code that addresses the shortcomings 
noted by, inter alia, the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and the 
Assembly, in particular with regard to the equality of the vote, the delimitation of electoral districts and the 
abolition of the prohibition of individual candidacies;

3.4. urges all parties to ensure that the electoral system is agreed upon, and a new electoral code adopted 
well before the upcoming parliamentary elections are announced;

3.5. welcomes the willingness expressed by the authorities and the ruling party to amend the constitution, if 
necessary, so as to implement the amendments agreed to by the Electoral Working Group.

4. The Assembly welcomes the adoption of constitutional amendments on 15 October 2010, which, inter 
alia, better guarantee the independence of the judiciary, substantially strengthen the role and powers of the 
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parliament and provide for a better and more comprehensive system of checks and balances between the dif
ferent branches of power. However, the Assembly considers that a number of provisions should still be further 
clarified or improved to avoid any possible systemic tensions. It therefore urges the Georgian authorities to 
implement the recommendations of the Venice Commission. In particular, the Assembly recommends that:

4.1. the procedure for adopting a motion of no confidence in the government be revised in line with Venice 
Commission recommendations, with a view to strengthening the powers of the parliament in this procedure;

4.2. the role of the president in negotiating international treaties be clarified, so as to avoid possible tensions 
between the government and the president;

4.3. the role of the parliament in budgetary matters be strengthened.

5. The Assembly considers that the media environment in Georgia is still an example for the region, but points 
out that further efforts remain necessary to improve its transparency and pluralism. In this respect, the As
sembly:

5.1. welcomes the draft law on transparency of media ownership, passed in a first reading on 7 December 
2010, and expects that this proposed law will now be adopted without further delay;

5.2. considers that the possibility for new groups to enter the media market is essential for media pluralism 
and therefore recommends that the competent authorities make additional broadcasting frequencies avail
able for public tender;

5.3. calls on the authorities to evaluate, with a view to improving its implementation, the legal framework for 
access to public information;

5.4. welcomes the establishment of a special political television channel under the Georgian Public Broad
caster (GPB) and the increase in members nominated by the opposition on the board of trustees of the public 
broadcaster.

6. With respect to the strengthening of local selfgovernment, the Assembly:

6.1. welcomes the recent constitutional amendments regarding local selfgovernment and urges the authori
ties to implement fully the recommendations of the Venice Commission, in particular those relating to the 
organisation of executive power and state supervision over local authorities;

6.2. takes note of the decentralisation strategy developed with the assistance of the Council of Europe, the 
United Nations Development Programme (UNDP) and the European Commission, and expects that this strat
egy will now be formally adopted by the government;

6.3. recommends that the fiscal basis of local authorities be improved to strengthen their overall indepen
dence;

6.4. supports the principle of regionalisation, which is a stated objective of the authorities, but considers that 
such a regionalisation process should not be implemented at the cost of the development of strong and effec
tive selfgovernment at the municipal level.

7. In the light of the positive experience of the direct election of the Tbilisi mayor, the Assembly recommends 
that the authorities study the possibility of introducing direct elections for the mayors of all municipalities or at 
least of the other large selfgoverning cities.
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8. The Assembly welcomes the unabated efforts by the authorities to strengthen the independence of the 
judiciary, which is evident from the many reforms that have continued to be implemented in recent years. At 
the same time, it is concerned by the reported low level of public trust in the impartiality and independence of 
the judiciary and recommends that the authorities continue their efforts to further increase the level of public 
trust. It therefore considers that ongoing efforts to strengthen the independence of the judiciary should be 
vigorously pursued. In this regard, the Assembly:

8.1. welcomes the constitutional changes that have strengthened the independence of the High Council of 
Justice and abolished the role of the president in the nomination of all but the Supreme Court judges. In order 
to better guarantee the independence of the Supreme Court, the Assembly recommends that the prerogative 
of their nomination also be transferred from the president to the High Council of Justice;

8.2. welcomes the introduction of life tenure for judges by the 2010 constitutional amendments, but suggests 
that the authorities consider removing or shortening the probationary period for judges in line with European 
norms.

9. The Assembly welcomes the entry into force of the new Code of Criminal Procedure, which has been a 
longstanding recommendation of the Assembly. It notes with satisfaction that this new code will, inter alia, 
significantly strengthen the independence of the judiciary. Given the introduction of an adversarial justice 
system, the Assembly strongly recommends that an adequately funded and comprehensive system of free 
legal aid for those in financial need be established on the basis of the existing initiatives.

10. The Assembly also welcomes the entry into force of the Law on the Prosecution Service. It is, however, 
concerned about the considerable powers given therein to the Minister of Justice, including the power to per
sonally conduct the prosecution of highlevel officials, such as the president and members of the government. 
The Assembly therefore recommends that:

10.1. detailed and clear criteria for the dismissal of all prosecutors should be set out in the law;

10.2. the powers given to the Minister of Justice to personally conduct the prosecution of, inter alia, the Presi
dent of Georgia, members of parliament, judges, members of the government, the public defender, prosecu
tors and highranking military officers be abolished;

10.3. the powers of the Minister of Justice over the prosecution service explicitly prohibit him from giving 
instructions or otherwise influencing the prosecution of individual cases.

11. The Assembly expresses its concern about the problems of the administration of justice that could en
danger the principles of equal application of the law and the right to a fair trial, as enshrined in Article 6 of 
the European Convention on Human Rights (ETS No. 5). The Assembly calls upon the Georgian authorities to 
address these problems which, if left unaddressed, could undermine the considerable progress made by the 
authorities in the field of judicial reform and the strengthening of the independence of the judiciary.

12. The Assembly also notes the questions raised about the increasing frequency of plea bargaining. It rec
ommends that the Georgian authorities address the concerns expressed in this regard, as they affect public 
trust in the fairness of the justice system.

13. The Assembly reiterates its satisfaction with the ongoing efforts and clear political will to fight corruption 
in Georgia. It notes that these efforts have produced significant results, in particular relating to lowlevel cor
ruption. The Assembly calls on the authorities to pursue their efforts unabated and to ensure that existing 
legislation to fight corruption is implemented fully and consistently. In relation to the fight against corruption, 
the Assembly:
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13.1. notes the persistent allegations that highlevel corruption has not been fully eradicated and calls upon 
the authorities to investigate all of these allegations consistently and credibly;

13.2. welcomes the investigations into alleged corruption of a number of highlevel officials, which demon
strate the political will to counter any sense of impunity for highlevel corruption in Georgia;

13.3. welcomes the adoption of the amendments to the Law on Conflict of Interest and Corruption in Public 
Service that were drawn up with the assistance of the Council of Europe, as well as the adoption of the Law 
on the Chamber of Control;

13.4. recommends that the Georgian authorities evaluate, with a view to improving its implementation, the 
legal framework for the access to public information, as this could be an invaluable tool in the fight against 
corruption.

14. The Assembly expresses its satisfaction with the considerable reforms that have been implemented with 
regard to the police force. As a result of these reforms, corruption in the police force and illtreatment of 
detainees have almost been eradicated. Excessive use of force by lawenforcement officials during demon
strations and protests continues to be a point of concern, especially as complaints over the excessive use of 
force do not seem to be effectively and systematically investigated and convictions pursued. This should be 
addressed by the authorities as it could contribute to a sense of impunity among lawenforcement officials.

15. Protracted and ineffective investigations by the police forces, especially of politically sensitive cases, are 
also a point of concern for the Assembly. It regrets that, despite its repeated calls for credible investigations, 
no culprits have been found for the attacks on protesters during the 2007 and 2009 demonstrations. The As
sembly stresses that the case law of the European Court of Human Rights clearly requires that investigations 
should not only be initiated, but also be effective in order to be considered credible. The Assembly calls upon 
the Georgian authorities to address this issue urgently.

16. The Assembly welcomes the efforts by, and political will of, the Georgian authorities to address the prob
lem of overcrowding and inadequate living conditions in Georgian prisons. It considers that the continuous 
growth of the prison population, resulting in overcrowded facilities, is largely due to the very strict, sometimes 
even disproportionate, mandatory sentencing guidelines, even for minor crimes, and the provisions that dic
tate that sentences be served consecutively and not concurrently. The Assembly therefore:

16.1. welcomes the development by the Georgian authorities of a comprehensive strategy for the liberali
sation of the prison system, prioritising such areas as crime prevention and expanding the use of various 
noncustodial measures, including diversion, mediation and mentoring programmes for juvenile offenders, 
community service, expanded parole conditions and reform of the probation system for adults;

16.2. recommends that the authorities review the mandatory sentencing guidelines, consider alternative 
sentencing and develop clear and improved guidelines for early release;

16.3. calls upon the authorities to continue their efforts to combat illtreatment in prisons and to ensure the 
safety from retribution of prisoners who file complaints against prison guards.

17. Georgia is the most multiethnic country in the Caucasus. The Assembly therefore welcomes the con
tinuous efforts by the Georgian authorities to improve the integration of the different minorities in Georgian 
society. The Assembly calls upon the authorities to:

17.1. step up their efforts to improve the participation of national minorities in public life;

17.2. improve the system of language education for national minorities, including the teaching of minority 
languages and Georgian as a second language;
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17.3. take further steps to combat the marginalisation of the Roma population;

17.4. step up their efforts to fight any forms of intolerance and hate speech based on ethnicity, faith, gender 
or sexual orientation.

18. The Assembly welcomes the adoption of the National Concept for Tolerance and Civic Integration, as 
well as the establishment of an interagency commission on minority issues, to facilitate the implementation 
of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (ETS No. 157). One of the outstand
ing accession commitments of Georgia is the adoption of a comprehensive law on national minorities. The 
Assembly would be prepared to consider this accession commitment as fulfilled if a comprehensive legal 
framework for the protection of national minorities, contained in a number of specialised laws, was in place, 
and, according to the opinion of the Advisory Committee on the Framework Convention, adequate and fully 
in line with European standards.

19. Religious freedom and tolerance are fundamental principles to further social cohesion and the consolida
tion of a democratic society. The Assembly is therefore concerned by the lack of a proper legal status of, 
and legal protection for, denominations and faiths other than the Georgian Orthodox Church. The Assembly 
therefore calls on the Georgian authorities to:

19.1. adopt a specific law on religion that would offer proper and equal legal status and protection to all faiths 
and denominations in the country;

19.2. resolve the outstanding issues regarding the return to their respective denominations of historic reli
gious properties confiscated during the Soviet era.

20. The Assembly regrets that Georgia, ten years after joining the Council of Europe, has not yet honoured its 
accession commitment of signing the European Charter for Regional and Minority Languages (ETS No. 148). 
It calls upon the Georgian authorities to sign and ratify the charter without further delay.

21. The Assembly welcomes the clear political will of the Georgian authorities to resolve the issue of the re
patriation of the Meskhetian population in line with its accession commitment to the Council of Europe. Taking 
note of the fact that the deadline for application under the Law on Repatriation expired on 1 January 2010, 
the Assembly recommends that the Georgian authorities:

21.1. conduct a proper evaluation of the results of the current repatriation application process, as soon as all 
applications have been either accepted or rejected;

21.2. show maximum flexibility with regard to formalities to ensure that no application is rejected on technical 
grounds only;

21.3. develop, without further delay, a comprehensive and efficient mechanism for repatriation and reinte
gration.

22. The Assembly reiterates its condemnation of the continuing human rights violations as a result of the 
2008 war, including the grave violations of the principle of freedom of movement and right to return of in
ternally displaced persons (IDPs) as a result of the occupation of the two breakaway regions of Georgia and 
the previous conflict. In line with Resolution 1683 (2009) “The war between Georgia and Russia: one year 
after”, the Assembly calls on the Georgian authorities to initiate a credible investigation into all cases of al
leged violation of international humanitarian and human rights law by persons under its jurisdiction or control 
during the 2008 war with Russia and to allow unrestricted access of international organisations to the two 
breakaway regions.
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23. The Assembly expresses its concern about the manner in which IDPs were recently evicted from their 
residences in Tbilisi and calls upon the Georgian authorities to ensure that any evictions fully comply with 
international standards.

24. Pending further progress on the abovementioned issues, the Assembly resolves to continue its monitor
ing procedure in respect of Georgia and reaffirms its readiness to assist the country in honouring its obliga
tions and commitments to the Council of Europe.

_______________
1 . Assembly debate on 13 April 2011 (14th Sitting) (see Doc. 12554, report of the Committee on the Honour
ing of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), co
rapporteurs: Mr Islami and Mr M.A. Jensen). Text adopted by the Assembly on 13 April 2011 (14th Sitting).
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Փաստաթուղթ 17

Resolution 1614 (2008)1

The functioning of democratic institutions in Azerbaijan

1. Growing oil and natural gas exports have strengthened the economy of Azerbaijan. With the gross domes
tic product growing by 25% in 2007, the Azerbaijani authorities are facing a major challenge as they try to 
transform important dividends from the oil business into the sustainable development of society.

2. On 15 October 2008, Azerbaijan will hold its second presidential election since its accession to the Council 
of Europe. Considering that none of the elections held since accession have generally met basic demo
cratic standards, the Parliamentary Assembly considers the forthcoming ballot to be crucial for Azerbaijan’s 
democratic credibility. Azerbaijan cannot afford to fall short of meeting Council of Europe commitments and 
standards for democratic elections once again.

3. When joining the Council of Europe in 2001, Azerbaijan clearly opted for European standards with respect 
to democracy, the rule of law and human rights. The Assembly has been following the developments in the 
country closely and notes that a number of reforms are under way, in cooperation with the Council of Eu
rope.

4. However, the Assembly considers that the success of the reforms is less a matter of the letter of the law 
than a matter of its implementation and can only express great concern about the deteriorating human rights 
situation, which undermines any efforts made by the authorities to meet basic democratic standards in the 
forthcoming presidential election.

5. The Azerbaijani society needs concrete reconciliation measures in order to foster the process of democrat
isation. Much remains to be done to ensure that the parliament plays its role as a public forum for political 
debate. Dialogue should be urgently established between the ruling majority and the opposition, both inside 
and outside parliament, if the political climate in the country is to be improved and the population’s confidence 
in the electoral process restored.

6. The Assembly regrets that the main opposition parties did not participate in a discussion of amendments to 
the Electoral Code of Azerbaijan concerning the composition of the electoral commissions and the complaints 
and appeals procedures.

7. The Assembly calls on all opposition parties to take part fully in the electoral process and to appoint ur
gently the two remaining members of the Central Electoral Commission.

8. Furthermore, the Assembly urges the Azerbaijani authorities to guarantee the opposition’s right to hold 
public rallies.
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9. Restrictions on the freedom of expression, the harassment and intimidation of opposition journalists through 
defamation court proceedings, imprisonment, physical attacks and threats, as well as limitations to the right 
to freedom of assembly and association, are matters of great concern and are considered by the Assembly 
as inadmissible in a Council of Europe member state. In order for Azerbaijan to honour its obligations and 
commitments to the Council of Europe, these issues must be addressed without further delay and before the 
next presidential election.

10. The Assembly condemns the recurrent attacks against the opposition newspaper Azadliq and in particular 
the arrests, judicial proceedings and incidents of violence against its reporters and staff, as well as intimida
tion through financial pressure. It urges the Azerbaijani authorities to ensure the effective prosecution of 
perpetrators of all attacks against journalists, including a proper investigation into the case of reporter Agil 
Khalil, who was recently stabbed by unknown assailants.

11. Corruption in the judicial system and the lack of independence of the judiciary remain serious problems in 
Azerbaijan, as the authorities themselves acknowledge. The shortcomings of the Azerbaijani judicial system 
continue to give rise to cases of arbitrary and politically motivated trials and imprisonments. In this regard, 
the Assembly welcomes the constructive attitude of the Azerbaijani authorities and asks them to enhance 
their efforts to effectively eradicate corruption among judges, to further reform and train the judiciary and to 
improve its negative image in the country.

12. Numerous cases of illtreatment and allegations of torture by lawenforcement officials during police 
custody or pretrial investigations, as well as in the army, for the purpose of extracting confessions or obtain
ing incriminating statements from witnesses, continue to be reported. Regrettably, investigations into such 
behaviour have rarely led to the prosecution of officers who have committed such abuses.

13. Recalling its Resolutions 1457 (2005) on the followup to Resolution 1359 (2004) on political prisoners in 
Azerbaijan, and 1545 (2007) on the honouring of obligations and commitments by Azerbaijan, the Assembly 
does not consider the issue of political prisoners to have been resolved, despite efforts made by the Azerbai
jani delegation to the Assembly to find a definitive solution to this issue, within the framework of the task force 
composed of representatives of the authorities and human rights defenders.

14. The Assembly takes note of the presidential pardon decrees of 28 December 2007 and 18 March 2008, 
which led to the release of 114 and 59 prisoners, respectively, including 6 journalists and 23 prisoners ap
pearing on the list of prisoners drawn up by human rights defenders. It also welcomes the recent release of 
Mr Sahavat Gumbatov and Mr Ramin Tagiyev by court decisions. It strongly regrets, however, that none of the 
prisoners referred to in Resolution 1545 (2007) has been released and that the three journalists associated 
with the most vocal opposition newspapers, Ganimat Zahidov, Sakit Zahidov and Eynulla Fatullayev, remain 
in prison.

15. The Assembly can only but regret that the amnesty law adopted by the Parliament of Azerbaijan, on 8 
May 2007, which led to the release of 9 000 persons convicted of petty crimes, did not include any of the 
prisoners in respect of whom the Assembly has repeatedly expressed concern.

16. In view of the above, the Assembly recalls its Resolution 1545 (2007) and urges the Azerbaijani authori
ties to implement a number of measures without further delay.

17. As regards the preparation of the presidential election:

17.1. the Assembly takes note of the adoption of the revised Electoral Code by the Parliament of Azerbaijan 
but regrets that some of the recommendations made by the European Commission for Democracy through 
Law (Venice Commission) were not fully addressed. For the forthcoming elections to be free and fair, the 
Central Electoral Commission should now take all measures to ensure that:
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17.1.1. the composition of the Central Electoral Commission, and also of the territorial and precinct electoral 
commissions, is balanced and not dominated by progovernment forces;

17.1.2. independent candidates in the Central Electoral Commission and territorial electoral commissions 
are, to the largest possible extent, agreed upon by consensus;

17.1.3. the posts of Chairperson, ViceChairperson and Secretary of electoral commissions at all levels are 
fairly distributed;

17.1.4. efficient complaints and appeals procedures are guaranteed;

17.2. the Assembly emphasises that the rules of the electoral campaign should be clear long before the 
beginning of the campaign itself. In this regard, to date the President of Azerbaijan has not yet signed the 
law on the revised Electoral Code and according to the law currently in force the electoral campaign should 
have started on 16 June, which is not the case. The ambiguity of this situation is a serious subject of concern 
for the Assembly;

17.3. the Assembly welcomes the adoption on 30 May 2008 of the amendments to the revised 1998 law 
on freedom of assembly by the Parliament of Azerbaijan, in compliance with the recommendations of the 
Venice Commission, and urges the authorities to take appropriate measures to ensure that the prompt imple
mentation of the relevant legislation fully respects Article 11 of the European Convention on Human Rights 
(hereafter “the Convention” – ETS No. 5), as interpreted by the European Court of Human Rights (hereafter 
“the Court”);

17.4. a climate of confidence should be restored, which implies that dialogue between the ruling majority and 
the opposition, both inside and outside parliament, should be urgently established;

17.5. political parties and blocs should be given costfree broadcast time and print space in the statefunded 
media, under equal conditions, as stipulated in the Electoral Code of Azerbaijan;

17.6. all relevant measures should be taken to prepare the ground for a free and fair presidential campaign, 
as well as elections, so that mistakes from the last ballot are not repeated;

17.7. a clear message should be sent, in time for the 2008 presidential election and at the highest political 
level, that electoral fraud will not be tolerated.

18. As regards the fight against corruption and money laundering, the Assembly:

18.1. welcomes the efforts made by the authorities to address the problem of corruption, which at present 
continues to affect all levels of society and threatens the economic growth as well as the social and political 
development of the country. In particular, the Assembly welcomes the adoption of a new national strategy “on 
increasing transparency and the fight against corruption”, as well as of an action plan for its implementation 
for the period 200711, prepared in close cooperation with the Council of Europe;

18.2. urges the parliament to adopt the law on money laundering and counterfinancing of terrorism, the law 
on conflict of interest and a law on responsibility of legal persons for corruption offences, in line with Council 
of Europe experts’ recommendations;

18.3. urges the Azerbaijani authorities to implement without further delay the recommendations made by the 
Group of States against Corruption (GRECO) and the Committee of Experts on the Evaluation of AntiMoney 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL).

19. As regards freedom of expression, the Azerbaijani authorities should:
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19.1. initiate the legal reform aimed at decriminalising defamation and revise the relevant civil law provisions 
to ensure respect for the principle of proportionality, as recommended in Resolution 1545 (2007); in the 
meantime, a political moratorium should be reintroduced so as to put an end to the use of defamation lawsuits 
as a means of intimidating journalists;

19.2. guarantee the effective prosecution of perpetrators of attacks against journalists;

19.3. implement the recommendations made by the Council of Europe experts concerning the Law on Televi
sion and Radio Broadcasting and the presidential decree approving the regulations of the National Television 
and Radio Broadcasting Council, and amend the relevant legislation so as to:

19.3.1. clarify the role of the state broadcaster as compared to that of the public broadcaster;

19.3.2. guarantee the independence of the National Television and Radio Broadcasting Council, including 
from a financial point of view;

19.3.3. define the terms for the award of broadcasting licences more clearly and put an end to state interfer
ence with broadcasting.

20. As regards freedom of association, the Assembly:

20.1. is particularly concerned by the Khatai District Court’s decision of 14 May 2008 to revoke and annul 
the registration of the Election Monitoring Centre (EMC), a wellknown and recognised nonpartisan domestic 
election observation organisation, following an appeal by the Ministry of Justice;

20.2. urges the Azerbaijani authorities to take all necessary measures to guarantee freedom of association 
in both law and practice and in compliance with Article 11 of the Convention, as interpreted by the Court, 
and to execute the Court’s judgment in the case of Ismayilov v. Azerbaijan, finding a violation of Article 11 
of the Convention.

21. As regards the reform of the judicial system:

21.1. concrete measures should be taken to put an end to the strong influence still exerted by the executive 
over the judiciary;

21.2. the right to a fair trial should be guaranteed and measures should be taken to ensure that the implemen
tation of the relevant legislation fully respects the requirements of Article 6 of the Convention, as interpreted 
by the Court;

21.3. the Assembly welcomes the adoption of codes of conduct for both judges and public prosecutors in ac
cordance with the 2006 decree on the reform of the judiciary and in line with the Council of Europe experts’ 
recommendations.

22. As regards the followup to the issue of alleged political prisoners, the Assembly:

22.1. reiterates its call on the Azerbaijani authorities to make use of every legal remedy (amnesty, review of 
cases by higherinstance courts, conditional release for health reasons, pardon) so as to settle this problem 
once and for all;

22.2. calls upon the Azerbaijani authorities to consider the release of Natiq Efendiyev, Rasim Alekperov, 
Ruslan Bashirli, Akif Huseynov and Telman Ismayilov on humanitarian grounds;
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22.3. condemns the lack of transparency and fairness in the relevant investigations and court proceedings 
and demands the immediate release of imprisoned opposition journalists Ganimat Zahidov, Sakit Zahidov and 
Eynulla Fatullayev.

23. As regards conditions of detention, the Assembly urges the Azerbaijani authorities to:

23.1. implement the recommendations made by the Council of Europe’s Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in its reports on the two ad hoc visits of 
January 2004 and May 2005;

23.2. authorise the publication of the abovementioned reports without further delay;

23.3. take the necessary measures to execute the Court’s judgment in the case of Mammadov (Jalaloglu) v. 
Azerbaijan, finding a violation of Articles 3 (prohibition of torture) and 13 (right to an effective remedy) of the 
Convention.

24. As regards other outstanding issues:

24.1. the law on alternative civilian service should be adopted without further delay, in line with Azerbaijan’s 
accession commitment;

24.2. the law on national minorities should be adopted and the European Charter for Regional or Minority 
Languages (ETS No. 148) should be ratified, in line with Azerbaijan’s accession commitment.

25. As regards Azerbaijan’s commitment to the peaceful settlement of the NagornoKarabakh conflict, the 
Assembly:

25.1. considers that sustainable democratic development will be extremely difficult in Azerbaijan as long as 
the country’s territorial integrity has not been restored;

25.2. takes note of the United Nations General Assembly Resolution “on the situation in the occupied ter
ritories of Azerbaijan”, adopted on 14 March 2008, which expresses serious concern that the armed conflict 
in and around the NagornoKarabakh region of Azerbaijan continues to endanger international peace and se
curity, reaffirms Azerbaijan’s territorial integrity, expresses support for its internationally recognised borders 
and demands the immediate withdrawal of Armenian forces from the occupied territories;

25.3. welcomes the meeting between the Azerbaijani and Armenian foreign ministers in Strasbourg, on 6 May 
2008, on the sidelines of the meeting of the Committee of Ministers, which they both subsequently qualified 
as constructive talks. Both ministers reaffirmed their countries’ commitment to seeking a peaceful solution to 
the NagornoKarabakh conflict. The Assembly strongly urges Azerbaijan and Armenia to continue to seek a 
peaceful solution to the conflict in compliance with the standards and principles of international law;

25.4. welcomes the Monitoring Committee’s initiative to organise in Berlin, in November 2007, a hearing on 
“frozen conflicts” including the NagornoKarabakh conflict. In this respect, the Assembly reaffirms the role it 
can play in helping foster a positive negotiating climate, through dialogue at the parliamentary level.

26. The Assembly asks its Monitoring Committee to continue to follow developments in Azerbaijan closely, 
especially with a view to ensuring that the next presidential election of October 2008 will fully respect Council 
of Europe standards for free and fair elections.
_______________
1. Assembly debate on 24 June 2008 (21st Sitting) (see Doc. 11627, report of the Committee on the Honour
ing of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), 
corapporteurs: Mr Herkel and Mrs Jivkova). Text adopted by the Assembly on 24 June 2008 (21st Sitting).
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Փաստաթուղթ 18

Resolution 1750 (2010)1

The functioning of democratic institutions in Azerbaijan

1. When joining the Council of Europe in January 2001, Azerbaijan opted for European standards with respect 
to democracy, the rule of law and human rights. The Parliamentary Assembly has been following closely the 
developments in the country. As a result of intensive cooperation between the Assembly and the Azerbaijani 
delegation, six reports have been adopted by the Assembly since Azerbaijan’s accession, two on the moni
toring procedure and four on the functioning of democratic institutions in the country. The Assembly firmly 
believes that the Council of Europe has a crucial role to play in assisting Azerbaijan in its efforts to bring 
about democratisation.

2. In November 2010, Azerbaijan will be holding its second parliamentary elections since the country’s 
accession to the Council of Europe. The Assembly attaches great importance to the establishment of the 
conditions which would enable these elections to comply fully with European standards and be considered 
as free and fair.

3. Referring to the report of the Ad hoc Committee on the Observation of the 2008 Presidential Election in 
Azerbaijan and to the report of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe on 
the 2009 municipal elections, the Assembly notes that progress has been made, particularly during the last 
presidential election in 2008, in meeting European standards. It regrets, however, that none of these elections 
has fully complied with democratic requirements.

4. Since the country’s accession to the Council of Europe, the Parliament of Azerbaijan has reinforced its 
position visàvis other state institutions. However, much remains to be done to further strengthen parliamen
tary control over the executive and improve checks and balances in a state with a strong presidential system. 
The forthcoming parliamentary elections are particularly important in a country in which it is still necessary to 
reinforce the application in practice of the constitutionally guaranteed principle of the separation of powers 
and, especially, to strengthen the parliament’s role visàvis the executive.

5. Several months ahead of the tenth anniversary of Azerbaijan’s membership of the Council of Europe, the 
Assembly considers that the democratic credibility of the country is again at stake. Despite progress being 
made during the 2008 presidential election, some systemic shortcomings, including the lack of competitive
ness and genuine political pluralism, need to be redressed.

6. Even though the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in its opinion 
concluded that improvements had been made because several amendments were adopted, the Electoral 
Code remains complex, especially with regard to the provisions on the registration of candidates, campaign 
financing, lists of persons entitled to conduct preelection campaigns and limitations on the content of elec
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tion campaign material. The Assembly also agrees with the Venice Commission that the composition of the 
Central Electoral Commission and territorial commissions as well as the complaints and appeals procedure 
still need to be addressed.

7. The Assembly recalls the recent judgment of the European Court of Human Rights (the Court) in the case 
of Namat Aliyev v. Azerbaijan, concluding that the actions of the electoral commissions and courts concerned 
had resulted in the violation of the applicant’s right to stand freely and effectively for election in his constitu
ency.

8. The period since the previous parliamentary elections has been marked by a further weakening of the 
opposition both within and outside the parliament. This has resulted in the scarcity of opposition candidates, 
which is damaging the democratic process of the country.

9. The Assembly takes note of the 2009 constitutional amendments, and whilst welcoming some positive 
innovations, at the same time regrets that there was no prior request to the Venice Commission on the pro
posed amendments, some of which are of crucial importance for the functioning of the country’s democratic 
institutions, and especially for the electoral process.

10. Furthermore, as regards the general environment needed to allow the democratic electoral process to 
develop, the Assembly is concerned about the reported violations of basic freedoms such as the freedom of 
assembly and freedom of the media. It recalls, in this context, the European Parliament resolution on freedom 
of expression in Azerbaijan of 17 December 2009 (P7_TA(2009)0120), voicing concern about the deteriora
tion of media freedom in the country.

11. The Assembly welcomes the action plan to support the 2010 parliamentary elections in Azerbaijan 
adopted by the Ministers’ Deputies on 10 March 2010, which focuses on a number of issues identified in co
operation with the Azerbaijani authorities and in liaison with other international institutions such as electoral 
legislation, the training of election administration staff, media coverage of the campaign, raising voter aware
ness of electoral issues, and the organisation of public debates.

12. In the light of these considerations, the Assembly calls on the Azerbaijani authorities to ensure the neces
sary conditions for the full compliance of the forthcoming elections with European standards, and in particular 
to:

12.1. cooperate with the Venice Commission with a view to revising the Electoral Code on the outstanding 
issues, namely the composition of the Central Electoral Commission and territorial electoral commissions, 
candidate registration, observers, the electoral roll and its accuracy, as well as the complaints and appeals 
procedures;

12.2. establish a free and fair candidate registration process and effective appeals procedures;

12.3. generate conditions for a fair electoral campaign, in particular through full implementation in practice 
of the law on the freedom of assembly and by ensuring the freedom of the media;

12.4. enable candidates and activists representing the opposition to conduct their campaigns effectively, 
whether through street rallies or through the media, in particular television;

12.5. refrain from any kind of discrimination with regard to candidates and activists on the basis of their politi
cal convictions and activity;

12.6. take the necessary measures to train members of electoral commissions in vote counting procedures;

12.7. resume without delay a dialogue between the ruling majority and the opposition both within and outside 
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the parliament so as to improve the political climate and build the trust of the population in the electoral 
process;

12.8. take all necessary steps to guarantee access for women to elected offices at the next parliamentary 
elections, thereby contributing to the efforts made during the local elections of December 2009 which re
sulted in women being elected to 30% of seats in the local assemblies.

13. As regards the situation of the media and journalists, the Assembly condemns the arrests, intimidation, 
harassment, and physical threats of journalists, as borne out by the judgment of the Court in the case Fatul
layev v. Azerbaijan. In this context, the Assembly also expresses concern about the fate of two youth activists, 
Emin Milli and Adnan Hajizade, who were sentenced to two years six months and two years imprisonment 
respectively.

14. The Assembly also deplores the death of Novruzali Mammadov, a researcher and editorinchief of the 
only Talyshlanguage newspaper, Tolyshi Sado, who died in prison in August 2009 and whose name was on 
the list of political prisoners drawn up by the human rights organisations in Azerbaijan.

15. The Assembly welcomes the release of several journalists following the presidential pardons, in particu
lar Mirza Zakit, the wellknown journalist and poet, Ganimat Zahidov, the editor of Azadliq, one of the main 
independent newspapers, Ali Hasanov, editorinchief of the Ideal newspaper, and Mushvig Huseynov, a cor
respondent of the Bizim Yol newspaper. At the same time, it regrets that some journalists remain in prison.

16. The Assembly is also concerned by the often disproportionate character of criminal sanctions imposed on 
some journalists in defamation cases and reiterates its position that defamation should be decriminalised.

17. In the light of the above considerations, the Assembly calls on the Azerbaijani authorities to:

17.1. release Eynulla Fatullayev, as ordered by the Court notwithstanding the appeal by the Azerbaijani au
thorities to the Grand Chamber of the Court, which is pending;

17.2. introduce amendments to the Criminal Code so as to decriminalise defamation, in line with the trend 
that can be seen at international level and with the case law of the Court and, in the meantime, refrain from 
bringing any new criminal prosecutions against journalists for defamation;

17.3. create the conditions for journalists to conduct their professional work without interference by the 
authorities.

18. Furthermore, the Assembly believes that further reforms of key state institutions are indispensable in order 
to ensure their functioning in full compliance with democratic standards in the electoral process. It expects 
Azerbaijan to comply fully with the Council of Europe standards for democratic elections in the forthcoming 
2010 parliamentary elections, and expects to receive an invitation in good time to be able to observe them.

19. In this context, it calls on the Azerbaijani authorities to pass on a clear message, at the highest political 
level, that electoral fraud will not be tolerated.

20. At the same time, the Assembly urges all political parties to take part in the forthcoming elections.

21. Moreover, the Assembly notes that the overall progress achieved by Azerbaijan in honouring its obliga
tions and commitments undertaken by the country since acceding to the Council in Europe in 2001 will be 
presented to it in a specific report by the Monitoring Committee in 2011.

22. In the meantime, it encourages the Azerbaijani authorities to foster the reforms under way in areas rang
ing from the rule of law to the separation of powers. It also calls on the Azerbaijani authorities to continue 
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enlisting the expertise of the competent Council of Europe bodies before adopting crucial reforms for the 
functioning of the country’s democratic institutions and, against the backdrop of the forthcoming parliamen
tary elections, not to confine themselves to complying with the letter of the law but to focus on its application 
in practice.

23. The Assembly invites Azerbaijan to bring its legislation into line with the provisions of the Council of Eu
rope Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) and to ensure its effective 
implementation.

24. The Assembly congratulates Azerbaijan for its contribution to the parliamentary dimension of the Council 
of Europe campaign “Stop domestic violence against women” (200608) and for the drafting of a law against 
domestic violence. It invites Azerbaijan to put into effect as soon as possible this law on preventing and com
bating domestic violence including violence against women, in accordance with the standards of the Council 
of Europe and the other international instruments, and to support the preparation of the future Council of Eu
rope convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, in accordance 
with Assembly Resolution 1635 (2008) and Recommendation 1847 (2008) on combating violence against 
women: towards a Council of Europe convention.

_______________
1. Assembly debate on 24 June 2010 (26th Sitting) (see Doc. 12270, report of the Committee on the Honour
ing of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), 
corapporteurs: Mr Debono Grech and Mr Herkel). Text adopted by the Assembly on 24 June 2010 (26th 
Sitting).
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Փաստաթուղթ 20

Resolution 1609 (2008)1

Functioning of democratic institutions in Armenia

1. On 19 February 2008, a presidential election took place in Armenia. Although the ad hoc committee which 
observed this election considered that it was “administered mostly in line with Council of Europe standards”, 
it found a number of violations and shortcomings, the most important of which were: unequal campaign condi
tions for the candidates, the lack of transparency of the election administration and a complaints and appeals 
process that did not give complainants access to an effective legal remedy. In addition, a number of cases of 
electoral fraud were witnessed.

2. The Parliamentary Assembly regrets that the violations and shortcomings observed did nothing to restore 
the currently lacking public confidence in the electoral process and raised questions among a part of the Ar
menian public with regard to the credibility of the outcome of the election. This lack of public confidence was 
the basis for the peaceful protests – held without prior official notification – that ensued after the announce
ment of the preliminary results, and which were tolerated by the authorities for ten days.

3. The Assembly deplores the clashes between the police and the protesters and the escalation of violence 
on 1 March 2008 which resulted in 10 deaths and about 200 people being injured. The exact circumstances 
that led to the tragic events of 1 March, as well as the manner in which they were handled by the authorities, 
including the imposition of a state of emergency in Yerevan from 1 to 20 March 2008 and the alleged exces
sive use of force by the police, are issues of considerable controversy and should be the subject of a credible 
independent investigation.

4. The Assembly condemns the arrest and continuing detention of scores of persons, including more than 
100 opposition supporters and three members of parliament, some of them on seemingly artificial and politi
cally motivated charges. This constitutes a de facto crackdown on the opposition by the authorities.

5. In a welcome development upon the initiative of the new President, Mr Serzh Sargsyan, on 21 March 2008, 
four of the five parties in parliament signed an agreement to form a political coalition aimed at resolving out
standing political issues. However, there is still a need to establish a dialogue between the coalition and the 
Heritage Party, as well as the extraparliamentary parties, in order to resolve the current crisis in Armenia.

6. While the outbreak of public resentment culminating in the tragic events of 1 March 2008 may have been 
unexpected, the Assembly believes that the underlying causes of the crisis are deeply rooted in the failure of 
the key institutions of the state to perform their functions in full compliance with democratic standards and 
the principles of the rule of law and the protection of human rights. More specifically:

6.1. the National Assembly of Armenia has so far failed to play its role as a forum for political debate and 
compromise between the different political forces. Based on a “winner takes all” attitude, the current po
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litical system excludes the opposition from any effective participation in the decisionmaking process and 
governance of the country. This has resulted in, inter alia, a part of the political spectrum in Armenia is not 
represented in the current National Assembly;

6.2. the lack of public trust in the electoral process also generally undermines the credibility of the outcome 
of the elections in the eyes of part of the Armenian population. This is further compounded by the lack of 
impartiality of the election administration, the ineffective handling of election complaints and appeals and the 
lack of transparency of the vote count and tabulation procedures;

6.3. despite successful legislative reforms, the courts still lack the necessary independence to inspire the 
public’s trust as impartial arbiters including in the context of the electoral process; this explains the low num
ber of electionrelated complaints filed with them. The same lack of judicial independence is also reflected in 
the fact that the courts do not appear to question the necessity of keeping people in detention pending trial 
and generally respond favourably to requests by the prosecutors without properly weighing up the grounds for 
this, as required by Article 5, paragraph 3, of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5);

6.4. in the absence of adequate judicial control, the arrest and continuing detention of persons on seemingly 
artificial charges, after contesting the fairness of the presidential election or their participation in the protest 
afterwards can only point to the political motivation of such acts. This is unacceptable in a Council of Europe 
member state and cannot be tolerated by the Assembly;

6.5. even though there is a pluralistic and independent print media, the current level of control by the authori
ties of the electronic media and their regulatory bodies, as well as the absence of a truly independent and 
pluralist public broadcaster, impede the creation of a pluralistic media environment and further exacerbate 
the lack of public trust in the political system.

7. A few days before the expiry of the state of emergency, on 17 March 2008, following a proposal by the 
government, the National Assembly, in an extraordinary session, adopted a series of amendments to the 
Law on Conducting Meetings, Assemblies, Rallies and Demonstrations which considerably limit the right of 
freedom of assembly and give great discretionary powers to the authorities to prohibit political rallies and 
demonstrations. They thus run counter to European standards, as enshrined, inter alia, in Article 11 of the 
European Convention on Human Rights, and are in breach of Armenia’s obligations and commitments as a 
member state of the Council of Europe. In a joint draft opinion, the Council of Europe’s European Commis
sion for Democracy through Law (Venice Commission) and the Organization for Security and Cooperation in 
Europe’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) also considered these amend
ments to be unacceptable. The Assembly welcomes the intention expressed by the newly elected president 
in his inaugural speech to bring the law on conducting meetings, assemblies, rallies and demonstrations into 
full compliance with the European standards and to encourage further cooperation with the Venice Commis
sion on this matter.

8. In view of the above, the Assembly recalls its Resolution 1532 (2007) on the honouring of obligations and 
commitments by Armenia and once more urges the Armenian authorities to undertake the following reforms 
without further delay:

8.1. the political system should guarantee a proper status and appropriate rights to the opposition;

8.2. the electoral process needs to be thoroughly reformed with a view to ensuring in particular: an impartial 
election administration that is free from control by any single political force; a fully transparent administration 
of the election process especially with regard to the vote count and tabulation process, as well as a com
plaints and appeals process that gives electoral stakeholders the fullest possible access to a legal remedy in 
case of perceived electoral violations and an equal playing field guaranteed in practice for all political forces 
both during the official campaign period and also prior to it;
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8.3. the independence from any political interest of both the National Television and Radio Commission and 
the Public Television and Radio Council must be guaranteed. In addition, the composition of these bodies 
should be revised in order to ensure that they are truly representative of Armenian society. The recommenda
tions made by the Venice Commission and Council of Europe experts in this respect must finally be taken into 
account. The Assembly reiterates that, apart from reforming the legislation, the authorities must take steps to 
ensure freedom and pluralism of public television and radio on a daily basis. Also, the harassment by the tax 
authorities of opposition electronic and printed media outlets must be stopped;

8.4. freedom of assembly must be guaranteed in both law and practice, in compliance with Article 11 of the 
European Convention on Human Rights; this requires that the amendments recently adopted by the National 
Assembly on the Law on Conducting Meetings, Assemblies, Rallies and Demonstrations be revoked in line 
with the recommendations of the Venice Commission with immediate effect;

8.5. the authorities should step up their efforts to establish a truly independent judiciary and enhance the 
public’s trust in the courts;

8.6. arbitrary arrests and detentions, as well as the illtreatment of detainees, in particular during police cus
tody, should be stopped. An effective public control mechanism over the police must be guaranteed both in 
law and practice.

9. For their part, all opposition forces should recognise the Constitutional Court’s decision which confirmed 
the results of the elections as announced by the Central Electoral Commission. This should not be interpreted 
as an obligation to agree with the merits of the court’s decision. All electoral contestants have the right to 
challenge this decision using the legal means available to them, including the European Court of Human 
Rights in Strasbourg.

10. The Assembly believes that the only way to allow the country to move forward with the abovementioned 
urgently needed reforms is the initiation of an open and constructive dialogue between the political forces in 
Armenian society. The Assembly had already pointed out the need for such a dialogue as a requirement to 
ensure the effective implementation of the constitutional reform when adopting its Resolution 1532 (2007) 
more than a year ago.

11. Bearing in mind that a relevant part of the political spectrum in Armenia is not represented in the current 
National Assembly, such dialogue should include both parliamentary and extraparliamentary political forces. 
The Assembly stands ready to mediate between the different forces and ensure the full involvement of the 
expert bodies of the Council of Europe in this process, most notably that of the Venice Commission.

12. However, the Assembly considers that, for such a dialogue to start and be successful, a number of condi
tions need to be met as a matter of priority, in order to build confidence visàvis the opposition and provide 
proof that the ruling majority is seriously committed to pursuing further reforms:

12.1. an independent, transparent and credible inquiry into the events of 1 March and the circumstances 
that led to them, including the alleged excessive use of force by the police and violence by the protesters, 
should be carried out immediately. The international community should be ready to monitor and assist such 
an inquiry;

12.2. the persons detained on seemingly artificial and politically motivated charges or who did not person
ally commit any violent acts or serious offences in connection with them should be released as a matter of 
urgency;

12.3. the amendments recently adopted by the National Assembly to the Law on Conducting Meetings, As
semblies, Rallies and Demonstrations should be revoked in line with the recommendations of the Venice 
Commission with immediate effect.
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13. Unless these conditions are met and an open dialogue on the reforms mentioned in paragraph 8 above 
is seriously engaged between the political forces in Armenia, the credibility of Armenia as a member of the 
Council of Europe will be put into doubt. The Assembly should therefore consider the possibility of suspending 
the voting rights of the Armenian delegation to the Assembly at the opening of its June 2008 partsession, if 
no considerable progress has been made on these requirements by then.

14. The Assembly will continue to follow closely the situation in Armenia on the basis of information provided 
by its Monitoring Committee, in particular as regards progress in the fulfilment of the abovementioned condi
tions.

_______________
1. Assembly debate on 17 April 2008 (16th Sitting) (see Doc. 11579, report of the Committee on the Hon
ouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), 
corapporteurs: Mr Georges Colombier and Mr John Prescott). Text adopted by the Assembly on 17 April 2008 
(16th Sitting).
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Փաստաթուղթ 21

Resolution 1620 (2008)1

Implementation by Armenia of Assembly Resolution 1609 (2008) 

1. On 17 April 2008, the Parliamentary Assembly adopted Resolution 1609 (2008) on the functioning of 
democratic institutions in Armenia, in which it set out four concrete requirements for the resolution of the 
political crisis that ensued after the presidential election in Armenia:

1.1. to revoke, in line with the recommendations of the European Commission for Democracy through Law 
of the Council of Europe (Venice Commission), the amendments made on 17 March 2008, to the Law on 
Conducting Meetings, Assemblies, Rallies and Demonstrations;

1.2. to initiate immediately an independent, transparent and credible inquiry into the events of 1 March 2008 
and the circumstances that led to them;

1.3. to release all persons detained on seemingly artificial and politically motivated charges who did not per
sonally commit any violent acts or serious offences;

1.4. to initiate an open and serious dialogue between all political forces in Armenia on the reforms demanded 
by the Assembly in paragraph 8 of the resolution with regard to the political system, electoral process, 
freedom and pluralism of the media, freedom of assembly, the independence of the judiciary and police 
behaviour.

2. In Resolution 1609, the Assembly considered that Armenia’s credibility as a member of the Council of 
Europe was put into doubt as long as these conditions were not met, and therefore resolved to consider the 
possibility of suspending the voting rights of the Armenian delegation to the Assembly at the opening of the 
June 2008 partsession if no considerable progress on the requirements had been made by then.

3. The Assembly welcomes the fact that, in the immediate aftermath of the adoption of Resolution 1609, 
several highlevel representatives of the authorities, including the President of the Republic and the Speaker 
of the National Assembly, publicly expressed their political will and their intention to comply with the require
ments of the Assembly.

4. As regards compliance by the authorities with the demands set out in its Resolution 1609, the Assembly:

4.1. welcomes the adoption of the Law on Amending and Supplementing the Law on Conducting Meetings, 
Assemblies, Rallies and Demonstrations in line with Council of Europe standards and considers that the con
dition of the Assembly in this respect has been met by the authorities;
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4.2. reiterates its demand that freedom of assembly should also be guaranteed in practice in Armenia. It 
therefore insists that the Armenian authorities should ensure that no undue restrictions are placed on rallies 
organised by the opposition in compliance with the Law on Conducting Meetings, Assemblies, Rallies and 
Demonstrations, especially with regard to the venues requested. In this respect, it welcomes the fact that the 
opposition rally of 20 June 2008 took place unimpeded;

4.3. welcomes the constitution, albeit at a very late stage, of an ad hoc committee within the National As
sembly of Armenia “to conduct an inquiry into the events of 1 and 2 March 2008, as well as the causes that 
lead to them”;

4.4. welcomes the possibility for the inquiry committee to invite national and international experts to partici
pate in its work, which should increase the credibility of its investigations;

4.5. considers that, as a result of the recent constitution of the inquiry committee, the Assembly cannot 
evaluate, at this moment, the criteria of independence, transparency and credibility. It also notes that the 
format and composition of the inquiry committee do not per se guarantee its independence and impartiality, 
and therefore its credibility, in the eyes of the Armenian public. The Assembly therefore considers that the 
following conditions should be met:

4.5.1. as a rule, the committee should aim at a consensual decisionmaking process in its working methods 
and voting should be used only as a last resort, in particular as regards the subjects the committee wishes to 
investigate and persons it wishes to hear. The working methods applied by the National Assembly Working 
Group on the Reform of the Election Code, which as a rule takes its decisions on the basis of a consultative 
vote, should be seen as an example for the functioning of the inquiry committee;

4.5.2. the terms of reference of the committee should clearly state that it has the right to investigate the 
circumstances that led to the events of 1 March 2008, as well as the right to investigate the events in its 
immediate aftermath, especially as regards the detention of opposition activists and the charges that were 
brought against them;

4.5.3. the Human Rights Defender should be invited ex officio to participate in the work of the committee with 
the right to a consultative vote;

4.6. calls upon all political forces to participate constructively in the work of the inquiry committee;

4.7. welcomes the recent developments with regard to the release of persons seemingly detained on artificial 
and politically motivated charges, who did not personally commit any violent acts or serious offences. How
ever, it considers that progress on this issue is not sufficient to ensure that the requirements of the Assembly 
are fully met. In addition, the Assembly considers that:

4.7.1. the cases still under investigation should be closed or promptly brought before the courts to ensure the 
right to a fair trial within a reasonable time in compliance with the case law of the European Court of Human 
Rights (the Court);

4.7.2. the cases under Articles 300 and 225 of the Criminal Code should be dropped unless there is strong 
evidence that the accused have personally committed acts of violence or ordered, abetted or assisted the 
committing of such acts;

4.7.3. a verdict based solely on a single police testimony without corroborating evidence is not acceptable;

4.7.4. the National Assembly should take into account the negative opinion of the Venice Commission on the 
proposed amendments to Articles 225, 2251, 301 and 3011 of the Criminal Code.
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4.8. welcomes the series of initiatives taken by the authorities to initiate a dialogue on the reforms demanded 
by the Assembly;

4.9. highlights that the modus operandi of the National Assembly Working Group on the Reform of the Elec
tion Code could be an example for dialogue on other reforms demanded by the Assembly;

4.10. urges all political forces to seize the opportunity given by the authorities to enter into an open, construc
tive and serious dialogue on the reforms demanded by the Assembly;

4.11. as regards compliance by the opposition with the demands set out in its Resolution 1609, the Assem
bly:

4.11.1. regrets that not all opposition forces have recognised the Constitutional Court’s decision, which con
firmed the results of elections as announced by the Central Electoral Commission;

4.11.2. regrets that, also as a result of the decision of part of the opposition to boycott the dialogue with the 
authorities, participation of the opposition in the formulation of these initiatives has been somewhat limited.

5. The detention and conviction of opposition supporters in relation to the events of 1 March 2008 is a point 
of contention that will continue to strain the relations between the opposition and the authorities and could 
hinder constructive dialogue on the reforms needed for Armenia. The Assembly urges the Armenian authori
ties to consider all legal means available to them, including amnesty, pardons and dismissal of charges with 
respect to all persons detained or sentenced by a court in relation to the events of 1 and 2 March 2008, with 
the exception of those who have personally committed acts of violence or ordered, abetted or assisted the 
committing of such acts or those who committed other serious criminal offences, as an expression of goodwill 
in order to foster confidence in Armenian society and dialogue between all political forces.

6. The Assembly recalls that there is a need for a pluralistic electronic media environment in Armenia and, 
referring to the decision of the Court concerning the denial of a broadcasting licence to the television channel 
A1+, calls on the licensing authority to now ensure an open, fair and transparent licensing procedure, in line 
with the guidelines adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 26 March 2008, and 
with the case law of the Court.

7. The Assembly welcomes the progress achieved by the Armenian authorities in addressing the demands 
expressed in Resolution 1609. However, despite the political will expressed by the authorities, this progress 
is at present insufficient to meet the requirements outlined in the resolution.

8. While regretting the delay in implementing the concrete measures to comply with its demands, the As
sembly acknowledges that the time given to the Armenian authorities was short. The Assembly therefore 
decides to review at its January 2009 partsession the extent of Armenia’s compliance with the requirements 
of Resolution 1609. If these requirements, as well as those set out above in paragraphs 4.2, 4.5, 4.7 and 6, 
are not met by then, the Assembly will consider the possibility of suspending the voting rights of the Armenian 
delegation to the Assembly at the opening of its January 2009 partsession.

9. The Assembly invites:

9.1. the Secretary General of the Council of Europe to speed up the procedure for the appointment of a new 
Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe (SRSG) in Yerevan and to liaise on 
a permanent basis with the inquiry committee through the SRSG’s office in Yerevan;

9.2. the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe to contribute to the participation of interna
tional experts in the work of the inquiry committee of the National Assembly into the events of 1 and 2 March 
2008 and the circumstances that led to them, should the conditions regarding independence, transparency 
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and credibility be met. The Assembly invites the Human Rights Commissioner to inform the Committee on the 
Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Com
mittee), at its meeting in September 2008, on the progress regarding the inquiry committee as well as the 
release of detainees.

10. The Assembly will continue to follow the situation in Armenia closely on the basis of information provided 
by its Monitoring Committee, in particular as regards progress in the fulfilment of the abovementioned condi
tions.

_______________
1. Assembly debate on 25 June 2008 (24th Sitting) (see Doc. 11656, report of the Committee on the Honour
ing of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), co
rapporteurs: Mr Colombier and Mr Prescott). Text adopted by the Assembly on 25 June 2008 (24th Sitting).
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Փաստաթուղթ 22

Resolution 1643 (2009)1

Implementation by Armenia of Assembly Resolutions 1609 (2008) and 1620 (2008)

1. In its Resolution 1620 (2008) on the implementation by Armenia of Assembly Resolution 1609 (2008), ad
opted on 25 June 2008, the Parliamentary Assembly considered that progress had been insufficient, despite 
the political will expressed by the Armenian authorities to address the requirements laid out in Resolution 
1609 (2008) on the functioning of democratic institutions in Armenia, adopted on 17 April 2008, following 
the crisis that ensued after the presidential election of February 2008. The Assembly therefore addressed a 
series of concrete demands to the Armenian authorities and resolved to consider the possibility of suspend
ing the voting rights of the members of the Armenian parliamentary delegation to the Assembly at its January 
2009 partsession if the requirements set up in Resolutions 1609 and 1620 were not met by then.

2. With regard to the requirement to ensure an independent, impartial and credible investigation into the 
events of 1 and 2 March 2008, the Assembly welcomes the establishment by the President of Armenia, on 
23 October 2008, of a “factfinding group of experts to inquire into the events of 12 March 2008”, following 
a proposal by the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe. It equally welcomes the decision 
of the opposition to participate fully in the work of this group.

3. The Assembly stresses, however, that it is the manner in which this group will conduct its work, as well as 
the access it will have to information by the relevant state institutions at all levels, that will ultimately determine 
its credibility in the eyes of the Armenian public. The Assembly therefore:

3.1. calls upon all political forces to refrain from politicising, or interfering in, the work of this factfinding 
group;

3.2. calls upon the Armenian authorities to ensure that the factfinding group will be given the fullest possible 
cooperation by, and full access to information from, all state bodies and officials, without exception, including 
those officials that have left office or have been replaced since the events on 1 and 2 March 2008; the fact
finding group should be allowed to obtain any clarification needed with regard to the arrest, prosecution and 
conviction of persons related to the events on 1 and 2 March 2008.

4. The Assembly regrets that, until the last moment, only limited progress was made by the Armenian authori
ties with regard to its earlier demands, as expressed in Resolutions 1609 (2008) and 1620 (2008), concern
ing the release of persons deprived of their liberty in relation to the events of 1 and 2 March 2008. It notes in 
particular that, contrary to Assembly demands:

4.1. a significant number of prosecution cases and convictions was based solely on police testimony, without 
substantial corroborating evidence;
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4.2. a very limited number of charges under Articles 225 and 300 of the Criminal Code of Armenia has been 
dropped.

5. The Assembly notes that doubts have been voiced, including by the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, regarding the nature of the charges brought under Articles 225 and 300 of the Criminal Code, 
as well as with regard to the legal proceedings against those convicted in relation to the events of 1 and 2 
March 2008. The Assembly therefore considers that, under such conditions, the charges against a significant 
number of persons, especially those charged under Articles 225, paragraph 3, and 300 of the Criminal Code 
and those based solely on police evidence, could have been politically motivated. The Assembly is seriously 
concerned about the implications of this situation if left unaddressed.

6. The Assembly welcomes the decision of the Speaker of the National Assembly of Armenia, of 22 January 
2009, to establish a working group within the National Assembly within a onemonth period which shall be 
mandated to draft, in cooperation with the relevant bodies of the Council of Europe (notably the European 
Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and the Commissioner for Human Rights) 
amendments to Articles 225 and 300 of the Criminal Code of Armenia in order to address the legal short
comings in these articles as noted, inter alia, by the Assembly and the Commissioner for Human Rights, and 
to bring them in line with Council of Europe standards. The Assembly also notes the assurances given by 
the Speaker of the National Assembly that these amendments will be adopted and sent to the President of 
the Republic of Armenia for promulgation approximately one month after the working group has finalised its 
work. The Assembly notes that, under the Constitution of Armenia, any positive changes to the law would be 
retroactive with respect to the charges brought against the persons deprived of their liberty in relation to the 
events on 1 and 2 March 2008.

7. The Assembly considers that this initiative of the Speaker of the National Assembly of Armenia, although 
belated, is a signal indicating the readiness of the Armenian authorities to begin to address the concerns of 
the Assembly in relation to the situation of the persons deprived of their liberty in relation to the events of 1 
and 2 March 2008.

8. The Assembly welcomes the increasing number of pardons, 28 to date, that have been granted by the 
President of Armenia and notes that more are under consideration. The Assembly expresses its expectation 
that this process will continue unabated. It regrets, however, that the authorities have not so far availed them
selves of the possibility to use all other legal means available to them, such as amnesty, pardons or the drop
ping of charges, to release those who were deprived of their liberty in relation to the events of 1 and 2 March 
2008 and did not personally commit acts of violence or intentionally order, abet or assist the committing of 
such acts. It therefore urges the authorities to consider favourably further opportunities to this end.

9. In these circumstances, the Assembly will continue assessing the political will of the Armenian authorities 
to resolve the issue of persons detained in relation to the events on 1 and 2 March 2008, in line with earlier 
Assembly demands.

10. The Assembly expresses its satisfaction with respect to the efforts made by the Armenian authorities to 
initiate reforms in several other areas, as demanded by the Assembly, in particular in the fields of media, 
electoral legislation and the judiciary, and calls upon the authorities to pursue the cooperation developed 
with the relevant Council of Europe bodies in these fields. With respect in particular to media pluralism and 
freedom, the Assembly:

10.1. welcomes the proposals made with a view to ensuring the independence of the media regulatory bodies 
in Armenia and calls upon the authorities to fully implement the forthcoming recommendations of the Council 
of Europe experts in this regard;

10.2. takes note of the adoption of amendments to the Law on Television and Radio that cancels all tenders 
for broadcasting frequencies until 2010, when the introduction of digital broadcasting in Armenia will have 
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been completed. Without preempting the merits of this decision, the Assembly underlines that the techni
cal requirements for the introduction of digital broadcasting should not be used by the authorities to unduly 
delay the holding of an open, fair and transparent tender for broadcasting licences, as demanded by the 
Assembly.

11. Notwithstanding the recent positive development in this area, the Assembly remains dissatisfied with, and 
seriously concerned by, the situation of persons deprived of their liberty in relation to the events of 1 and 2 
March 2008 and who may have been charged and imprisoned for political reasons. Nevertheless, it consid
ers that the recent initiative of the National Assembly to revise Articles 225 and 300 of the Criminal Code in 
accordance with Council of Europe standards, the number of pardons granted, as well as the positive steps 
taken towards the establishment of an independent, transparent and credible inquiry, should be seen as an 
indication of the readiness of the Armenian authorities to address the demands of the Assembly contained in 
Resolutions 1609 (2008) and 1620 (2008). Therefore, the Assembly decides, at this stage, not to suspend 
the voting rights of the members of the Armenian parliamentary delegation to the Assembly, under Rule 
9, paragraphs 3 and 4.c, of the Rules of Procedure. It decides to remain seized of the matter and invites 
its Monitoring Committee, at its next meeting, before the April 2009 partsession, to examine the progress 
achieved by the Armenian authorities with regard to the implementation of this and the previous resolutions 
and to propose any further action to be taken by the Assembly as required by the situation.

_______________
1. Assembly debate on 27 January 2009 (3rd Sitting) (see Doc. 11786, report of the Committee on the 
Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Commit
tee), corapporteurs: Mr Colombier and Mr Prescott; and Doc. 11799, opinion of the Committee on Rules of 
Procedure, Immunities and Institutional Affairs, rapporteur: Mr Greenway). Text adopted by the Assembly on 
27 January 2009 (3rd Sitting).
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Փաստաթուղթ 23

Resolution 1677 (2009)1

Functioning of democratic institutions in Armenia

1. In its Resolution 1643 (2009) on the implementation by Armenia of Assembly Resolutions 1609 
(2008) and 1620 (2008), adopted on 27 January 2009, the Parliamentary Assembly considered that, 
although it remained dissatisfied with, and seriously concerned by, the situation of the persons deprived 
of their liberty in relation to the events of 1 and 2 March 2008, recent initiatives by the authorities and, 
in particular, the initiative of the National Assembly of Armenia, to revise Articles 225 and 300 of the 
Criminal Code in line with Council of Europe standards, should be seen as an indication of the readiness 
of the Armenian authorities to address the demands of the Assembly contained in earlier resolutions. The 
Assembly decided to remain seized of the matter and invited its Monitoring Committee to follow closely 
the implementation of the relevant Assembly resolutions and to propose any further action to be taken by 
the Assembly as required by the situation.

2. The Assembly considers that the demands and recommendations contained in its earlier Resolutions 
1609 (2008), 1620 (2008) and 1643 (2009) form a concrete and realistic road map to resolve the politi
cal crisis that ensued in Armenia after the presidential election in February 2008. These demands and 
recommendations therefore remain fully valid.

3. The Assembly welcomes the adoption, on 18 March 2009, of the amendments to Articles 225 (mass 
disorders) and 300 (usurpation of power) of the Criminal Code of Armenia, which, in the opinion of 
the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), generally represent an 
improvement over previous provisions in that they reduce their scope for overbroad and abusive inter
pretation. It takes note of the important impact of these changes on the cases of persons deprived of 
their liberty in relation to the events of 1 and 2 March 2008 that are still being considered by the courts. 
However, it notes that these changes do not have any impact on other cases that are considered of seri
ous concern by the Assembly, such as the cases of persons charged, or convicted, solely on the basis 
of police testimony, without substantial corroborating evidence.

4. In the view of the Assembly, the release of all persons deprived of their liberty in relation to the events 
of 1 and 2 March 2008 who did not personally commit grave acts of violence would alone provide the 
necessary basis for the start of the dialogue and reconsolidation that is needed to overcome the political 
crisis that ensued after the presidential election of February 2008. In addition, their release would meet 
the concerns and demands of the Assembly in this respect.

5. The Parliamentary Assembly therefore welcomes the proposal for a general amnesty submitted by the 
President of Armenia to the National Assembly on 16 June 2009 and its prompt adoption by the National 
Assembly on 19 June 2009. In relation to this amnesty, the Parliamentary Assembly:
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5.1. welcomes that it explicitly covers those persons deprived of their liberty in relation to the events of 
1 and 2 March 2008 who were not charged with violent crimes or who were not sentenced to prison 
terms of more than five years. For the remaining cases, the sentences yet to be served will be reduced 
by half;

5.2. notes that, under this amnesty, most, but not all, persons deprived of their liberty in relation to the 
events of 1 and 2 March 2008 will be released; it will follow the developments with regard to the remain
ing cases;

5.3. notes that for those persons who may be sentenced to prison terms of more than five years, the 
amnesty will only apply to those whose cases have been adjudicated by the courts, and that the amnesty 
will also apply to those persons charged in relation to the events of 1 and 2 March 2008 who are cur
rently in hiding, after the completion of their trials, if they present themselves to the authorities before 
31 July 2009. The Assembly urges the authorities, in view of a possible application of the amnesty after 
completion of their cases in the courts, to allow those concerned to remain free during their trial if they 
present themselves to the authorities before 31 July 2009.

6. The Assembly calls upon the political forces in Armenian society, both parliamentary and extra
parliamentary, to seize the new opportunity and to engage in an open, constructive and serious dialogue 
on the reforms demanded by the Assembly.

7. The Assembly notes that civil claims of legal responsibility against those convicted in relation to the 
events of 1 and 2 March 2008, especially those convicted of organising mass disorder, could still be 
filed. In this respect, it is concerned that the filing of civil suits by public authorities could undermine the 
purpose of the amnesty and calls upon the authorities to ensure that no such suits by civil authorities 
are filed.

8. With regard to the independent, impartial and credible investigation into the events of 1 and 2 March 
2008, and the circumstances that led to them, the Assembly regrets the breakdown of the work of the 
independent expert group to establish the facts in relation to these events (factfinding group), as a result 
of the insurmountable tension between its members and the politicising of its work by members of both 
sides. In this respect, the Assembly:

8.1. calls upon the members of the factfinding group to present their findings and conclusions, possibly 
in the form of individual reports, to the Ad hoc Parliamentary Inquiry Committee, and calls for these 
combined findings and conclusions to be published, as foreseen in the presidential decree setting up the 
factfinding group;

8.2. considers that an independent, impartial and credible investigation into the events of 1 and 2 March 
and their circumstances, is still necessary, in line with the criteria outlined by the Assembly, notwith
standing the breakdown of the factfinding group, and therefore considers that the final report by the 
Ad hoc Parliamentary Inquiry Committee will determine whether the criteria of impartiality and credibility 
have been met and whether further investigations are necessary.

9. The Assembly is seriously concerned about the fact that the investigation by the Prosecutor General 
into the 10 deaths that occurred has not yet led to any concrete results and considers it essential that 
this investigation be satisfactorily concluded without any further delay. In this respect, it welcomes the 
decision of the President of Armenia to ask the Prosecutor General to provide a full report of his investi
gations for review by the Ad Hoc Parliamentary Inquiry Committee.

10. Despite positive changes in the Law on Conducting Meetings, Assemblies, Rallies and Demonstra
tions, the Assembly notes that requests to organise rallies are still often rejected by the authorities on 
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technical grounds, or that undue restrictions are placed on them. It therefore reiterates its call for the 
authorities to respect the principle of freedom of assembly in practice, and to implement any recommen
dations resulting from the project being carried out jointly by the Council of Europe and the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to monitor the implementation of the amended law on 
rallies and demonstrations.

11. With regard to the reform of the media, the Assembly welcomes the adoption, on 28 April 2009, of 
amendments to the Law on Radio and Television, which were elaborated in close consultation with the 
Council of Europe and are aimed at ensuring the independence of the media regulatory bodies in Arme
nia. With regard to these amendments, the Assembly:

11.1. notes that the appointment procedure for the members appointed by the President of Armenia on 
the National Television and Radio Commission and the Public Television and Radio Council is not regu
lated by law and recommends that the President of Armenia issue a presidential order to establish an 
appointment procedure that mirrors the procedure applied for appointments by the National Assembly. 
The Parliamentary Assembly considers that, despite the positive changes to the law, these bodies cannot 
be deemed fully independent until such time as all members are appointed through a politically neutral 
procedure;

11.2. reaffirms its position in Resolution 1609 (2008) that the composition of these two media regulatory 
bodies should reflect the Armenian society;

11.3. recommends that serving politicians be barred from being members on these bodies.

12. As to the holding of an open, fair and transparent tender for broadcasting licenses, the Assembly 
notes the ongoing discussions between the Armenian authorities and the Council of Europe on the basis 
of a report prepared by an independent spectrum analyst. It reaffirms its position that the technical im
plications of the introduction of digital broadcasting in Armenia should not be used to delay unduly the 
holding of such a tender and thus the execution of the judgment of the European Court of Human Rights 
in the case concerning the denial of a broadcasting license to the television channel A1+.

13. With regard to the election of the Yerevan City Council on 31 May 2009, the Assembly notes the 
conclusions of the observer mission of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council 
of Europe. However, the numerous allegations that fraud and violations were widespread during these 
elections demonstrate that public trust in the electoral process is still very low in Armenia. This, as well 
as the shortcomings and violations noted, underscores the fact that electoral reform should now be a 
priority for the authorities. Further electoral reforms are needed, therefore, in particular with a view to 
strengthening postelection control mechanisms for the disclosure of voting irregularities, including, but 
not limited to, multiple voting practices.

14. The Assembly, reiterating its demands expressed more than a year ago in its Resolution 1609 
(2008), urges the Armenian authorities to implement without delay further reforms of the police, includ
ing the establishment of a proper public oversight mechanism, as well as of the judiciary, with a view to 
ensuring its independence.

15. Through the adoption of a general amnesty for the persons deprived of their liberty in relation to the 
events of 1 and 2 March 2008, the Armenian authorities have complied with a crucial demand of the 
Assembly with regard to the political crisis that ensued after the presidential election of February 2008. 
This, as well as the assurances given by the authorities that they intend to conduct and conclude an 
impartial and credible investigation into these events and the circumstances that led to them, in line with 
the demands of the Assembly, is a clear indication of the willingness of the authorities to overcome the 
political crisis and its consequences, and to turn to a new page in Armenia’s democratic development.
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16. The Assembly strongly supports the process of democratic consolidation in Armenia and therefore 
considers that the assessment of Armenia’s compliance with the remaining demands made by the As
sembly in Resolutions 1609 (2008), 1620 (2008) and 1643 (2009) should take place in the framework of 
the ongoing regular monitoring procedure of the Assembly with respect to Armenia. The Assembly invites 
its Monitoring Committee to consider as a priority, within this framework, the compliance by Armenia with 
the abovementioned resolutions, as well as with this resolution.

_______________
1. Assembly debate on 24 June 2009 (23rd Sitting) (see Doc. 11962, report of the Committee on the 
Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring 
Committee), corapporteurs: Mr Colombier and Mr Prescott). Text adopted by the Assembly on 24 June 
2009 (23rd Sitting).
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Փաստաթուղթ 24

Resolution 1812 (2011)1

The impact of the Eastern Partnership of the European Union on governance and 
economic development in eastern Europe

1. The Eastern Partnership of the European Union, launched in May 2009, aims to “accelerate political asso
ciation and further economic integration” of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine with 
the 27 member states. The Parliamentary Assembly warmly welcomes this initiative which sets the ambitious 
and challenging goal of forging the necessary conditions for sustainable economic growth, enhanced stability, 
improved governance and stronger rule of law in the countries concerned, as well as greater socioeconomic 
cohesion across the entire continent.

2. The Assembly reiterates its belief that economic growth and democratic development can and must go 
together, helping to empower people to transform the societies they live in. It views the Eastern Partnership 
as a living process with multiple stakeholders – including the Council of Europe as a longstanding advocate 
for a “Europe without dividing lines”, cooperation based on shared values and standard setting focused on 
human dignity. The quest for economic growth in the countries concerned by the Partnership must give due 
consideration to essential prerequisites, which are stable democracy, the rule of law and good governance.

3. The Assembly is concerned that, despite improvements in tackling economic crime and corruption in some 
countries, a trust gap persists between the ruling elites – political and economic – and the rest of the society 
in Eastern Partnership target countries, not least because of the widespread public discontent with “money 
politics”, corruption and the shadow economy. Moreover, recurrent political deadlocks, the continuing global 
economic crisis and a series of unresolved regional conflicts hamper both the domestic reform momentum 
and regional cooperation prospects. This points to the need for continued capacity and confidencebuilding 
steps – including through parliamentary diplomacy and peopletopeople contacts – in order to fully tap the 
development potential in eastern Europe.

4. Five of the six Eastern Partnership countries are fullyfledged members of the Council of Europe, by 
virtue of which they are constantly being urged to fulfil their commitment to the fundamental principles that 
underpin the actions of the Organisation. Synergy between the European Union, the Council of Europe and 
other institutions in monitoring and encouraging partner steps towards the Eastern Partnership objectives is 
a stepping stone towards accelerated progress with structural, governance and economic policy reforms in 
the participating countries. In particular, the Assembly welcomes the launching of a series of cooperation 
projects under the joint Eastern Partnership Facility of the Council of Europe and the European Union. The 
aim is to help Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine to move closer towards Council 
of Europe and European Union standards in areas such as electoral standards and judicial reform, as well as 
fighting cybercrime and corruption.
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5. The Assembly appreciates that the Eastern Partnership’s bilateral framework provides for the signing of 
individual association agreements with the countries taking part, which in turn lay foundations for the creation 
of a deep and comprehensive free trade area. These agreements, together with the European commitments 
of financial and technical assistance, offer powerful motivation to Eastern Partnership countries to seek a 
high degree and speed of integration with the European Union. Although the aspirations of the six Partnership 
countries differ to a great extent, they all share the wish to achieve a freer flow of persons, goods, services 
and capital with the European Union member states. Tangible progress in this area will boost development 
prospects, in particular as regards investment and employment levels.

6. The Assembly strongly supports the interstate cooperation aimed at building a more flexible visa regime 
for travel between the European Union and the Eastern Partnership countries. It welcomes the unilateral steps 
offering visafree travel to several Eastern Partnership countries, such as Georgia, Ukraine and Moldova, for 
visitors from an increasing number of countries, and urges other Partnership countries to follow this path.

7. As the majority of European countries struggle with economic difficulties, European Union financial sup
port becomes even more important than in times of steady economic growth. This reformoriented influence 
is further multiplied through the involvement of other international organisations and institutional investors, in 
particular the International Monetary Fund (IMF), the European Investment Bank (EIB) and the European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD), as in the case of Ukraine and Belarus. As long as the effects 
of the crisis are felt, the scope for these institutions’ conditionality in the Partnership countries will grow and 
should be used fully to assist institutional capacity building and the reform process in the Eastern Partnership 
countries.

8. The Eastern Partnership process offers a unique opportunity for the involvement of various European 
institutions and countries with a view to building a relationship based on genuine solidarity, panEuropean 
economic cooperation and human progress. The Assembly is convinced that European Union member states 
should coordinate more closely their national assistance programmes towards eastern Europe and resort 
more often to the pooling of assistance so as to compensate for any cuts in aid flows due to budget auster
ity.

9. Of the six Eastern Partnership countries, only Georgia and Moldova belong to the Council of Europe Devel
opment Bank (CEB). While both Georgia and Moldova are the neediest members of the bank’s target group 
of countries, Georgia has not so far benefited from the CEB financing for development projects and Moldova 
has received rather modest project support over the last four years. The Assembly thus encourages stronger 
CEB involvement – directly and in cooperation with the EBRD, the EIB, the World Bank and the European 
Commission whenever possible – in the generation of projects that further socioeconomic development 
and Council of Europe values in these countries. It reiterates its call on Armenia, Azerbaijan and Ukraine, 
expressed in Recommendation 1937 (2010) on the strategy, governance and functioning of the Council of 
Europe Development Bank, to consider joining the CEB at the earliest opportunity.

10. All Eastern Partnership countries stand to obtain huge gains in terms of competitiveness, employment 
and energy security from measures tackling the existing inefficiencies in their energy use and transport links. 
The European Union and the national authorities of the Partnership countries could put in place a series of 
projects and investment or tax incentives with a view to improving these countries’ energy performance and 
transport interconnections as a matter of priority.

11. International studies on the gender gap reveal the need for sustained progress in eliminating gender 
biases and pay gaps and improving access of women entrepreneurs to business support programmes in the 
Eastern Partnership countries. The Assembly therefore encourages the sustained Council of Europe efforts 
for gender mainstreaming action in these countries. It also asks the EBRD to continue its Business Advisory 
Services under the Women in Business programme and to expand the programme further in the less devel
oped regions of the countries concerned.
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12. The projected dialogue between the European Union and the Eastern Partnership countries at different 
levels of governance, along with the idea of convening the Euronest Parliamentary Assembly and a Civil 
Society Forum, signals the European Union’s strong emphasis on interaction and communication between 
different stakeholders. It is essential to ensure that the Eastern Partners’ opposition forces and independent 
NGOs have a say in this dialogue and that exchanges are fostered among the Eastern Partnership countries 
themselves. The Assembly is convinced that the format of the Euronest Assembly should be reviewed with a 
view to rendering the composition and the size of delegations more balanced and streamlining the contents 
and methods of its future work.

13. The Assembly believes that it is necessary to maintain, improve and strengthen contacts at all levels 
between the European Union and Council of Europe with Eastern Partnership countries in the field of inter
parliamentary cooperation. To this end, using the established mechanisms of the Parliamentary Assembly, 
involving the Assembly (and through it some third parties to the Partnership) in the work of the Euronest and 
possibly setting up a partnership “Parliamentary Troika” (of the European Parliament, OSCE Parliamentary 
Assembly and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe) to underpin its future essence could be 
an important course of action, especially in order to coordinate positions in respect of Belarus.

14. In the light of its cooperation agreement with the European Parliament, the Assembly resolves to seek 
a broadening of the mandate of the European Parliament/Parliamentary Assembly working group with a view 
to better coordination between the two assemblies of parliamentary assistance programmes in favour of the 
Eastern Partnership countries. It also decides to continue following the Eastern Partnership process from the 
political and economic governance angles.

15. The Assembly furthermore invites the competent authorities of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine, where applicable, to:

15.1. establish a clear separation between the economic and political spheres in decision making so as to 
avoid conflicts of interest, not least in respect of the financing of political parties;

15.2. take measures aimed at ensuring fair competition between domestic and foreign businesses and reduc
ing the influence of monopolies/oligopolies;

15.3. continue streamlining the national public services and tax administration systems with a view to achiev
ing higher efficiency, transparency and effectiveness, as well as improving the overall business climate;

15.4. ensure better enforcement of laws and functioning of accountability mechanisms in order to reduce the 
scope of corruption, money laundering, human trafficking and the shadow economy;

15.5. set up, wherever relevant, twinning programmes at different levels of governance with a view to fos
tering exchanges of knowhow and best practice with other countries of the Eastern Partnership and in the 
neighbourhood;

15.6. use the expertise of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe to make 
improvements in their national schemes for fostering more balanced regional development;

15.7. ensure greater public awareness of the Eastern Partnership process and progress made in the national 
context.

_______________
1 . Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 2011 (see Doc. 
12521, report of the Committee on Economic Affairs and Development, rapporteur: Mr Rigoni). See also 
Recommendation 1971 (2011).
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