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Թողարկման հարցազրույցը

Հանդեսի հյուրն է Տարածաշրջանային հե

տազոտություններիկենտրոնի(ՏՀԿ)տնօրեն,

քաղաքագետՌԻՉԱՐԴԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԸ

-  Պա րոն  Կի րա կոս յան,  Ձեր կար ծի քով, 2012-

ի ո՞ր ի րա դար ձութ յուն ներն ա մե նա լուրջ ազ դե-

ցութ յու նը թո ղե ցին հա րավ կով կաս յան տա րա-

ծաշր ջա նի վրա:

-  Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով 2012թ. ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի վրա, կա-

րե լի է մտա բե րել մի քա նի էա կան զար գա ցում ներ ու մի տում ներ:  Մաս նա վո րա-

պես՝  Հա րա վա յին  Կով կա սում տեղ գտավ լուրջ դի վա նա գի տա կան ճգնա ժամ` 

կապ ված  Հուն գա րիա յի այն ո րոշ ման հետ, հա մա ձայն ո րի՝ Ադր բե ջա նին հանձն-

վեց հայ սպա յին կաց նա հա րած ադր բե ջան ցի սպան, ում պատ վե ցին հայ րե նիք 

վե րա դառ նա լուն պես, ա զա տութ յուն եւ կո չում շնոր հե ցին: Իր այդ անս պա սե-

լի ո րո շու մով հուն գա րա կան կա ռա վա րութ յունն ար տա հանձ նեց ադր բե ջան ցի 

սպա յին, ով ձեր բա կալ վել էր 2004թ.  Բու դա պեշ տում՝  ՆԱՏՕ-ի ու սում նա կան 

ծրագ րի ըն թաց քում, հայ սպա յին դա ժա նո րեն սպա նե լու հա մար:  Մի ջա դեպն 

ա հագ նա ցող ճգնա ժամ ա ռա ջաց րեց, եւ  Հա յաս տա նը  պաշ տո նա պես կա սեց րեց 

 Հուն գա րիա յի հետ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րը՝ Ադր բե ջա նին զգու-

շաց նե լով Ադր բե ջա նի այդ քայ լին ի պա տաս խան կտրուկ ար ձա գան քի մա սին: 

 Հատ կան շա կան է, որ այս քայ լը, թե րեւս, ու նե նա լու է ա վե լի լուրջ եւ հա մա պար-

փակ հե տե ւանք ներ:  Մաս նա վո րա պես՝

1.  Դի վա նա գի տա կան ճգնա ժա մի ա հագ նաց մա նը զու գըն թաց` կապ ված ադր-

բե ջան ցի մար դաս պա նին նե րում շնոր հե լու հետ, լար վա ծութ յան նոր շրջան 

է սպաս վում, քա նի որ  Հա յաս տա նը սպառ նա ցել է պա տաս խան լուրջ քայ լեր 

ձեռ նար կել` այդ պի սով բարձ րաց նե լով ռազ մա կան բա խում նե րի հա վա նա-
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կա նութ յու նը հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նի եր կայն քով եւ  Լեռ նա յին  Ղա րա-

բա ղի մո տա կայ քում:

2.  Հուն գա րիա յի հետ բո լոր դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րը խզե լու 

վե րա բեր յալ  Հա յաս տա նի ո րո շու մից հե տո Ա րեւ մուտքն ընդ հան րա պես եւ 

Եվ րո պա կան  Միութ յու նը մաս նա վո րա պես, կանգ նած են մար տահ րա վե րի 

առ ջեւ՝ հա մո զիչ կեր պով բա վա րա րել  Հա յաս տա նին, հա կա ռակ դեպ քում  Հա-

յաս տա նի եվ րո պա յա մետ ռազ մա վա րութ յու նը կա րող է լրջո րեն խա թար վել 

եւ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան հա մար դառ նալ քա ղա քա կա նա պես չհիմ-

նա վոր ված:

3. Վ տան գի տակ կա րող են հայտն վել  Հա յաս տա նի հանձ նա ռութ յուն նե րը 

ՆԱՏՕ-ի հետ կա պե րը խո րաց նե լու ա ռու մով եւ, նույ նիսկ,  Հա յաս տա նի մաս-

նակ ցութ յու նը ԵԱՀԿ-ի ա ռաջ նոր դութ յանբ ըն թա ցող  Ղա րա բաղ յան խնդրի 

խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցին, որ տեղ  Հա յաս տա նը կա րող է շարժ-

վել դե պի  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի ան կա խութ յան ճա նա չում:  Հա վա սա րա պես 

հնա րա վոր է, որ ռու սա կան լուրջ ար ձա գան քի բա ցա կա յութ յան դեպ քում 

 Մոսկ վա յի եւ Ե րե ւա նի հա րա բե րութ յուն նե րը վատ թա րա նան, քան զի  Հա-

յաս տա նը ճգնա ժա մա յին այս ժա մա նակ նե րում ռու սա կան ա ջակ ցութ յան 

պա կաս է զգում:  Հա յաս տա նի հա մար, սա կայն, ճգնա ժա մի ժամ կետ նե րը 

մա տու ցում են նաեւ քա ղա քա կան դի վի դենտ ներ` ամ րապն դե լով իշ խող 

 Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան դիր քե րը եւ ա ռա ջար կե լով հաս տա տուն 

ժո ղովր դա կա նութ յան հնա րա վո րութ յուն 2013թ. փետր վա րին կա յա նա լիք 

նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին ըն դա ռաջ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի 

վե րընտր ման ա ռու մով: 

-  Սի րիա յի խնդրի կա պակ ցութ յամբ կտրուկ բար դա ցել են տա րա ծաշր ջա նի 

հա րե ւան`  Թուր քիա յի խնդիր նե րը: Այդ հան գա ման քը կա րո՞ղ է ազ դե ցութ յուն թո-

ղել  Հա րա վա յին  Կով կա սի երկր նե րի անվ տան գութ յան վրա:

-  Քա նի դեռ սի րիա կան ճգնա ժա մը շա րու նա կում է միայն ա հագ նա նալ, հայ 

հա մայն քը դառ նում է չա փա զանց խո ցե լի եւ ան պաշտ պան` որ պես Ա սա դի կա-

ռա վա րութ յանն ա ջակ ցող սա կավ սյու նե րից մե կը:  Թե պետ հայ հա մայն քի անվ-

տան գութ յու նը հստակ մտա հո գութ յուն է Ե րե ւա նի հա մար,  Հա յաս տա նի կա-

ռա վա րութ յու նը սա հա մա նա փակ հնա րա վա րութ յուն ներ ու նի ճգնա ժա մի հետ 

առնչ վե լու հար ցե րում:  Հե տե ւա բար, ա նի րա կան սպա սում նե րի եւ ան գոր ծութ-

յան տպա վո րութ յան ֆո նին, այս ժգնա ժա մը բա ցա հայ տում է իր հա մաշ խար հա-
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յին սփյուռ քի հետ  Հա յաս տա նի ան հարթ հա րա բե րութ յուն նե րը:

 Սի րա յում ար դեն մե կու կես տա րի շա րու նակ վող եւ սաստ կա ցող բռնութ յուն նե-

րից ու հա կա մար տութ յու նից հե տո հայ կա կան սփյուռ քը հայտն վել է ան կա յուն եւ 

խո ցե լի ի րա վի ճա կում՝ ընդ դի մա դիր ու ժե րի եւ կա ռա վա րա կան զոր քե րի մի ջեւ: 

 Թե պետ  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն ներ 

ու նի սի րիա կան հայ հա մայն քի անվ տան գութ յան խնդիր նե րը լու ծե լու հար ցում, 

հա մաշ խար հա յին հայ կա կան սփյուռ քի շրջա նակ նե րում հա սա րա կա կան կար ծի-

քը չա փա զանց քննա դա տա կան տեսք ստա ցավ, քան զի տպա վո րութ յուն ստեղծ-

վեց, թե սի րիա կան ճգնա ժա մին ար ձա գան քե լու հար ցում  Հա յաս տա նը ձա խող-

վեց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հայ պաշ տոն յա նե րը մի քա նի մի ջոց ներ են ա ռա ջար կել 

սի րիա հա յե րի վի ճա կը թե թե ւաց նե լու հա մար: Ս րանց մեջ մտնում էին գոր ծըն-

թաց նե րի թե թե ւա ցու մը, ո րոնց շնոր հիվ սի րիա հա յե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե-

նան դի մե լու  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիութ յան հա մար եւ անձ նագ րեր ստա նա լու 

 Դա մաս կո սի հայ կա կան դես պա նատ նից կամ  Հա լե պի հյու պա տո սա րա նից:

Այս ի րա վի ճա կը, սա կայն, կա րող է բա ցա հայ տել  Հա յաս տա նի եւ սփյուռ քի 

գե րագ նա հատ ված հա րա բե րութ յուն նե րի ա վե լի ի րա կան պատ կե րը:  Միան շա-

նակ  Հա յաս տա նը հե տապն դում է իր պե տա կան շա հե րը, ո րոնք ոչ միշտ են հա-

մընկ նում կամ ար տա հայ տում հա մաշ խար հա յին հայ հա մայն քի շա հե րը: Որ պես 

ա ռաջ նա յին քրիս տո նեա կան հա մայք, ո րը եր կար ժա մա նակ  Սի րիա յում վա յե լել է 

Ա սադ նե րի ա ջակ ցութ յու նը, հա յերն ար դեն իսկ խո ցե լի են դար ձել ընդ դի մութ յան 

հար ձա կում նե րի հան դեպ, սա կայն  հա յե րի տնտե սա կան նե րու ժը եւ ա ռեւտ րա-

յին կա պե րը կա րող են էա կան լի նել ցան կա ցած նոր կա ռա վա րութ յան հա մար:    

-  Բա րաք Օ բա մա յի վե րընտր վե լուց հե տո աշ խու ժա ցան ԱՄՆ եւ Ի րա նի մի-

ջեւ ու ղիղ երկ խո սութ յան հնա րա վո րութ յան մա սին խո սակ ցութ յուն նե րը: Արդ յո՞ք 

հնա րա վոր է ի րա վի ճա կի կտրուկ փո փո խութ յուն  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում:

-  Բա րե բախ տա բար, Օ բա մա յի վե րընտ րութ յու նը նվա զեց նում է Ի րա նի դեմ 

պա տե րազ մի վտան գը եւ քա ջա լե րում Ի րա նի ու Ա րեւ մուտ քի մի ջեւ դի վա նա գի-

տա կան երկ խո սութ յու նը:  Փոքր եւ շրջա փակ ված  Հա յաս տա նի հա մար, որն ու նի 

եր կու փակ սահ ման ներ, այլ ընտ րութ յուն չի մնում, քան առնչ վել Ի րա նի հետ: 

 Թե պետ այս տա րա ծաշր ջա նա յին ի րա կա նութ յու նը հաս կա նա լի է, սա կայն  Հա-

յաս տա նը կա րող է նոր ճնշման տակ հայտն վել Ա րեւ մուտ քի կող մից, որ պես զի 

սահ մա նա փա կի շփում ներն Ի րա նի հետ եւ, միա ժա մա նակ, Ի րա նի կող մից՝ որ-

պես փոքր, սա կայն հար մա րա վետ աղբ յուր, պատ ժա մի ջոց նե րը չե զո քաց նե լու եւ 
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շրջան ցե լու նպա տա կով: Այս ա ռու մով  Հա յաս տա նին ե րեք փոր ձութ յուն ներ են 

սպաս վում. ա/ ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել Ի րա նի հետ գոր ծու նեութ յա նը 

բիզ նե սի ո լոր տում Ա րեւ մուտ քին չե զո քաց նե լու նպա տա կով, բ/ կան խել ի րա նա-

կան կող մից ե կող ցան կա ցած քայլ, ո րը կդրդի  Հա յաս տա նին՝ շրջան ցել պատ-

ժա մի ջոց նե րը, եւ գ/ նա խա պատ րաս տել ար տա կարգ ի րա վի ճա կա յին ծրա գիր 

ի րա նա կան ու ժե րի կող մից վրե ժի նպա տակ հե տապն դող ա սի մետ րիկ  հար ձա-

կում նե րը կան խե լու կամ Ի րա նի դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի դեպ քում 

ներ գաղթ յալ նե րի զանգ վա ծա յին հոս քը վե րահս կե լու նպա տա կով:

- Հ նա րա վոր հա մա րո՞ւմ եք մի ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցութ յու նը 

2013թ. փետր վա րի 18-ին  Հա յաս տա նում սպաս վե լիք նա խա գա հա կան ընտ-

րութ յուն նե րի ըն թաց քի եւ արդ յուն քի վրա:

-  Միան շա նակ: Ան ցած տար վա ի րա դար ձութ յուն ներն ան մի ջա կա նո րեն կանդ-

րա դառ նան գա լիք նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի վրա:  Նա խընտ րա կան 

դաշ տում, սա կայն, շա րու նա կում են ա վե լի գե րիշ խել ան ձե րի բա խում նե րը, քան՝ 

քա ղա քա կա նութ յուն նե րի:  Նախ կին նա խա գահ ներ  Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յա նի եւ 

 Ռո բերտ  Քո չար յա նի ամ բի ցիա ներն ու գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում են լուրջ 

ու շադ րութ յան եւ շա հար կում նե րի ա ռար կա մնալ:  Նախ կին նա խա գահ նե րի պա-

րա գա յում ան հա վա նա կան եմ հա մա րում, որ նրան ցից ո րե ւէ մեկն ա ռա ջադ րի իր 

թեկ նա ծութ յու նը 2013թ. նա խա գա հա կան ըն րութ յուն նե րում: Ա վե լի խո րը խնդի-

րը, սա կայն, այն է, որ քա ղա քա կա նութ յան մեջ շա րու նա կում են գե րիշ խել ան ձե-

րը, այլ ոչ թե գա ղա փար նե րի շուրջ քննար կում նե րը:  Հե տե ւա բար, գա լիք նա խա-

գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը չպետք է վե րած վեն «հայտ նիութ յան մրցույ թի», այլ 

 Հա յաս տա նի ժո ղովր դին ա ռա ջար կեն ռազ մա վա րա կան տես լա կա նի ընտ րութ-

յուն:  Փոր ձութ յու նը պետք է հիմն ված լի նի թեկ նա ծու նե րի պլատ ֆոր մի եւ գա-

ղա փար նե րի վրա, թե ինչ քա ղա քա կա նութ յուն է նա ա ռա ջար կում:  Սա ի րա կան 

փոր ձութ յուն է ճշմա րիտ ա ռաջ նոր դութ յու նը ո րո շե լու հա մար, թե ինչ պի սի  Հա-

յաս տան է խոս տաց վում կամ ա ռա ջարկ վում ընտ րող նե րին:  Շատ եր կար ժա մա-

նակ է, որ հա յաս տան ցի նե րը չեն ու նե ցել ի րա կան ընտ րութ յուն եւ ի րա կան ձայն 

 Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան մեջ:  Դա պետք է փոխ վի:

- Շ նոր հա կա լութ յուն հե տաքր քիր զրույ ցի հա մար:
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Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ձեւավորման միջազգային պայմանները. 2012թ.

Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության 
ձեւավորման միջազգային պայմանները. 2012թ.

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

հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) տնօրեն

Այս տար վա սեպ տեմ բե րի 24-ին Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար 

Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը հան դես ե կավ Լոս Ան ջե լե սի քա ղա քա գի տա կան կենտ-

րո նում, որ տեղ ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի կող մից վար վող ար տա քին քա ղա-

քա կա նութ յու նը՝ նշե լով, որ Հա յաս տանն ի րա կա նաց նում է բազ մա վեկ տոր քա-

ղա քա կա նութ յուն: « Մեր ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տա կը 

Ա րե ւել քի եւ Ա րեւ մուտ քի, Հ յու սի սի եւ Հա րա վի երկր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն-

նե րի խո րա ցումն ու  հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լորտ նե րի բազ մա պատ կումն է: Մեր 

գոր ծըն կեր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցե լիս եւ զար գաց նե լիս մենք 

ղե կա վար վում ենք այն պի սի սկզբունք նե րով, ինչ պի սիք են փո խա դար ձութ յու նը, 

վստա հութ յու նը, բա րի կամ քը, միմ յանց շա հե րի հար գու մը: Հենց այս սկզբունք-

ներն են ըն կած ՌԴ-ի հետ մեր ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան, ԱՄՆ-ի 

հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, ԵՄ-ի հետ ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցութ-

յան եւ գոր ծըն կեր երկր նե րի հետ ա մուր կա պե րի հիմ քում»1:

Ն մա նա տիպ ընդ հան րա կան ձե ւա կեր պու մը թույլ չի տա լիս պար զել ար տա քին 

քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յու նը եւ ար տա քին քա ղա քա կան 

հա րա բե րութ յուն նե րի բո վան դա կութ յու նը: Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ու ժե րի 

«ա րեւմ տա մետ եւ ռու սա մետ» կողմ նո րոշ ման վե րա բեր յալ չդա դա րող բա նա վե ճի 

խո րա պատ կե րին Նալ բանդ յա նի հայ տա րա րութ յու նը թող նում է ա ռա վել ա նո րոշ 

տպա վո րութ յուն: Ա ռա ջին հեր թին պարզ չէ՝ ինչ պի սի ար տա քին ռե սուրս ներ է 

ո րո նում Հա յաս տանն իր շա հե րը սպա սար կե լու հա մար: Այս պի սի պայ ման նե րում 

հիմ նա զուրկ չեն կար ծիք ներն այն մա սին, որ ո րո շիչ գոր ծոն նե րը Հա յաս տա նի 

ներ կա իշ խա նութ յուն նե րի կա յու նութ յունն ա պա հո վող ար տա քին մի ջոց ներն են: 

Հա մե նայն դեպս, Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան ոչ մի գոր ծո ղութ յուն չի կա րող 

հար վա ծի տակ դնել վե րո հիշ յալ ռե սուրս նե րը: Հա մա պա տաս խա նա բար՝ տար-

բեր վեկ տոր նե րի մեջ անհ րա ժեշտ է տա րան ջա տել «հիմ նա կան նե րը», ո րոնք ձե-

ւա վո րում են Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կան ջան քե րի ռազ մա վա րա կան 
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ու ղե գի ծը: Այ սինքն՝ ար տա քին քա ղա քա կան վեկ տոր նե րը ո րոշ վում են ներ քին 

քա ղա քա կան պա հանջ նե րով պայ մա նա վոր ված:

Վե րոնշ յալ փաս տար կը կա րե ւոր է, բայց ոչ բա վա րար ար տա քին եւ ներ քին 

չա փում նե րում Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը բնու թագ րե լու հա մար: Անհ-

րա ժեշտ է ե րե ւան հա նել մի ջազ գա յին պայ ման նե րը, ո րոն ցում մշակ վում է Հա-

յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան այս կամ այն վեկ տո րը: Հաշ վի առ նե լով Հա յաս-

տա նի խիստ կախ վա ծութ յու նը ար տա քին ռե սուրս նե րից՝ վեր ջին հան գա ման քը 

կա րե ւոր ի մաստ է ձեռք բե րում: Այն ա ռա վել մեծ նշա նա կութ յուն է ստա նում՝ 

պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նի հա րե ւան երկր նե րի քա ղա քա կան պահ ված քի 

մի տում նե րով: Չէ՞ որ, ե թե փոր ձենք բնու թագ րել շա հե րի դա սա վո րութ յու նը Հա-

րա վա յին Կով կա սում, ինչ պես նաեւ այս տեղ ծա վալ վող քա ղա քա կան գոր ծըն-

թաց նե րի բնույ թը, ա պա անհ րա ժեշտ է գնա հա տել այդ տա րա ծաշր ջա նի երկր-

նե րի հիմ նա կան ձգտու մը. այն է՝ ար տա քին հո վա նա վոր նե րի եւ տնտե սա կան ու 

ռազ մա կան զար գաց ման ռե սուրս նե րի փնտրտուք: Ա ռա վել ա ռար կա յո րեն՝ տա-

րա ծաշր ջա նի երկր նե րի կող մից «փրկութ յան» ու ղի նե րի փնտրտուք միմ յան ցից 

եւ հա րե ւան տե րութ յուն նե րի հա վակ նութ յուն նե րից:

Վեր ջին հան գա ման քի բնու թա գի րը շատ կա րե ւոր է՝ հաս կա նա լու հա մար տա-

րա ծաշր ջա նի յու րա քանչ յուր երկ րի քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման եւ վար ման 

տրա մա բա նութ յու նը: Քա ղա քա կան ի մաս տով միաս նա կան տա րա ծաշր ջան գո-

յութ յուն չու նի. գո յութ յուն ու նի եւ զար գա նում է ու ժա յին կենտ րոն նե րի ե ռանկ յու-

նի, ո րը բա ցա ռում է ռազ մա վա րա կան մա կար դա կում ո րե ւէ տա րա ծաշր ջա նա յին 

հա մա գոր ծակ ցութ յուն: Վ րաս տա նը պահ պա նում է ՆԱՏՕ-ին եւ Եվ րա միութ յա նը 

ին տեգր վե լու իր ու ղե գի ծը` սոսկ ձե ւա կա նո րեն ար ձա նագ րե լով տա րա ծաշր ջա-

նա յին ին տեգ րա ցիա յի նա խա ձեռ նութ յուն նե րում իր ա ռաջ նոր դող դե րը (հա րավ-

կով կաս յան միաս նա կան տա րած քի կազ մա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին 

հայ տա րա րութ յուն նե րի մա կար դա կով):  Հա յաս տանն ա վե լի ու ա վե լի կուռ է ին-

տեգր վում ՀԱՊԿ ռազ մա կան դա շին քին՝ մնա լով շրջա փակ ման մեջ Թուր քիա յի 

եւ Ադր բե ջա նի կող մից: Ադր բե ջա նը ռազ մա կա նաց ման եւ Թուր քիա յի հետ միութ-

յան ուղ ղութ յուն է վերց րել: Այս բո լոր ձգտում նե րի վրա կախ ված է Ռու սաս տա նի 

ստվե րը, ո րը փոր ձում է վե րա կանգ նել իր ազ դե ցութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում եւ 

թույլ չտալ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվ րա միութ յան մուտ քը տվյալ տա րա ծաշր ջան: 

Ու շագ րավ է, որ նկա րագր ված շա հե րի եւ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի գծա-

պատ կե րը փո փո խութ յուն նե րի չի են թարկ վում: Սա կայն նույն քան կա րե ւոր է, որ 

պար բե րա բար փո փոխ վում են տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի ակ տիվ գոր ծո ղութ-

յուն նե րի գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րը: Այդ վե րա փո խում նե րը ոչ պա կաս չա փով են 
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ազ դում այն պայ ման նե րի վրա, ո րոն ցում ձե ւա վոր վում է բո լոր երկր նե րի՝ այդ 

թվում Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը: Ն ման ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի գե-

րիշ խող ուղ ղութ յուն նե րը կա րե լի է կո չել անց կաց վող ար տա քին եւ ներ քին քա-

ղա քա կա նութ յան «քա ղա քա կան լեյտ մո տիվ ներ»: Հա ճախ դրանք սոսկ ի րա կան 

քա ղա քա կա նութ յան ար տա քին թա ղանթն են: Մաս նա վո րա պես վեր ջին հինգ 

տար վա ըն թաց քում Հա յաս տա նի ար տա քին եւ ներ քին քա ղա քա կա նութ յան 

տրա մա բա նութ յամբ են թե լադր ված հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում 

ա ռա ջա ցած բնա կա նո նաց ման գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նաեւ ռուս-վրա ցա կան 

պա տե րազ մի (2008թ. օ գոս տոս) խո րա պատ կե րին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վե րա-

բեր յալ Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ Ռու սաս տա նի նա խա գահ նե րի կող մից ստո-

րագր ված Մայն դորֆ յան հա մա ձայ նա գի րը:

Այս եր կու գոր ծըն թաց նե րը ոչ այն քան ի րա տե սա կան նպա տակ էին հե տապն-

դում, որ քան հան դես էին գա լիս իբ րեւ «ար դա րա ցում» ղե կա վա րութ յան կող մից 

վար վող քա ղա քա կա նութ յան: Իշ խա նութ յուն նե րի ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն 

շաղ կապ ված է այդ գոր ծըն թաց նե րի ռազ մա վա րա կան գա ղա փա րի ու ղեգ ծին: Եվ 

ոչ միայն իշ խա նութ յու նը, այ լեւ ընդ դի մութ յու նը նույն պես իր ակ տի վութ յան բնույ-

թը հիմ նա վո րում էր այդ զար գա ցում նե րի գոր ծո նով: Սկ սած 2010թ.-ից, սա կայն, 

նրանք կորց րին ի րենց ազ դե ցութ յու նը երկ րի եւ տա րա ծաշր ջա նի վրա՝ կապ ված 

այն բա նի հետ, որ այդ գոր ծըն թաց նե րում հայտն վե ցին լճաց ման եզ րին: Ն րանց 

տե ղը գրա վեց Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կան կողմ նո րոշ մա նը վե րա բե-

րող բա նա վե ճը: Եվ նո րից «ռազ մա վա րա կան վեկ տո րի ընտ րութ յան անհ րա ժեշ-

տութ յան» մա սին ա ռաս պե լը դար ձավ ցան կա ցած ո րո շում նե րի ար դա րաց ման 

հա մա պար փակ մե խա նիզմ: Կան բո լոր հիմ քե րը՝ պնդե լու, որ վեր ջին հան գա-

ման քը հեր թա կան «քա ղա քա կան լեյտ մո տիվն է», ո րը բո լո րո վին չի ար տա ցո լում 

ի րա վի ճա կի ի րա կան պա րա մետ րե րը եւ թե լադ րում է Հա յաս տա նի ար տա քին ու 

ներ քին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րութ յու նը: Ի րա վի ճակն ինք նին չա փա-

զանց բարդ է, ին չին էլ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ ա վե լի ման րա մասն:

Հա յաս տա նի «ա րեւմ տա մետ» եւ «ռու սա մետ» քա ղա քա կա նութ յու նը. 

ի՞նչ է կա տար վում ի րա կա նում

Տա րա ծաշր ջա նա յին ին տեգ րա ցիա յի այս կամ այն կենտ րո նի նկատ մամբ Հա-

յաս տա նի կողմ նո րոշ ման հար ցը հա ճախ ներ կա յաց վում է որ պես Հա յաս տա նի 

հիմ նա կան ար տա քին քա ղա քա կան խնդիր: Այս հարցն ի րա կա նում դուրս չի 

գա լիս օ րա կար գից: Մաս նա վո րա պես ու շադ րութ յան կենտ րո նում ա վե լի շատ է 
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հայտն վում Եվ րա միութ յան ծրագ րե րի եւ հետ խորհր դա յին տա րած քում Եվ րա-

սիա կան միութ յան ստեղծ ման գա ղա փա րի փոխ հա րա բե րութ յան հար ցը: Նշ ված 

թե ման ի րա կա նում Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան հա մա կարգ ձե ւա վո րող 

գոր ծո՞ն է, թե՞ օբ յեկ տի վո րեն կա րե ւոր խնդիր նե րը դուրս են քննարկ վող եր կընտ-

րան քի շրջա նա կից. հարց, ո րը հա տուկ քննար կում է պա հան ջում: Կան բո լոր 

հիմ քե րը են թադ րե լու, որ տվյալ թե մա յով խո սակ ցութ յուն նե րի հե տե ւում տա րա-

ծաշր ջա նի բո լոր երկր նե րի վրա բո լո րո վին այլ շար ժա ռիթ նե րի եւ խնդիր նե րի 

թե լադ րանքն է զգաց վում:

Հետ խորհր դա յին տա րած քի երկր նե րի՝ Եվ րա միութ յան ծրագ րե րին  ին տեգր-

վե լու տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ շատ քիչ բան է փոխ վել այդ պե տութ-

յուն նե րի ի րո ղութ յուն նե րի մեջ: Ն րանց մոտ ա րա գըն թաց զար գաց ման զգա լի 

ռե սուրս ներ չհայտն վե ցին: Միայն 2012թ. Հա յաս տա նի հա մար բաց վեց մշու շոտ 

հե ռան կար զգա լի ռե սուրս ներ ստա նա լու՝ այն էլ բա վա կան բարդ պայ ման նե րով 

(ո րո շա կի ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նութ յուն): Ին-

տեգ րա ցիոն մի տում նե րի էլ ա վե լի հա մո զիչ անսկզ բուն քայ նութ յան ցու ցադ րում 

է ԱՊՀ-ի քսա նամ յա փոր ձը: Այդ կազ մա կեր պութ յու նը հաս տա տեց լոկ մի ճշմար-

տութ յուն. ԱՊՀ-ն ս տեղծ ված է քա ղա քա կիրթ ա պա հար զա նի հա մար ( Ռու սաս-

տա նի նա խա գահ Վ. Վ. Պու տի նի խոս քե րը): Հա մա պա տաս խա նա բար՝ ներ կա 

ժա մա նա կա հատ վա ծում նույն պես գո յութ յուն ու նե ցող միութ յուն նե րի մեջ ին-

տեգ րա ցիա յի գա ղա փար ներն ըն կալ վում են ա ռա ջին հեր թին որ պես ա ռա ջարկ 

կողմ նո րոշ վե լու դե պի ու ժի կենտ րոն նե րի ազ դե ցութ յան ո լորտ ներ: 

Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում Եվ րա սիա կան միութ յան գա ղա փա րը: Ո րոշ ռուս 

փոր ձա գետ ներ փոր ձում են զու գա հեռ ներ անց կաց նել Եվ րա միութ յան հետ՝ 

այդ պի սով փա րա տե լով շատ հետ խորհր դա յին երկր նե րի մտա հո գութ յուն նե րը, 

ո րոնք այդ գա ղա փա րի հե տե ւում տես նում են Ռու սաս տա նի գե րիշ խող դե րա կա-

տար մամբ նոր միու թե նա կան պե տութ յան վե րածնն դի ռազ մա վա րութ յան հեն քը: 

Ոչ մի կոնկ րետ հե տա զո տութ յուն, սա կայն, են թադր վող Եվ րա սիա կան միութ յան 

ար ժեք նե րի, սկզբունք նե րի եւ նպա տակ նե րի մա սով ո րե ւէ մե կը մին չեւ այժմ չի 

ներ կա յաց րել2: Ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ Եվ րա միութ յան էութ-

յու նը նրա ան դամ նե րի հա մար հա մա պար փակ չա փա նիշ նե րի հա մա կար գը եւ 

հստակ ար ժե քա յին ու սկզբուն քա յին բա զան է, ա պա նրա ցան կա ցած կրկնօ րի-

նա կի ստեղծ ման նա խա ձեռ նող նե րը հետ խորհր դա յին տա րած քի վրա ա ռա ջին 

հեր թին պետք է ցու ցադ րեն հա ման ման փի լի սո փա յութ յուն: Դ րա նից զատ՝ Եվ-

րա միութ յու նը տար բեր վում է իր կազ մի մեջ ինք նու րույն պաշտ պա նա կան կա-

ռույ ցի բա ցա կա յութ յամբ (Եվ րա միութ յան ան դամ երկր նե րի պաշտ պա նութ յան 
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հա մա կար գը կա պակց ված է ՆԱՏՕ-ին): 

Եվ րա սիա կան միութ յան ստեղծ ման ռազ մա վա րութ յան մեջ ի րա կա նում դրսե-

ւոր վում են միայն ա ռան ձին ին տեգ րա ցիոն մի տում ներ ա ռանց սկզբունք նե րի 

միաս նա կա նութ յան եւ ո րե ւէ ար ժե քի հռչակ ման: Ա վե լին՝ գո յութ յուն ու նե ցող բո-

լոր ին տեգ րա ցիոն նա խագ ծերն ի րենց մեջ նե րա ռում են մաս նա կից երկր նե րի 

տար բեր կոն տին գենտ ներ՝ քա ղա քա կան հա մա կար գե րի զար գաց ման տար բեր 

աս տի ճա նով: Նշ ված տար բեր ին տեգ րա ցիոն մի տում նե րի ակ նա ռու դրսե ւո րում-

ներ են ՀԱՊԿ-ի, ԵվրԱզԷՍ-ի, Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի եւ Ղա զախս տա նի Մաք-

սա յին միութ յան՝ Մոսկ վա յում դեկ տեմ բե րի 19-ին կա յա ցած հա մա ժո ղով նե րը, 

ինչ պես նաեւ սեպ տեմ բե րի 15-19-ը Հա յաս տա նում անց կաց ված ՀԱՊԿ ա րագ 

ար ձա գանք ման հա վա քա կան ու ժե րի « Հա մա գոր ծակ ցութ յուն-2012» զո րա-

վար ժութ յուն նե րը՝ Հա յաս տա նի, Բե լա ռու սի, Ղա զախս տա նի, Ղրղզս տա նի, Ռու-

սաս տա նի եւ Տա ջիկս տա նի ռազ մա կան ու ժե րի կոն տին գենտ նե րի եւ հա տուկ 

նշա նա կութ յան կազ մա վո րում նե րի ու օ պե րա տիվ խմբե րի մաս նակ ցութ յամբ: 

Այս շար քում է տեղ գրա վում նաեւ դեկ տեմ բե րի երկ րորդ կե սին նա խա տես վող 

Միու թե նա կան պե տութ յան ( Ռու սաս տան- Բե լա ռուս) բարձ րա գույն պետ խորհր-

դի նիս տի գու մա րու մը: Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը չի թաքց նում, որ այդ 

հա մա ժո ղով նե րի եր թի նպա տա կը « Նոր հիմ նա դիր փաս տաթղ թի՝ Եվ րա սիա կան 

տնտե սա կան միութ յան պայ մա նագ րի նա խա պատ րաս տութ յու նը գործ նա կան 

փուլ մտցնելն է, ո րի նա խա գիծն ար դեն ներ կա յաց վել է բո լոր շա հագր գիռ կող-

մե րին՝ նա խա պատ րաս տութ յան հա մար»3:

Վե րը նշված միութ յուն նե րի հենց միայն բնույ թը մատ նան շում է մի ա ռանձ-

նա հատ կութ յուն. նրան ցում բա ցա կա յում է միաս նա կան ար ժե քա յին եւ սկզբուն-

քա յին բա զան: Ին տեգ րա ցիան հեն վում է տար բեր հար թութ յուն նե րում գտնվող 

միջ պե տա կան պայ մա նագ րե րի վրա՝ կախ ված յու րա քանչ յուր միա վոր ման նպա-

տա կից եւ գոր ծա ռույ թից: Այ սինքն՝ կա րե լի է են թադ րել, որ ոչ բարձ րա գույն 

նպա տակ ներ են հայ տա րար վել ոչ թե ու նի վեր սալ չա փա նիշ նե րը,  այլ երկ կողմ եւ 

բազ մա կողմ պայ մա նագ րե րի ա ճող հա մա լի րը: Ընդ ո րում՝ միաս նա կան ար ժեք-

ներն ու սկզբունք ներն ան տես վում են: Ի սկզբա նե հաս կա նա լի է, որ ա ռանց մեկ 

տե րութ յան՝ Ռու սաս տա նի գե րիշ խա նութ յան, նման ին տեգ րա ցիոն հա մա կար գը 

գոր ծել չի կա րող:  Հա մա պա տաս խա նա բար՝ հարկ չկա խո սե լու Եվ րա միութ յան 

մի նոր տար բե րա կի մա սին:

Վե րը բեր ված փաս տարկ նե րը թույլ են տա լիս բնո րո շել ցան կա ցած երկ րի 

ընտ րութ յուն, ո րը կանգ նած է եվ րաին տեգ րաց ման կամ Եվ րա սիա կան միութ յան 

շրջա նակ նե րում ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի մեջ մտնե լու խնդրի առ ջեւ:



14

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հա յաս տա նի մա սով կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հե տեւ յալ մո տե ցում նե րը.

Ռու սաս տա նի եւ ՀԱՊԿ-ի ռազ մա քա ղա քա կան նե րու ժի ո լոր տում Հա յաս-1. 

տա նի ամ բող ջա կան ներգ րավ վա ծութ յու նը ո րո շիչ հան գա մանք է: Ին տեգ-

րա ցիոն ռազ մա վա րութ յան ցան կա ցած ընտ րութ յուն կախ ված է հենց այս 

հան գա ման քից: Հ նա րա վոր է միայն այն ռազ մա վա րութ յու նը, ո րը հա կա-

սութ յան մեջ չի մտնում անվ տան գութ յան ձե ւա վոր ված հա մա կար գի հետ: 

Ն ման ռազ մա վա րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի մի ջա կայ քի ընդ լայ նու մը 

հնա րա վոր է միայն Ռու սաս տա նի ջան քե րի սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված 

գոր ծոն նե րի ձե ւա վոր ման պա րա գա յում:

Հա ջորդ ո րո շիչ հան գա մանքն այս կամ այն ին տեգ րա ցիոն նա խագ ծի ռազ-2. 

մա վա րա կան արդ յու նա վե տութ յան գոր ծոնն է: Նա խագ ծե րի ար ժե քա վո-

րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով՝ ինչ ռե սուրս ներ է տա լիս Հա յաս տա-

նին այդ պի սի նա խագ ծի ի րա կա նա ցու մը: Ե թե այդ տե սանկ յու նից դի տար-

կենք եվ րաին տեգ րա ցու մը եւ Եվ րա սիա կան միութ յուն մտնե լու նա խա գի ծը, 

ա պա այս ռազ մա վա րութ յուն նե րում կա րե լի է նշմա րել լոկ նե րու ժա յին քա-

ղա քա կան ռե սուրս ներ: Ա ռանձ նա կի տնտե սա կան եւ ի րա վա կան փո փո-

խութ յուն ներ Հա յաս տա նի հա մար այս միութ յուն նե րը խոս տա նալ չեն կա-

րող:

Եր րորդ հան գա ման քը Հա յաս տա նի ան կա խութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց-3. 

ման հե ռան կարն է: Երկ րի ան կա խութ յան ին տեր վա լի ընդ լայ նու մը դիտ-

վում է որ պես կեն սա կան կա րե ւոր նպա տակ: Այս ի մաս տով եվ րաին տեգ րա-

ցիան հե տաքրք րութ յուն է նե րա կա յաց նում իբ րեւ Հա յաս տա նի ան կա խութ-

յան աս տի ճա նի բարձ րա ցումն ա պա հո վող գոր ծոն: Սույն հան գա ման քը գի-

տակց վում է Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան կող մից: Այն գի տակ ցում է նաեւ 

Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը, ո րը նրա նում իր շա հե րին սպառ նա լիք է 

տես նում Հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում:

Հաշ վի առ նե լով բեր ված հան գա ման քե րը՝ Հա յաս տանն ըն դու նել է ին տեգ րա-

ցիոն ռազ մա վա րութ յուն, ո րի էութ յու նը սեպ տեմ բե րի 12-ին ար տա հայ տեց վար-

չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նը4. «Եվ րա միութ յան հետ ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց-

նե րը ոչ մի դեպ քում չեն կա րող հա կադր վել ԱՊՀ-ի եւ ԵվրԱզԷՍ-ի շրջա նակ նե րում 

ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րին: Մենք դի տար կում ենք այս գոր ծըն թաց նե րը 

որ պես փոխլ րաց նող»:  Ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նը 

ոչ միայն խո րաց նում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՆԱՏՕ-ի հետ մի ջազ գա յին անվ-

տան գութ յան հար ցե րում, բայ ցեւ ակ տի վո րեն հրա վի րում է այդ կազ մա կեր պութ-
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յա նը Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում մաս-

նակ ցութ յան, ա պա Հա յաս տա նի ռազ մա վա րութ յան մեջ անհ րա ժեշտ է նկա տել 

ան կա խութ յան ա վե լի բարձր աս տի ճա նի հաս նե լու նպա տակ: Այ սինքն՝ քա ղա-

քա կա նութ յան շար ժիչ ուժն ու նի այլ ե րանգ ներ, ո րոնք կա պա հո վեն ար տա քին 

ա ջա կա ցութ յուն՝ ա ռանց կախ վա ծութ յան աս տի ճա նի խո րաց ման: Ի րա կա նում, 

սա կայն, այդ պի սի քա ղա քա կա նութ յու նը ստեղ ծում է նոր խնդիր ներ: 

Ռու սաս տա նի հետ հա կա սութ յուն նե րը եւ նրա թե լադ րան քի զսպման

մի ջոց նե րը

Այս տեղ հա կա սութ յուն նե րը Ռու սաս տա նի գոր ծադ րած ջան քե րի հետ չեն կա-

րող անն կատ մնալ: Ն շա նա կա լից են նաեւ Ռու սաս տա նի ճի գե րը տվյալ ռազ-

մա վա րութ յու նից Հա յաս տա նին ետ պա հե լու ա ռու մով: Ա մե նա վառ վկա յութ յու նը 

ՀՀ-ում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան դես պան Վ. Ե. Կո վա լեն կո յի՝ սեպ տեմ բե րի 11-

ին « Նո վոս տի-Ար մե նիա» լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յա նը տված հար ցազ րույցն 

է, որ տեղ նա հի շեց նում է. « Հենց Ռու սաս տա նը, ինչ պես բազ միցս ե ղել է պատ-

մութ յան ըն թաց քում, հան դես ե կավ որ պես Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան ե րաշ-

խա վոր՝ պահ պա նե լով նրա ինք նութ յու նը եւ այ սօր էլ գտնվում է իր դաշ նակ ցի 

կող քին: Ռու սաս տա նը խո շո րա գույն ար տա սահ ման յան ներդ րողն է Հա յաս տա նի 

տնտե սութ յան մեջ եւ նրա հիմ նա կան ա ռեւտ րա յին գոր ծըն կե րը… Մեր ըն կե րութ-

յուն ներն այս տեղ աշ խա տում են գործ նա կա նա պես բո լոր ո լորտ նե րում՝ ա պա հո-

վե լով Հա յաս տա նի բյու ջեն, աշ խա տանք տա լով հա զա րա վոր մարդ կանց… Մենք 

կանգ նած ենք Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան մեջ ներդ րում նե րի վե րա բեր-

յալ հա մա ձայ նագ րի կնքման շե մին: Նոր ա տո մա յին բլո կի նա խագ ծա յին մշա-

կում ներ են ի րա կա նաց վում: Մո տա կա ժա մա նա կում Հա յաս տա նը կվա վե րաց նի 

ԱՊՀ-ի տա րած քում Ա զատ տնտե սա կան գո տի նե րի մա սին հա մա ձայ նա գի րը… 

Ռու սաս տա նը հե տաքրքր ված է ու ժեղ, մրցու նակ եւ զար գա ցած Հա յաս տա նով, 

քա նի որ դա բարձ րաց նում է մեր դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րը նոր ո րա-

կա կան աս տի ճա նի»5:

Հար ցը հե տեւ յալն է. ու նի՞ արդ յոք Ռու սաս տանն ընտ րութ յուն Հա յաս տա նին 

եվ րաին տեգ րա ցիա յից ետ պա հե լու ա ռու մով: Բա վա րա՞ր են արդ յոք Հա յաս տա-

նին զսպե լու նրա մի ջոց նե րը: Ա վե լի շուտ ա ռա ջա նում է հա մընդ հա նուր հա մոզ-

մունք, որ այդ մի ջոց նե րը բա վա րար չեն: Ռե սուրս նե րի այդ պա կա սը կա րե լի է 

լրաց նել բա ցա ռա պես Հա յաս տա նի ուղ ղա կի պար տա վո րութ յուն նե րով: Ա մե նե-

ւին էլ պա տա հա կան չէ ըն դուն ված ՀԱՊԿ ան դամ երկր նե րում ռազ մա կան են թա-
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կա ռուց ված քի օբ յեկտ նե րի տե ղադր ման մա սին Ար ձա նագ րութ յու նը: Սեպ տեմ-

բե րի 15-19-ը Հա յաս տա նում անց կաց ված ՀԱՊԿ ա րագ ար ձա գանք ման հա վա-

քա կան ու ժե րի զո րա վար ժութ յուն նե րի խո րա պատ կե րին, ո րի դի պա շա րի հա մա-

ձայն՝ ՀԱՊԿ ան դամ եր կի րը հար կադր ված է ռազ մա տեխ նի կա կան օգ նութ յան 

խնդրան քով դի մել ՀԱՊԿ-ին, եւ նրա տա րած քում տե ղա կայ վում են ա րագ ար ձա-

գանք ման հա վա քա կան ու ժե րը, նշված Ար ձա նագ րութ յան ըն դու նու մը վկա յում 

է, որ Ռու սաս տա նը զին վում է «քաղց րաբ լի թի եւ մտրա կի» ռազ մա վա րութ յամբ: 

Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան ա պա հով ման գինն ան շե ղո րեն բարձ րա նում է 

ա նի րա վա հա վա սար պայ մա նագ րե րի հաշ վին:

Ռու սաս տա նի նոր ռե սուրս նե րից է նաեւ Ադր բե ջա նին լուրջ ռազ մա կան տեխ-

նի կա մա տա կա րա րե լու քա ղա քա կա նութ յու նը (վեր ջին տա րի նե րին Ադր բե ջա-

նին վա ճառ վել են մար տա կան ուղ ղա թիռ ներ եւ С-300 հա մա կար գեր): Հաշ վի 

առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տանն այլ երկր նե րից նման կար գի զեն քեր 

գնե լու հնա րա վո րութ յուն չու նի, Ռու սաս տա նի նման քա ղա քա կա նութ յու նը ստի-

պում է Հա յաս տա նին երկ յու ղով վե րա բեր վել ցան կա ցած քայ լի, ո րը կսա սա նի 

Ռու սաս տա նի մե նաշ նոր հա յին դիր քը Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան հա մա կար-

գում. Ռու սաս տա նի նման քա ղա քա կութ յա նը դի մագ րա վե լու ոչ մի հնա րա վո-

րութ յուն դե ռեւս չկա: Փաս տա ցիո րեն Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նի հա մար ստեղ-

ծել է քա ղա քա կան ծու ղակ. ու ժե ղաց նե լով նրա հա կա ռա կոր դին եւ պայ ման ներ 

ստեղ ծե լով նրա քա ղա քա ցի նե րի՝ դե պի Ռու սաս տան ար տա հոս քի հա մար, վեր-

ջինս ստի պում է Հա յաս տա նին ա վե լի մեծ հո ժա րա կա մութ յամբ ու ժե ղաց նել ռու-

սա կան ռազ մա կան ներ կա յութ յունն իր սե փա կան տա րած քում: Ռու սաս տա նի 

այս պի սի քա ղա քա կա նութ յան չե զո քաց ման հա մար Հա յաս տանն ա ռայժմ չու նի 

ո րե ւէ գոր ծուն հնա րա վո րութ յուն: Ն րանք կա րող են միայն ա ռա ջա նալ տա րա-

ծաշր ջա նում անվ տան գութ յան պայ ման նե րի կտրուկ փո փոխ ման դեպ քում:

Զոր քե րի շփման գի ծը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում

Ար տա քին ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ցան կա ցած փո փոխ ման դեպ քում Հա-

յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման եւ ի րա գործ ման պայ ման նե րի թե լադ-

րող կա րե ւոր հան գա ման քը շա րու նա կում է մնալ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի շուրջ 

կոնֆ լիկ տա յին ի րադ րութ յու նը: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում զոր քե րի շփման գի ծը 

մնում է ոչ միայն հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում բո լոր շա հագր գիռ ատ-

յան նե րի, այ լեւ Հա յաս տա նի բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռանց քա յին կար գա վո-

րի չը: Իր տե սա կի մեջ ե զա կի մի ի րա վի ճակ, երբ ա ռանց խա ղա ղա պահ ու ժե րի 
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ներ կա յութ յան հրա դա դա րը պահ պան վում է ար դեն տաս նութ տա րի, թե լադ րում 

է ինչ պես տա րա ծաշր ջա նա յին, այն պես էլ մի ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րի զար-

գաց ման բնույ թը: Ընդ ո րում՝ հա կա մարտ կող մե րի բա նակ ներն ա վե լաց նում 

են ի րենց ռազ մա կան նե րու ժը՝ ա վե լի ու ա վե լի փո փո խե լով ու ժե րի հաշ վեկշ ռի 

բնույ թը եւ ողջ տա րա ծաշր ջա նի անվ տան գութ յան խնդիր նե րը:

Տվ յալ հան գա մանքն ա նընդ հատ վե րա փո խում է կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կի 

նկատ մամբ մի ջազ գա յին հան րութ յան վե րա բեր մուն քը: Ա ռա ջին հեր թին՝ ե րե ւան 

է գա լիս այն ըմբռ նու մը, որ հա կա մար տութ յան տա րա ծաշր ջա նում պա տե րազ մի 

վերսկ սու մը դառ նում է նույն քան խնդրա հա րույց, որ քան եւ հա կա մար տութ յան 

խա ղաղ կար գա վո րու մը: Հ նա րա վոր պա տե րազ մը դուրս է գա լիս լո կալ տա րա-

ծաշր ջա նա յին խնդիր լի նե լու շրջա նակ նե րից եւ ստա նում պայթ յու նավ տանգ 

խնդրի բնույթ ամ բողջ աշ խար հի հա մար: Վեր ջին հան գա ման քը փո խա կեր պում 

է նաեւ Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ-

յան պայ ման նե րը:

Օ րի նա չափ է, որ հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի ամ րապն դու մը դառ նում է 

մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան գլխա վոր խնդիր: Ար դեն մեկ տա րուց ա վե լի 

է՝ «հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի խախ տում նե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզ-

մի վրա կա տար վող աշ խա տան քը» ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի 

գլխա վոր գոր ծա ռույթն է: 2012թ. մա յի սի 11-14-ը տա րա ծաշր ջան կա տա րած 

վեր ջին այ ցի ժա մա նակ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րը, ինչ պես նաեւ ԵԱՀԿ 

գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցու ցի չը նո րից հան դես ե կան հայ տա-

րա րութ յամբ, ո րում ա ռա ջին հեր թին հի շեց րին Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի նա-

խա գահ նե րի կող մից հուն վա րի 23-ին Սո չիում ըն դուն ված պար տա վո րութ յուն-

նե րի՝ հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի խախ տում նե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզ-

մին առնչ վող աշ խա տանք ներ կա տա րե լու, ինչ պես նաեւ հու մա նի տար շփում նե-

րը կար գա վո րե լու մա սին: 

Զոր քե րի շփման գծում զի նա դա դա րի պայ մա նա կար գի վե րահսկ ման ուղ-

ղութ յամբ միջ նորդ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նա ցու մը նկա տե լիո րեն ու ժե ղա-

ցավ սկսած 2011թ.-ից:  2011թ. մար տի 5-ին Սո չիում (Կ րաս նա յա Պոլ յա նա) Ռու-

սաս տա նի, Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի ե ռա կողմ հան դիպ ման 

ժա մա նակ ըն դուն վել է հա մա տեղ հայ տա րա րութ յուն, ո րում նշվում է կող մե րի 

ձգտու մը՝ «բո լոր վի ճե լի հար ցե րը լու ծել խա ղաղ մի ջոց նե րով եւ կող մե րի մաս-

նակ ցութ յամբ անց կաց նել շփման գծի եր կայն քով հնա րա վոր մի ջա դե պե րի հե-

տաքն նութ յուն՝ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի հո վա նու ներ քո եւ 

ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի հա տուկ ներ կա յա ցուց չի ա ջակ ցութ յամբ»: 
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Սա կայն 2011թ. հու նի սի 24-ի բա նակ ցութ յուն նե րի փաս տա ցի ձա խո ղու մը 

Ռու սաս տա նի, Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի՝ Կա զա նում հա ջորդ 

հան դիպ ման ժա մա նակ տվյալ պայ մա նա վոր վա ծութ յունն ի րա գոր ծե լու հնա րա-

վո րութ յուն չստեղ ծեց: Ա վե լին՝ 2011թ. դեկ տեմ բե րին ԵԱՀԿ մշտա կան խորհր-

դում Միաց յալ բյու ջեի քննարկ ման ժա մա նակ Ադր բե ջա նը մեր ժեց բյու ջեի մե ծաց-

ման մա սին ԵԱՀԿ նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի ա ռա ջար կը, որ պես զի 

պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, ո րին Սո չիի հան դիպ ման ըն թաց քում հա սել էին 

Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րը, տե ղա փոխ վեն գործ նա կան հար-

թակ, այն է՝ շփման գծի եր կայն քով հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի խախտ ման 

դեպ քե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզմ նե րի ստեղ ծում: 

2012թ. հուն վա րի 23-ին՝ Սո չիում Ռու սաս տա նի, Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի 

նա խա գահ նե րի հան դիպ ման ըն թաց քում, տվյալ թե ման նո րից հայտն վեց ու-

շադ րութ յան կենտ րո նում: Այդ ժա մա նակ Ռու սաս տա նի նա խա գա հի աշ խա տա-

կազ մի հայ տա րա րութ յան մեջ նշվում էր, որ «…  այժմ կա րե ւոր է հե տաքն նութ-

յուն նե րի անց կաց ման մե խա նիզ մին վե րա բե րող աշ խա տանքն ա վար տել սեղմ 

ժամ կետ նե րում»: Նույն կար ծի քին էին նաեւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-

գահ նե րը:

Հարկ է նշել, որ հե տաքն նութ յուն նե րի անց կաց ման հա մա պա տաս խան մե-

խա նիզմ ի րա կա նում վա ղուց ար դեն մշակ ված է: Խոս քը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի 

հա մա նա խա գահ նե րի միջ նոր դութ յամբ հա կա մար տութ յան ե րեք կող մե րի (Ադր-

բե ջան, Հա յաս տան եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յուն) մի ջեւ 1995թ. 

փետր վա րի 6-ին ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի մա սին է: Փաս տաթղ թում ման-

րա մասն շա րադր ված է գոր ծո ղութ յուն նե րի ալ գո րիթ մը՝ ուղղ ված զին ված մի ջա-

դե պե րի կանխ մա նը եւ հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի ամ րապնդ մա նը: Այ սինքն՝ 

տվյալ թե ման նոր չէ. խնդի րը բո լո րո վին այլ է:

Ադր բե ջանն այդ աշ խա տան քը դժկա մութ յամբ է կա տա րում, քան զի շփման 

գծում նպա տա կաուղղ ված խախ տում ներն ար դեն վա ղուց դար ձել են այդ երկ-

րի դի վա նա գի տութ յան (այս պես կոչ ված՝ «ռազ մա կան դի վա նա գի տութ յան», ին-

չի մա սին հայ տա րա րել են պաշ տո նա տար ան ձինք) բա ղադ րի չը: Հա յաս տա նի 

եւ միջ նորդ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում նման մե խա նիզ մի հաս տա տու մը 

կհան գեց ներ բա նակ ցութ յուն նե րում Ադր բե ջա նի դիր քե րի բար դաց ման, որ տեղ 

պա տե րազ մի շան տա ժը ադր բե ջա նա կան դի վա նա գի տութ յան կող մից ճնշման 

կա րե ւոր բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Հա յաս տա նի հա մար հրա դա դա րի պայ մա նա-

կար գի խախտ ման հե տաքն նութ յան մարմ նի ձե ւա վո րու մը ձեռն տու է, քա նի որ 

վեր ջերս Հա յաս տա նը Ադր բե ջա նի կող մից յու րա քանչ յուր խախտ մանն ի պա-
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տաս խան՝ զին վել է «պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն ներ» կա տա րե լու սկզբուն քով: Հաս-

կա նա լի է, որ Հա յաս տա նին քա ղա քա կան ա ռու մով ձեռն տու են խախտ ման յու-

րա քանչ յուր դեպ քի հե տաքն նութ յունն ու փաս տաթղ թա վո րու մը:

Տվ յալ հան գա ման քը 2012թ. հու նի սի 14-ին ման րա մասն պար զա բա նել է Ադր-

բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էլ մար Մա մեդ յա րո վը ԵԱՀԿ գոր ծող նա-

խա գահ Ի մոն Գիլ մո րի հետ Բաք վում կա յա ցած հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սի 

ժա մա նակ: Ն րա խոս քով՝ «Ադր բե ջա նը տվել է իր հա մա ձայ նութ յու նը զին ված 

ու ժե րի շփման գծում մի ջա դե պե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզմ ներ մու ծե լու եւ 

դի պու կա հար նե րին հե ռաց նե լու ա ռու մով: Այդ մե խա նիզ մը, սա կայն, կա րող է 

աշ խա տել, երբ հայ կա կան զոր քե րը սկսեն հե ռա նալ Ադր բե ջա նի օ կու պաց ված 

տա րածք նե րից: Միայն այս դեպ քում կա րե լի է մե խա նիզ մը գոր ծի դնել: Ե թե այս 

մե խա նիզ մը սկսենք կի րա ռել այժմ, ա պա դա կա րող է նշա նա կել լոկ գո յութ յուն 

ու նե ցող ստա տուս-քվո յի ամ րապն դում, որն ա նըն դու նե լի է»6:

Այս պի սով՝ հե տաքն նութ յուն նե րի անց կաց ման մե խա նիզ մի ի րա կա նա ցու մը 

դեմ է առ նում ոչ թե ալ գո րիթ մի բա ցա կա յութ յան փաս տին, այլ Ադր բե ջա նի քա-

ղա քա կան դիր քո րոշ մա նը: Այս մե խա նիզ մում նկատ վում է վտանգ նրա շա հե-

րին: Նշ ված հան գա ման քի ա մե նա թարմ հաս տա տու մը Ադր բե ջա նի ԱԳՆ պաշ-

տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Էլ ման Աբ դու լաե ւի՝ 2012թ. հու նի սի 19-ի հայ տա րա-

րութ յունն է: Մեկ նա բա նե լով G20-ի գա գա թա ժո ղո վին Ռու սաս տա նի, ԱՄՆ-ի եւ 

Ֆ րան սիա յի նա խա գահ նե րի հա մա տեղ հայ տա րա րութ յու նը7, նա նշեց. «Ադր բե-

ջա նը, ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րը եւ մի ջազ գա յին հան րութ յունն 

ամ բող ջութ յամբ միաս նա կան տե սա կետ ու նեն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար-

տութ յան կար գա վոր ման հար ցում… Բաք վի դիր քո րո շումն ան փո փոխ է. հայ կա-

կան զին ված ու ժե րը պետք է լքեն ադր բե ջա նա կան գրավ յալ տա րածք նե րը: Շփ-

ման գծում դրա նից հե տո կդա դա րեն մի ջա դե պե րը»:

Փաս տո րեն պաշ տո նա կան Բա քուն չի թաքց նում, որ մի ջա դե պե րը Հա յաս

տա նին զի ջում նե րի պար տադ րե լու քա ղա քա կա նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մասն 

են կազ մում: Իսկ շա հագր գիռ պե տութ յուն նե րը ճարպ կո րեն օգտ վում են Ադր-

բե ջա նի քա ղա քա կա նութ յու նից՝ տա րա ծաշր ջա նում ի րենց ներ կա յութ յունն ու ժե-

ղաց նե լու նպա տա կով: Միջ նորդ տե րութ յուն նե րի ու ղե գի ծը չի փոխ վում: 2012թ. 

հու նի սի 19-ին Ռու սաս տա նի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆ րան սիա յի նա խա գահ նե րը Լոս- Կա բո-

սում ըն թա ցող G-20 գա գա թա ժո ղո վի ժա մա նակ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի խնդրի 

վե րա բեր յալ հան դես ե կան հա մա տեղ հայ տա րա րութ յամբ: Ն րա նում ափ սո սանք 

է հայտն վում առ այն, որ Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րը չձեռ նար-

կե ցին վճռա կան քայ լեր, ո րոնք շա րադր ված են 2011թ. մա յի սի 26-ին Դո վի լում 
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ըն դուն ված նրանց հա մա տեղ հայ տա րա րութ յան մեջ: Ընդ ո րում, պե տութ յուն նե-

րի ղե կա վար նե րը նո րից կոչ ա րե ցին Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի ղե կա վար նե րին 

կա տա րել 2012թ. հուն վա րի 23-ի հան դիպ մա նը ստանձ նած ի րենց պար տա վո-

րութ յուն նե րը: Միջ նորդ երկր նե րի նա խա գահ ներն ընդգ ծե ցին, որ հա կա մար-

տութ յու նը չի կա րող լուծ վել ռազ մա կան ճա նա պար հով. « Միայն խա ղաղ կար-

գա վո րու մը կա րող է թույլ տալ ողջ տա րա ծաշր ջա նին դուրս գալ ստա տուս-քվո յի 

շրջա նակ նե րից դե պի անվ տանգ եւ ծաղ կուն ա պա գա»:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում տվյալ հայ տա րա րութ յունն ու շագ րավ էր եր կու հան-

գա ման քի պատ ճա ռով: Ա ռա ջին՝ դա վկա յում է, որ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա-

նա խա գահ նե րը Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե-

րի հետ Փա րի զում հու նի սի 18-ին կա յա ցած հեր թա կան հան դիպ ման ժա մա նակ 

հա կա մար տութ յան կող մե րին նոր ա ռա ջարկ ներ չեն ներ կա յաց րել: Երկ րորդ՝ 

նա խա գահ ներն ի րենց ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց րել են զոր քե րի շփման գծի 

եր կայն քով հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի ռե ժի մի վե րահսկ ման հա յե ցա կար գի 

(հենց դա էր Սո չիում 2012թ. հուն վա րի 23-ի հան դիպ ման պար տա վո րութ յան 

ա ռար կան)8: Այ սինքն՝ հա մա նա խա գա հող երկր նե րի դիր քո րոշ ման մեջ ո րե ւէ նոր 

փո փո խութ յուն տե ղի չի ու նե ցել: 

Փա րի զում նա խա րար նե րի հան դիպ ման նկատ մամբ ա վե լի մեծ հույ սեր էին 

տա ծում՝ կապ ված այն բա նի հետ, որ ԱՄՆ պետ քար տու ղար Հի լա րի Ք լին թո նը 

2012թ. հու նի սին՝ Հա րա վա յին Կով կաս իր այ ցի ժա մա նակ, հայ տա րա րեց. «Ու-

ժի կի րա ռու մը չի լու ծի Ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յու նը… Վա շինգ թո նը կշա-

րու նա կի ջան քեր գոր ծադ րել եւ նոր ա ռա ջարկ ներ կներ կա յաց նի»9: Ն րա խոս-

քով՝ Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րի փա րիզ յան 

հան դիպ մա նը կա ռա ջարկ վեն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան լուծ ման 

նոր մո տե ցում ներ: Այդ մա սին Ք լին թո նը հայ տա րա րեց հու նի սի 6-ին Ադր բե ջա նի 

ԱԳՆ ղե կա վար Էլ մար Մա մեդ յա րո վի հետ Բաք վում կա յա ցած հա մա տեղ մա-

մու լի ա սու լի սում: Տա ռա ցիո րեն նա ա սել է հե տեւ յա լը. « Մենք ցան կա նում ենք 

հնա րա վո րինս շուտ հաս նել խա ղա ղութ յան, փա րիզ յան հան դիպ մա նը մենք կա-

ռա ջար կենք հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման նոր մո տե ցում: Խնդ րի լու ծու մը 

պետք է գտնվի»:

ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի տվյալ խոս քերն ինտ րիգ ա ռա ջաց րին՝ կապ ված այն 

բա նի հետ, որ հու նի սի 4-ին Ք լին թո նը Ե րե ւա նում հա տուկ ընդգ ծեց, որ Ղա-

րա բաղ յան հա կա մար տութ յան կար գա վո րու մը եւ հայ-թուր քա կան մեր ձե ցումն 

ի րա րից ան ջատ գոր ծըն թաց ներ են. «Այս գոր ծըն թաց նե րի մի ջեւ կապ չկա…»: 

Ան կաս կած, նման հի շե ցումն ու նի նշա նա կա լից ի մաստ այն պատ ճա ռով, որ այդ 



21

Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ձեւավորման միջազգային պայմանները. 2012թ.

դիր քո րո շու մը չեն ըն դու նում Ադր բե ջանն ու Թուր քիան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԱՄՆ-ի 

նոր ա ռա ջարկ նե րը չեն կա րող չար տա ցո լել վեր ջի նիս նշված դիր քո րո շու մը: Սա-

կայն փաստն այն է, որ նոր ա ռա ջարկ ներ հա կա մար տութ յան կող մե րին այդ պես 

էլ չեն ներ կա յաց վել:

Միջ նորդ նե րը ստեղծ ված ի րա վի ճա կի վրա ի րա կա նում չեն կա րող ազ դել: 

Հա մա պա տաս խա նա բար՝ կա րող է կար ծիք ձե ւա վոր վել, որ ստեղծ ված կոնֆ-

լիկ տա յին ի րա վի ճա կի բո լոր պա րա մետ րե րը մնում են ան սա սան: Սա կայն, ե թե 

վեր ջին ներս առ ճա կատ ման գո տում ան փո փոխ են, ա պա այդ պի սին չեն մի ջազ-

գա յին պա րա մետ րե րը: Նախ՝ Ադր բե ջա նը զին վել է մի ջազ գա յին աս պա րե զում 

Հա յաս տա նին մե կու սաց նե լու դի վա նա գի տութ յամբ: Գործ նա կա նա պես բո լոր 

մի ջազ գա յին հար թակ նե րում (ՄԱԿ, ԵԽԽՎ, Եվ րա խորհր դա րան, Իս լա մա կան 

կոն ֆե րանս, Չ միա վոր ման շար ժում եւ այլն) նա խա ձեռն վում են Հա յաս տա նին 

ուղղ ված բա նա ձե ւեր՝ զոր քե րը Ադր բե ջա նի գրավ յալ տա րածք նե րից դուրս բե-

րե լու պա հան ջով: Զու գա հե ռա բար Հա յաս տանն ա նում է բա վա կան հա ջող ված 

քայ լեր՝ ձե ւա փո խե լու Ադր բե ջա նի «ռազ մա կան շան տա ժը» սե փա կան դի վա նա-

գի տութ յան բա ղադ րի չի: Այս պես՝ 2010թ. դեկ տեմ բե րին Աս տա նա յում կա յա ցած 

ԵԱՀԿ վեր ջին գա գա թա ժո ղո վի ժա մա նակ Հա յաս տա նի նա խա գա հը հան դես 

ե կավ հայ տա րա րութ յամբ, որ «Ե թե Ադր բե ջա նը վերսկ սի պա տե րազ մը, ա պա 

Հա յաս տա նը կճա նա չի Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ան կա խութ յու նը եւ նրան ցույց 

կտա ռազ մա կան օգ նութ յուն»: Այս պի սով՝ ԼՂՀ ճա նաչ ման գա ղա փա րը նրբո րեն 

դուրս ե կավ ԵԱՀԿ հար թակ:

Ա մեն դեպ քում կա րե լի է են թադ րել, որ տե սա նե լի ա պա գա յում կար գա վոր ման 

մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան մեջ կմնա սոսկ կոնֆ լի տա յին գո տու շփման 

գծի եր կայն քով հրա դա դա րի պայ մա նա կար գի պահ պան ման թե ման: Հա կա մար-

տութ յան կող մե րի բա նակ ցութ յուն նե րում ո րե ւէ ա ռա ջըն թա ցի ակն կա լու մը՝ ղա-

րա բաղ յան խնդրի հան գու ցա լու ծու մը հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն ներ հետ 

շաղ կա պե լու՝ Թուր քիա յի հա վակ նութ յուն նե րի լիա կա տար ան տես ման պայ մա-

նով, ա ռայժմ ան հար կի է:

Պա տա հա կան չէ, որ նկա րագր ված ժա մա նա կաշր ջա նում բարձ րա ձայն վել են 

սկզբունք նո րեն նոր գա ղա փար ներ՝ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կի վրա ազ դե լու 

նպա տա կով: Հու նի սի 5-ին Վա շինգ թո նի Վուդ րո Վիլ սո նի կենտ րո նում կազ մա-

կերպ ված փոր ձա գի տա կան քննար կում նե րին Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 

ա մե րիկ յան խորհր դի գի տա կան աշ խա տա կից Ո ւեյն Մե րին հայ տա րա րեց, որ 

պա տե րազ մը «ոչ միայն ըն թա նում է, այ լեւ ըն կալ վում է իբ րեւ ինչ-որ դրա կան 

բան»: Ն րա խոս քով՝ ԵԱՀԿ Մինս կի խումբն ի վի ճա կի չէ դա կան խել: « Միջ նորդ-
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նե րը բա նակ ցութ յուն ներ չեն վա րում, եր կու կող մե րը՝ Ադր բե ջա նը եւ Հա յաս տա-

նը, շրջա փա կում են նրանց աշ խա տան քը, եւ ե կել է ժա մա նա կը՝ անց նե լու միջ-

նոր դա կան ա ռա քե լութ յու նից ու ժա յին ի րա վա րա րութ յան»10: Որ քա նով են կան-

խամ տած ված այս պի սի գնա հա տա կան ներն ու ա ռա ջարկ նե րը՝ դժվար է ա սել: 

Սա կայն լիո վին հնա րա վոր է, որ շփման գծում մի ջա դե պե րը պա տա հա բար չեն 

դարձ վում կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կի հիմ նա կան կար գի հար ցեր: Տվ յալ գո տում 

ռազ մա կան ներ կա յութ յան գայ թակ ղութ յու նը պար զո րոշ զգալ է տա լիս ի րեն 

տար բեր կող մե րից:

Հ նա րա վոր է՝ վեր ջին հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված Հուն գա րիա յում հայ 

սպա Գուր գեն Մար գար յա նին սպա նած ադր բե ջա նա կան ԶՈՒ զին ծա ռա յող Ռա-

միլ Սա ֆա րո վին Ադր բե ջան ար տա հանձ նե լու հետ կապ ված աղ մու կը: Ա րեւմտ-

յան տե րութ յուն նե րը եւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը դուրս բե րե ցին 

այդ գոր ծո ղութ յու նը ու շադ րութ յան կենտ րոն՝ ու ժեղ վնաս հասց նե լով Ադր բե ջա-

նի մի ջազ գա յին վար կին: Հաս կա նա լի է, որ Ա րեւ մուտ քի այս կոշտ մո տեց ման մեջ 

ոչ պա կաս դեր էր խա ղում ի րենց հետ երկ խո սութ յան ժա մա նակ Ադր բե ջա նին 

ա վե լի զի ջող դարձ նե լու նպա տա կը: Նույն քան պարզ էր, որ գե րա կա յութ յու նը 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի շուրջ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կի լուծ ման դրդա պատ-

ճառ նե րը չէին:

Հա յաս տա նի հա րե ւան նե րի նոր խնդիր նե րը. նոր ռե սուրս ներ եւ նոր

սպառ նա լիք ներ

Տա րա ծաշր ջա նում ար տա քին ներ կա յութ յան ու ժե ղաց ման գայ թակ ղութ յու-

նը չի կա րող չազ դել Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան վրա: Դ րա նից զատ, Հա-

յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յան ձե ւա վոր ման պայ ման նե րի վրա ազ դում են նոր 

խնդիր նե րի առ ջեւ հայտն ված տա րա ծաշր ջա նի հա րե ւան երկր նե րի փո փոխ վող 

հա րա բե րութ յուն նե րը: Ու ժե ղաց նե լով իր բա նա կը՝ Ադր բե ջա նը սադ րում է հա րե-

ւան Ի րա նի հետ, ինչ պես նաեւ Կաս պից ծո վի ա վա զա նում լար վա ծութ յան մե ծա-

ցու մը: Կա րե լի է նույ նիսկ պնդել, որ Ադր բե ջա նը նշված գո տում ձեռք է բե րում 

«երկ րորդ ճա կատ»: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ Եվ րա միութ յունն ա վե լի ու ա վե լի մեծ 

հե տաքրք րութ յուն է տա ծում Կաս պիա կան է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րին, իսկ Ռու-

սաս տանն ու Ի րա նը շա րու նա կում են հա մա րել Կաս պից ծո վի ա վա զա նը սե փա-

կան շա հե րի ո լորտ, ա պա ճնշումն Ադր բե ջա նի վրա նշված հա րե ւան նե րի կող մից 

սկսում է ձեռք բե րել գլո բալ ի մաստ՝ ինչ-որ ի մաս տով նվա զեց նե լով Ղա րա բաղ-

յան հա կա մար տութ յան կա րե ւո րութ յան հար ցը: Հենց այս պի սի ազ դե ցութ յուն է 
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սկսում գոր ծել Իս րա յե լի հետ Ադր բե ջա նի ա ճող հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Ի րա նը, 

ըստ էութ յան, սկսում է դի տարկ վել իբ րեւ Ադր բե ջա նի անվ տան գութ յան գլխա-

վոր սպառ նա լիք: Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի հետ այդ երկ րի բա րիդ րա ցիա-

կան հա րա բե րութ յուն նե րը, Ի րա նի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ դի մա կա յութ յունն ա վե լի 

ու ա վե լի մեծ նշա նա կութ յուն է ձեռք է բե րում Հա րա վա յին Կով կա սի անվ տան-

գութ յան հար ցե րում:
Ի րա նի հետ Ադր բե ջա նի կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րութ յուն նե րը նոր խնդիր ներ 

են ա ռա ջաց նում իր գլխա վոր դաշ նակ ցի՝ Թուր քիա յի հետ: Տա րա ծաշր ջա նա յին 
ա ռա ջա տար տե րութ յան դե րին հա վակ նող ՆԱՏՕ-ի ան դամ այդ եր կի րը 2010թ. 
օ գոս տո սի 16-ին Ադր բե ջա նի հետ ստո րագ րեց պայ մա նա գիր11 ռազ մա վա րա-
կան գոր ծըն կե րութ յան եւ փո խօգ նութ յան մա սին: Կա րե լի է են թադ րել, թե ինչ-
պի սի ի րա վի ճակ կա րող է Թուր քիա յի հա մար ստեղ ծել Ի րա նի հետ Ադր բե ջա նի 
հնա րա վոր հա կա մար տութ յու նը: Ե թե հաշ վի առ նենք Ի րա նի հետ Ադր բե ջա նի 
վե րո հիշ յալ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ա պա բա վա կան դժվար է կան խա տե սել 
Թուր քիա յի վար քա գիծն ար դեն Ի րան-Իս րա յել հա կա մար տութ յան դեպ քում, ե թե 
Ադր բե ջա նը մի կողմ չքաշ վի այդ ընդ հար ման ըն թաց քում: Թե րեւս Թուր քիա յի 
հա մար կա ռա ջա նա ան լու ծե լի խնդիր, քան զի վեր ջինս մեծ ռիս կի պատ ճա ռով 
դժվար թե գնա Ի րա նի հետ ուղ ղա կի բախ ման:

Ե թե հաշ վի առ նենք այն, որ Թուր քիան ա վե լի ու ա վե լի է խրվում Սի րիա յի հետ 
հա կա մար տութ յան մեջ, ա պա ա ռա ջի նի անվ տան գութ յան վի ճա կը դառ նում է 
խնդրա հա րույց: Կա րե լի է լուրջ վե րա բեր վել ՆԱՏՕ-ի գլխա վոր քար տու ղար Ան-
դերս Ֆոգ Ռաս մու սե նի` Ադր բե ջա նում բարձ րա ձայ նած խոս քե րին12, թե «ՆԱՏՕ-ն 
պատ րաստ է պաշտ պա նել Թուր քիա յին, ե թե լի նի դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը»: 
Ան կաս կած, խոսք կա րող է գնալ այդ երկ րի ներ քին ա պա կա յու նաց ման մա սին: 
Ի րա դար ձութ յուն նե րի նման զար գա ցումն ըն դու նակ է փո խել անվ տան գութ յան 
խնդիր նե րի ամ բողջ պատ կե րը տա րա ծաշր ջա նում, ինչ պես նաեւ՝ գլխա վոր խա-
ղա ցող նե րի դե րը:

Երկր նե րի շա հե րի եւ դիր քո րո շում նե րի բարդ միահ յուս ման նկա րագր ված 
բնույթն ար դեն հան գեց նում է Հա րա վա յին Կով կա սը այդ տեղ ծրագր վող լայ նա-
ծա վալ նա խագ ծե րից մե կու սաց նե լու նոր ա լի քի: Օ րի նակ՝ գեր մա նա կան RWE 
կոն ցեռ նը քննար կում է NABUCCO գա զա տա րի շի նա րա րութ յան կոն սոր ցիու մից 
դուրս գա լու հար ցը, քա նի որ նա խա պես չի հա ջող վում գա զի մա տա կա րար ման 
վե րա բեր յալ հաս տա տուն ե րաշ խիք ներ ստա նալ Ադր բե ջա նից եւ Թուր քիա յից: 
Այդ պի սի ե րաշ խիք ներ չեն էլ կա րող լի նել, ե թե հաշ վի առ նենք քա ղա քա կան 
մթնո լոր տը Կաս պից ծո վի գո տում եւ Ադր բե ջա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում 
Թուր քիա յի բա վա կա նա չափ ագ րե սիվ դիր քո րո շու մը:
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Թուր քիա յի այս մո տե ցու մը բար դաց նում է նաեւ Վ րաս տա նի վի ճա կը: Թուրք-

ադր բե ջա նա կան հա ղոր դակ ցա կան նա խագ ծե րի մամ լի չի տակ ( Կարս-Թ բի լի-

սի- Բա քու եր կաթ գիծ, նավ թա տար ներ եւ գա զա տար ներ) սեղմ ված՝ այս եր կիրն 

ա վե լի ու ա վե լի է են թարկ վում հա րե ւան եր կու պե տութ յուն նե րի թե լադ րան քին: 

Որ պես օ րի նակ կա րող է ծա ռա յել Վ րաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ ս.թ. մա յի սին 

ա ռա ջա ցած տա րած քա յին վե ճը (այն բոր բոք վեց Թ բի լի սիի եւ Բաք վի մի ջեւ մե-

նաս տա նա յին հա մա լի րի շուրջ, ո րի տա րած քով պետք է անց նի եր կու երկր նե րի 

սահ մա նը):

Ինչ պես տես նում ենք, տա րա ծաշր ջա նից դուրս ռե սուրս ներ եւ հո վա նա վոր ներ 

փնտրե լու սո վո րութ յու նը լոկ հան գեց նում է տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի մե կու-

սաց մա նը եւ առ ճա կատ ման խո րաց մա նը բուն տա րա ծաշր ջա նի ներ սում: Օբ-

յեկ տի վո րեն, սա կայն, հենց այս մի տումն է պայ ման ներ ձե ւա վո րում Հա յաս տա-

նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման եւ վար ման հա մար: Հա յաս տա նի 

անվ տան գութ յան ա պա հով ման եւ զար գաց ման հա մար տա րա ծաշր ջա նա յին 

ռե սուրս նե րը նույն պես բա վա րար չեն: Ան բա վա րար են նաեւ ազ գա յին ռե սուրս-

նե րը անհ րա ժեշտ աս տի ճա նի ան կա խութ յան ա պա հով ման հա մար: Հ նա րա վոր 

է՝ ո րա կա կան փո փո խութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում՝ 

կապ ված իս լա մա կան գոր ծո նի կտրուկ ու ժե ղաց ման հետ: Ան կախ այն բա նից՝ 

խթան վում է արդ յոք այդ գոր ծոնն Ա րեւ մուտ քի կող մից թե ոչ՝ այն օբ յեկ տի վո-

րեն բարձ րաց նում է տա րա ծաշր ջա նում Ա րեւ մուտ քի ու ժե րի ծա վալ ման հնա րա-

վո րութ յան աս տի ճա նը: Այս դեպ քում Հա յաս տա նի դե րը Ռու սաս տա նի հա մար 

կտրուկ մե ծա նում է, ին չը կա րող է բա րեն պաստ հիմք հան դի սա նալ Հա յաս տա նի 

ինք նու րույ նութ յան բարձ րաց ման հա մար:

Ա ռայժմ կա րե լի է ար ձա նագ րել միայն այն, որ ոչ թե կողմ նո րո շու մը Ռու սաս-

տան-Ա րեւ մուտք գծա պատ կե րով, այլ ու ժե րի փո փոխ վող հաշ վեկշ ռում հաշ-

վարկ ված (կամ ինք նա բե րա բար ձե ւա վոր ված) դերն է Հա յաս տա նի ար տա քին 

քա ղա քա կա նութ յան շար ժիչ ու ժը: Որ քա նով է այս հան գա ման քը գի տակց վում 

Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան կող մից՝ միա նա շա նակ դժվար է ա սել:

Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը ներ քին հա մա չա փի մեջ

Ն կա րագր ված մի տում նե րից չկտրված է ի րա կա նաց վում Հա յաս տա նի ներ քին 

քա ղա քա կա նութ յու նը: 2013թ. փետր վա րին կա յա նա լիք նա խա գա հա կան ընտ-

րութ յուն նե րի նա խա շե մին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը հայտն վե ցին ան սո-

վոր ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կում: Ն րանց դեմ ծա ռա ցավ Հա յաս տա նի իշ խա-
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նա կան ճամ բա րի կոն սո լի դաց ման խնդի րը: 2012թ. մա յի սի 6-ի խորհր դա րա-

նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում Հա յաս տա նում ա ռա ջա ցավ ու ժե րի նոր 

դա սա վո րութ յուն: Իշ խող Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը (ՀՀԿ) իր հա մար 

ա պա հո վեց ման դատ նե րի մե ծա մաս նութ յուն եւ պահ պա նեց կա ռա վա րութ յան 

նախ կին կազ մը: Սա կայն կա ռա վա րող կոա լի ցիա յի ազ դե ցիկ կու սակ ցութ յուն-

նե րից մե կը՝ « Բար գա վաճ Հա յաս տա նը» (ԲՀԿ), հրա ժար վեց մտնել նոր իշ խա-

նա կան կոա լի ցիա յի մեջ: Այս հան գա ման քը հիմ նա րար խնդիր ստեղ ծեց գոր ծող 

նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հա մար, ով պատ րաստ վում է իր թեկ նա ծութ յունն 

ա ռա ջադ րել 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում: Ն րա հա մար օ րախն-

դիր դար ձավ ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րում հաղ թա նա կի ե րաշ խիք նե րի ա պա-

հով ման նպա տա կով իշ խա նա կան ճամ բա րը նախ կին տես քով վե րա կանգ նե լու 

հար ցը: Այս խնդիրն էլ ներ կա պա հին կան խո րո շում է Հա յաս տա նի իշ խա նութ-

յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան ի մաս տը եւ բո վան դա կութ յու նը:

Ար դեն մեկ տա րուց ա վե լի է՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում աչ քի է զար-

նում եր կու ակն հայտ մի տում.

Ա.  Ի դեմս Հայ ազ գա յին կոնգ րե սի՝ խորհր դա րա նա կան ընդ դի մութ յան փոր-

ձե րը՝  իր կող մը գրա վել ԲՀԿ-ին:

Բ. Իշ խող ՀՀԿ-ի փոր ձը՝ վե րա կանգ նել 2010թ. (կոա լի ցիոն հու շագ րի ստո-

րագր ման տա րին) նմու շի կոա լի ցիոն ստա տուս-քվոն: Հիմ նա կան դրույ քը կա-

տար վում է երկ րի ներ սում «օ լի գար խիկ», ինչ պես նաեւ ար տա քին քա ղա քա կան 

ու տնտե սա կան ռե սուրս նե րի վրա:

ԲՀԿ ան դամ նե րը հայ տա րա րում են, որ կոա լի ցիան, ո րի կազ մում էին ԲՀԿ-ն, 

ՀՀԿ-ն  եւ «Օ րի նաց եր կիր» կու սակ ցութ յու նը, այ լեւս չի գոր ծում նախ կին ձե ւա-

չա փով, եւ, հա մա պա տաս խա նա բար, ու ժը կորց րել է նախ կին կոա լի ցիոն հու-

շա գի րը, հա մա ձայն ո րի՝ բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րը պար տա վոր վել են նա խա-

գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում պաշտ պա նել Սերժ Սարգս յա նի թեկ նա ծութ յու-

նը: Սա կայն ՀՀԿ ան դամ նե րը նույն հա մա ռութ յամբ պնդում են, որ «հու շա գի րը 

գո յութ յուն ու նի, այն տեղ պարզ գրված է, որ կոա լի ցիան կպաշտ պա նի Սերժ 

Սարգս յա նի թեկ նա ծութ յու նը»: ԲՀԿ-ն չի հայ տա րա րել, որ ին քը հրա ժար վել է 

դրա նից: Փաս տո րեն ԲՀԿ-ն չի ըն դու նում ի րեն ա ռա ջադր ված պայ ման նե րը: Խո-

սակ ցութ յուն նե րը, թե ԲՀԿ հա կընդ դեմ պայ մա նը նրան վար չա պե տի պաշ տո նի 

ա ռա ջար կումն է, չեն կորց նում ի րենց հրա տա պութ յու նը: 

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում գլխա վոր հան գա ման քը հենց նույն ար տա քին ռե-

սուր սի գոր ծոնն է: Այն ձե ւա վո րում է հա վակ նոտ հա կա ռա կորդ նե րին «զսպե-

լու» նպա տա կով Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի՝ ար տա քին օ ժան դա կութ յան 
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փնտրտու քով պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յան բնույ թը: Բայ ցեւ ար տա-

քին օ ժան դա կութ յուն ստա նա լը պա հան ջում է հար կադ րան քի յու րա հա տուկ մե-

թոդ. կանգ նեց նել ար տա քին ատ յան նե րին այն պի սի փաս տի դեմ, ո րը կստի պի 

նրանց հա մա կերպ վել Հա յաս տա նի ներ քին ի րո ղութ յուն նե րի հետ: 
Հա յաս տա նի նա խա գա հի հիմ նա կան հույ սը Եվ րա միութ յան կող մից 2012թ. 

հու նի սի 6-ի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի նա խօ րեին խոս տաց ված 
մե կու կես մի լիարդ եվ րո օգ նութ յուն ստա նա լու ակն կա լիքն էր: Հու նի սի 27-ին 
Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Բել գիա կա տա րած այ ցի շրջա նակ-
նե րում հան դի պեց Եվ րո պա կան Միութ յան (ԵՄ) ար տա քին գոր ծե րի եւ անվ տան-
գութ յան քա ղա քա կա նութ յան բարձ րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ, Եվ րա հանձ նա ժո ղո-
վի փոխ նա խա գահ Քեթ րին Էշ թո նին: Զ րու ցա կից նե րը քննար կե ցին Հա յաս տան-
ԵՄ հա րա բե րութ յուն նե րի օ րա կար գը: Ար ծարծ վե ցին Ա սո ցաց ման մա սին, Ա զատ 
ա ռեւտ րի խորն ու հա մա կող մա նի գո տու ստեղծ ման մա սին հա մա ձայ նագ րի եւ 
մարդ կանց տե ղա շար ժի դյու րաց ման վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի ու Եվ րա միութ-
յան մի ջեւ բա նակ ցութ յուն նե րի թե մա ներ: Հու նի սի 28-ին Սերժ Սարգս յա նը մաս-
նակ ցեց Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան հա մա ժո ղո վին: 

Բո լոր հնա րա վոր ռե ւե րանս ներն ար վե ցին, սա կայն այդ օ րե րի գլխա վոր ի րա-
դար ձութ յու նը դար ձավ Հա յաս տա նին ֆի նան սա կան օգ նութ յուն ցույց տվող դո-
նոր նե րի ֆո րու մի հե տաձ գու մը ԵՄ-ի կող մից: Դեպ քե րի այս պի սի շրջա դարձն 
անս պա սե լի էր Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի հա մար: Հե տընտ րա կան շրջա-
նում մե կու կես մի լիար դի չա փով պարտ քի ստա ցու մը ԵՄ-ից նրանց գլխա վոր 
հույսն էր:

Ար ժեր սպա սել, որ Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը կփոր ձեն փոխ հա տու ցել 
ֆի նան սա կան օգ նութ յունն այլ աղբ յուր նե րից՝ գլխա վո րա պես Ռու սաս տա նից: 
Հույ սը Ռու սաս տա նի վրա դնե լը Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի հա մար ձեռք 
է բե րում լուրջ ի մաստ՝ նաեւ նկա րագր ված ներ քին բար դութ յուն նե րի պատ ճա-
ռով: Նո րից ու նո րից պետք է ըն դու նել, որ ներ քին քա ղա քա կա նութ յան տրա-
մա բա նութ յու նը բխում է «ա րեւմ տա մե տութ յուն-ռու սա մե տութ յուն» կողմ նո րոշ-
ման գծա պատ կե րից: Բայց սա միայն հեր թա կան «լեյտ մո տիվն» է: Ի րա կա նում 
Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը կանգ նած են Ռու սաս տա նի կող մից լիա կա տար 
օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու հրա մա յա կա նի առ ջեւ: Այժմ յան պայ ման նե րում 
դրան հաս նելն այդ քան էլ հեշտ չէ: Ն կա տե լի է, որ Հա յաս տանն ընտ րել է «ա րեւմ-
տա մե տութ յան» խա ղի մար տա վա րութ յու նը՝ որ պես Ռու սաս տա նին դրդե լու 
մե խա նիզմ: Ա վե լին՝ նկա տե լի է Ռու սաս տա նի ղե կա վա րութ յա նը Հա յաս տա նի 
ներ քին ի րո ղութ յուն նե րի հետ հար կադ րա բար հաշտ վե լու փաս տի առ ջեւ կանգ-
նեց նե լու ցան կութ յու նը:



27

Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ձեւավորման միջազգային պայմանները. 2012թ.

* * *

Այս պի սով՝ անվ տան գութ յան խնդիրն ար տա քին օ ժան դա կութ յան փնտրտու-

քի հրա մա յա կա նի հետ Հա յաս տա նի իշ խա նութ յան գլխա վոր շար ժիչ ուժն է: 

Ի րե րի այս պի սի դա սա վո րութ յու նը մի ջազ գա յին գոր ծոն նե րը բարձ րաց նում են 

հիմ նա կան կար գի հան գա ման քի, ո րոնք ո րո շում են Հա յաս տա նի ար տա քին եւ 

ներ քին քա ղա քա կա նութ յան ձե ւա վոր ման պայ ման նե րը: Ա վե լին՝ հենց ար տա քին 

գոր ծոն նե րը եւ ե րե ւույթ ներն են հեր թա կան գծա պատ կեր-լեյտ մո տի վի հիմ քում, 

ո րոնք կոչ ված են ար դա րաց նե լու իշ խա նութ յուն նե րի ցան կա ցած գոր ծո ղութ-

յուն: Ս րա նից քիչ բա նով են տար բեր վում երկ րի ընդ դի մա դիր ու ժե րի քա ղա քա-

կա նութ յան մե թոդ նե րը: Արդ յուն քում՝ վար վող քա ղա քա կա նութ յու նը խթա նում 

է Հա յաս տա նի ար տա քին կախ վա ծութ յու նը՝ հան րութ յա նը ետ մղե լով երկ րում 

գոր ծե րի վի ճա կի վրա ազ դե լու ի րա կան մե խա նիզմ նե րից, ինչ պես նաեւ պահ-

պա նե լով քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան ի րա վի ճա կը մշտա պես նույն ո րա կա կան 

հար թութ յու նում:
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МАНВЕЛ САРКИСЯН
Международные условия формирования внешней и
внутренней политики Армении: 2012 год

В статье делается попытка выявления международных условий, в которых вы-

рабатывается политика Армении. С учетом сильной зависимости Армении от 

внешних ресурсов, данному обстоятельству придается  важный смысл. Власти 

Армении заявляют, что Армения ведет многовекторную политику. Подобная 

обобщенная формулировка не позволяет выявить стратегическую линию внеш-

ней политики и содержание внешнеполитических отношений. На фоне непре-

кращающихся дискуссий о «прозападной и пророссийской» ориентации поли-

тических сил Армении заявление властей выглядит еще более неопределенным. 

Автор пытается аргументировать, что проблема безопасности вкупе с поиском 

внешней поддержки своего положения внутри страны являются главными моти-

ваторами политики руководства Армении.

MANVEL SARGSYAN
International Conditions for Formation of Armenia’s
Foreign and Domestic Policy: 2012

The article attempts to identify the international environment in which Armenia’s 

policy is developed. Given the strong dependence of Armenia on external resources, 

the study attaches importance specifically to this circumstance. The Armenian es-

tablishment claims that the Republic pursues a multivector policy. Such a general-

ized statement does not make it feasible to reveal the strategic line of foreign policy 

and the content of foreign relations. Against the backdrop of the continuous debate 

on “pro-Western” and “pro-Russian” orientation of the Armenian political forces, the 

statement of the authorities seems to be even more uncertain. The author tries to 

argue that the issues of security, coupled with the efforts of Armenia’s leadership 

to ensure its positions within the country via the search for external support, are the 

main motivators of the policy carried out by Armenia.
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Մեծ տերության ճգնաժամը. պատճառներ եւ հետեւանքներ
Մաս2

ԱՆԴՐԻԱՍ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
 Իրավագետ: Գի տա կան պար բե րա կան նե րում եւ մա մու լում հան դես է գա լիս մի ջազ գա-

յին ի րա վուն քի տար բեր դի տանկ յուն նե րին առնչ վող հոդ ված նե րով:

1990թ. Հա յաս տա նում, Վ րաս տա նում, Մոլ դո վա յում եւ Մերձ բալթ յան հան-

րա պե տութ յուն նե րում բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գով անց կաց ված միու-

թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի Գե րա գույն խոր հուրդ նե րի ընտ րութ յուն նե րը 

հնա րա վո րութ յուն տվե ցին նո րաս տեղծ ազ գա յին-ժո ղովր դա վա րա կան ու ժե րին 

գա լու իշ խա նութ յան: 1990թ. ըն թաց քում վեց միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն-

ներ ( Հա յաս տան, Վ րաս տան, Մոլ դո վա, Լատ վիա, Լիտ վա, Էս տո նիա) այս կամ 

այն ձե ւով հայ տա րա րե ցին Խորհր դա յին Միութ յան կազ մից դուրս գա լու ի րենց 

մտադ րութ յան մա սին, իսկ մնա ցած ի նը միու թե նա կան երկր նե րը, որ տեղ իշ խա-

նութ յան ղե կին մնա ցին հան րա պե տա կան կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յուն նե-

րը, հռչա կագ րեր ըն դու նե ցին ԽՍՀՄ կազ մում ի րենց ինք նիշ խա նութ յան մա սին: 

1990թ. դեկ տեմ բե րին ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի չոր րորդ հա-

մա գու մա րը ո րո շում ըն դու նեց հա վա նութ յուն տալ ԽՍՀՄ դաշ նութ յան սուբ յեկտ-

նե րի կող մից նոր միու թե նա կան պայ մա նագ րի ստո րագր ման մի ջո ցով դաշ նա յին 

պե տութ յան նո րաց ման հա յե ցա կար գին եւ անց կաց նել հան րաք վե միու թե նա կան 

դաշ նութ յան նո րաց ման հար ցի վե րա բեր յալ: Ի րա կա նում նոր դաշ նա յին պայ մա-

նագ րի ստո րագր ման հա մար ոչ մի օբ յեկ տիվ քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տութ յուն 

չկար: Միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի լիա զո րութ յուն նե րի եւ պա տաս-

խա նատ վութ յան հար ցի ո րո շու մը դաշ նութ յան կազ մում կա րող էր լուծ վել սահ-

մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ճա նա պար հով: Միու թե նա կան հան րա պե-

տութ յուն նե րի կող մից նոր պայ մա նագ րի կնքու մը փաս տո րեն հնա րա վո րութ յուն 

տվեց վեց միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջա տու մը մեկ նա բա նել որ-

պես հրա ժա րում նոր դաշ նութ յա նը նրանց մաս նակ ցե լուց, այլ ոչ թե գո յութ յուն 

ու նե ցող միութ յու նից դուրս գա լու գոր ծըն թաց:

1991թ. մար տի 17-ին կա յա ցավ հան րաք վե` « Հա մա ձա՞յն եք արդ յոք ԽՍՀՄ-ի 

պահ պան մա նը` որ պես ի րա վա հա վա սար, ինք նիշ խան հան րա պե տութ յուն նե րի 
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նո րաց ված դաշ նութ յան, որ տեղ լիո վին կե րաշ խա վոր վեն բո լոր ազ գութ յուն նե րի 

ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը» հար ցով: ԽՍՀՄ ձայ նի ի րա վունք ու նե ցող 

185,6 մի լիոն քա ղա քա ցի նե րից հան րաք վեին մաս նակ ցեց 148,5 մի լիո նը (79,5 

%), ո րոն ցից 113,5 մի լիո նը (76,43 %) ար տա հայտ վեց նո րաց ված ԽՍՀՄ-ի պահ-

պան ման օգ տին: Այս պի սով՝ ԽՍՀՄ ղե կա վա րութ յան քա ղա քա կան ո րո շու մը՝ 

կնքել նոր միու թե նա կան պայ մա նա գիր, օ րեն քի ուժ ստա ցավ:

 Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի, Մոլ դո վա յի եւ Մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե-

րի իշ խա նութ յուն նե րը սա բո տա ժի են թար կե ցին հա մա միու թե նա կան հան րաք-

վեի անց կա ցու մը: Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը ԽՍՀՄ ազ գա յին օ րենսդ րութ յան կոպ-

տա գույն խախ տում ներ ու քրեո րեն պատ ժե լի մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծութ յուն-

ներ էին: Միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րում հան րաք վեի անց կաց մա նը 

խո չըն դո տող պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ ԽՍՀՄ ի րա վա պահ մար մին-

նե րի ան գոր ծութ յու նը վկա յում է խորհր դա յին ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման գոր ծըն-

թա ցին  ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան մի ջամ տութ յան մա սին: 

 Հա մա ձայն ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի չոր րորդ հա մա գու-

մա րի կող մից հաս տատ ված` նոր միու թե նա կան պայ մա նագ րի կնքման կար գի, 

ՌՍՖՍՀ-ը, Ուկ րաի նա յի, Բե լո ռու սիա յի, Ադր բե ջա նի, Ղա զախս տա նի, Թուրք մե-

նիա յի, Ուզ բեկս տա նի, Կի գի զիա յի եւ Տա ջիկս տա նի խորհր դա յին սո ցիա լիս տա-

կան հան րա պե տութ յուն նե րը 1991թ. ապ րի լի 23-ին Նո վո-Օ գոր յե ւո յում ձեռ նա-

մուխ ե ղան նոր միու թե նա կան պայ մա նագ րի նա խագ ծի քննարկ մա նը: Սա եւս 

հաս տա տում է, որ մյուս վեց հան րա պե տութ յուն նե րում հան րաք վեի վի ժե ցու-

մը ծրագր ված քա ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն էր: Այս պի սով՝ 1991թ. օ գոս տո սի 

սկզբին միու թե նա կան վեց հան րա պե տութ յուն նե րի ղե կա վա րութ յուն նե րը կանգ-

նած էին ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու ան խու սա փե լիութ յան փաս տի առ ջեւ:

 Նոր դաշ նա յին պայ մա նագ րի կնքումն իր հե տե ւից բե րում է մի ջազ գա յին եւ 

ներ քին հա րա բե րութ յուն նե րում պե տութ յան փո փո խութ յուն, դաշ նութ յան կազ-

մի վե րա ձե ւում, իշ խա նութ յան նոր մար մին նե րի ձե ւա վո րում եւ նոր Սահ մա նադ-

րութ յան ըն դու նում: ՌՍՖՍՀ-ի հա մար, ո րի կազ մի մեջ մտնում էին ա վե լի քան 

քսան ինք նա վար հան րա պե տութ յուն ներ, այդ փո փո խութ յուն նե րը փլուզ ման 

եւ արդ յու նա բե րութ յան ու բնա կան հարս տութ յուն նե րի զգա լի մա սի կորստ յան 

սպառ նա լիք էին ստեղ ծում: Նոր միու թե նա կան պայ մա նագ րի կնքման պա րա-

գա յում ինք նա վար հան րա պե տութ յուն նե րը նոր դաշ նութ յան կազ մում կա րող 

էին ընդգրկ վել որ պես ինք նու րույն սուբ յեկտ ներ՝ միու թե նա կան հան րա պե տութ-

յուն նե րի հետ ու նե նա լով հա վա սար ի րա վունք ներ: Հս կա յա կան երկ րի կա ռա-

վար ման հա մա կար գի ա պա կենտ րո նաց ման գա ղա փա րով հրա պուր ված՝ Մի-
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խա յիլ Գոր բա չո վը պաշտ պա նում էր պե տա կան իշ խա նութ յան բա րե փոխ ման 

այս նա խա գի ծը: Ռու սա կան մե ծա պե տա կան ազ գայ նա կա նութ յան կողմ նա կից-

նե րի հա մար նման դա շին քի ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը նշա նա կում էր ռու սա կան 

մե ծա պե տա կա նութ յան վախ ճան: Այս կա պակ ցութ յամբ իշ խա նա կան վեր նա-

խա վում՝ Գոր բա չո վի, Կր յուչ կո վի, Յա զո վի եւ Պու գո յի մի ջեւ ա ռա ջա ցան տա-

րա ձայ նութ յուն ներ, ո րոնք հան գեց րին Անվ տան գութ յան խորհր դի հինգ ան դամ-

նե րի կող մից Գոր բա չո վին ԽՍՀՄ նա խա գա հի պաշ տո նից հե ռաց նե լու փոր ձին: 

Օ գոս տո սի 18-ին ԽՍՀՄ փոխ նա խա գահ Յա նաե ւը հրա մա նա գիր հրա պա րա կեց 

իր կող մից ԽՍՀՄ նա խա գա հի պար տա կա նութ յուն նե րը ստանձ նե լու մա սին՝ ել-

նե լով այն հան գա ման քից, որ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով Գոր բա չովն այ-

լեւս ի վի ճա կի չէ կա տա րել ԽՍՀՄ նա խա գա հի պար տա կա նութ յուն նե րը: Նույն 

օ րը ԽՍՀՄ ղե կա վա րութ յան ա նու նից ԽՍՀՄ փոխ նա խա գահ Յա նաե ւը, ԽՍՀՄ 

կա ռա վա րութ յան ղե կա վար Պավ լո վը եւ ԽՍՀՄ պաշտ պա նութ յան խորհր դի նա-

խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Բակ լա նո վը հայ տա րա րութ յուն ըն դու նե ցին ԽՍՀՄ 

ա ռան ձին վայ րե րում վեց ամ սով ար տա կարգ դրութ յուն մտցնե լու մա սին: Երկ րի 

կա ռա վար ման եւ ար տա կարգ դրութ յան ռե ժի մի գոր ծուն կի րարկ ման հա մար 

կազմ վա վոր վեց ԽՍՀՄ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի պե տա կան կո մի տե: Բա ցի Անվ-

տան գութ յան խորհր դի հինգ ան դամ նե րից՝ Յա նաեւ, Պավ լով, Կր յուչ կով, Յա զով 

եւ Պու գո, Կո մի տեի կազ մի մեջ մտան Բակ լա նո վը, ԽՍՀՄ գյու ղա ցիա կան միութ-

յան նա խա գահ Ս տա րո դուբ ցե ւը եւ ԽՍՀՄ պե տա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի, 

արդ յու նա բե րութ յան, շի նա րա րա րութ յան օբ յեկտ նե րի, տրանս պոր տի ու կա պի 

ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Տիզ յա կո վը: Հա մա ձայն ԽՍՀՄ սահ մա նադ րութ յան՝ 

այս գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տե ւում էր, որ երկ րում ե ռամս յա ժամ կե տում պետք 

է նշա նակ վեին ԽՍՀՄ նա խա գա հի ընտ րութ յուն ներ: Դա վադ րութ յու նը գլխա վո-

րում էին Կր յուչ կո վը, Յա զո վը եւ Պու գոն, ով քեր, դա տե լով այս հան գա մանք նե-

րից, ակն հայ տո րեն ու նեին եր կու նպա տակ. Գոր բա չո վից ստա նալ պաշ տո նա թո-

ղութ յան, իսկ ՌՍՖՍՀ նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նից՝  ԽՍՀՄ նա խա գա հի պաշ տո-

նում իր թեկ նա ծութ յունն ա ռա ջադ րե լու հա մա ձայ նութ յուն:

 Բո րիս Ել ցի նը չա ջակ ցեց ոչ ԽՍՀՄ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի պե տա կան կո մի-

տեին, ոչ էլ Մի խա յիլ Գոր բա չո վին: Ա պա վի նե լով ԽՍՀՄ ար տա կարգ ի րա վի ճա-

կի պե տա կան կո մի տեին չհա րած Անվ տան գութ յան խորհր դի եր կու ան դամ նե-

րի՝ Եվ գե նի Պ րի մա կո վի եւ Վա դիմ Բա կա տի նի զո րակ ցութ յա նը՝ նա իր շուր ջը 

հա վա քեց եր րորդ քա ղա քա կան ու ղու կողմ նա կից նե րին: Ն րանք հան դես ե կան 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան ման եւ 

ԽՍՀՄ-ից բո լոր միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջատ ման օգ տին: 
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Օ գոս տո սի 22-ին ՌՍՖՍՀ նա խա գա հը նա խա ձեռ նեց ԽՍՀՄ ար տա կարգ ի րա-

վի ճա կի պե տա կան կո մի տեի ան դամ նե րի ձեր բա կա լութ յու նը, օ գոս տո սի 23-ին 

իր հրա մա նագ րով կա սեց րեց ԽՍՀՄ կոմ կու սի գոր ծու նեութ յու նը, իսկ օ գոս տո սի 

25-ին հրա մա նա գիր ստո րագ րեց կու սակ ցութ յան գույ քի բռնագ րավ ման մա սին: 

Այս պի սով՝ ԽՍՀՄ կա ռա վա րող ողջ օ լի գար խիան կորց րեց իր իշ խա նա կան լծակ-

նե րը: 

1991թ. սեպ տեմ բե րին ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու-

մա րը կոչ ա րեց միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ղե կա վա րութ յուն նե րին 

ո րո շում կա յաց նել. կնքել նոր միու թե նա կան պայ մա նա գիր կամ սահ մա նադ րա-

կան ճա նա պար հով դուրս գալ ԽՍՀՄ կազ մից: Հա մա գու մարն ան ցու մա յին ժա-

մա նա կաշր ջա նի հա մար ըն դու նեց օ րենք` հա մա ձայն ո րի գոր ծա դիր իշ խա նութ-

յու նը պատ վի րակ վեց ԽՍՀՄ նա խա գա հի գլխա վո րած պե տա կան Խորհր դին, 

ո րի կազ մի մեջ մտնում էին միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի գոր ծա դիր 

իշ խա նութ յան ղե կա վար նե րը, իսկ օ րենս դիր իշ խա նութ յու նը՝ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհր դին:

Ա ռա ջին քա ղա քա կան ո րո շու մը, որն ըն դու նեց ԽՍՀՄ պե տա կան Խորհր դի իշ-

խա նութ յան նոր մար մի նը, 1991թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին Մերձ բալթ յան ե րեք հան-

րա պե տութ յուն նե րի ան կա խութ յան ճա նա չումն էր:   

 Բո րիս Ել ցի նի եւ նրա կողմ նա կից նե րի քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ յունն իր 

վերջ նա կան ար տա հայ տութ յու նը գտավ Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ-

ցութ յան (ԱՊՀ) ձե ւա վոր ման մա սին պայ մա նագ րի մեջ, ո րը Ռու սաս տա նի, Բե լա-

ռու սի եւ Ուկ րաի նա յի մի ջեւ կնքվեց 1991թ. դեկ տեմ բե րի 8-ին Բե լո վեժ յան ան-

տա ռում: Այս հա մա ձայ նագ րում կող մե րը հռչա կե ցին ԽՍՀՄ-ի՝ որ պես մի ջազ գա-

յին ի րա վուն քի սուբ յեկ տի եւ աշ խար հա քա ղա քա կան ի րո ղութ յան, գո յութ յու նը 

դա դա րեց նե լու մա սին, ճա նա չե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան առ կա սահ ման նե րի 

ան խախ տե լիութ յու նը, միմ յանց տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, պար տա-

վո րութ յուն ստանձ նե ցին ի րենց պաշտ պա նութ յան տակ վերց նել ազ գա յին փոք-

րա մաս նութ յուն նե րը եւ էթ նոմ շա կու թա յին տա րա ծաշր ջան նե րը: Ն րանք նաեւ 

ո րո շում ըն դու նե ցին ի րենց տա րած քում նախ կին ԽՍՀՄ մար մին նե րի գոր ծու-

նեութ յան դա դա րեց ման եւ եր րորդ պե տութ յուն նե րի, այդ թվում նախ կին ԽՍՀՄ 

սահ մա նադ րութ յան նոր մե րի կի րա ռու մը չթույ լատ րե լու մա սին:  

Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յան պե տութ յուն նե րը պաշտ պա նե ցին ԽՍՀՄ-ի եւ 

ՀՍՖՀ-ի (նախ կին Հա րավս լա վիա յի) փլուզ ման գոր ծըն թա ցը եւ 1991թ. դեկ տեմ-

բե րի 16-ին  հան դես ե կան «Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի եւ Խորհր դա յին Միութ յան տա-

րած քի նոր երկր նե րի ճա նաչ ման ղե կա վար սկզբունք նե րի մա սին» հռչա կագ րով: 
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Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յունն ու նրա ան դամ նե րը հա վաս տե ցին ի րենց նվիր-

վա ծութ յու նը 1975թ. Հել սինկ յան ակ տին եւ 1990թ. Նոր Եվ րո պա յի Փա րիզ յան 

խար տիա յին: Ընդ ո րում՝ ըն կե րակ ցութ յու նը հայ տա րա րեց մի ջազ գա յին պրակ-

տի կա յի չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խա նող նոր սուբ յեկտ նե րի ճա նաչ ման 

մա սին, ո րոնք ստեղծ վել են ժո ղովր դա վա րա կան հի մունք նե րով եւ կա տա րում են 

մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը: Որ պես նոր պե տութ յուն նե րի ան կա խութ-

յան ճա նաչ ման հա մար քա ղա քա կան նա խա պայ ման` ա ռաջ քաշ վե ցին հե տեւ յալ 

պա հանջ նե րը.

- հար գել ՄԱԿ-ի կա նո նադ րութ յան, Հել սինկ յան եզ րա փա կիչ ակ տի եւ Փա րիզ-

յան խար տիա յի դրույթ նե րից բխող պար տա վո րութ յուն նե րը, հատ կա պես ժո-

ղովր դա վա րութ յա նը եւ մար դու ի րա վունք նե րին առնչ վող մա սով; 

- ե րաշ խա վո րել էթ նիկ եւ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը;

- հար գել սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յան սկզբուն քը, ո րոնք կա րող են փո-

փոխ վել խա ղաղ ճա նա պար հով եւ փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յան մի ջո ցով;

- ըն դու նել զի նա թափ ման եւ մի ջու կա յին զեն քի չտա րած ման բո լոր հա մա պա-

տաս խան պար տա վո րութ յուն նե րը` անվ տան գութ յան եւ տա րա ծաշր ջա նա-

յին կա յու նութ յան նպա տա կով;

- պար տա վոր վել ի րա վա հա ջոր դութ յան եւ տա րա ծաշր ջա նա յին վե ճե րի վե րա-

բեր յալ բո լոր հար ցե րը լու ծել հա մա ձայ նութ յան մի ջո ցով:

1991թ. դեկ տեմ բե րի 21-ին Ղա զախս տա նի նախ կին մայ րա քա ղաք Ալ մա-

թիում տասն մեկ նախ կին միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը 

ստո րագ րե ցին ԱՊՀ-ի ստեծ ման մա սին հա մա ձայ նագ րին կից ար ձա նագ րութ յուն 

եւ ըն դու նե ցին հռչա կա գիր ԽՍՀՄ գոր ծու նեութ յու նը դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ 

(Ալ մա թիի հռչա կա գիր): Որ պես ԱՊՀ երկր նե րի Խորհր դի ղե կա վար ներ՝ նրանք 

ո րո շում ըն դու նե ցին առ այն, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը ՄԱԿ-ում եւ այլ մի-

ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում կլի նի ԽՍՀՄ ան դա մութ յան շա րու նա կո-

ղը: Որ պես ԱՊՀ պե տութ յուն ներ՝ հա մա ձայ նա գիր կնքե ցին մի ջու կա յին զեն քի 

նկատ մամբ հա մա տեղ մի ջո ցա ռում նե րի մա սին: Ըստ ար ձա նագ րութ յան՝ ԱՊՀ 

ստեղծ ման հա մա ձայ նա գի րը յու րա քանչ յուր մաս նա կից երկ րի հա մար ու ժի մեջ է 

մտնում խորհր դա րա նում վա վե րաց վե լուց հե տո:

Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցութ յան ան դամ պե տութ յուն ներն այս ո րոշ մանն ար-

ձա գան քե ցին 1991թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին: Ի րենց հայ տա րա րութ յան մեջ նրանք 

տե ղե կաց րին այն մա սին, որ ‹‹ի գի տութ յուն են ըն դու նում, որ նախ կին ԽՍՀՄ-ի 

մի ջազ գա յին ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը` նե րառ յալ նրանք, 

ո րոնք ստանձն վել են ՄԱԿ-ի կա նո նադ րութ յամբ, կշա րու նա կեն ի րա գործ վել 
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Ռու սաս տա նի կող մից››, իսկ ինչ վե րա բե րում է մյուս հան րա պե տութ յուն նե րին, 

ա պա ի րենք պատ րաստ են նրանց ճա նա չել ‹‹ան մի ջա պես, հենց որ այդ հան-

րա պե տութ յուն նե րի կող մից ե րաշ խիք ներ ստա նան «Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի եւ 

Խորհր դա յին Միութ յան տա րած քի նոր պե տութ յուն նե րի ճա նաչ ման ղե կա վար 

սկզբունք նե րի մա սին›› հռչա կագ րի պա հանջ նե րի կա տար ման պատ րաս տա կա-

մութ յան մա սին:

1991թ. դեկ տեմ բե րի 25-ին Մի խա յիլ Գոր բա չովն ամ բողջ աշ խար հը ցնցեց իր 

բա ցա ռիկ հրա մա նագ րով: Նա ինքն իր սե փա կան ո րոշ մամբ վայր դրեց ԽՍՀՄ 

զին ված ու ժե րի գե րա գույն գլխա վոր հրա մա նա տա րի լիա զո րութ յուն նե րը եւ 

ԽՍՀՄ մի ջու կա յին զեն քի կի րառ ման ի րա վուն քը փո խան ցեց Ռու սաս տա նի Դաշ-

նութ յան նա խա գա հին:

Այս պի սով՝ իշ խա նութ յու նը ԽՍՀՄ-ում ամ բող ջո վին ան ցավ Բո րիս Ել ցի նին: 

Դ րա հետ մեկ տեղ նրան ան ցավ նաեւ մի ջու կա յին զի նա թափ ման հե տա գա գոր-

ծըն թա ցի պա տաս խա նատ վութ յու նը: Միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րը 

ստա ցան ան կա խութ յուն, իսկ Ռու սաս տա նը` դառ նա լով մի ջազ գա յին հա րա բե-

րութ յուն նե րում ԽՍՀՄ-ի շա րու նա կո ղը, պահ պա նեց իր տա րած քա յին ամ բող ջա-

կա նութ յու նը: Այս ա մե նը տե ղի ու նե ցավ ինք նա վա րութ յուն նե րի ժո ղո վուրդ նե րի 

ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի բա ցա հայտ ոտ նա հար ման հաշ վին: Զին ված հա կա-

մար տութ յուն նե րը, ո րոնք հե տե ւանք էին ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի նե րի մի ջազ գայ նո-

րեն ճա նաչ ված այդ ի րա վունք նե րի խախտ ման, հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց 

կյանք խլե ցին, իսկ մի լիո նա վոր մար դիկ դար ձան փախս տա կան:

Բորիս Ելցինի հեռացումն իշխանությունից եւ զինաթափման 

քաղաքականությունը

1991թ. աշ նա նը Բո րիս Ել ցի նի ի րա կա նաց րած ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րի հե տե ւանք նե րը բու մե րան գի պես ար դեն 1993թ. վե րա դար ձան ի րեն: Նոր 

դաշ նա յին պայ մա նագ րի կնքման անհ րա ժեշ տութ յու նը` այժմ ար դեն Ռու սաս տա-

նի Դաշ նութ յան սուբ յեկտ նե րի մի ջեւ, հան գեց րեց առ ճա կատ ման ՌՍՖՍՀ Գե-

րա գույն խորհր դի եւ դաշ նութ յան մի շարք սուբ յեկտ նե րի ղե կա վա րութ յան հետ: 

Ել ցի նը ստիպ ված էր գոր ծադ րել ռազ մա կան ուժ` որ պես Ռու սաս տա նի Դաշ-

նութ յան ներ սում քա ղա քա կան-ի րա վա կան հա կա մար տութ յան  հաղ թա հար ման 

մի ջոց: Գե րա գույն խորհր դի ար ձա կու մը եւ Չեչ նիա յի հետ ան հա ջող պա տե րազ-

մը հան գեց րին Ել ցի նի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի ժո ղովր դի վստա հութ յան քվեի 

լրիվ կորս տի:
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Իշ խա նութ յու նը պահ պա նե լու հա մար Ել ցի նը ստիպ ված ե ղավ զի ջել երկ րի 

նավ թա գա զա յին եւ հում քա յին ճյու ղե րի վե րահս կո ղութ յու նը նո րա թուխ քրեա-

կան օ լի գար խիա յին: Ել ցի նի քա ղա քա կան վար չա կար գի կող մից Ռու սաս տա նի 

տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հա մար վճար ված գի նը ստաց վեց շատ բարձր: 

1996թ. մար տին Ռու սաս տա նի Պե տա կան դու ման ու ժը կորց րած ճա նա չեց ԱՊՀ 

ստեղծ ման հա մա ձայ նա գի րը` ԽՍՀՄ սահ մա նադ րութ յան վե րաց ման մա սով: Այդ 

ո րոշ ման հիմք հան դի սա ցավ խա բեութ յան փաս տը, որ թույլ տվե ցին Ռու սաս-

տա նի Դաշ նութ յան, Բե լա ռու սի հան րա պե տութ յան եւ Ուկ րաի նա յի ղե կա վար նե-

րը 1922թ. Միու թե նա կան պայ մա նա գի րը չեղ յալ հայ տա րա րե լու ժա մա նակ: Այդ 

պայ մա նա գի րը չէր կա րող չեղ յալ հայ տա րար վել, քա նի որ կող մերն այն լիո վին 

կա տա րել էին միու թե նա կան պե տութ յան ստեղծ ման պա հին: Հա մա ձայն պայ-

մա նագ րի 25-րդ հոդ վա ծի՝ հան րա պե տութ յուն նե րի մի ջեւ այս պայ մա նագ րին վե-

րա բե րող հե տա գա հար ցե րի լուծ ման լիա զո րութ յուն ներն անց նում էին միու թե-

նա կան պե տութ յան իշ խա նութ յան մար մին նե րին, այ սինքն` նրանք լուծ վում էին 

ԽՍՀՄ սահ մա նադ րութ յան հի ման վրա: Պե տա կան դու ման հանձ նա րա րեց իր 

հանձ նա ժո ղով նե րին մշա կել եւ Պետ դու մա յի խորհր դի քննարկ մա նը ներ կա յաց-

նել մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր ծրա գիր՝ ուղղ ված ա ռա ջին հեր թին խորհր դա յին 

քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ Խորհր դա յին Միութ յան փլուզ ման հե տե ւանք նե րի 

վե րաց մա նը, ով քեր մին չեւ 1996թ. մար տի 15-ը դեռ չէին կողմ նո րոշ վել ի րենց 

քա ղա քա ցիութ յան հար ցում: Այդ պա հի դրութ յամբ Մերձ բալ թի կա յում եւ Հա րա-

վա յին Կով կա սում ա վե լի քան մեկ մի լիոն խորհր դա յին քա ղա քա ցի ներ չու նեին 

ճա նաչ ված քա ղա քա ցիութ յուն: Պետ դու մա յի ո րո շու մը, սա կայն, ոչ մի կերպ չազ-

դեց այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ԱՊՀ-ի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի դիր քո րոշ ման 

վրա: Սա կայն տվեց նա խա գա հի իմ փիչ մեն թի գոր ծըն թա ցի մեկ նար կը: 

 Բո րիս Ել ցի նի նկատ մամբ քրեա կան մե ղադ րանք նե րի ձե ւա վոր ման հետ 

միա սին սկսվեց ՊԱԿ-ի պա հես տա զո րա յին սպա, պե տեր բուրգ ցի սա կավ հայտ-

նի քա ղա քա կան գոր ծիչ Վ լա դի միր Պու տի նի սրըն թաց ա ռաջ խա ղաց ման գոր-

ծըն թա ցը: 1998թ. գար նա նը Պու տի նը ստանձ նեց Անվ տան գութ յան դաշ նա յին 

ծա ռա յութ յան (ԱԴԾ) տնօ րե նի պաշ տո նը, երբ Դու մա յում սկսվեց իմ փիչ մեն թի 

ըն թա ցա կար գի նա խա պատ րաս տութ յու նը: Պետ դու մա յի հանձ նա ժո ղո վը Ել ցի-

նին ա ռա ջադ րեց հինգ կե տից բաղ կա ցած մե ղադ րանք. 1991թ. դեկ տեմ բե րին 

ԽՍՀՄ փլու զում, 1993թ. օ գոս տո սին Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա-

մա գու մա րի եւ ՌՍՖՍՀ Գե րա գույն խորհր դի կազ մա լու ծում, 1994թ. դեկ տեմ բե-

րին Չեչ նիա յում պա տե րազ մի սան ձա զեր ծում, բա նա կի փլու զում եւ ռուս նե րի ու 

Ռու սաս տա նի այլ ժո ղո վուրդ նե րի ցե ղաս պա նութ յուն: 1998թ. աշ նա նը Դու մա յի 
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նա խա ձեռ նած քրեա կան գոր ծը վա րույթ ըն դուն վեց Անվ տան գութ յան դաշ նա-

յին ծա ռա յութ յան կող մից: 1999թ. ապ րի լին ԱԴԾ-ն տ վեց Ել ցի նի գոր ծո ղութ յուն-

ներն ամ բող ջո վին ար դա րաց նող եզ րա կա ցութ յուն: Ել ցի նի իմ փիչ մեն թը չկա յա-

ցավ անհ րա ժեշտ ձայ նե րի քա նակ չստա նա լու պատ ճա ռով:  

  Թե պետ Ել ցի նին հա ջող վեց խու սա փել քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յու-

նից, նա ստիպ ված էր 1999թ. դեկ տեմ բե րին հրա ժա րա կան տալ` փո խան ցե լով 

իր պաշ տո նը Վ լա դի միր Պու տի նին: Այս պի սով` ԱԴԾ ղե կա վա րութ յա նը հա ջող-

վեց օգ տա գոր ծել Ել ցի նի դեմ ուղղ ված քրեա կան մե ղադ րանքն իր թեկ նա ծո ւին 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ղե կա վա րի պաշ տո նում ա ռա ջադ րե լու հա մար:

1987թ.-ից սկսած՝ ԽՍՀՄ ար տա քին քա ղա քա կան քայ լե րի, ա պաեւ Ռու սաս-

տա նի ներ քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի մի ջեւ կապն ակն հայտ դար ձավ: 

Այդ փոխ կա պակց վա ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ԽՍՀՄ-ի, այ նու հե տեւ նաեւ 

Ռու սաս տա նի յու րա քանչ յուր ղե կա վար բախ վում է այն խնդրին, թե ինչ պես հա-

մաշ խար հա յին տե րութ յան կար գա վի ճա կի ար ժեզրկ ման պայ ման նե րում կա ռա-

վա րել ներ քա ղա քա կան ո լոր տը: ԽՍՀՄ նա խա գահ Մի խա յիլ Գոր բա չո վի եւ Ռու-

սաս տա նի նա խա գահ ներ Բո րիս Ել ցի նի ու Վ լա դի միր Պու տի նի ‹‹զի նա թափ ման 

փա թեթ նե րի›› մի ջեւ գո յութ յուն ու նի բա ցա հայտ տար բե րութ յուն: Գոր բա չո վի 

կող մից ստո րագր ված պայ մա նագ րե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նրա 

ար տա քին քա ղա քա կան քայ լե րը պայ մա նա վոր ված են ստեղծ ված աշ խար հա-

քա ղա քա կան օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յամբ՝ ի րենց մեջ նե րա ռե լով ԽՍՀՄ-ի հա մար 

պատ ճա ռա բան ված եւ հա վա սա րակշռ ված զի ջում ներ, ո րոնք հիմ նա վոր վում են 

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո Ս տա լի նի կող մից թույլ տրված 

մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի վե րաց ման անհ րա ժեշ տութ-

յամբ:

1991թ. Բո րիս Ել ցի նը ՀՍԿ-2 պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում ԱՄՆ-ին ա ռա-

ջար կեց զի նա թափ ման ա վե լի խո րը ծրա գիր եւ Ռու սաս տա նի զին ված ու ժե րի 

վրա ա վե լի բաց վե րահս կո ղութ յուն (‹‹ Բաց երկն քի մա սին պայ մա նա գիր››՝ ըն-

դուն ված ԵԱՀԽ-ի կող մից 1992թ. մար տի 24-ին): Ել ցի նի ‹‹Ա մե րիկ յան փա թե թը›› 

հիմ նա վոր ված չէր աշ խար հա քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ: Այն ԽՍՀՄ-ում 

պե տա կան հե ղաշրջ մանն ա ջակ ցե լու ‹‹գինն›› էր: Սա տա րե լով Ել ցի նին՝ ԱՄՆ-ը 

դար ձավ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի մե ծա ծա վալ խախտ ման մաս նա կից, ո րը հան-

գեց րեց մի ամ բողջ շարք տա րա ծաշր ջա նա յին պա տե րազմ նե րի: Մի ջազ գա յին 

հա րա բե րութ յուն նե րի ամ բողջ հա մա կար գը ԽՍՀՄ-ի եւ սո ցիա լիս տա կան Հա-

րավս լա վիա յի ա նօ րի նա կան տար բա ժան ման պա տան դը դար ձավ: Բո րիս Ել-

ցի նը, սա կայն, չկա րո ղա ցավ կա տա րել մի ջու կա յին զի նա թափ ման ո լոր տում 
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ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րից ոչ մե կը եւ հաս նել ԱՄՆ-ի հետ կնքած պայ-

մա նագ րե րի վա վե րաց մա նը:

Վ լա դի միր Պու տի նը` դառ նա լով Բո րիս Ել ցի նի ժա ռան գոր դը, վա վե րաց րեց 

ՀՍԿ-2 եւ ‹‹ Բաց երկն քի›› վե րա բեր յալ պայ մա նագ րե րը եւ ա ռա ջար կեց ԱՄՆ-ին 

ռազ մա վա րա կան հար ձա կո ղա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի էլ ա վե լի խո րը զի-

նա թա փում ( Ռազ մա վա րա կան հար ձա կո ղա կան պո տեն ցիալ նե րի կրճատ ման 

մա սին պայ մա նա գիր եւ ՀՍԿ-3): Պաշտ պա նա կան ծախ սե րի կրճատ ման հաշ վին 

Վ լա դի միր Պու տի նը 2000-2008թթ. ա վե լաց րեց սո ցիա լա կան ո լոր տի ծախ սե րը 

եւ վե րա դարձ րեց մի ջազ գա յին փո խառ նութ յուն նե րի գծով պարտ քե րը: Պու տի նի 

‹‹զի նա թափ ման փա թե թը›› կազմ վում էր երկ րում իշ խա նութ յան կենտ րո նաց-

ման քա ղա քա կա նութ յան եւ ԱՄՆ-ին ար ված ար տա քին քա ղա քա կան զի ջում նե-

րի հա վա սա րակշռ ման օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տութ յան ազ դե ցութ յան պայ ման նե-

րում: Այս փա թե թը ԱՄՆ-ի վար չա կար գի հան դեպ Պու տի նի լո յա լութ յան ‹‹գինն›› 

է: Նա ռուս-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րից քա ղեց ա մեն հնա րա վո րը սե փա-

կան իշ խա նութ յան ամ րապնդ ման հա մար, սա կայն եր կի րը մո տե ցավ այն սահ-

մա նագ ծին, ո րից հե տո կա րող էր լիո վին կորց նել հա մաշ խար հա յին պե տութ յան 

կար գա վի ճա կը:

   

Աղ յու սակ 5. ԽՍՀՄի/ Ռու սաս տա նի զի նա թափ ման քա ղա քա կա նութ յան 

ազ դե ցութ յու նը ներ քա ղա քա կան ի րադ րութ յան վրա

Ար տա քին քա ղա քա կան 
ի րա դար ձութ յուն

Ներ քա ղա քա կան
ի րա դար ձութ յուն

Ներ քա ղա քա կան
փո փո խութ յուն

1987 թ. դեկ տեմ բե րի 8
Մի ջին եւ փոքր հե ռա-
հա րութ յան հրթիռ նե րի 
ոչն չաց ման մա սին պայ մա-
նագ րի կնքում
       
        

1988-1990-ա կան թթ.
Հա յաս տա նում, Վ րաս-
տա նում, Մոլ դո վա յում եւ 
Մերձ բալթ յան հան րա պե-
տութ յուն նե րում ազ գա յին-
ժո ղովր դա վա րա կան շար-
ժում նե րի ձե ւա վո րու մը եւ 
իշ խա նութ յան գա լը

1989-1990-ա կան թթ.
1990թ. մարտ-ապ րիլ 
ա միս նե րին Վ րաս տա նի, 
Հա յաս տա նի, Մոլ դո վա յի 
եւ Մերձ բալթ յան հան րա-
պե տութ յուն նե րի կող մից 
ան կա խութ յան հռչա կագ-
րե րի ըն դու նում

ԽՍՀՄ-ում սահ մա նադ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցում, բազ մա-
կու սակ ցա կան հա մա կար-
գի ներ մու ծում, ԽՍՀՄ 
նա խա գա հի ընտ րութ յուն-
նե րի անց կա ցում   
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1991թ. հու լի սի 31
Հար ձա կո ղա կան սպա ռա-
զի նութ յուն նե րի կրճատ-
ման մա սին (ՀՍԿ-1) պայ-
մա նագ րի կնքում

1991թ. օ գոս տո սի 19
Պե տա կան հե ղաշրջ ման 
փորձ. Ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի պե տա կան կո-
մի տեի ձե ւա վո րում եւ վեց 
ամ սով ար տա կարգ դրութ-
յուն մտցնե լու փորձ

1991թ. օ գոս տո սի 23-25
ՌՍՖՍՀ կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան գոր ծու-
նեութ յան դա դա րե ցում եւ 
կու սակ ցութ յան սե փա կա-
նութ յան ազ գայ նա ցում

1991թ. սեպ տեմ բե րի 6
ԽՍՀՄ-ից Էս տո նիա յի, 
Լատ վիա յի, Լիտ վա յի ա նօ-
րի նա կան ան ջա տում   

_____

1991թ. նո յեմ բե րի 6
ՌՍՖՍՀ նա խա գա հի հրա-
մա նա գի րը ՌՍՖՍՀ կոմ-
կու սի գոր ծու նեութ յու նը 
դա դա րեց նե լու մա սին

1991թ. դեկ տեմ բե րի 8-21
Միու թե նա կան տասն մեկ 
հան րա պե տութ յուն նե րի 
մի ջեւ ԱՊՀ-ի ստեղծ ման 
մա սին պայ մա նա գի րը չեղ-
յալ ճա նա չե լու մա սին պայ-
մա նագ րի կնքում

  1991թ. դեկ տեմ բե րի 26
ԽՍՀՄ նա խա գա հի հրա-
ժա րա կա նը եւ մի ջու կա յին 
զեն քի վե րահս կո ղութ յան 
ա նօ րի նա կան փո խան ցու-
մը Ռու սաս տա նի նա խա-
գա հին

ԽՍՀՄ-ից միու թե նա կան 
հան րա պե տութ յուն նե րի 
ա նօ րի նա կան ան ջա տում

1993թ. հուն վա րի 3
Հար ձա կո ղա կան սպա ռա-
զի նութ յուն նե րի հե տա գա 
կրճատ ման մա սին (ՀՍԿ-2) 
պայ մա նագ րի կնքում

ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր-
դի ար ձա կում

Նոր Սահ մա նադ րութ յան 
ըն դու նում: Բ նակ չութ յան 
քա ղա քա կան, քա ղա քա-
ցիա կան, տնտե սա կան, 
սո ցիա լա կան եւ մշա կու-
թա յին ի րա վունք նե րի 
զգա լի սահ մա նա փա կում

2000թ. ապ րի լի 8
Ռու սաս տա նի կող մից 
Հար ձա կո ղա կան սպա ռա-
զի նութ յուն նե րի հե տա գա 
կրճատ ման մա սին (ՀՍԿ-2) 
պայ մա նագ րի վա վե րա-
ցում

2002թ. մա յի սի 24
Ռազ մա վա րա կան հար-
ձա կո ղա կան պո տեն ցիալ-
նե րի կրճատ ման մա սին 
պայ մա նագ րի կնքում

2000թ. մարտ
Վ լա դի միր Պու տի նի՝ Ռու-
սաս տա նի նա խա գահ 
ընտր վե լը

Սահ մա նադ րա կան փո-
փո խութ յուն ներ՝ ուղղ ված 
քա ղա քա կան հա մա կար գի 
եւ դաշ նութ յան սուբ յեկտ-
նե րի նկատ մամբ հսկո-
ղութ յան սահ ման մա նը
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2010թ. ապ րի լի 8
Ռազ մա վա րա կան հար-
ձա կո ղա կան սպա ռա զի-
նութ յուն նե րի կրճատ ման 
մա սին  (ՀՍԿ-3) պայ մա-
նագ րի կնքում

2011թ. սեպ տեմ բեր
Պու տի նի եր րորդ ա ռա-
ջադ րու մը նա խա գա հի 
պաշ տո նում

2012թ. դեկ տեմ բեր
Սահ մա նադ րա կան բա-
րե փո խում նե րի ծրագ րի 
ա ռաջ քա շում՝ ուղղ ված 
քա ղա քա կան գոր ծու-
նեութ յան ա զա տա կա-
նաց մա նը եւ դաշ նութ յան 
սուբ յեկտ նե րի ինք նա վա-
րութ յան մե ծաց մա նը

 

Ռուսաստանը վերջին սահմանագծի մոտ

ԱՄՆ-ի եւ  Ռու սաս տա նի մի ջեւ ռազ մա քա ղա քա կան ա պա հա վա սա րակշ ռու մը 

մո տե նում է մի վի ճա կի, երբ ԱՄՆ-ը կա րող է դա դա րեց նել  Ռու սաս տա նի ռազ մա-

կան հնա րա վո րութ յուն նե րի` որ պես իր ազ գա յին անվ տան գութ յա նը սպառ նա-

ցող գոր ծո նի, դի տար կու մը: Կ լի մա յի փո փո խութ յուն նե րը,  Սա ռուց յալ օվ կիա նո-

սի սա ռույց նե րի հա լոց քը մո տեց նում են  Ռու սաս տա նի հյու սի սա յին սահ մա նին: 

Այս հան գա մանքն ար դիա կա նաց նում է ռու սա կան ռազ մա ծո վա յին նա վա տոր մի 

վե րածնն դի խնդի րը:  Պու տին յան վար չա կարգն այ լեւս չի կա րող ան տե սել երկ-

րի ռազ մա վա րա կան նե րու ժը վե րա կանգ նե լու հա մար նրա պա շա րա մի ջոց նե րի 

մո բի լի զաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Ռու սաս տա նի ռազ մա կան հնա րա վո րութ-

յուն նե րի ար ժեզրկ ման խնդրին իշ խա նութ յան ար ձա գան քը պաշ տո նա կան ծախ-

սե րի ա վե լա ցումն էր եւ հետ խորհր դա յին տա րած քի երկր նե րից հա մա դաշ նութ-

յան ստեղծ ման փոր ձը: 

Եվ րա սիա կան միութ յան ստեղծ ման գա ղա փա րը դար ձավ  Ռու սաս տա նի հար-

կադր ված հա կազ դե ցութ յու նը:  Մեծ տե րութ յան եւ տա րա ծաշր ջա նա յին երկր նե-

րի՝  Ղա զախս տա նի եւ  Բե լա ռու սի միա վո րու մը հա մա դաշ նա յին միութ յան մեջ չեն 

կա րող բա րե լա վել մեծ տե րութ յան վի ճա կը: 

Ան հա վա տա լի եւ հան ցա գործ ե սա կենտ րո նութ յու նը, ո րը ցու ցադ րեց ել ցին յան 

ժա մա նա կաշր ջա նի  Ռու սաս տա նը նախ կին ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ, 

մե կընդ միշտ խախ տեց նրանց հա վատն այդ երկ րի մե ծա պե տա կա նութ յան հան-

դեպ:

Այ սօր  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յունն աշ խար հի ա մե նա մեծ ավ տո րի տար, օ լի-

գար խիկ եւ կո ռում պաց ված եր կիրն է:  Մարդ կութ յան պատ մութ յան տե սա նե լի 

ժա մա նա կաշր ջա նում չի ե ղել պե տութ յուն, ո րը պե տա կան իշ խա նութ յան չա րա-

շահ ման չա փով կա րե լի լի նի հա մե մա տել ժա մա նա կա կից  Ռու սաս տա նի հետ: 

 Պե տա կան կա ռա վար ման բա րե փո խու մը եւ ի րա վա հա վա սար դաշ նութ յան ձե ւա-
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վո րու մը  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տի առ ջեւ կանգ նած գլխա վոր խնդիր-

ներն են:  Քա ղա քա կան ու ժե րի՝ այս խնդիր նե րի լու ծու մը գտնե լու ու նա կութ յու-

նից է կախ ված  Ռու սաս տա նի կող մից տե սա նե լի ա պա գա յում մեծ տե րութ յան 

կար գա վի ճա կի պահ պան ման հնա րա վո րութ յու նը:  Ռու սաս տա նի նոր քա ղա քա-

կան մտա ծո ղութ յունն այ սօր ձե ւա վոր վում է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 

ըն դեր քում:  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը կանգ նած են նոր 

մար տահ րա վե րի առ ջեւ: Ն րանք կամ պետք է վե րա փոխ վեն կամ պետք է հե-

ռա նան քա ղա քա կան թա տե րա բե մից նոր քա ղա քա կան ու ժե րի ճնշման ներ քո, 

ո րոնց հա սու նաց ման գոր ծըն թա ցը սկսվել է ա վե լի ու ա վե լի ընդ լայն վող քա ղա-

քա կան շարժ ման ներ սում:

АНДРИАС ГУКАСЯН

Кризис великой державы: причины и следствия

Часть2

Статья обобщает исследование взаимосвязи внешнеполитических шагов СССР, 

а в дальнейшем, России, в сфере ядерного разоружения с внутриполитически-

ми событиями в этих странах. Сопоставление заключённых правительствами 

международных договоров, хода их ратификации с изменениями в составе пра-

вящей олигархии демонстрирует закономерности развития политических про-

цессов. Исследование позволяет выявить причины и следствия кризиса великой 

державы и создаёт фундамент для прогнозирования основных направлений 

дальнейшего развития событий.

ANDRIAS GHOUKASYAN

The Crisis of the Great State: Causes and Effects

Part2

The article reviews the correlation between the international steps taken by the 

USSR (subsequently by Russia) in regard to nuclear disarmament, and the domestic 

political advancements in these countries. The synthesis of the international agree-

ments signed by the governments—along with the ratification process—and the shifts 

in the structure of the ruling oligarchy demonstrates that the evolvement of political 

processes conform to natural laws. The research provides an opportunity to reveal 

the causes and effects of the great state’s crisis, and to lay down a foundation for 

forecasting the main paths of developments.
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Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր`
WIKILEAKSի գաղտնազերծած փաստաթղթերի լույսով

ԱՐՄԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
 Պատմական գիտությունների դոկտոր

Ադր բե ջա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ կա րե ւոր նյու թեր 

գաղտ նա զերծ վե ցին Ջ.Ա սան ժի կող մից` Wikileaks ա նու նը կրող կայ քե րի մի ջո-

ցով1: Այդ փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են Բաք վում ԱՄՆ-ի 

դես պա նի եւ այլ դի վա նա գետ նե րի գաղտ նի գրագ րութ յու նը, վե րա բե րում են 

2006-2010 թվա կան նե րին եւ տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում այն պի սի հար-

ցե րի մա սին, ինչ պի սիք են Թուր քիա յի, ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Վ րաս տա նի, Ի րա նի եւ Իս-

րա յե լի հետ Ադր բե ջա նի հա րա բե րութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա-

ղի խնդրի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի շուրջ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ 

Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի միջ նոր դա վոր ված բա նակ ցութ յուն նե րը:

Ընդ հա նուր առ մամբ` գաղտ նա զերծ վել են Բաք վի ա մե րիկ յան դես պա նութ-

յու նից ու ղարկ ված ա վե լի քան 1,5 հա զար նա մակ ներ, ո րոնց մի զգա լի մա սը 

վե րա բե րում է վե րո հիշ յալ խնդիր նե րին: Կան նաեւ պար զա պես տե ղե կատ վա-

կան նա մակ ներ ու վեր լու ծութ յուն ներ: Յու րա քանչ յուր նա մակ ա վարտ վում է 

մեկ նա բա նութ յամբ, որ տեղ հե ղի նա կը (դես պա նը) ներ կա յաց րա ծից հե տո տա-

լիս է սե փա կան կար ծի քը, ո րը եւս կա րե ւոր է ի րա վի ճա կի գնա հատ ման հա մար: 

Փաս տաթղ թե րի մի զգա լի մա սում ակն հայտ է այն ի րո ղութ յու նը, որ ադր բե ջան-

ցի պաշ տոն յա ներն այս կամ այն տե սա կետն ար տա հայ տել են գլխա վո րա պես 

ԱՄՆ-ի հա մար ցան կա լի տրա մա բա նութ յան մեջ, որն ա մե րի կա ցի դի վա նա գետ-

նե րը մի քա նի տող մեկ նա բա նութ յամբ վեր լու ծում են:

Ս տո րեւ քննութ յան են առն ված հիմ նա կա նում այն նյու թե րը, ո րոնք, օ րա կար-

գա յին լի նե լով Ադր բե ջա նի հա մար, մեծ կա րե ւո րութ յուն են ներ կա յաց նում նաեւ 

ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան տե սանկ յու նից եւ նո րութ յուն են պա րու նա-

կում:

* * *
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ԱդրբեջանըեւԹուրքիան: Իր դաշ նա կից Թուր քիա յի հան դեպ 2006-2010թթ. 

Ադր բե ջա նը վա րել է եր կա կի քա ղա քա կա նութ յուն: Խն դիրն այն է, որ երկ կողմ 

հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց` եր կու պե տութ յուն նե րի շփում-

նե րում զգա լի տե ղատ վութ յուն նկատ վեց 2007թ.-ից, երբ Ադր բե ջա նում սկսե ցին 

«վտանգ զգալ» Թուր քիա յում իս լա մա կա նութ յան խո րա ցու մից, եւ 2009թ.-ից, 

երբ սկզբում հայ տա րար վեց հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ-

ման գոր ծըն թա ցի մա սին, իսկ այ նու հե տեւ կնքվե ցին հա մա պա տաս խան 2 ար-

ձա նագ րութ յուն ներ:

Կապ ված Թուր քիա յում իս լա մա կա նութ յան խո րաց ման հետ` Ադր բե ջա նի նա-

խա գահ Իլ համ Ա լիե ւը ԱՄՆ դես պա նին ա սել է, որ «իս լա մա ցու մը Թուր քիա յում 

շատ վտան գա վոր է մեզ (ի մա` Ադր բե ջա նի-Ա.Ե.) հա մար: Այն ա վե լի վտան գա վոր 

է, քա նի նմա նա տիպ զար գա ցում ներն Ի րա նում»: Ա լիե ւի ա սե լով` ե թե այ սօր հա-

մա պա տաս խան քայ լեր չձեռ նարկ վեն, 15-20 տա րի անց նմա նա տիպ ի րա վի ճակ 

կստեղծ վի նաեւ Ադր բե ջա նում: Նա եվ րո պա կան ին տեգ րումն ու կա յուն զար գա-

ցու մը դի տար կում է որ պես քա ղա քա կան իս լա մի դեմ պայ քա րի գլխա վոր կռվան: 

Շատ «թուր քա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ վար կա բե կել են ի րենց», «Էր դո ղա-

նը հիա նա լի մարդ է, բայց իս լա միստ է, ո րը խնդիր է»,-ա սել է նա2: Ակն հայտ է, 

որ Ի.Ա լիե ւը ոչ թե վա խե ցած է քա ղա քա կան իս լա մի տա րա ծու մից, այլ փոր ձում 

է օգ տա գոր ծել դրա հե ռան կա րը սե փա կան «աշ խար հիկ» իշ խա նութ յան վար կը 

բարձ րաց նե լու նպա տա կով:

Երբ 2009թ. ապ րի լի 22-ին հայ տա րար վեց հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն-

նե րի բա րե լավ ման «ճա նա պար հա յին քար տե զի» մա սին, Ադր բե ջա նում հսկա յա-

կան աղ մուկ բարձ րա ցավ: Ա մե նա բարձր մա կար դակ նե րով ան մի ջա պես սկսե ցին 

խո սել այն մա սին, որ Թուր քիան դա վա ճա նել է Ադր բե ջա նին, նրա ղե կա վար նե րը 

խա բել են Ի.Ա լիե ւին, որ վեր ջինս այ լեւս չի հա վա տում նրանց, որ նրանք պատ մա-

կան սխալ են գոր ծել եւ որ դրա պատ ճա ռով լուրջ վնաս ներ կկրեն անվ տան գութ-

յան, տնտե սութ յան եւ է ներ գե տի կա յի բնա գա վառ նե րում նրանց մի ջեւ գո յութ յուն 

ու նե ցող սերտ կա պե րը: «Ն րանք ա մեն ինչ ա նում են ոչն չաց նե լու է ներ գե տիկ հա-

մա գոր ծակ ցութ յու նը»,- ա սել է Ա լիե ւը ԱՄՆ դես պա նին: Թուր քիան իր քայ լե րով 

կկորց նի Ադր բե ջա նը, այ նու հե տեւ Կենտ րո նա կան Ա սիան, ինչ պես նաեւ «թուր-

քա կան հա մե րաշ խութ յու նը»: ԱՄՆ ներ կա յա ցու ցիչ Մ.Բ րայ զան նրան հա մո զել 

է մեկ նել Ս տամ բուլ, ուր ժա մա նե լու է նաեւ ԱՄՆ պետ քար տու ղար Հ.Ք լին թո նը, 

սա կայն Ա լիեւն ա սել է, որ թուր քե րը դա կդի տար կեն որ պես հա մա ձայ նութ յան 

նշան: Միայն այն դեպ քում, երբ հայ-թուր քա կան սահ մա նի բա ցու մը եւ ԼՂ հիմ-

նախնդ րի լու ծու մը դրվեն զու գա հեռ հար թութ յուն նե րի վրա եւ դի տարկ վեն մեկ 
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փա թե թի մեջ, ո րը թույլ չի տա ՀՀ ղե կա վա րութ յա նը որ դեգ րել ոչ կա ռու ցո ղա կան 

մո տե ցում, Ադր բե ջա նը կրկին պատ րաստ կլի նի հա մա գոր ծակ ցութ յան3: Այ սինքն` 

ե թե փոր ձենք վեր լու ծել այդ միտ քը, կստաց վի, որ շրջա փա կու մը շա րու նա կե լը 

ՀՀ-ին կդարձ նի ա վե լի կա ռու ցո ղա կան:

Բայց կա րե ւորն այն է, որ այդ միտ քը փոր ձում են «պար տադ րել» ԱՄՆ-ին: Ս տո-

րեւ կտես նենք, որ Բ րայ զան է Ա լիե ւին փո խան ցել այն տե ղե կութ յու նը, որ Թուր-

քիան պատ րաս տա կամ է կա սեց նել հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն-

թա ցը, ե թե ՀՀ-ն ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման հար ցում որ դեգ րի ոչ կա ռու ցո ղա կան 

դիր քո րո շում4: Դա կա րե լի է վե րագ րել ԱՄՆ-ի ձգտմա նը` պահ պա նե լու թուրք-

ադր բե ջա նա կան սերտ հա րա բե րութ յուն նե րը5, սա կայն, կա րե լի է վստա հա բար 

ա սել, որ Ադր բե ջա նի պնդում նե րը «տեղ են հա սել», եւ Բ րայ զա յի հետ զրույ ցից 

հե տո Ա լիեւն այդ հար ցում ա վե լի է կոշ տաց նե լու իր դիր քո րո շու մը: Պա տա հա-

կան չէ, որ Թուր քիա յի վրա հա վել յալ ճնշում գոր ծադ րե լու հա մար ան մի ջա պես 

հայ տա րար վեց, որ Ադր բե ջա նը գա զի տա րան ցիկ փո խադր ման վե րա բեր յալ բա-

նակ ցութ յուն ներ է վա րում ՌԴ-ի հետ6:

Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն ներն ա րագ ար ձա գան քե ցին Ադր բե ջա նի սուր հայ-

տա րա րութ յուն նե րին: Թուր քիա յի վար չա պետ Էր դո ղա նը մա յի սի 13-ին մեկ նեց 

Բա քու, որ տեղ նշեց, որ հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը` 

մաս նա վո րա պես սահ մա նի բա ցու մը, եւ ԼՂ խնդրի կար գա վո րու մը` մաս նա վո-

րա պես ՀՀ կող մից «օ կու պաց ված» ադր բե ջա նա կան տա րածք նե րի վե րա դար ձը, 

ի րենք տես նում են մեկ փա թե թի մեջ: Ընդ ո րում` ՀՀ-ն նախ պետք է այդ տա-

րածք նե րից դուրս բե րի իր զոր քե րը: Ա լիեւն Էր դո ղա նի այդ հայ տա րա րութ յու նը 

հա մա րեց «հրա շա լիո րեն հստակ»7:

Սա կայն, չնա յած դրան, հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման 

գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վեց, իսկ հոկ տեմ բե րի 10-ին Ց յու րի խում ստո րագր վե ցին 

հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րութ յուն նե րը: Ա մե րի կա ցի դի վա նա գե տը հայտ-

նում է, որ այս ան գամ Ադր բե ջա նը բա վա կան հան գիստ ար ձա գան քեց այդ ի րա-

դար ձութ յա նը եւ, բա ցի Ղա րա բա ղի ա զա տագր ման կազ մա կեր պութ յու նից, ո րը 

մի փոք րիկ ցույց կազ մա կեր պեց Թուր քիա յի դես պա նա տան առ ջեւ, ո րե ւէ էա-

կան հա կազ դե ցութ յուն չդրսե ւո րեց: Նա նշում է, որ պե տութ յան քա ղա քա կան 

կյան քում չնչին դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցող խորհր դա րա նում քննար կում կազ-

մա կերպ վեց, որ տեղ բո ղոք ար տա հայտ վեց ոչ միայն Թուր քիա յի, այ լեւ ԱՄՆ-ի 

դեմ, ո րի պետ քար տու ղար Հ.Ք լին թո նը, ըստ քննարկ ման մաս նա կից նե րի, ե թե 

կա րո ղա ցավ ճնշում ի րա կա նաց նել Թուր քիա յի վրա, ա պա ի զո րու է նույնն ա նել 

նաեւ ՀՀ-ի դեպ քում, որ պես զի վեր ջինս ա զա տի «ադր բե ջա նա կան տա րածք նե-
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րը»: Ա լիեւն այդ առն չութ յամբ հույս է հայտ նել, որ ար ձա նագ րութ յուն նե րը չեն 

վա վե րաց վի Թուր քիա յի կող մից, մին չեւ ՀՀ-ն ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման հար ցում 

էա կան զի ջում ներ չա նի:

Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Ադր բե ջա նում ար դեն տեղ յակ էին, թե ին չու է Թուր-

քիան ստո րագ րել ար ձա նագ րութ յուն նե րը եւ ինչ է պատ րաստ վում ա նել դրա նից 

հե տո: Ադր բե ջա նում կար ծում են, որ ստո րագր ման ե րեք պատ ճառ կա. ա) Եվ-

րա միութ յան ան դա մագր ման պա հանջ նե րից մե կի կա տա րում, բ) ԱՄՆ-ի կող մից 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ մա նը հա կազ դե ցութ յուն եւ գ) ՀՀ-ն ՌԴ-ի ազ դե-

ցութ յու նից հա նե լու նպա տակ, ո րը թե լադ րում է ԱՄՆ-ը8:

Չ նա յած դրան, Ադր բե ջա նը հե տա գա յում եւս ո րոշ քայ լեր ձեռ նար կեց` ճնշում 

գոր ծադ րե լու Թուր քիա յի վրա: Ըստ գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րից մե կի 

(2010թ.), Ա լիեւն ա սել է, որ Ադր բե ջա նը Թուր քիա յի խոր հուրդ նե րի ու ազ դե ցութ-

յան կա րի քը չու նի եւ դեմ է, որ Թուր քիան, ի հա շիվ ադր բե ջա նա կան գա զի, փոր-

ձում է վե րած վել է ներ գե տիկ կենտ րո նի: Դ րա պատ ճա ռով Ադր բե ջա նը նույ նիսկ 

ցան կա նում էր գա զի ար տա հան ման վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր կնքել Ռու սաս-

տա նի հետ9:

Այս տեղ հարկ է անդ րա դառ նալ թուրք-ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե-

րում շա հե րի փոխ կա պակց վա ծութ յունն ար տա ցո լող եւս 2 ի րո ղութ յան, ո րոնք 

հաշ վի են առն վում ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տութ յան կող մից: Ինչ պես 2009թ. գրում 

է ԱՄՆ դես պա նը, Թուր քիան Ադր բե ջա նը դի տար կում է նաեւ իբ րեւ զեն քի վա-

ճառ քի մեծ շու կա, թե պետ Ադր բե ջա նում դա օգ տա գոր ծում են փո ղեր լվա նա լու 

հա մար10: Իր հեր թին` Ադր բե ջա նը փոր ձում է օգ տա գոր ծել թուր քա կան սփյուռ-

քը: Թուր քա կան սփյուռ քի հետ կա պե րը սեր տաց նե լուն էր ուղղ ված 2008թ. մար-

տի 27-28-ը Բեռ լի նում անց կաց ված` «Աշ խար հի ադր բե ջան ցի նե րի եւ թուր քե րի 

սփյուռք նե րի խմբե րի» հան դի պու մը, ո րի ա ռանց քում հա մա տեղ հա կա հայ կա-

կան գոր ծու նեութ յան ուր վագ ծումն էր11:

Ադրբեջանը եւՌԴն: Վեր ջին տա րի նե րին ՌԴ նկատ մամբ Ադր բե ջա նի վե-

րա բեր մուն քը մե ծա պես կախ ված է ե ղել ՀՀ-ի հետ նրա հա րա բե րութ յուն նե րից: 

Ադր բե ջա նում հատ կա պես կա րե ւո րել են Անդր կով կա սում ՌԴ աշ խար հա քա ղա-

քա կան շա հե րը, այդ շա հե րի հա մա տեքս տում ՀՀ-ի դե րա կա տա րութ յու նը եւ ԼՂ 

հար ցի լուծ ման մեջ դրանց ազ դե ցութ յու նը: Ադր բե ջա նում կար ծում են, որ ՌԴ-ն 

հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում հետ խորհր դա յին պե տութ յուն նե րին` ձգտե լով 

վեր ջին նե րում տա րա ծել իր ազ դե ցութ յու նը: Մաս նա վո րա պես` ՌԴ-ն հեն վում է 

խորհր դա յին շրջա նում ձե ւա վոր ված այն պի սի ընդ հան րութ յուն նե րի վրա, ինչ պի-

սիք են լեզ վա կա նը, մշա կու թա յի նը եւ տնտե սա կա նը: ՌԴ-ն Անդր կով կա սում ու նի 
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իր հե նա րա նը` ի դեմս ՀՀ-ի, ինչ պես նաեւ Ադր բե ջա նի վրա ճնշում ներ բա նեց նե լու 

հա մար օգ տա գոր ծում է ԼՂ խա ղա քար տը: Ն րան բո լո րո վին ձեռն տու չէ այդ հար-

ցի ա րագ կար գա վո րու մը, ուս տի այն ձգձգում է: ՌԴ նա խա գահ Դ. Մեդ վե դե ւը 

փորձ կա տա րեց գլխա վոր դեր ստանձ նե լու ԼՂ հար ցի կար գա վոր ման մեջ, ո րը 

նրան ո րոշ ժա մա նակ հա ջող վեց: ԱՄՆ դես պա նի հետ զրույ ցում Ի.Ա լիե ւը նշել է, 

որ ե թե ՌԴ-ն ցան կա նում է հար ցի կար գա վո րում, ա պա նա բո լոր հնա րա վո րութ-

յուն ներն ու նի ճնշե լու ՀՀ-ի վրա, սա կայն խու սա փում է: Ա վե լին` ամ րապն դե լով 

իր ներ կա յութ յու նը ՀՀ-ում եւ նրան փո խան ցե լով հսկա յա կան քա նա կութ յամբ 

զենք ու զի նամ թերք, ՀՀ ղե կա վա րութ յա նը դարձ նում է պա կաս կա ռու ցո ղա կան: 

Նա մա կին կից մեկ նա բա նութ յան մեջ ԱՄՆ դես պա նը գրում է, որ Ադր բե ջա նի վրա 

ճնշում բա նեց նե լու հա մար ՌԴ-ն  ու նի կա րե ւոր լծակ ներ: Մաս նա վո րա պես` ՌԴ-

ում ապ րում եւ աշ խա տում են 1-2 մլն  ադր բե ջան ցի միգ րանտ ներ, Ադր բե ջա նի 

գյու ղա ցի ներն ի րենց ար տադ րան քի մի մասն ի րաց նում են ՌԴ-ում, եւ Մոսկ վա-

յում գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում մի քա նի մե ծա հա րուստ ադր բե ջան ցի ներ, 

ո րոնք կա պեր ու նեն Ադր բե ջա նի նա խա գա հի հետ:

Ադր բե ջա նի նկատ մամբ ՌԴ-ն  ու նի մի կա րե ւոր հա վակ նութ յուն: Խոս քը ադր-

բե ջա նա կան նավ թի եւ գա զի ար տա հան ման «մի ջանց քի» մա սին է: Նավ թի եւ 

գա զի հար ցում կրե լով ցա վա լի պար տութ յուն (ադր բե ջա նա կան նավ թը սկսեց 

ար տա հան վել Բա քու-Թ բի լի սի- Ջեյ հան նավ թա մու ղով, իսկ գա զը` Բա քու-Թ բի-

լի սի-Էրզ րում գա զա մու ղով), ՌԴ-ն սկ սեց իր ծրագ րե րը կա ռու ցել նո րա հայտ 

ադր բե ջա նա կան « Շահ Դե նիզ-2» գա զի հան քա վայ րի ռե սուր սի վրա` փոր ձե լով 

ի րա կա նաց նել վեր ջի նիս ար տա հա նու մը սե փա կան տա րած քով: Պա հը ճիշտ էր 

ընտր ված: Հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը 

Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յա նը մղե լու էր «վրեժ լու ծե լու» Թուր քիա յի իշ խա նութ-

յու նից, ուս տի ՌԴ-ի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ սկսե ցին բա նակ ցութ յուն ներ « Շահ Դե-

նիզ-2» հան քա վայ րի գա զի ար տա հան ման վե րա բեր յալ: Այդ ա ռու մով, մեկ նա բա-

նութ յան մեջ նշում է ԱՄՆ դես պա նը, Ադր բե ջա նը փոր ձե լու է նաեւ ՌԴ-ին մղել ԼՂ 

խնդրի ադր բե ջա նա մետ լուծ ման12:

2008թ. վրաց-ռու սա կան պա տե րազ մից հե տո, ըստ Բաք վում ԱՄՆ դես պա-

նի, Ադր բե ջա նում սկսե ցին ա վե լի ու ա վե լի ան հանգս տա նալ, որ նման դի պա շար 

ՌԴ-ն կա րող է կի րա ռել նաեւ ի րենց նկատ մամբ, մա նա վանդ որ, ի րենք «սեղմ-

ված» են ՌԴ-ի եւ Ի րա նի մի ջեւ, ո րոնք եր կուսն էլ չեն ցան կա նում Ադր բե ջա նի 

հե տա գա ին տեգ րումն Ա րեւ մուտ քին: ԼՂ հար ցում ՌԴ-ին ձեռն տու է ներ կա յիս 

վի ճա կը, ուս տի Ադր բե ջա նը պատ րաստ է նույ նիսկ չմիջ նոր դա վոր ված, ու ղիղ 

կա պի մեջ մտնե լու ՀՀ-ի հետ, չնա յած վեր ջինս օգտ վում է ՌԴ-ի նմա նօ րի նակ 
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դիր քո րո շու մից13: Այդ «պատ րաս տա կա մութ յու նը» բխում է հա կա մար տութ յան` 

հնա րա վոր ռազ մա կան ճա նա պար հով լուծ ման դեպ քում ՌԴ-ի ուղ ղա կի կամ 

ա նուղ ղա կի մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռե լու ցան կութ յու նից:

2009թ. փետր վա րին ԱՄՆ դես պա նը հա վաս տի աղբ յուր նե րից պար զում է, որ 

ՌԴ-ն հա տուկ ծրա գիր է մշա կել իր ազ դե ցութ յան ներ քո պա հե լու մո տա կա հա րե-

ւան նե րին` մաս նա վո րա պես Ադր բե ջա նին, ո րի` Ա րեւ մուտ քին ին տեգր վե լու քա-

ղա քա կա նութ յու նը ՌԴ իշ խա նութ յուն նե րին դուր չի գա լիս: 2008թ. Բաք վում ՌԴ 

դես պանն ա սել է, որ Ռու սաս տա նի հա մար այդ պա հին Ադր բե ջա նը «ա ռաջ նա-

յին հե տաքրք րութ յուն» ներ կա յաց նող պե տութ յուն է: ԱՄՆ դես պա նի կար ծի քով` 

Ադր բե ջա նը ՌԴ-ում ըն կալ վում է որ պես մի պե տութ յուն, ո րը կա րող է խան գա րել 

նրա «է ներ գե տիկ դո մի նան տութ յա նը»14: Ըստ ԱՄՆ դես պա նի, 2009թ. սկզբին 

Ադր բե ջա նը տե ղե կութ յուն տա րա ծեց, որ Գ յում րիում տե ղա բաշխ ված ռու սա կան 

ռազ մա հե նա կե տից ՀՀ զին ված ու ժե րին է փո խանց վել 800 մլն դո լա րի ռազ մամ-

թերք, այդ թվում` տան կեր, զե նի թահր թի ռա յին հա մա կար գեր եւ այլն: Ն րանք 

Բաք վում ՌԴ դես պա նութ յու նից հար ցում կա տա րե ցին, ո րը հեր քեց տե ղե կութ-

յու նը: Կից մեկ նա բա նութ յան մեջ դես պա նը գրում է, որ ինքն ան հա վա նա կան է 

հա մա րում նման փո խան ցու մը, սա կայն ե թե դա ճիշտ է, կա րող է փոխ վել ու ժե րի 

հա վա սա րակշ ռութ յու նը: Այն պես որ, ՌԴ-ի հերք մամբ պատ մութ յու նը չի ա վարտ-

վում, եւ նա` որ պես ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ, պետք է պար զա բա նի, 

թե ինչ է տե ղի ու նե ցել15:

Փաս տո րեն ԱՄՆ-ում այն քան էլ հա վատ չեն ըն ծա յում Ադր բե ջա նի այ դօ րի նակ 

հայ տա րա րութ յուն նե րին` կան խազ գա լով, որ դրանք ուղղ ված են դաշ նա կից 

Ադր բե ջա նին «կորց նե լու հե ռան կա րի» ցու ցադր մամբ ԱՄՆ-ից ինչ-ինչ զի ջում ներ 

կոր զե լուն:

ԱդրբեջանըեւԱՄՆը: Ա մե րի կա ցի դի վա նա գետ նե րի գրագ րութ յու նից պարզ-

վում է, որ երկ կողմ բա նակ ցութ յուն նե րի, զրույց նե րի եւ քննար կում նե րի ըն թաց-

քում ադր բե ջան ցի պաշ տոն յա նե րը շեշ տը դնում են հե տեւ յա լի վրա.

1. Ադր բե ջանն ԱՄՆ-ի դաշ նա կիցն է:

2. ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման գոր ծում Ադր բե ջա նը հեն վում է ԱՄՆ-ի ազ դե ցութ-

յան վրա:

3. ԱՄՆ-ն Անդր կով կա սում իր քա ղա քա կա նութ յու նը պետք է կա ռու ցի այն ի րո-

ղութ յան վրա, որ ՌԴ-ն  օգ տա գոր ծում է ա մեն հնա րա վո րութ յուն` տա րա ծաշր-

ջա նում իր ազ դե ցութ յան տա րած ման հա մար:

4. ՀՀ-ն ՌԴ-ի դաշ նա կիցն է, ու րեմն ԱՄՆ-ի հա կա ռա կորդ ճամ բա րից է:

5. ԱՄՆ հա յա մետ կոնգ րե սա կան նե րը չպետք է Ադր բե ջա նին թշնա մի դի տեն:
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6. Ադր բե ջա նի հար ցում ԱՄՆ-ը չպետք է կի րա ռի «վրա ցա կան մո դե լը», քա նի որ 

Ադր բե ջա նը այլ կար գի պե տութ յուն է:

Կա րե ւոր է հի շա տա կել Ի.Ա լիե ւի կող մից կի րառ վող մի հնար քի մա սին: ԱՄՆ 

«հա մակ րան քը» շա հե լու հա մար Ադր բե ջանն ա նընդ հատ շա հար կում է ՌԴ-ի 

գոր ծո նը16: Բա ցի դրա նից, որ պես կա նոն, Ա լիե ւը ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րի հետ 

զրույց նե րում ի րեն ներ կա յաց նում է «խիստ ա մե րի կա մետ» դիր քե րից եւ ԱՄՆ-ին 

վա խեց նում ՌԴ «ուր վա կա նով»: Մ յուս կող մից` նա ա սում է (օ րի նակ` 2007թ.), որ 

Ադր բե ջա նում կան հա կաա մե րիկ յան ու ժեր, ո րոնց հա րում են լրագ րող ներ, մտա-

վո րա կան ներ եւ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ: Ե թե ԱՄՆ-ը Ադր բե ջա նին դրա մաշ-

նորհ ներ է տրա մադ րում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց ման հա-

մար, ա պա ՌԴ-ն  եւ Ի րա նը սե փա կան մի ջոց ներն ու նեն ադր բե ջա նա կան հա սա-

րա կութ յան վրա ազ դե ցութ յան հա մար17: Ա սել կու զի, որ ե թե ԱՄՆ-ն «ա ջակ ցում» 

է ՀՀ-ին, դրա նով ադր բե ջա նա կան ո րոշ շրջա նակ նե րի մղում է դե պի ՌԴ եւ Ի րան: 

Այդ ա մե նը ո րոշ ազ դե ցութ յուն թո ղում է: Օ րի նակ` կից մեկ նա բա նութ յան մեջ 

դես պա նը գրում է, որ Ադր բե ջա նի հա սա րա կութ յու նում ա ճում են ԵԱՀԿ Մինս-

կի խմբի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ դժգո հութ յուն ներն ու զեն քի ու ժով ԼՂ-ն  

եւ հա րա կից շրջան նե րը գրա վե լու տրա մադ րութ յուն նե րը: Դես պա նը կար ծում է, 

որ Ադր բե ջա նը լուրջ տա րա ծաշր ջա նա յին դե րա կա տար է, եւ նրա կար ծի քը կա-

րող է ծան րակ շիռ լի նել: Ե թե ԱՄՆ-ը ցան կա նում է հա կա մար տութ յան խա ղաղ 

կար գա վո րում, պետք է հաշ վի առ նի Ադր բե ջա նի ա ճող թե րա հա վա տութ յու նը եւ 

հնա րա վո րութ յուն նե րը` պաշտ պա նե լու սե փա կան շա հե րը18:

Այն, որ ԱՄՆ-ի առ ջեւ Ադր բե ջանն ի րեն ներ կա յաց նում է որ պես տա րա ծաշր-

ջա նում ռու սա կան ազ դե ցութ յան տա րած ման դեմ պայ քա րող պե տութ յուն, շատ 

բա նե րի մա սին է խո սում: Ե թե Թուր քիա յի քա ղա քա կա նութ յան վրա ազ դե ցութ-

յուն գոր ծե լու հա մար Ադր բե ջա նը գա զի ար տա հան ման բա նակ ցութ յուն ներ է 

վա րում ՌԴ-ի հետ, ակն հայ տո րեն ցույց է տա լիս, եւ դա ԱՄՆ-ում գի տակ ցում 

են, որ Ադր բե ջա նում այն քան էլ մտա հոգ ված չեն ռու սա կան ազ դե ցութ յան տա-

րած մամբ եւ, ա ռա վել եւս, դրա դեմ պայ քա րով: Սա կայն մի ջազ գա յին պրակ տի-

կա յում գո յութ յուն ու նի շա հե րի սպա սարկ ման բնա գա վա ռը, եւ Ադր բե ջանն ի րեն 

հենց այդ տե սանկ յու նից էլ «ա ռա ջար կում» է ԱՄՆ-ին` ի հար կե, նրա շնոր հիվ ինչ-

ինչ հա ջո ղութ յուն ներ ար ձա նագ րե լու ակն կա լի քով: ԱՄՆ-ը կա րո ղա նում է դա 

օգ տա գոր ծել, սա կայն այդ քա ղա քա կա նութ յունն այն քան էլ վստա հե լի չէ: Ուս տի 

ԱՄՆ-ը փոր ձում է Ադր բե ջա նին իր ու ղեծ րում պա հել` օգ տա գոր ծե լով հա մոզ ման 

տար բեր մի ջոց ներ: Մաս նա վո րա պես` թուրք-հայ կա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի 

ստո րագ րու մից եւ դրա նում ԱՄՆ-ի գլխա վոր դե րա կա տար լի նե լու ի րո ղութ յու-
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Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր`
WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի լույսով

նից խիստ վրդով ված Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան հետ զրույց նե րում ա մե րիկ-

յան դի վա նա գետ նե րի խոս քում հան դի պում են «հա մո զել», «հոր դո րել», «խոր-

հուրդ տալ», «վստա հեց նել» եւ նմա նա տիպ այլ ար տա հայ տութ յուն ներ19:

2007թ. մեկ այլ փաս տաթղ թում Բաք վում ԱՄՆ դես պանն ուղ ղա կիո րեն ներ-

կա յաց նում է ԱՄՆ ար տա քին քա ղա քա կան նպա տակ ներն Անդր կով կա սում: 

Մաս նա վո րա պես` պետք է լուծ վի ԼՂ հիմ նա հար ցը, աշ խու ժա նա Թուր քիա յի 

գոր ծու նեութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում, ին չին կնպաս տի նաեւ ՀՀ-ի հետ հա րա-

բե րութ յուն նե րի բա րե լա վու մը, եւ ՌԴ-ն կ կորց նի իր դե րը տա րա ծաշր ջա նում: 

Մի բան հստա կո րեն աս վել է Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յա նը. Ադր բե ջա նը եւ 

Վ րաս տա նը չեն կա րող լի նել միակ «ա րեւմ տա մետ» պե տութ յուն ներն Անդր կով-

կա սում20: ԱՄՆ դի վա նա գետ ներն այդ պի սով ցույց են տվել, որ ՀՀ-ն  եւս մտնում 

է ի րենց ծրագ րե րի մեջ, եւ այդ ծրագ րե րը ոչ մի կերպ չեն փոխ վի Վ րաս տա նի 

ու Ադր բե ջա նի այն հա վաս տիա ցում նե րից, թե ի րենք են Անդր կով կա սում միակ 

«ա րեւմ տա մետ» պե տութ յուն նե րը:

Հան դի պում նե րից մե կի ժա մա նակ ԱՄՆ դես պա նը փոր ձել է հա մո զել Ի.Ա լիե-

ւին, որ ճնշում ներ չբա նեց նի Թուր քիա յի վրա` կապ ված ՀՀ-ի հետ սահ ման նե րի 

բաց ման հետ, քա նի որ «ա վե լի բաց» Հա յաս տա նը ա վե լի քիչ կախ ված կլի նի 

ՌԴ-ից, եւ կվե րա նա «պա շար վա ծի մեն թա լի տե տը»: Սա կայն Ա լիեւն ա սել է, որ 

Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րի հետ ինքն ա նընդ հատ աշ խա տել է, որ Թուր քիան 

չբա ցի սահ մա նը: Ադր բե ջա նի նա խա գա հը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կար ծում է, որ բա-

ցու մից հե տո էլ Թուր քիան գրկա բաց չի «դի մա վո րի» Հա յաս տա նին: Ա լիեւն ա սել 

է նաեւ, որ 2007թ. նո յեմ բե րից սկսած բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը կա ռու ցո ղա-

կան փու լում է, միայն Լա չի նի հարցն է, որ խան գա րում է: Բա ցի դրա նից, հան-

րաք վեով ԼՂ հար ցի լու ծու մը զուտ ձե ւա կան է, քա նի որ 5 կամ 10 տա րի անց 

տար բե րութ յու նը Ադր բե ջա նի ու Հա յաս տա նի մի ջեւ հսկա յա կան կլի նի, Ադր բե-

ջա նը կդաս վի աշ խար հի զար գա ցած պե տութ յուն նե րի շար քը, եւ ԼՂ-ն  ինք նըս-

տինք յան կձգտի մտնել Ադր բե ջա նի կազ մի մեջ, սա կայն «արդ յո՞ք այդ ժա մա նակ 

Ադր բե ջա նը կցան կա նա ետ ըն դու նել աղ քատ ԼՂ-ն»21: Նա ԱՄՆ դես պա նին փոր-

ձում է հա մո զել, որ չնա յած Միաց յալ Նա հանգ նե րի ջան քե րին, թուրք-հայ կա կան 

բա րե կա մութ յու նը չի կա յա նա, նույ նիսկ ե թե սահ մա նը բաց վի, քա նի որ այդ հար-

ցում էա կան է Ադր բե ջա նի դիր քո րո շու մը: Իսկ վեր ջինս կախ ված է ԼՂ խնդրի 

կար գա վո րու մից:

Հայ-թուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րից 

հե տո, երբ խիստ սրվեց Ադր բե ջա նի վե րա բեր մուն քը Թուր քիա յի նկատ մամբ, 

Բ րայ զան հան դի պեց Ա լիե ւին եւ փո խան ցեց նրան, որ հայ-թուր քա կան հա րա-
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բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծըն թա ցը չի խան գա րե լու ԼՂ խնդրի կար գա-

վոր մա նը, եւ որ Թուր քիան տե ղե կաց րել է ԱՄՆ կա ռա վա րութ յա նը, որ կկա սեց-

նի գոր ծըն թա ցը, ե թե ՀՀ-ն ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման մեջ դառ նա ոչ կա ռու ցո-

ղա կան: Ա լիե ւը նրան ա սել է, որ իր պա հան ջը հե տեւ յալն է. ե թե Մադ րիդ յան 

սկզբունք նե րի ա ռա ջին 4 կե տե րը կա տար վեն22, ա պա Թուր քիան «կա րող է» 

բա ցել սահ մա նը23:

Այս պի սով` Ադր բե ջան-ԱՄՆ հա րա բե րութ յուն նե րում չկա միան շա նա կութ յուն: 

Ակն հայտ է Ադր բե ջա նի պա հանջ նե րը չա փա վո րե լու, ինչ պես նաեւ նրա քա ղա-

քա կա նութ յու նը սե փա կան գե րա կա յութ յուն նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու` 

ԱՄՆ-ի ձգտու մը: Ադր բե ջա նը փոր ձում է այդ գե րա կա յութ յուն նե րի մեջ «տե ղա վո-

րել» սե փա կան շա հը, բայց ա պարդ յուն:

ԱդրբեջանըեւՎրաստանը: Վ րաս տա նը միակ եր կիրն է, ո րի հետ Ադր բե ջա նը 

2006-2010թթ. չի ու նե ցել ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րի հա մար հե տաքրք րութ յուն ներ-

կա յաց նող խնդիր` Պետ դե պար տա մենտ տվյալ ներ փո խան ցե լու ա ռու մով: Բա-

ցա ռութ յուն են կազ մել 2 խնդիր, ո րոնք ուղ ղա կի կապ չու նեն վրաց-ադր բե ջա նա-

կան հա րա բե րութ յուն նե րի հետ: Ա ռա ջին` Ադր բե ջա նի պաշ տոն յա նե րը ԱՄՆ դի-

վա նա գետ նե րի առ ջեւ բարձ րաց րել են Ռու սաս տա նի` Վ րաս տան «ներ խու ժե լու» 

հար ցը` նշե լով, որ ՌԴ-ն ներ կա յում վա րում է նա խա հար ձակ ար տա քին քա ղա-

քա կա նութ յուն հա րե ւան տա րա ծաշր ջան նե րում եւ, մաս նա վո րա պես, Անդր կով-

կա սում: Ն կա տի ու նե նա լով ադր բե ջա նա կան նավ թի ար տա հա նու մը Ա րեւ մուտք` 

ի շրջան ցումն ռու սա կան տա րած քի, ինչ պես նաեւ ՌԴ-ի հիմ նա վոր ներ կա յութ-

յու նը ՀՀ-ում, ո րի հետ Ադր բե ջանն ու նի լուրջ խնդիր, ՌԴ-ն ս պառ նա լիք է դար ձել 

Ադր բե ջա նի հա մար: Այս կերպ Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը փոր ձում է բարձ-

րաց նել սե փա կան վար կը` օգ տա գոր ծե լով ռուս-վրա ցա կան հա կա մար տութ յան 

ի րո ղութ յու նը: Երկ րորդ` ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րի հետ զրույց նե րում ադր բե ջան-

ցի պաշ տոն յա նե րը նշել են, որ ի րենց երկ րում չի գոր ծի «վրա ցա կան մո դե լը»24: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, նրանց ան հանգս տաց րել են ավ տո րի տար վար-

չա կար գե րի տա պալ ման` ԱՄՆ-ի քա ղա քա կա նութ յու նը, ինչ պես նաեւ ռու սա մետ 

վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րի դեմ բարձ րա ցած ըմ բոս տութ յանն ԱՄՆ-ի ա ջակ-

ցութ յու նը, որն ա վարտ վեց Սա հա կաշ վի լու թի մի հաղ թա նա կով: Ճիշտ է, Ա լիե ւի 

վար չա կար գը ռու սա մետ չես ան վա նի, սա կայն մյուս կող մից` ԱՄՆ-ում հաս կա-

նում են, որ չնա յած այդ վար չա կար գի բո լոր հա վաս տիա ցում նե րին, խնդիր ներ 

լու ծե լու հա մար այն կա րող է որ դեգ րել նաեւ ռու սա մետ ըն թացք: Այդ իսկ պատ-

ճա ռով Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յա նը խիստ ան հանգս տաց նում է «վրա ցա կան մո-

դե լը»:
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Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր`
WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի լույսով

ԱդրբեջանըեւԻրանը: Ադր բե ջա նի վե րա բեր մուն քը հա րե ւան Ի րա նի նկատ-

մամբ կախ ված է մի շարք ի րո ղութ յուն նե րից` ա) Ի րա նի նկատ մամբ ԱՄՆ-ի դիր-

քո րո շու մը, բ) Ի րա նում բնակ վող մի լիո նա վոր ադր բե ջան ցի նե րը եւ Ադր բե ջա նի 

նկրտում նե րը այս պես կոչ ված` «Ի րա նա կան Ադր բե ջա նի» նկատ մամբ, գ) հայ-ի-

րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, դ) Անդր կով կա սում Ի րա նի աշ խար հա քա ղա-

քա կան շա հե րը, ե) եր կու երկր նե րում էլ իս լա մի միեւ նույն ուղ ղութ յան առ կա յութ-

յու նը եւ այլն:

Վա ղուց ի վեր Ադր բե ջա նում Ի րանն ըն կալ վում է իբ րեւ հա կա ռա կորդ, ուս-

տի պա տա հա կան չէ, որ հա ճախ շրջա նառ վում է Ի րա նին հար ված հասց նե լու 

հա մար ԱՄՆ-ի կող մից Ադր բե ջա նի տա րածքն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ-

յու նը: Դ րա հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի է սրում լար վա ծութ յու նը: Ի րա նի հան-

դեպ ադր բե ջա նա կան թշնա ման քը սրվում է նաեւ այն ի րո ղութ յան պատ ճա ռով, 

որ Ի րա նը նպաս տում է ՀՀ տնտե սա կան զար գաց մա նը, նրան մա տա կա րա րում 

գազ, պատ րաստ վում մաս նակ ցել ՀՀ-ն  ու Ի րա նը կա պող եր կաթգ ծի շի նա րա-

րութ յա նը, կա ռու ցում հիդ րոէ լեկտ րա կա յան ՀՀ-ում եւ այլն25: Ադր բե ջան ցի նե րը 

մի միֆ են հո րի նել, ըստ ո րի` Ի րա նից դուրս ե կող թմրան յու թե րի մեծ «մայ րու-

ղին» անց նում է ՀՀ-ով26:

Ադր բե ջա նի եւ Ի րա նի հա րա բե րութ յուն նե րը հատ կա պես սրվե ցին այն բա նից 

հե տո, երբ 2006թ. Ի րա նում ցրե ցին ադր բե ջան ցի ե րի տա սարդ նե րի ցույ ցը, ո րի 

ըն թաց քում սպան վեց 10 ադր բե ջան ցի: Այդ, ինչ պես նաեւ բո լոր ադր բե ջան ցի-

նե րի հա մե րաշ խութ յան հար ցը, ո րը քննարկ վե լու էր ադր բե ջա նա կան սփյուռ քի 

2006թ. խորհր դա ժո ղո վում, ա մե րի կա ցի դի վա նա գետ նե րի կար ծի քով, ա վե լի էր 

սրե լու Ադր բե ջա նի հան դեպ Ի րա նի վե րա բեր մուն քը27: Ըստ ԱՄՆ դես պա նի, Ադր-

բե ջա նում վա խե նում են Ի րա նից` այն հա մա րե լով «անկ յուն քշված վայ րի կեն դա-

նի»28 կամ «վտան գա վոր, շատ վտան գա վոր ու ան կան խա տե սե լի»29:

Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի հա մար մար տահ րա վեր էր, որ վեր ջին տա րի նե-

րին Ի րանն ու ժե ղաց նում էր իր դիր քե րը Նա խի ջե ւա նում, ո րը տնտե սա կան ա ռու-

մով ամ բող ջա պես կախ ված է Ի րա նից30: Կա եւս մեկ պատ ճառ, ո րը վա նում է Ադր-

բե ջա նին Ի րա նից: Մաս նա վո րա պես` Ադր բե ջա նում ԱՄՆ դես պա նին զգալ են տվել, 

որ ի րենց մտա հո գում են Ի րան- Թուր քիա գա զա յին բա նակ ցութ յուն նե րը, եւ ե թե 

քննարկ վի « Նա բուկ կո» ծրագ րում Ի րա նին ընդգր կե լու հար ցը, ա պա Ադր բե ջա նը 

ծրագ րից կհրա ժար վի: Ընդ ո րում` ցան կա ցած նման «հրա ժա րում» ներ կա յաց վում 

է որ պես «ըն թացք դե պի ՌԴ»31: Պար զից էլ պարզ է, որ գա զա յին պա շար նե րով 

ադր բե ջա նա կա նին մե ծա պես գե րա զան ցող Ի րա նի ներգ րա վու մը նման ծրագ րում 

Ադր բե ջա նը կդարձ նի է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի երկ րորդ կար գի մա տա կա րար:
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Այս խո րա պատ կե րին խիստ տագ նա պա լի հնչե ցին 2007թ. օ գոս տո սի 21-22-

ը Ի րա նի նա խա գահ Մ.Ահ մա դի նե ժա դի` Բա քու այ ցի ըն թաց քում ստո րագր ված 

հա մա տեղ հայ տա րա րութ յան այն կե տե րը, ըստ ո րոնց` եր կու երկր նե րը պատ-

րաս տա կա մութ յուն էին հայտ նում զար գաց նե լու տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, հիմ նա վո րում սե փա կան խա ղաղ ա տո մա յին ծրա-

գիրն ու նե նա լու Ի րա նի ի րա վուն քը, հայտ նում ի րենց հա մոզ մունքն առ այն, որ 

ԼՂ խնդի րը պետք է կար գա վոր վի Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-

յան, ինք նիշ խա նութ յան եւ սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յան հի ման վրա, եւ որ 

ԵԱՀԿ Մինս կի խում բը պետք է ա վե լի գոր ծուն ջան քեր ներդ նի հա կա մար տութ-

յան կար գա վոր ման գոր ծում: Կա րե ւոր է այն, որ ԱՄՆ դես պանն այս հայ տա րա-

րութ յան թարգ մա նութ յա նը կից ո րե ւէ մեկ նա բա նութ յուն չի ա րել, ինչ պես սո վո-

րա բար ա նում է32: Ինչ պես ա սում են` մեկ նա բա նութ յուն ներն ա վե լորդ են:

ԱդրբեջանըեւԻսրայելիպետությունը: Մեծ կա րե ւո րութ յուն են ներ կա յաց-

նում Ադր բե ջան-իս րա յե լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, քա նի որ վեր ջին տա րի-

նե րին սրվել են Ադր բե ջա նի հիմ նա կան դաշ նակ ցի` Թուր քիա յի հետ Իս րա յե լի 

հա րա բե րութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ հայտ նի են Ադր բե ջա նի հա րե ւան Ի րա նի ու 

Իս րա յե լի խիստ թշնա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րը:

Ինչ պես հա ղոր դում է Բաք վում ԱՄՆ դես պա նը, երբ 2008թ. տե ղի ու նե ցան 

Գա զա յի ի րա դար ձութ յուն նե րը, Բաք վում ու ժե ղաց վեց Իս րա յե լի դես պա նա տան 

անվ տան գութ յան հսկո ղութ յու նը: Աս ված է նաեւ, որ Իս րա յե լի հետ հա րա բե-

րութ յուն նե րում Ադր բե ջա նի կա րե ւոր խնդիր նե րից է ո րակ յալ զեն քի ձեռք բե րու-

մը, ո րը նա չի կա րող ստա նալ ԱՄՆ-ից եւ Եվ րո պա յից` կապ ված տար բեր սահ-

մա նա փա կում նե րի հետ, ինչ պես նաեւ հետ խորհր դա յին տա րած քում իր գլխա-

վոր զեն քի մա տա կա րար ներ Ուկ րաի նա յից եւ Բե լա ռու սից: 2008թ. Ադր բե ջա նը 

զեն քի ձեռք բեր ման ընդգր կուն պայ մա նա գիր է կնքել Իս րա յե լի հետ, ըստ ո րի` 

իս րա յե լա կան 3 ըն կե րութ յուն ներ Ադր բե ջա նին մա տա կա րա րե լու են ա կա նա նե-

տեր, զի նամ թերք, ռեակ տիվ հրե տա նի եւ ռա դիո սար քա վո րում ներ: Բա ցի դրա-

նից, Ադր բե ջա նը գնում է սար քա վո րում ներ, ո րոն ցով ար դիա կա նաց նում է ե ղած 

խորհր դա յին զեն քե րը: Խոս վում է նաեւ ա նօ դա չու թռչող սար քեր ձեռք բե րե լու 

մա սին:

Չ նա յած այդ ա մե նին, Ադր բե ջա նը դես պա նութ յուն չի բա ցում Իս րա յե լում, քա-

նի որ թեեւ ոչ կոշտ, բայց ո րոշ հայ տա րա րութ յուն ներ ա նում է Պա ղես տի նում 

Իս րա յե լի գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ, ինչ պես նաեւ չի ցան կա նում «բար կաց նել» 

Ի րա նին: Իս րա յե լի հետ սերտ հա րա բե րութ յուն նե րում Ադր բե ջա նի քա ղա քա կան 

նպա տակ նե րից է ԱՄՆ-ի պրոիս րա յե լա կան լոբ բին սե փա կան շա հե րին ծա ռա-
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յեց նե լը, ին չը եր բեմն ստաց վում է: Ինչ վե րա բե րում է իս րա յել ցի գոր ծա րար նե րի 

կող մից Ադր բե ջա նում ներդ րում նե րի կա տար մա նը, ա պա դես պա նը գրում է, որ իր 

աղբ յուրն Իս րա յե լում հայտ նում է, որ ա վե լի շա հա վետ է ներդ րում ներ կա տա րել 

կո ռում պաց ված Ղա զախս տա նում, որ տեղ մի ան գամ մեծ կա շառք ես վճա րում 

եւ այ դու հետ կա րող ես ա զա տո րեն գոր ծել, քան Ադր բե ջա նում, որ տեղ կա շառ քի 

պա հան ջը եր բեք չի դա դա րում: Բայց Իս րա յե լի հա մար Ադր բե ջա նը կա րե ւոր է 

Ի րա նի դեմ հնա րա վոր դա շին քի ա ռու մով եւ որ պես զենք-զի նամ թեր քի վա ճառ-

քի շու կա: Այդ իսկ պատ ճա ռով Իս րա յելն Ադր բե ջա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե-

րում երկ րոր դա կան հար ցե րով ճնշում չի բա նեց նում նրա վրա, որ պես զի չվնա սի 

ա ռաջ նա յին շա հե րը33:

ԱդրբեջանըեւԼՂխնդրիկարգավորմանգործընթացը: 2006թ. կա տա րած 

մեր վեր լու ծութ յուն նե րից մե կում34 անդ րա դար ձել էինք ԼՂ շուրջ զար գա ցում նե-

րին, ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի եւ դրա վե րա բեր յալ ԱՄՆ-ի կող մից հա մա նա խա գահ 

Մ.Բ րայ զա յի մի ջո ցով ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման ներ կա վի ճա կի բա ցա հայ տում-

նե րին ու ե կել եզ րա կա ցութ յան, որ այդ բա ցա հայ տում նե րը (թե կար գա վոր ման 

ինչ սկզբունք նե րի շուրջ են բա նակ ցում եր կու պե տութ յուն նե րի նա խա գահ նե րը) 

կսահ մա նա փա կեն խու սա նա վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, Ադր բե ջա նի նա խա-

գահն այ լեւս չի կա րո ղա նա լու սե փա կան ժո ղովր դին «կե րակ րել» կեղծ տե ղե-

կութ յուն նե րով, փորձ կկա տա րի հա կա մար տութ յան կար գա վո րու մը տե ղա փո-

խել այլ կազ մա կեր պութ յուն, հրա ժար վել սե ղա նի վրա դրված եւ բա ցա հայտ ված 

սկզբունք նե րից, կսրվի ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում եւ էլ ա վե լի կու ժե ղաց վեն 

ՌԴ դիր քե րը ՀՀ-ում: Բա ցի դրա նից, ԱՄՆ-ը կփոր ձի կենտ րո նա կան դեր ստանձ-

նել հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման մեջ: Խն դիրն այն է, որ Բ րայ զա յի մի ջո ցով 

կա տա րած գաղտ նա զեր ծում նե րի հե տե ւան քը եւ տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա-

ցում ներն ուղ ղա կի մատ նան շում էին այդ ա մե նը: Հե տա գա ի րա դար ձութ յուն նե րը 

ցույց տվե ցին, որ նման եզ րա հան գում նե րը կա ռուց ված են ի րա կան հիմ քի վրա:

ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում Ադր բե ջա նի դիր քո րո շումն աս տի ճա-

նա բար դար ձել է մաք սի մա լիս տա կան: Մո տե ցու մը հե տեւ յալն է. փու լա յին, թե այլ 

տար բե րա կով հայ կա կան զոր քե րը պետք է հե ռա նան «ադր բե ջա նա կան» տա րածք-

նե րից, իսկ ԼՂ կար գա վի ճա կը պետք է ո րոշ վի Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող-

ջա կա նութ յան շրջա նակ նե րում: Ադր բե ջա նը վեր ջին տա րի նե րին խնդրի լուծ ման 

բնա գա վա ռում փոր ձում է ներ մու ծել 2 մո տե ցում. ա ռա ջին` հա կա մար տութ յունն ըն-

թա նում է ոչ թե Ադր բե ջա նի ու ԼՂՀ-ի, այլ Ադր բե ջա նի ու ՀՀ-ի մի ջեւ, այ սինքն` փոր ձե-

լով այդ կերպ շրջան ցել ԼՂ հա յութ յան ինք նո րո շու մը: Երկ րորդ` ե թե խնդի րը չլուծ վի 

խա ղաղ ճա նա պար հով, ա պա Ադր բե ջա նը պատ րաստ է այն լու ծել զեն քի ու ժով:
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Դա տե լով Ադր բե ջա նի մաք սի մա լիս տա կան մո տե ցու մից` կա րե լի է եզ րա հան-

գել, որ պա տե րազ մը նրա հա մար օ րա կար գա յին է խնդրի կար գա վոր ման յու-

րա քանչ յուր ձե ւա չա փի պայ ման նե րում, բա ցա ռութ յամբ, ե թե կա տար վեն նրա 

բո լոր պա հանջ նե րը: Ըստ այդմ` բա նակ ցութ յուն նե րը դառ նում են փա կու ղա յին, 

ին չը ե րե ւում է Ադր բե ջա նի խու սա նա վում նե րից, ո րոնք տե ղի են ու նե նում խնդրի 

կար գա վոր մանն ուղղ ված յու րա քանչ յուր բա նակ ցութ յան ըն թաց քում: Ն րանք 

ՀՀ-ն ներ կա յաց նում են որ պես ագ րե սոր, ո րը գրա վել է Ադր բե ջա նի տա րած քի 

20 տո կո սը: Ա վե լին` հա յերն, իբր, ի րա գոր ծել են, այս պես կոչ ված, « Խո ջա լո ւի 

ցե ղաս պա նութ յու նը», ին չին ԱՄՆ դես պա նը 2006թ. նա մա կում կաս կա ծան քով 

է վե րա բեր վում` նշե լով, որ այն ներ մուծ վել է հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յու նը 

սաստ կաց նե լու նպա տա կով:

Ըստ դես պա նի տե ղե կութ յուն նե րի, Ադր բե ջա նում 2005թ. կազ մել են 72 հա յե-

րի ցու ցակ, ո րոնք իբր մե ղա վոր են այդ ի րա դար ձութ յան հա մար, եւ այդ ցու ցա կը 

ներ կա յաց նե լու են Ին տեր պոլ: Ն րանք նպա տակ ու նեն նաեւ դի մե լու մի ջազ գա յին 

հան րութ յա նը, որ պես զի վեր ջինս ա ջակ ցի ադր բե ջան ցի նե րին` ճա նա չե լով բո լոր 

այն հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, որ հա յե րը գոր ծել են ադր բե ջան ցի նե րի նկատ մամբ 

վեր ջին 200 տա րում: Ն րանք խստո րեն հրա հան գել են ի րենց սփյուռ քին ա մե-

նուր բարձ րաց նել այդ հար ցե րը` հա մա գոր ծակ ցե լով թուր քա կան սփյուռ քի հետ: 

Դես պա նը նշում է, որ « Խո ջա լո ւի դեպ քե րի» հետ կապ ված 2006թ. մի ջո ցա ռում-

ներն ակն հայ տո րեն մի ջազ գայ նաց նե լու մի տում կա, սա կայն, նրա կար ծի քով, 

այն էլ ա վե լի է մե ծաց նե լու հա յե րի ու ադր բե ջան ցի նե րի մի ջեւ գո յութ յուն ու նե-

ցող անջր պե տը, ինչ պես նաեւ ան խու սա փե լիո րեն դժվա րաց նե լու է հա կա մար-

տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը35: Ակն հայտ է, որ ԱՄՆ դես պա նը 

ի րա տե սո րեն է գնա հա տում Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա նութ յու նը եւ այն, թե ինչ 

հե տե ւանք ներ է այն ու նե նա լու:

Հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում ԼՂՀ-ի ներ կա յա ցուց չի 

ընդգրկ ման մա սին հայ կա կան կող մի պա հան ջի հետ կապ ված` դես պա նութ-

յու նից հայտ նում են, որ Ադր բե ջա նի ԱԳ նա խա րար Է. Մա մեդ յա րովն ա սել է, որ 

ի րենք կհա մա ձայ նեն ԼՂ հայ կա կան հա մայն քի մաս նակ ցութ յա նը, ե թե վեր ջինս 

ըն դու նի Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, Բա քուն հա մա րի իր 

մայ րա քա ղա քը, ըն դու նի Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցիութ յուն եւ ապ րի Ադր բե ջա նի 

Սահ մա նադ րութ յան ներ քո: Նա հա վե լել է, որ ին քը չի կար ծում, թե ՀՀ իշ խա-

նութ յու նը հա մա ձայն է ԼՂ հայ կա կան հա մայն քի մաս նակ ցութ յա նը գոր ծըն թա-

ցին36: Մի շարք կա րե ւոր մտքեր կան այս խոս քում, որ ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րը 

կամ չեն նկա տել, կամ էլ կա րե ւո րութ յուն չեն տվել դրանց: Ե թե ՀՀ-ն պա հան-
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WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի լույսով

ջում է ԼՂՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յու նը բա նակ ցութ յուն նե րին, ա պա 

Ադր բե ջա նի պաշ տոն յա նե րը փոր ձում են դա բա ցա ռել եւ, բա ցի դրա նից, նրանք 

չեն խո սում ԼՂՀ մաս նակ ցութ յան մա սին, այլ` ԼՂ «հայ կա կան հա մայն քի», այն էլ 

միայն այն դեպ քում, ե թե վեր ջինս մտնի Ադր բե ջա նի կազ մի մեջ: Այ սինքն` միայն 

Ադր բե ջա նին ձեռն տու կար գա վոր ման դեպ քում37:

Երբ Հուն գա րիա յում դա տա պար տում էին հայ սպա Գուր գեն Մար գար յա նին 

դա ժա նո րեն սպա նած Ռ. Սա ֆա րո վին, ԱՄՆ դես պա նութ յան տվյալ նե րով` այդ 

գոր ծըն թացն Ադր բե ջա նում ցու ցադ րում էին պե տա կան հե ռուս տա տե սութ յամբ, 

սա կայն դես պա նը նշում է, որ դրա դեմ բո ղոքն Ադր բե ջա նում «փոքր» է ե ղել: 

Ակ ցիա ներ կազ մա կեր պել են Ղա րա բա ղի ա զա տագ րութ յան կազ մա կեր պութ-

յու նը եւ մի ընդ դի մա դիր ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յուն: Ադր բե ջա նի 

նա խա գա հի աշ խա տա կազ մից հայտ նել են, որ ի րենք փոր ձե լու են ի րա կա-

նաց նել Ռ. Սա ֆա րո վի ար տա հանձ նու մը դա տավճ ռից հե տո, եւ խորհր դա րա նի 

Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղովն ու սում նա սի րե լու է այդ հար ցը: Դ րան 

զու գա հեռ` ԱՄՆ դես պա նութ յան հա մար պարզ է դար ձել, թե նման ի րա վի ճա-

կում ինչ քան է դժվա րա նա լու Ադր բե ջա նի խնդի րը ԼՂ հար ցի կար գա վոր ման 

գոր ծըն թա ցում: Ազ գայ նա կա նութ յան ա ճի պայ ման նե րում ԱՄՆ դես պա նութ-

յան աշ խա տա կից ներն այն կար ծիքն են հայտ նում, որ ադր բե ջան ցի նե րը քիչ են 

պատ րաստ հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր մա նը: Ի րենք դեռ շա րու նա-

կե լու են «մղել» Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին` կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը 

«հա սու դարձ նել» ժո ղովր դին, սա կայն դա լի նե լու է խիստ դժվա րին աշ խա-

տանք38:

2006թ. ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ Մ.Բ րայ զան հան դի պել է 

Ի.Ա լիե ւին: Վեր ջինս նրան ա սել է, որ ե թե հա յերն ան մի ջա պես վե րա դարձ նեն 

«ադր բե ջա նա կան 5 շրջան նե րը» եւ ըն դու նեն մյուս 2-ի վե րա դար ձի ժամ կետ-

նե րը, ա պա Ադր բե ջա նը կհա մա ձայ նի կար գա վոր ման մնաց յալ սկզբունք նե րին: 

Ա լիեւն ա սել է, թե իբր ին քը Բու դա պեշ տի հան դիպ ման ժա մա նակ հայտ նել 

է, որ Ադր բե ջա նը հա մա ձայ նութ յան ստո րագր ման դեպ քում պատ րաստ է 100 

մլն  եւ ա վե լի տնտե սա կան եւ սո ցիա լա կան օգ նութ յուն տրա մադ րել ԼՂ տա րա-

ծաշր ջա նին39: Ն ման միտք նա նախ կի նում եւս ար տա հայ տել էր: ԱՄՆ դես պա նի 

փո խանց մամբ` Ա լիեւն ա սել է, որ «գրավ ված տա րածք նե րի» վե րա դար ձից հե-

տո ի րենք կզար գաց նեն տե ղի են թա կա ռուց վածք նե րը40: Ըստ նրա, հա յե րի հետ 

հան դի պու մը Բու դա պեշ տում շատ ա վե լի արդ յու նա վետ էր, քան Ռամ բու յեում, 

չնա յած ՀՀ նա խա գահն ա սել է, որ հա մա ձայ նա գիրն այդ տես քով չի ստո րագ-

րի41: Այ դու հան դերձ` ա մե րի կա ցի դի վա նա գետ նե րը գտնում են, որ ադր բե ջան-
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ցի նե րը պատ րաստ չեն հա մա ձայ նագ րի նա խագ ծով նա խա տես ված ԼՂ հան-

րաք վեի գա ղա փարն ըն դու նե լուն, ա վե լին` հստա կո րեն դեմ են դրան42:

Այդ նույն ժա մա նակ Ադր բե ջա նի պաշտ պա նութ յան նա խա րար Ս.Ա բիե ւը 

Բ րայ զա յին ա սել է, որ ի րենք բա վա րար ված են ԵԱՀԿ Մինս կի խմբում ԱՄՆ իշ-

խա նութ յան ներդ րու մից, բայց սպա սում են ա վե լի գոր ծուն քայ լե րի: Քա նի դեռ 

ՌԴ-ն ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման հար ցում մնում է հան գու ցա յին դե րա կա տար, 

Ադր բե ջա նը չի կա րող «կտրվել» նրա նից: Իսկ Բ րայ զան ա սել է, որ ԵԱՀԿ Մինս կի 

խում բը հակ ված է այն մտքին, որ «հինգ շրջան ներն» Ադր բե ջա նին վե րա դարձ-

վեն ան մի ջա պես, մնաց յալ եր կու սը` աս տի ճա նա բար: Իսկ ինչ վե րա բե րում է ԼՂ 

կար գա վի ճա կի հար ցին, ա պա խմբի ռազ մա վա րութ յունն է` այն թող նել «եր կի-

մաստ` հնա րա վո րինս եր կար»43: Պար զից էլ պարզ է, որ Բ րայ զա յի նման մտքե րը 

պետք է գո տեպն դեին Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին: Սա կայն պարզ չէ, թե 

արդ յոք նա ար տա հայ տել է ԱՄՆ պաշ տո նա կան տե սա կե տը, թե իր անձ նա կան 

կար ծի քը, քա նի որ այն հա կա սում է ԱՄՆ հայ տա րա րութ յուն նե րին եւ Բաք վի 

ա մե րիկ յան դես պա նութ յան տե սա կե տին:

2007թ. մի նա մա կում ԱՄՆ դես պա նատ նից տե ղե կաց նում են, որ կար ծես 

Ա լիեւն ար դեն հե ռա ցել է Քել բա ջա րի ու Լա չի նի «հա տուկ կար գա վի ճա կի» ձե-

ւա չա փից եւ հակ ված է այն պա հան ջին, որ բո լոր 7 շրջան նե րը վե րա դարձ վեն 

Ադր բե ջա նին: Նշ ված է, որ Ա լիե ւը խո սում է միայն տա րած քա յին ամ բող ջա կա-

նութ յան սկզբուն քի մա սին, այլ ոչ թե ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի` այդ եւ ինք նո րոշ ման 

ի րա վուն քի հա մադ րութ յան տե սա կե տից: Նա պնդում է, որ ԼՂ կար գա վի ճա կը 

կա րող է ո րոշ վել միայն այն բա նից հե տո, երբ ադր բե ջան ցի նե րը վե րա դառ նան, 

եւ մի միայն Ադր բե ջա նի «տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան» շրջա նակ նե րում: 

Դ րա պատ ճառ նե րից մե կը, ըստ դես պա նութ յան, այն է, որ ժո ղո վուրդն այն քան էլ 

չի հե տաքրքր վում Ա լիե ւի խոս քե րով, մինչ դեռ քա ղա քա կան շրջա նակ նե րը նրա 

լե գի տի մութ յունն ուղ ղա կիո րեն կա պում են ԼՂ խնդրում նրա դիր քո րոշ ման հետ: 

Դա ստի պել է Ա լիե ւին Ադր բե ջա նի հա սա րա կութ յա նը ներ կա յաց նել ԼՂ կար գա-

վոր ման գոր ծըն թա ցի այդ փու լում քննարկ վող հար ցե րը եւ հայ տա րա րել, որ 

դրանք իր հա մար ըն դու նե լի չեն: 7 շրջան նե րը պետք է «վե րա դարձ վեն» Ադր բե-

ջա նին փու լա յին տար բե րա կով, սա կայն փու լե րը չպետք է եր կար տե ւեն: Նա մա կի 

հե ղի նա կը նշում է, որ նման հայ տա րա րութ յուն նե րը Ա լիե ւի կող մից պատ րաստ-

վում են ներ քին օգ տա գործ ման հա մար: Սա կայն ներ քին լսա րա նի մեծ մա սը լուռ 

է ար ձա գան քում, իսկ մնաց յա լը` ծայ րա հեղ տրա մադր ված հատ վա ծը, մշտա պես 

դժգոհ է Ա լիե ւի եւ Մա մեդ յա րո վի քա ղա քա կա նութ յու նից, քա նի որ նրանք խո-

սում են նաեւ «Ադր բե ջա նի կազ մում ԼՂ-ի բարձր ինք նա վա րութ յան մա սին»44:
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Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հարցեր`
WIKILEAKS-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի լույսով

2006թ.-ից Ադր բե ջանն աս տի ճա նա բար սկսեց ներ մու ծել նաեւ ԵԱՀԿ Մինս կի 

խմբի ձե ւա չա փում հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման ա նարդ յու նա վե տութ յու-

նը: Թեեւ այդ խմբի մեջ է մտնում նաեւ ԱՄՆ ներ կա յա ցու ցի չը, սա կայն Ադր բե ջա-

նը մնաց յալ եր կու հա մա նա խա գահ նե րին ժա մա նակ առ ժա մա նակ մե ղադ րում 

է հա յա մե տութ յան մեջ:

2007թ. ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րի հետ զրույց նե րում Ադր բե ջա նի պաշ տոն յա նե րը 

փոր ձել են նրանց հա վա տաց նել, թե ի րենց հույ սը կար գա վոր ման հար ցում դնում 

են ԱՄՆ-ի վրա, քա նի որ Ֆ րան սիան ակն հայտ հա յա մետ է, իսկ ՌԴ-ն ձգձ գում 

եւ սա ռեց նում է այդ գոր ծըն թա ցը: ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չափն ա նօ գուտ է, 

եւ ԱՄՆ-ը պետք է իր ձեռ քը վերց նի հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման գոր ծըն-

թա ցը: ՌԴ ԱԳ նա խա րար Ս. Լավ րովն ա սել է, որ ՌԴ-ն, հա վա նա բար, ճա նա չե լու 

է Աբ խա զիա յի եւ Հա րա վա յին Օ սիա յի ան կա խութ յու նը, ե թե ճա նաչ վի Կո սո վո յի 

ան կա խութ յու նը, եւ Ա լիե ւը հույս ու նի, որ այդ գոր ծըն թա ցը չի տա րած վի նաեւ 

ԼՂ-ի վրա: Նա ա վե լաց րել է, որ ի րենք պատ րաս տա կամ են ե ղել Ս. Պե տեր բուր-

գի հան դիպ ման ժա մա նակ ա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րել, սա կայն ՀՀ նա խա գահ 

Ռ. Քո չար յանն իբր ա սել է, թե ին քը նման պա տաս խա նատ վութ յուն չի ստանձ նի: 

«Ին չու՞ պետք է ես ա նեմ դա, թո ղեք դա մյուս նա խա գա հին»,- իբր ա սել է Ռ. Քո-

չար յա նը: Ա լիե ւը մտա վա խութ յուն է հայտ նել այն բա նի հետ կապ ված, որ Քո-

չար յա նը սպա սում է Կո սո վո յի հար ցի լուծ մա նը, որ պես զի ԼՂ հար ցի նմա նա տիպ 

կար գա վո րում պա հան ջի ԱՄՆ-ից, ո րը Կո սո վո յի դեպ քում կողմ է ան կա խութ յա-

նը: Կո սո վո յի ան կա խա ցու մը եւ դրա մի ջազ գա յին ճա նա չու մը կա րող են լուծ ման 

ձե ւա չափ դառ նալ Անդր կով կա սի հա կա մար տութ յուն նե րի հա մար, ուս տի Ադր-

բե ջա նը դեմ է Կո սո վո յի ան կա խաց մա նը: ԱՄՆ դես պա նը նրան պա տաս խա նել 

է, որ ի րենց դիր քո րո շու մը եր կու հար ցե րում տար բեր է, քա նի որ մի դեպ քում 

Հա րավս լա վիա պե տութ յու նը փլուզ վել է, եւ Կո սո վոն ան կա խա նում է նրա փլա-

տակ նե րի վրա, մինչ դեռ Անդր կով կա սում նման ի րա վի ճակ գո յութ յուն չու նի45:

Ար դեն 2008թ. Ադր բե ջա նը հայ տա րա րեց, որ Կո սո վո յի ան կա խութ յու նը մի-

ջազ գա յին ի րա վուն քի խախ տում է, եւ եր բեք այդ ան կա խութ յու նը չի ճա նաչ վի իր 

կող մից: Նա մա կի մեկ նա բա նութ յան մեջ ԱՄՆ դես պա նը գրում է, որ ի րենք հաս-

կա նում են, որ Ադր բե ջա նը դեմ է Կո սո վո յի ան կա խութ յա նը, քա նի որ վա խե նում 

է, թե դա կբե րի նաեւ ԼՂՀ-ի մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը, չնա յած դես պա նութ յու նը 

Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րին ա սում է, որ այդ եր կու սը միմ յանց հետ կապ 

չու նեն եւ տար բեր են: Ադր բե ջա նը սպա սում է, թե քա նի պե տութ յուն կճա նա չի 

Կո սո վոն, որ պես զի հաս կա նա, թե ինչ պի սին կլի նի պե տութ յուն նե րի վե րա բեր-

մուն քը ԼՂՀ-ի ան կա խութ յա նը46:
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Կապ ված ԼՂ խնդրի կար գա վոր ման ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չա փի փո փո-

խութ յան ցան կութ յան հետ` հարկ է նշել, որ Ադր բե ջա նի կող մից 2008թ. մար տի 

14-ին ՄԱԿ-ում մի բա նա ձեւ է անց կաց վել «Ի րա վի ճակն Ադր բե ջա նի գրավ յալ 

տա րածք նե րում» ան վամբ, ո րին ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ երկր-

նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դեմ են քվեար կել, ա վե լին` հան դես են ե կել հայ տա-

րա րութ յամբ, որ այդ բա նա ձեւն ար տա հայ տում է միայն հա կա մար տութ յան մեկ 

կող մի շա հե րը: Դա խիստ զայ րաց րել է Ադր բե ջա նին: Մաս նա վո րա պես` Ադր բե-

ջա նի ԱԳՆ փոխ նա խա րար Ա.Ա զի մո վը հայ տա րա րել է, որ ի րենք կշա րու նա կեն 

աշ խա տել հա մա նա խա գահ նե րի հետ, սա կայն ի րենց դիր քո րո շումն ար մա տա-

պես կփոխ վի: Նա ա սել է, որ ի րենք կցան կա նա յին, որ պես զի հա մա նա խա գահ նե-

րի մեջ մտնեին նաեւ Թուր քիա յի եւ Գեր մա նիա յի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, թեեւ հե տո 

Գեր մա նիան բա ցա սա բար ար ձա գան քեց այդ գա ղա փա րին:

Ադր բե ջա նի մի շարք պաշ տոն յա ներ հան դես ե կան ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա-

չա փի փո փո խութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ: Բաք վում ԱՄՆ դես պանն այս ա մե նից 

հե տո սե փա կան մեկ նա բա նութ յան մեջ կար ծիք է հայտ նում, որ ի րենք դե ռեւս 

տես նե լու են Ադր բե ջա նի փոր ձե րը` դուրս գա լու ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չա-

փից, ո րը կոչ ված է «ստի պե լու» ԱՄՆ-ին` հան գե լու նրան, որ «ԱՄՆ-ը կա րող է 

ա նել ա վե լին, ե թե մտքին դնի»47: Կապ ված վե րո հիշ յալ բա նա ձե ւի հետ` Բ րայ-

զան Ա լիե ւին ա սել է, որ ին քը` իբ րեւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ, դեմ 

է այդ բա նա ձե ւին, քա նի որ այն միա կող մա նի է, իսկ որ պես ԱՄՆ պաշ տո նա տար` 

կողմ է, քա նի որ այն կա րող է ամ րապն դել ԱՄՆ-Ադր բե ջան հա րա բե րութ յուն նե-

րը: Ա լիե ւը նշել է նաեւ, որ 2008թ. մար տի 4-ի սահ մա նա յին մի ջա դեպն ի րենք չեն 

հրահ րել, քա նի որ դրա նով կա րող էին միայն նպաս տել «տա րան ջատ ված» եւ 

«սե փա կան ար յան մեջ խեղդ վող» հա յե րի միա վոր մանն ու հզո րաց մա նը48:

Ա.Ա զի մո վը` բա նա ձե ւին դեմ քվեար կե լու հար ցը քննար կե լով Ֆ րան սիա յի գոր-

ծե րի հա վա տար մա տա րի հետ, ի րեն այդ ըն թաց քում խիստ անշ նորհք է պա հել` 

խախ տե լով դի վա նա գի տա կան է թի կա յի բո լոր կա նոն նե րը, եւ ան ցել ուղ ղա կի 

մե ղադ րանք նե րի ու վի րա վո րան քի: Ֆ րան սիա ցին նրան ա սել է, որ ի րենք չէին 

կա րող պաշտ պա նել ՄԱԿ-ում Ադր բե ջա նի ա ռաջ քա շած բա նա ձե ւը, քա նի որ դա 

կլի ներ չե զո քութ յան խախ տում: «Ադր բե ջա նը պյու ռոս յան հաղ թա նակ է տա րել 

այդ բա նա ձե ւով»,- ա սել է նա: Դ րա նից հե տո ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-

գահ Բ. Ֆաս յեն զան գա հա րել է Մա մեդ յա րո վին եւ պա հան ջել, որ բա նակ ցութ-

յուն նե րի հա մար գոր ծու ղի այլ դի վա նա գետ49: ԱՄՆ դես պա նը տե ղե կաց նում է, 

որ Ադր բե ջա նի ԱԳ փոխ նա խա րար Ա.Ա զի մովն օգ տա գործ վում է` Ադր բե ջա նի 

մաք սի մա լիս տա կան նպա տակ ներն ար տա հայ տե լու հա մար50:
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Ար դեն 2009թ. թվագր ված նա մա կում ԱՄՆ դես պա նը տե ղե կաց նում է, որ 

Ադր բե ջա նը ցան կա նում է փո փո խել ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չա փը, քա նի որ 

այն նրան զգա լի ան հար մա րութ յուն ներ է պատ ճա ռում: Նույն Ա զի մո վը Եվ րա-

միութ յան ներ կա յա ցուց չին ա սել է, որ ի րենց դուր չի գա լիս Մադ րիդ յան փաս տա-

թուղ թը, եւ ի րենք եր բեք այն չեն ստո րագ րի: Ադր բե ջա նում զար մա նում են, թե 

ին չու ԱՄՆ-ը չի ա ջակ ցում ի րենց, քա նի որ ի րենք ու զում են, որ կար գա վոր ման 

գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նա յին դե րը տրվի ԱՄՆ-ին, եւ ին չու ԱՄՆ-ը հայ տա րա րութ-

յուն չի տա րա ծում ի պաշտ պա նութ յուն Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա-

նութ յան, ինչ պես դա ա րել է Վ րաս տա նի պա րա գա յում` կապ ված Աբ խա զիա յի եւ 

Հա րա վա յին Օ սիա յի հետ: Ըստ նրանց, ԱՄՆ հայ կա կան լոբ բին ա րել է ա մեն ինչ, 

որ պես զի ՌԴ ձեռ քում կենտ րո նա նան «բո լոր խա ղա քար տե րը»: Ըստ Ադր բե ջա-

նի պաշ տոն յա նե րի, ՌԴ-ն  այդ ա մենն օգ տա գոր ծում է, որ պես զի ստի պի Ադր բե-

ջա նին` կնքե լու գա զի ար տա հան ման պայ մա նա գիր, հա մա ձայ նե լու Գա բա լա յի 

ռա դիո տե ղո րոշ ման կա յա նի շա հա գործ մա նը, ինչ պես նաեւ տա րա ծաշր ջա նում 

ռու սա կան խա ղա ղա պահ ու ժեր տե ղա բաշ խե լու գա ղա փա րին: Գա զի հետ կապ-

ված, ե թե ՌԴ-ն հաս նի իր ու զա ծին, դա կա րող է բե րել տա րա ծաշր ջա նում ԱՄՆ 

դիր քե րի թու լաց մա նը, ի չիք դարձ նել է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի « Հա րա վա յին մի-

ջանց քը» եւ վնա սել Վ րաս տա նի ինք նիշ խա նութ յա նը: Բա ցի դրա նից, Ադր բե ջա-

նի իշ խա նութ յուն նե րը վա խե նում են, որ Թուր քիան կբա ցի ՀՀ-ի հետ սահ մա նը, 

ո րով հնա րա վո րութ յուն կտա ՀՀ-ին կորց նե լու հա կա մար տութ յան լուծ ման շա-

հագրգռ վա ծութ յու նը51:

Ներ կա յաց ված նյու թե րը ցույց են տա լիս, որ Ադր բե ջանն իր քա ղա քա կա նութ-

յու նը զգա լի չա փով հիմ նում է ԱՄՆ-ՌԴ շա հե րի «բախ ման» վրա, փոր ձում ա պա-

հո վել ԱՄՆ-ի` բա ցար ձակ ադր բե ջա նա մետ դիր քո րո շում եւ չի խոր շում ակն հայտ 

շան տա ժից:

Ամփոփելովնյութիքննությունը`կարողենքարձանագրելհետեւյալը.

 Թուրք-ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում հա կա սութ յուն ներն ա ռա-1. 

ջա նում են ոչ միայն թուրք-հայ կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման 

հե ռան կա րի, այլ նաեւ ու րիշ պատ ճառ նե րով, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել 

ՀՀ դի վա նա գի տութ յան կող մից:

ԱՄՆ-ում հաս կա նում են, որ, չնա յած հա վաս տիա ցում նե րին, Ադր բե ջա նը 2. 

հա վա տա րիմ դաշ նա կից չէ այն պարզ պատ ճա ռով, որ կա րող է ա րա գո րեն 

սեր տաց նել հա րա բե րութ յուն նե րը ՌԴ-ի հետ, ո րից նա կախ ված է այն տեղ 
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գտնվող ադր բե ջան ցի հար յուր հա զա րա վոր միգ րանտ նե րի, ազ դե ցիկ մի քա-

նի գոր ծա րար նե րի եւ տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան պատ ճա ռով:

ՌԴ-ի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում Ադր բե ջա նը չու նի հստակ ու ղե գիծ, քա նի 3. 

որ դա կախ ված է ՀՀ-ի հետ ՌԴ-ի ու նե ցած հա րա բե րութ յուն նե րից:

ՌԴ-ի հետ է ներ գե տիկ հա մա գոր ծակ ցութ յան «ուր վա կա նը» Ադր բե ջանն օգ-4. 

տա գոր ծում է «ճնշում գոր ծադ րե լու» ինչ պես  Թուր քիա յի, այն պես էլ ԱՄՆ-ի 

վրա:

ԱՄՆ-ում հաս կա նում են, որ Ադր բե ջանն ի րա կա նում այն քան էլ մտա հոգ-5. 

ված չէ «ռու սա կան ազ դե ցութ յան տա րա ծու մից» եւ փոր ձում է դա շա հար կել 

ԱՄՆ-ից «շա հա վետ դիր քո րո շում» կոր զե լու հա մար:

Չ նա յած վե րո հիշ յա լին, ԱՄՆ գոր ծիչ ներն ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե-6. 

րի նկատ մամբ դրսե ւո րում են «համ բե րա տար» վե րա բեր մունք, նրանց հետ 

շփում նե րում օգ տա գոր ծում «հա մոզ ման» տար բեր մի ջոց ներ: Այս ի րո ղութ-

յու նը պետք է գտնվի ՀՀ դի վա նա գի տութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում:

 Թուր քիա յի հետ ՀՀ-ի հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լա վումն ԱՄՆ կող մից դի-7. 

տարկ վում է որ պես ՀՀ-ն  ռու սա կան ազ դե ցութ յու նից հե ռաց նե լու կա րե ւոր 

մի ջոց, սա կայն Ադր բե ջա նը հստա կո րեն ցույց է տա լիս, որ ի րեն դա չի հե-

տաքրք րում, ա վե լին` հստա կո րեն դեմ է ար տա հայտ վում դրան:

Ադր բե ջա նը շա րու նա կում է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յունն Իս րա յե լի հետ, 8. 

չնա յած նրա գլխա վոր դաշ նա կից  Թուր քիան խզել է հա րա բե րութ յուն ներն 

այդ պե տութ յան հետ:

Մ.Բ րայ զան ընդգծ ված ադր բե ջա նա մետ եւ թուր քա մետ գոր ծիչ է, ո րը մշտա-9. 

պես պետք է գտնվի ՀՀ դի վա նա գետ նե րի ու շադ րութ յան ներ քո:  Նա ա նում 

է ար տա հայ տութ յուն ներ, ո րոնք հայտ նի չէ, թե ինչ չա փով են հա մա պա տաս-

խա նում ԱՄՆ պաշ տո նա կան դիր քո րոշ մա նը:

Ադր բե ջա նում վա խե նում են ավ տո րի տար վար չա կար գե րի տա պալ ման` 10. 

ԱՄՆ-ի ձգտում նե րից, քա նի որ մի օր Ի.Ա լիե ւի վար չա կար գը կա րող է հայտն-

վել «սեւ ցու ցա կում»:

Ի րա նի հետ Ադր բե ջա նի հա րա բե րութ յուն նե րը լար ված են, բայց կա յուն: 11. 

Դ րանք կա րե լի է հա մա րել ան լու ծե լի եւ ըստ այդմ` օգ տա գոր ծե լի ՀՀ-ի դի վա-

նա գի տութ յան կող մից:

ԱՄՆ-ում գի տակ ցում են, որ հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յունն Ադր բե ջա նում 12. 

գրե թե անհ նար է դարձ նում ԼՂ խնդրի խա ղաղ կար գա վո րու մը:  Բա ցի դրա-

նից, ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը սե փա կան բնակ չութ յու նից թաքց-

նում են խնդրի կար գա վոր ման ներ կա փու լի սկզբունք նե րը` դրանք քո ղար-
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կե լով հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յամբ, ուս տի ԱՄՆ դի վա նա գետ նե րը փոր-

ձում են «ստի պել» նրանց` գոր ծըն թա ցին հա սու դարձ նե լու բնակ չութ յա նը:

 Հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յունն Ադր բե ջա նում եւ ԼՂ խնդրի լուծ ման վե րա-13. 

բեր յալ հո խոր տա լից հայ տա րա րութ յուն նե րը ԱՄՆ-ում ըն կալ վում են իբ րեւ 

գլխա վո րա պես ներ քին լսա րա նին ուղղ ված ազ դակ ներ:

Ադր բե ջա նը դեմ է ԼՂ կար գա վի ճա կի` հան րաք վեով լուծ մա նը, ո րը կաս կա ծի 14. 

տակ է դնում խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թացն ընդ հան րա պես: Եվ այդ 

մա սին ԱՄՆ-ում գի տեն:  Գի տեն նաեւ, որ Ադր բե ջանն ա նընդ հատ հրա ժար-

վում է ԼՂ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում նախ կի նում ձեռք բեր ված հա մա-

ձայ նութ յուն նե րից, ո րը հան գեց նում է այդ գոր ծըն թա ցի ձգձգմանն ու բար-

դաց մա նը:

Ադր բե ջա նում բնակ չութ յու նը քիչ է հե տաքրքր ված եւ հա վա տում ԼՂ խնդրի 15. 

կար գա վոր ման վե րա բեր յալ Ի.Ա լիե ւի հայ տա րա րութ յուն նե րին: Ադր բե ջա նի 

ո րոշ քա ղա քա կան ու ժեր օգ տա գոր ծում են այդ հայ տա րա րութ յուն նե րը` նրա 

լե գի տի մութ յու նը կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար:

Ադր բե ջա նը հե տե ւում է ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րին աշ-16. 

խար հում եւ կաս կա ծում, որ դրանք ձե ւա չա փա յին կա րող են դառ նալ ԼՂ պա-

րա գա յում:

ՀՀ դի վա նա գի տա կան շրջա նակ նե րը` նկա տի ու նե նա լով վե րո շա րադր յա լը, 17. 

«ստա նում» են գոր ծու նեութ յան հսկա յա կան դաշտ:
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1 2 01 2 թ.  ս եպտե մբե րին  “The  S yd ne y Mo rn ing Herald” ավստ րալա կ-

ան թերթի մի ջ ոցով  հայ տն ի դա րձ ավ , ո ր Ա Մ Ն -ը  Ջ .Ասա նժի ն ճ անա չել է 

ո րպես պետության թշնամի, իսկ Wikileaks-ը` որպես վտանգ ազգային 

անվտանգության համար: Փաստորեն, Ասանժը եւ Wikileaks-ը ԱՄՆ-ի 

տեսանկյունից գտնվում են Ալ-Քայիդա եւ Թալիբան ահաբեկչական 

կազմակերպությունների հետ մի եւնույն հարթության վ րա (http://www.smh.

com.au/opinion/political-news/us-calls-assange-enemy-of-state-20120927-

26m7s.html#ixzz27cjH9qSk): Այդ մասին խոսվում է նաեւ ամերիկյան 

«Ստրատֆոր» հետախուզական-վերլ ուծական կենտրոնի գաղտ-

նազերծած նամակներից մեկում (տես նաեւ` http://wikileaks.org/Stratfor-

Emails-US-Has-Issued.html): 

2 http:// ww w. wi kilea k s.ch/cable /2 00 7/ 06/07 BA KU689 .h tml

3 ht tp://www.wikileaks .c h/cable/2 009/04/09BAKU270.html

4 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/04/09BAKU270.html

5 http://www.wikileaks. ch/cable/2009/04/09BAKU269.html

6 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/07/08BAKU624.html

7 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/05/09BAKU392.html

8 http: //www.wikileaks.ch/cable/2009/10/ 09BAKU820.html,

 http://www.wikileaks.c h/cable/2009/10/09BAKU829.html

9 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/10/09BAKU820.html

10 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/03/09BAKU201.html

11 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/04/08BAKU309.html 

12 http://www.wikileaks.ch/cable/ 2008/07/08BAKU624.html

13 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/10/08BAKU945.html

14 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/02/09BAKU109.html

15 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/01/09BAKU73.html

16 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/03/08BAKU185.html

17 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/09/07BAKU1099.html

18 Նույն տեղում:

19 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/10/09BAKU850.html

20 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/11/07BAKU1357.html

21 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/11/07BAKU1365.html

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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22 Քանի որ Մադրիդյան սկզբունքներն  ամբողջությամբ բացահայտվ ած չեն, 

կար ող ենք միայն նշել, որ Ադ րբեջանի նշած առաջին չորս կետերը, ամենայն 

հավանականությամբ, ներառում են հայկական ուժերի դուրսբերում ԼՂ 

շրջակա տարածքներից, ընդ որում` 5 շրջաններից անմիջապես եւ 2-ից 

աստիճանաբար` ըստ համաձայնագրով ճշտված ժամանակացույցի, 

փախստականների վերադարձը եւ խաղաղապա հ ուժերի ներկայության 

ապահովումը:

23 h ttp://www.wikileaks.ch/cable/2009/04/09BAKU270.html

24 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/02/09BAKU109.html

25 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/10/06BAKU1525.html

26 http://www.wikileaks.ch/cable/200 8/09/08 BAKU917.html

27 http://www.wiki leaks.c h/cable/2006/05/06BAKU758.html

28 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/02/07BAKU224.html

29 htt p://www.wikileaks.ch/cable/2007/06/07BAK U689.html

30 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/10/06BAKU1471.html

31 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/07/07BAKU917.html

32 http://www.wikileaks.ch/cable/2007/08/07BAKU1074.html

33 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/01/09BAKU20.html

34 Տես`  Ա.Եղիազարյան, Հայ-ադրբեջանական հարաբերու թյունները, 

ղարաբաղյան հիմնահարցը եւ պատերազմի հավանականությունը 

(2006թ. առաջին կիսամ յակի կտրվածքով),-“Еркрамас”, газета армян 

России, 2006, стр. 7.

35 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/03/06BAKU342.html

36 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/04/06BAKU517.html

37 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/04/06BAKU517.html

38 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/04/06BAKU631.html

39 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/06/06BAKU858.html

40 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/03/06BAKU455.html

41 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/06/06BAKU858.html

42 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/08/06BAKU1279.html

43 http://www.wikileaks.ch/cable/2006/10/06BAKU1525.html

44 http://www.wikileaks.ch/cable/ 2007/05/07BAKU599.html

45 http://www.wikil eaks.ch/cable/2007/06/07BAKU753.html

46 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/02/08BAKU150.html

47 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/03/08BAKU275.html
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48 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/03/08BAKU277.html. Հայտնի է, 

որ 2008թ. մարտի 4-ին տեղի ունեցավ սահմանային միջադեպ ԼՂՀ 

Մարտակերտի հատվածում, որից հետո Ի.Ալիեւը Մ.Բրայզային ասել է, 

որ ՀՀ-ում նախագահական ընտրություններից հետո խառնակ իրավիճակ 

է եւ  եթե իրե նք նման բան անեին, դա կօգներ հայերի ն միավորվել եւ 

չ էր օգնի  Ադրբեջանին: Դա կազմակերպել են հայերը , իսկ իրենք միայն 

պատասխանել են, սակայն ինքը հրամայել է դադարեցնել կրակը (http://

www.wikileaks.ch/cable/2008/03/08BAKU196.html)

49 http://www.wikileaks.ch/cable/2008/04/08BAKU404.html

50 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/04/09BAKU302.html

51 http://www.wikileaks.ch/cable/2009/01/09BAKU2 2.html
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АРМАН ЕГИАЗАРЯН
Некоторые вопросы внешней политики Азербайджана в свете секретных 
материалов, опубликованных сайтом WikiLeaks

Несколько лет назад социальная сеть WikiLeaks опубликовала секретную кор-

респонденцию американских дипломатов. Она включала письма, посланные 

дипломатами США в Азербайджане, которые содержали некоторые важные 

дискуссии, касающиеся Армении и Азербайджана. Особенно интересным 

представляется корреспонденция 2006-2010гг., где американские дипломаты 

обсуждают важные вопросы, относящиеся к приоритетам внешней политики 

Азербайджана. В статье рассматриваются те письма, которые касаются отно-

шениям Азербайджана с Турцией, США, Россией, Израилем и Ираном, а также 

имеют отношение к Карабахскому конфликту. Выявлена информация, которая 

может быть ценной для формирования внешней политики Армении.

ARMAN YEGHIAZARYAN
Some Issues of Azerbaijan’s Foreign Policy in Light of the Documents
Released by WikiLeaks

A few years ago the international social networking site WikiLeaks published the 

American diplomats’ secret correspondence. It included letters on several important 

discussions concerning Armenia and Azerbaijan, which were sent by the members 

of the US diplomatic community in Azerbaijan. Communication records that date 

back from 2006 to 2010 are of particular interest, with the US diplomats having 

reflected on important issues of Azerbaijan’s foreign policy priorities. The article 

studies the messages that refer to the relations of Azerbaijan with Turkey, the USA, 

Russia, Israel and Iran, and those that are related to the Karabagh conflict. The find-

ings of the research may add voice to Armenia’s foreign policy formulation.
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Արեւմտյան Հայաստան. առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 

փոր ձա գետ:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում նե րով ու հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա-

լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րում:

Ար դեն մեկ հար յու րամ յակ հայ քա ղա քա կան միտ քը ծան րա ցած է ազ գա յին 

խնդիր նե րի լուծ ման մի բա նա ձե ւի շուրջ, ո րը կոչ վում է «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան»: 

Այս եզ րույ թը լսե լիս հա յե րի մեջ չի ա ռա ջա նում ո րե ւէ ա նո րո շութ յուն, թվում է՝ 

ա մեն ինչ պարզ է ու ըն կա լե լի:  Սա կայն արդ յո՞ք ա մեն ինչ այդ քան հստակ է, որ-

քան մեզ թույլ է տա լիս են թադ րել քա ղա քա կան այս պա րա դիգ ման: Ի՞նչ է այն՝ 

աշ խար հագ րա կան տա րա՞ծք, վար չա տա րած քա յին միա վո՞ր, պե տա կան կազ-

մա վո րո՞ւմ, ազ գա յին ու պե տա կան խնդիր նե րի լուծ ման քա ղա քա կան գլխա վոր 

նպա տա կա կե՞տ, թե՞ ե րա զանք, ո րը հա մախմ բում է հա յե րին վիր տո ւալ կամ ի րա-

կան հա կա ռա կոր դի դեմ պայ քա րում:  Տո ղե րիս հե ղի նա կի հա մար նշված հար-

ցադ րում ներն ա ռա վել ար ժե ւոր վե ցին հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ «Ա րեւմտ-

յան  Հա յաս տա նի» փաս տա կան ի րա վի ճա կի հետ ա ռիթ ստեղծ վեց ա ռե րես վել 

2012թ. սեպ տեմ բե րի 4-ից մին չեւ 10-ը դե պի  Թուր քիա յի ա րե ւել յան շրջան ներ 

ու ղե ւո րութ յան ըն թաց քում: Այդ ժա մա նակ կա տար ված գործ նա կան եզ րա հան-

գում ներն էլ կազ մում են սույն հոդ վա ծի ա ռանց քը:

 Հայ կա կան  Սո վե տա կան  Հան րա գի տա րա նը «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան» եզ րույ-

թը մեկ նա բա նում է պար զա գույն ձե ւով՝ « Հա յաս տա նի ա րեւմտ յան հատ վա ծը»1: 

Ան շուշտ, այդ հաս կա ցութ յան նման մեկ նա բա նութ յու նը չի ար տա հայ տում վեր ջին 

հար յու րամ յա կում հա յութ յան շրջա նում «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան» բա ռա կա պակ-

ցութ յան ձեռք բե րած քա ղա քա գի տա կան կա րե ւո րութ յու նը:  Հե տաքր քիր է, որ այս 

եզ րույ թի շուրջ ա ռա ջին լուրջ բա նա վե ճը ե ղավ միայն վեր ջերս, երբ ա ռաջ քաշ վեց 

ի րար հա կա դիր եր կու հար ցադ րում` «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նը» աշ խար հագ րա-

կան հաս կա ցութ յո՞ւն է, թե՞ վար չա տա րած քա յին միա վոր2:  Բա նա վե ճի ա ռար կա յի 

շուրջ խոր քա յին մեկ նա բա նութ յուն նե րը, ինչ պես եւ կա րե լի էր են թադ րել, խնդի-

րը բե րե ցին մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի եւ ի րա վուն քի ո լորտ:  Հիմն վե լով 

այդ եւ մաս նա գի տա կան մյուս մեկ նութ յուն նե րի վրա, այս տեղ կա րե լի է փաս տել 

հե տեւ յալ եզ րա հան գու մը:  Բո լո րի կող մից ա նա ռար կե լիո րեն ըն դուն վում է, որ 
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ա ռա ջին ան գամ XIXդ. 70-ա կան թթ. դի վա նա գի տա կան պրակ տի կա յում է ի հայտ 

ե կել « Հայ կա կան հար ցը»` որ պես «Ա րե ւել յան հար ցի» բաղ կա ցու ցիչ:  Մի ջազ գա-

յին հա րա բե րութ յուն նե րում հենց « Հայ կա կան հար ցի» գոր ծա ծումն է պատ ճառ 

հան դի սա ցել, որ նախ նա կան « Թուր քա հա յաս տան» կամ « Տաճ կա հա յաս տան» 

եզ րույ թը` իբ րեւ այդ հար ցի տա րա ծա կան մարմ նա ցում, հա յութ յան շրջա նում հե-

տա գա յում վե րա փոխ վի «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան» եզ րույ թի:

Այս տեղ հարկ ենք հա մա րում հա մա ռոտ ներ կա յաց նել մի ջազ գա յին ի րա վա-

կան ակ տե րի այն հատ ված նե րը, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում են « Հայ-

կա կան հար ցի» մարմ նա ցում տա րա ծա կան մի ջա վայ րին: 

- 1878թ. փետր վա րի 19-ին (մար տի 3-ին)  Ռու սա կան եւ Օս ման յան կայս րութ-

յուն նե րի մի ջեւ ստո րագր ված  Սան Ս տե ֆա նո յի պայ մա նագ րի 16-րդ  հոդ վա ծում 

նշված է. «Ն կա տի առ նե լով այն, որ ռու սա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը նրանց 

կող մից գրավ ված  Հա յաս տա նի՝  Թուր քիա յին վե րա դարձ վե լիք վայ րե րից կա րող 

է այն տեղ ա ռիթ տալ բա խում նե րի եւ բար դութ յուն նե րի, ո րոնք եր կու պե տութ-

յուն նե րի լավ հա րա բե րութ յուն նե րի վրա կու նե նան վնա սա կար ազ դե ցութ յուն, 

 Բարձր  Դու ռը պար տա վոր վում է ան հա պաղ կեն սա գոր ծել հա յաբ նակ մար զե

րի տե ղա կան կա րիք նե րից հա րուց վող բա րե լա վում ներ ու բա րե նո րո գութ յուն-

ներ եւ զերծ պա հել հա յե րի անվ տան գութ յու նը քրդե րից ու չեր քեզ նե րից»3:

- 1878թ. մա յի սի 18-ին (մա յի սի 30-ին)  Ռու սաս տա նի եւ  Մեծ Բ րի տա նիա յի 

մի ջեւ  Սան Ս տե ֆա նո յի պայ մա նա գի րը փո փո խե լու մա սին հա մա ձայ նագ րի 7-րդ 

 հոդ վա ծում նշված է. « Սան Ս տե ֆա նո յի նախ նա կան պայ մա նագ րի մեջ  Հա յաս

տա նի վե րա բեր յալ պա րու նակ վող խոս տում նե րը պետք է տրվեն ոչ թե բա ցա ռա-

պես  Ռու սաս տա նի, այլ նաեւ Անգ լիա յի ա նու նից»: Իսկ 10-րդ  հոդ վա ծում նաեւ 

աս ված է. « Հա մա ձայ նե լով չա ռար կել  Ռու սա կան կայս րի՝  Բա թում նա վա հան գիս-

տը ձեռք բե րե լու եւ իր նվա ճում նե րը  Հա յաս տա նում պահ պա նե լու ցան կութ յա-

նը…»4:

- 1878թ. հու լի սի 1-ին (հու լի սի 13-ին) ստո րագր ված  Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 

61-րդ  հոդ վա ծում նշված է. « Բարձր  Դու ռը պար տա վոր վում է ա ռանց հե տա-

գա հա պաղ ման ի րա գոր ծել հա յաբ նակ մար զե րում  տե ղա կան կա րիք նե րից 

հա րուց ված բա րե լա վում ներն ու բա րե նո րո գում նե րը եւ ա պա հո վել հա յե րի անվ-

տան գութ յու նը չեր քեզ նե րից ու քրդե րից»5:

- 1918թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին  Դաշ նա կից նե րի եւ  Թուր քիա յի մի ջեւ կնքված 

 Մուդ րո սի զի նա դա դա րի փաս տաթղ թի 24-րդ  հոդ վա ծում նշված է. « Հայ կա կան 

վի լա յեթ նե րից (ո րե ւէ) մե կում ան կար գութ յուն ներ ծա գե լու դեպ քում դաշ նա կից-

ներն ի րենց վե րա պա հում են նրա մի մա սը գրա վե լու ի րա վուն քը»6: 
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- 1920թ. օ գոս տո սի 10-ին կնքված  Սեւ րի դաշ նագ րի 89-րդ  հոդ վա ծում աս-

ված է. « Թուր քիան եւ  Հա յաս տա նը, ինչ պես նաեւ  Բարձր պայ մա նա վոր վող կող-

մե րը, հա մա ձայն վում են Էրզ րու մի, Տ րա պի զո նի,  Վա նի ու  Բիթ լի սի վի լա յեթ նե-

րում  Թուր քիա յի եւ  Հա յաս տա նի մի ջեւ սահ մա նա զա տու մը թող նել Ա մե րի կա յի 

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ո րոշ մա նը եւ ըն դու նել ինչ պես նրա ո րո շու մը, նույն պես եւ 

այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք նա կա րող է ա ռա ջար կել  Հա յաս տա նին դե պի 

ծով ելք տա լու եւ հիշ յալ սահ մա նագ ծին հա րող օս ման յան բո լոր տա րածք նե-

րի ա պա ռազ մա կա նաց ման վե րա բեր յալ»: Իսկ 90-րդ  հոդ վա ծում նաեւ աս ված 

էր. «Այն դեպ քում, ե թե 89-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն սահ մա նա գի ծը ո րո շե լիս հիշ-

յալ վի լա յեթ նե րի ամ բողջ տա րած քը կամ նրա մի մա սը հանձն վի  Հա յաս տա նին, 

 Թուր քիան այ սօր ար դեն հայ տա րա րում է, որ ո րոշ ման օ րից սկսած ին քը հրա-

ժար վում է հանձն ված տա րած քի նկատ մամբ բո լոր ի րա վունք նե րից եւ ի րա վա-

հի մունք նե րից»7:

- 1920թ. նո յեմ բե րի 22-ին ԱՄՆ նա խա գահ Վ.  Վիլ սո նի կա յաց րած ի րա վա րար 

վճռի ամ բող ջա կան ան վա նումն է՝ «Ա մե րի կա յի  Միա ցեալ  Նա հանգ նե րի նա խա-

գա հի ո րո շու մը  Թուր քիա յի եւ  Հա յաս տա նի մի ջեւ սահ մա նի,  Հա յաս տա նի` դե պի 

ծով ել քի եւ հայ կա կան սահ մա նին հա րա կից թուր քա կան տա րած քի ա պա ռազ-

մա կա նաց ման վե րա բե րեալ»8:

1877-1878թթ. եւ 1914-1921թթ. ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի արդ-

յուն քում ծնված եւ վե րե ւում վկա յա կոչ ված մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րից 

բա ցի՝ բա զում են նաեւ այլ ժա մա նա կա հատ ված նե րի տա րաբ նույթ քա ղա քա-

կան հայ տա րա րութ յուն նե րը, դի վա նա գի տա կան գրագ րութ յուն նե րը, նո տա նե րը, 

ար ձա նագ րութ յուն նե րը, քննար կում նե րը, որ տեղ նմա նա պես ար ծարծ վում են 

 Թուր քա հա յաս տա նի,  Թուր քիա յի հա յաբ նակ մար զե րի կամ վի լա յեթ նե րի,  Թուր-

քիա յում « Հայ կա կան օ ջա խի» ստեղծ ման վե րա բեր յալ խնդիր նե րը:  Մի ջազ գա յին 

հա րա բե րութ յուն նե րի տե սանկ յու նից հատ կա պես եր կու պատ մա կան նման ժա-

մա նա կա հատ ված ներ լե ցուն են « Հայ կա կան հար ցի» շուրջ ծա վալ ված քա ղա-

քա կան գոր ծըն թաց նե րով:  Նախ` դա վե րա բե րում է 1895-1896թթ.  Թուր քիա յում 

հա յոց քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի հե ղա փո խա կան (ա զա տագ րա կան, ապս-

տամ բա կան) գոր ծու նեութ յան եւ օս ման յան վար չա կար գի վայ րագ ար ձա գան քի 

կա պակ ցութ յամբ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում բարձ րաց ված « Հայ կա-

կան մար զե րում»  բա րե նո րո գում նե րի խնդրին9: Իսկ մյու սը՝ 1922-1923թթ.  Լո-

զա նի կոն ֆե րան սում ու դրա շուրջ ծա վալ վող դի վա նա գի տա կան փոխ հա րա բե-

րութ յուն նե րում « Հայ կա կան օ ջա խի» ստեղծ ման հետ կապ ված հար ցի ար ծարծ-

մա նը10:
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 Ներ կա յաց ված պատ կե րը եր կու հար ցադ րում է ա ռաջ բե րում՝ ի՞նչ է ի րե նից 

ներ կա յաց նում « Հայ կա կան հար ցը» քա ղա քա գի տութ յան տե սանկ յու նից եւ ի՞նչ 

տեղ ու նի Ա րեւմտ յան  Հա յաս տանն այդ հար ցի շրջա նա կում:

« Հայ կա կան հար ցի» բա նա ձեւ ված բա ցատ րութ յու նը տա լիս է  Հայ կա կան 

 Սո վե տա կան  Հան րա գի տա րա նը` «թուր քա կան լծից ա րեւմ տա հա յութ յան ա զա-

տագր ման, հայ ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ու սե փա կան պե տա կա նութ յուն ստեղ-

ծե լու հա մար մղված պայ քա րի ան վա նու մը դի վա նա գի տութ յան պատ մութ յան 

մեջ»11:  Սա կայն կա րե ւոր է անդ րա դառ նալ նաեւ գի տա կան ա վե լի լայն ձե ւա կեր-

պում նե րի հար ցին, ինչ պի սին է օ րի նակ` Ա. Կի րա կոս յա նի գի տա կան մեկ նա բա-

նութ յու նը: Ըստ նրա, « Հայ կա կան հարց» հաս կա ցութ յու նը «ժա մա նա կա կից քա-

ղա քա կան հա յա գի տութ յունն օգ տա գոր ծում է որ պես Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նում 

բա րե նո րո գում նե րի ի րա գործ ման, ինք նա վա րութ յան ստեղծ ման, օ տա րերկր յա 

տի րա պե տութ յու նից  Հա յաս տա նի ա զա տագր ման, նրա եր կու հատ ված նե րի 

միա վոր ման,  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ինք նու րույն հայ կա կան պե տա կա նութ-

յան վե րա կանգն ման, հայ ժո ղովր դի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րի եւ հա-

մախմբ ման, ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման եւ դա տա պարտ ման հիմ նա հար ցե րի 

ամ բող ջութ յուն»12:

Ինչ պես տես նում ենք, « Հայ կա կան հարցն» ա ռա ջին հեր թին դի տարկ վում է 

« Հա յաս տա նի ա րեւմտ յան հատ վա ծում» բնակ ված հա յե րի ա զա տագր ման տե-

սանկ յու նից: Ըստ էութ յան, դրա նից ա ծանց յալ է հա մար ված հայ ժո ղովր դի ինք-

նո րոշ ման եւ սե փա կան պե տա կա նութ յուն հիմ նե լու հար ցը: Այս տե ղից էլ գա լիս 

է այն տրա մա բա նութ յու նը, որ նախ կի նում թրքա հա յութ յան շուրջ ըն թա ցած մի-

ջազ գա յին քա ղա քա կան տե ղա շար ժե րը պետք է մեկ նա բան վեն ա ռա վե լա բար 

որ պես հա յութ յան ընդ հան րա կան ա զա տագ րութ յան հա մար տեղ գտած ի րա-

դար ձութ յուն ներ: Այն դեպ քում, որ մի ջազ գա յին քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե-

րում` Օս ման յան կայս րութ յան մաս նատ ման եւ նրա կտոր նե րին տի րա նա լու հա-

մար մեծ տե րութ յուն նե րի մղած պայ քա րում, որ տեղ հա յութ յու նը բո լո րո վին էլ 

սուբ յեկ տի կար գա վի ճակ չու ներ, ինչ պես նաեւ չու ներ հա վա քա կան կամք՝ ձեռք 

բե րե լու նման կար գա վի ճակ, « Հայ կա կան հար ցը» ծա ռա յեց վում էր այդ տե րութ-

յուն նե րի աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րին: Այդ գոր ծում թրքա հա յութ յու նը, որ-

քան էլ որ գնա հա տե լի լի նի սուբ յեկտ դառ նա լու նրա հնա րա վո րութ յու նը, օբ յեկտ 

էր վար վող քա ղա քա կա նութ յան հա մար, ինչն էլ, ի վեր ջո, սրա նից մեկ դար ա ռաջ 

ա վարտ վեց  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յամբ:

 Կա րե լի է նշել, որ մեր ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան մին չեւ Ա ռա ջին աշ խար-

հա մար տը, քա ղա քա կան նպա տակ նե րին ծա ռա յեց ված պատ մաաշ խար հագ րա-
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կան հաս կա ցութ յուն է ե ղել՝ զուրկ պե տա կան-քա ղա քա կան սուբ յեկ տայ նութ յու-

նից: Այս տե ղից էլ կա րե լի է բխեց նել « Հայ կա կան հար ցի» էութ յան` մին չեւ  Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յունն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի մեկ նա բա նութ յու նը: Ե թե զուտ 

գի տա կան բա ցատ րութ յուն փոր ձենք տալ, ա պա « Հայ կա կան հար ցը» պետք է 

մեկ նա բա նենք որ պես հո գե վար քի մեջ եւ մաս նատ ման գոր ծըն թա ցում գտնվող 

Օս ման յան կայս րութ յան նկատ մամբ մեծ տե րութ յուն նե րի ռազ մա քա ղա քա կան 

այն ծրագ րե րի եւ հիմ նա հար ցե րի ամ բող ջութ յու նը, ո րոնք ուղղ ված էին ա ռա վե-

լա պես հոծ բնակ վող թրքա հա յութ յան վի ճա կի բա րե լավ մա նը, ա զա տագր մա նը 

կամ ինք նո րոշ մա նը:

« Հայ կա կան հար ցի» նման մեկ նա բա նութ յու նը թույլ է տա լիս պնդել նաեւ, որ 

«Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան» եզ րը մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված պե տա կան-քա ղա-

քա կան սուբ յեկ տայ նութ յուն ձեռք է բե րել միայն  Սեւ րի պայ մա նագ րով եւ  Վիլ սո-

նի ի րա վա րար վճռով  Հա յաս տա նի ա րեւմտ յան սահ ման նե րի հստա կե ցու մից ու 

 Թուր քա հա յաս տա նի եւ  Ռու սա հա յաս տա նի ( Կար սի մարզ,  Սուր մա լո ւի գա վառ) 

ո րո շա կի վի լա յեթ նե րի ու շրջան նե րի`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը (ՀԽՍՀ-

ին) չմիա վոր վե լուց հե տո միայն, դառ նա լով մի ջազ գայ նո րեն ե րաշ խա վոր ված 

հա յոց պա հան ջա տի րա կան ի րա վուն քի ան բա ժան մա սը:  Սա կայն, այ նո ւա մե նայ-

նիվ, պետք է նշել նաեւ, որ 20-րդ  դա րում ա ռա վե լա պես հայ կա կան քա ղա քա-

կան մտքի սպառ մա նը ծա ռա յեց ված հաս կա ցութ յուն է ե ղել նաեւ ի րա վա քա ղա-

քա կան կոնկ րե տութ յու նից զուրկ եւ պատ մաաշ խար հագ րա կան փաս տարկ ման 

հիմ քի վրա խարսխ ված ա վե լի լայն «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի» տա րածք նե րի 

վկա յա կո չու մը:

 Քա նի որ վե րե ւում կա տար ված քննութ յու նը վե րա բե րում էր հար ցի տե սա կան 

մա սին, ստո րեւ հարկ ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ նաեւ այ սօր Ա րեւմտ յան 

 Հա յաս տա նում փաս տա ցի ստեղծ ված ի րա վի ճա կի եւ այդ տա րածք նե րի նկատ-

մամբ հա յութ յան ու նե ցած հե տաքրք րութ յուն նե րի խնդիր նե րին:

Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան. Հ յու սի սի եւ հա րա վի ի րա կա նութ յու նը

Ար դեն եր կու սու կես հա զա րամ յակ  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի տա րած քում 

տեղ գտած մի ջազ գա յին քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի ողջ ծա վա լը պտտվել է 

քա ղա քակր թա կան եր կու հա կա դիր հար թութ յուն նե րի հա կադ րութ յուն նե րի կամ 

երկ խո սութ յան շրջա նա կում:  Խոս քը գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ բա վա կան 

ու սում նա սիր ված «Ա րե ւել քի» եւ «Ա րեւ մուտ քի» քա ղա քակր թութ յուն նե րի մա սին 

է: Ն ման տա րա բա ժա նումն իր հեր թին պար տադ րել է, որ  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում, 
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այդ թվում`  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ռազ մա քա ղա քա կան տե ղա շար ժերն աշ-

խար հագ րո րեն կա տար վեն մե ծա մա սամբ նույ նա նուն ուղ ղութ յուն նե րով` դե պի 

«ա րե ւելք» եւ «ա րեւ մուտք» ծա վալ վե լու մի ջո ցով:  Սա էլ իր հեր թին հան գեց-

րել է նրան, որ  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում եր բե ւէ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լած 

կայս րութ յուն նե րի ու նրան ցից կա խում ու նե ցած պե տա կան կազ մա վո րում նե րի 

մի ջեւ ե ղած քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին սահ մա նա զա տում նե րը 

կա տար վեն գլխա վո րա պես հենց այդ ուղ ղութ յուն նե րով: Այդ են վկա յում, մաս նա-

վո րա պես, մի կող մից մա րա պարս կա կան կայս րութ յան, մյուս կող մից` լի դիա կան 

պե տութ յան, իսկ ա պա նաեւ` հու նա մա կե դո նա կան աշ խար հի, Հ ռո մի եւ Ի րա-

նի, Բ յու զան դիա յի եւ Ա րա բա կան խա լի ֆա յութ յան, Բ յու զան դիա յի եւ սել ջուկ յան 

տար բեր ա մի րա յութ յուն նե րի, «խա չա կիր նե րի» եւ մահ մե դա կան տար բեր ա մի-

րա յութ յուն նե րի ու սուլ թա նութ յուն նե րի,  Թուր քիա յի եւ Ի րա նի,  Ռու սաս տա նի եւ 

 Թուր քիա յի մի ջեւ ե ղած տա րա ծա կան քա ղա քա կան փոխ հա րա բե րութ յուն ներն 

ու ձե ւա վոր ված սահ մա նագ ծե րը13:

 Սա կայն քսա նե րորդ դա րում  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում աշ խար հա քա ղա քա կան 

մեծ տե ղա շար ժե րի բե րած ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փո խութ յան արդ-

յուն քում այժմ ար դեն  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ճամ բա րա բա ժա նում ներ են 

ընդգծ վում ոչ թե «ա րեւ մուտ քի» եւ «ա րե ւել քի», այլ` «հյու սի սի» եւ «հա րա վի» 

մի ջեւ:  Ներ կա յում պատ մա կան Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նը, հիմ քում ու նե նա լով 

մե ծա մա սամբ ժո ղովր դագ րա կան առ կա վի ճա կը, բա ժան ված է եր կու մա սի` 

թուր քա կան եւ քրդա կան հատ ված նե րի:  Մեծ է հա վա նա կա նութ յու նը, որ եր բե ւէ 

նման ի րա վի ճա կը կա րող է հան գեց նել նաեւ քա ղա քա կան բա ժան ման, քա նի որ 

հիմն վե լով էթ նիկ խնդիր նե րի ա ռա ջաց րած սո ցիալ-հո գե բա նա կան տար բե րութ-

յուն նե րի վրա՝ Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի «Հ յու սի սում» ու « Հա րա վում» զգալ են 

տա լիս նաեւ գյու ղատն տե սութ յան եւ այլ ո լորտ նե րում ե ղած տար բե րութ յուն նե-

րը, ին չը ընդ հա նուր առ մամբ բե րում է մշա կու թա յին ար դեն նշմա րե լի տա րա բա-

ժան ման:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ողջ Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նում կա պի տալ շի նա րա-

րութ յան մեջ պե տութ յան ներգ րավ վա ծութ յունն ակ նա ռու է ա մեն քայ լա փո խի: 

Այս տեղ բո լոր պե տա կան նշա նա կութ յան ճա նա պարհ նե րը գտնվում են բար վոք 

վի ճա կում եւ պար բե րա բար հիմ նա նո րոգ վում են:  Քա ղաք նե րում ի րա կա նաց-

վում են հսկա յա կան բնա կա րա նա շի նա կան ծրագ րեր:  Տա րեց տա րի ա վե լա նում 

են քա ղա քա շի նա կան հստակ ծրագ րա վոր մամբ թա ղա մա սե րը՝ ներ կա յաց ված 

տի պա յին նա խագ ծե րով կա ռուց ված շեն քե րով: Ն ման շի նա րա րա կան տեմ պե րի 

ա պա հով ման հա մար տե ղում աշ խա տում է շի նա րա րա կան են թա կա ռուց վածք-
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նե րի գրե թե ողջ հա մա լի րը: Այն  Թուր քիա յի ա րե ւել յան շրջան նե րում սո ցիալ-

տնտե սա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման կա րե ւոր պայ ման է դար ձել:  Բո լոր մեծ 

քա ղաք նե րում (Էրզ րում,  Բիթ լիս,  Կարս եւ այլն) հա մալ սա րան ներ հիմ նե լու ճա-

նա պար հով զարկ է տրված բարձ րա գույն բազ մապ րո ֆիլ կրթութ յան ա պա հով-

մա նը: Այդ քա ղաք նե րը, միա ժա մա նակ, տրանս պոր տա յին կա րե ւոր հան գույց ներ 

են դար ձել: Էրզ րու մում,  Կար սում,  Մու շում, Աղ րիում եւ  Վա նում գոր ծում են նաեւ 

քա ղա քա ցիա կան օ դա նա վա կա յան ներ:

 Պատ մա կան Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի հյու սի սում, մաս նա վո րա պես  Կար սում, 

Էրզ րու մում, շատ ու ժեղ է թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը:  Պե-

տա կան քա ղա քա կա նութ յունն ուղղ ված է նրան, որ պես զի խթան վի Իգ դի րի 

բնա կե ցու մը ադր բե ջան ցի նե րով: Ի հա կակ շիռ քրդե րի, որ պես ա ջակ ցութ յուն 

թուր քա կան տար րին` չնա յած ա վե լի փոքր ծա վա լի, ադր բե ջան ցի նե րով է բնա-

կեց վում նաեւ  Կար սի շրջա նը: «Հ յու սի սում» շատ նոսր է տա րա ծութ յան մեջ գյու-

ղե րի խտութ յու նը, ինչ պես նաեւ գյու ղա կան բնակ չութ յու նը: Այս տեղ գյու ղե րը 

գյու ղակ ներ են հի շեց նում:  Սա կայն յու րա քանչ յուր գյու ղա կում աչ քի է զար նում 

մի նա րե նե րի եւ մզկիթ նե րի առ կա յութ յու նը, ո րը պե տա կան հո գա ծութ յան ցու-

ցադ րութ յունն է: Գ յու ղա կան տնե րի մե ծա մաս նութ յու նը շատ քիչ ա ռա ջըն թաց է 

ապ րել եւ հյու ղակ նե րի են նման: «Հ յու սի սում» գյու ղատն տե սութ յու նը հիմն ված 

է ա նաս նա պա հութ յան եւ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի մշակ ման վրա, սա-

կայն ան հատ տնտե սութ յուն նե րում իս պառ բա ցա կա յում է հո ղա գոր ծութ յու նը:

« Հա րա վում»`  Վա նի,  Մու շի,  Բիթ լի սի եւ մյուս ի լե րում փաս տա ցի քրդա կան 

իշ խա նութ յուն է: Այս տեղ ոչ բո լոր գյու ղե րում կան մի նա րե ներ ու մզկիթ ներ: Մ շո 

դաշ տում,  Վա նի ա վա զա նում գյու ղե րի խտութ յու նը շատ մեծ է, իսկ տներն աչ-

քի են ընկ նում խո շո րութ յամբ եւ ի րենց կա ռու ցա պատ մամբ տար բեր վում են 

«Հ յու սի սի» տնե րից: « Հա րա վում» շատ են քրդա կան բնա կա վայ րե րը, իսկ խա ռը 

բնակ չութ յամբ բնա կա վայ րե րում քրդա կան տար րը էա պես գե րակշ ռում է: Ա նաս-

նա պա հութ յու նից բա ցի, բնակ չութ յու նը զբաղ վում է նաեւ այ գե գոր ծութ յամբ, քա-

նի որ բա վա կան զար գա ցած է հո ղա գոր ծութ յու նը: 

 Թուրքքրդա կան հա կա մար տութ յուն

 Ժա մա նա կա կից  Թուր քիա յի ա ռա ջըն թա ցի եւ ար տա քին քա ղա քա կան նո րա-

նոր դիր քե րի նվաճ մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան խո րա պատ կե րին պաշ-

տո նա կան Ան կա րա յի ա մե նաար դիա կան հար ցե րից մե կը շա րու նա կում է մնալ 

քրդա կա նը: Այն, ինչ պես ցան կա ցած ազ գա յին հարց, ի րե նից ներ կա յաց նում է 
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խնդիր նե րի մի տար րա պատ կեր:  Սա կայն տիտ ղո սա յին ազ գի լեզ վա կան, մշա-

կու թա յին, տնտե սա կան խտրա կան քա ղա քա կա նութ յա նը վերջ դնե լուց զատ` 

քրդե րի պայ քա րի հիմ քում վա ղուց ար դեն ըն կած են քա ղա քա կան ար մա տա կան 

պա հանջ ներ: Քր դե րի շրջա նում ա ռաջ նա յին են սե փա կան պե տութ յան կամ ինք-

նա վա րութ յան գա ղա փար նե րը, ո րոնք հան գեց րել են պար տի զա նա կան պայ քա-

րի ծա վալ մա նը  Թուր քիա յի հա րավ-ա րե ւել յան քրդաբ նակ շրջան նե րում: Ար դեն 

գրե թե 30 տա րի Քրդս տա նի աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յու նը (PKK) քա ղա-

քա կան պա հանջ նե րի ի րա գործ ման հա մար լեռ նե րում զեն քը ձեռ քին պայ քար է 

մղում թուր քա կան կա նո նա վոր բա նա կի եւ ոս տի կա նա կան ու ժե րի դեմ:  Լեռ նե-

րից դե պի քա ղաք ներ ուղ ղըն թա ցով շարժ վե լիս փոխ վում են պայ քա րի ձե ւե րը, 

բայց ոչ` բո վան դա կութ յու նը: 

Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի « Հա րա վում», որ տեղ քրդա կան տար րը ներ կա յում 

ան հա մե մատ մեծ կշիռ ու նի եւ կեն սա գոր ծու նեութ յան տա րաբ նույթ հնա րա վո-

րութ յուն ներ, բնակ չութ յան շրջա նում շա րու նա կում են մեծ ծա վալ նե րով բազ մաց-

վել ազ գայ նա կան հա յացք նե րը: Այս տեղ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը` խո-

չըն դո տե լու հա մար ազ գայ նա կա նութ յան ծա վա լու մը, փոր ձում են զսպա շա պիկ 

հագց նել քրդե րին` քա ղաք նե րում հա տուկ այդ նպա տա կով բլոկ պոս տեր ստեղ-

ծե լով:  Հոծ բնակ չութ յամբ քրդա կան մեծ քա ղաք ներն, այդ պի սով, ռազ մա կա նաց-

ված մի ջա վայ րեր են դար ձել, քան զի մեծ է վա խը, որ քրդա կան քա ղա քա յին դա-

սը կա րող է ոտ քի կանգ նել եւ հրա պա րա կա յին քա ղա քա կան խնդիր ներ ա ռաջ 

քա շե լով, հա մընդ հա նուր ապս տամ բութ յան գնալ: Այդ իսկ պատ ճա ռով քա ղաք-

նե րում նկա տե լի է թուր քա կան ավ տո մա տա վոր ժան դար մե րիա յի ներ կա յութ յու-

նը: Քր դա կան հա սա րա կութ յա նը բռի մեջ պա հե լու` պաշ տո նա կան Ան կա րա յի 

քա ղա քա կա նութ յու նը եր բեմն ցույց է տա լիս նաեւ իր ա նարդ յու նա վե տութ յու նը: 

 Մե ծա մա սամբ քրդե րը կա րո ղա նում են հա րա վում դի մագ րա վել իշ խա նութ յուն-

նե րին: Ն րանց չեն վա խեց նում այն պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ինչ պի սին էր, օ րի-

նակ,  Վա նի ազ գութ յամբ քուրդ քա ղա քա պե տի ձեր բա կա լութ յու նը:

 Հա յե րի դե րի ու տե ղի մա սին

Առ հա սա րակ քա ղա քա կա նաց ված քրդե րի մե ծա մաս նութ յու նը հա յե րի մեջ 

տես նում է դաշ նա կից նե րի: Եվ դրա հիմ քում ըն կած են մի քա նի պատ ճառ ներ:

 Զին ված պայ քա րի կողմ նա կից քրդե րի շրջա նում բա վա կան տա րած ված է 

այն կար ծի քը, որ ի րենց կեն դա նի լե գենդ Օ ջա լա նի սերն դա բա նութ յան մի ճյու-

ղը հայ կա կան ծա գում ու նի: Դ րա հետ մեկ տեղ թուր քա կան պաշ տո նա կան քա-
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րոզ չութ յու նը քրդա կան ան կա խա կան շար ժու մը վի ժեց նե լու եւ քրդե րի շրջա նում 

երկ պա ռա կութ յուն ներ սեր մա նե լու հա մար եր բե ւէ տա րա ծել է նաեւ այն թե զը, 

որ Քր դա կան աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յան մար տիկ նե րի մեջ գե րակշ ռում 

են ազ գութ յամբ հա յե րը եւ որ Օ ջա լա նի հիմ նած քրդա կան պայ քա րը ի րա կա նում 

ծա ռա յում է հա յե րին եւ նպա տակ ու նի հա յե րի վրե ժը լու ծել թուր քե րից եւ որ այդ 

պայ քա րում քրդե րը գոր ծիք են:  Հե տաքր քիր է, որ այս թե զը քրդե րի շրջա նում 

ո րո շա կի մի փու լում ա ռա վել հա մակ րանք է ա ռա ջաց րել հա յե րի նկատ մամբ: 

 Բա ցի վե րո հիշ յալ հան գա ման քից,  Մու շում, Ար ճե շում,  Վա նում քրդե րի հետ 

տո ղե րիս հե ղի նա կի անձ նա կան շփում նե րը բե րե ցին այն հա մոզ ման, որ տե ղի 

քրդե րի շրջա նում ո րե ւէ կաս կած չկա այդ տա րածք նե րի պատ կա նե լիութ յան 

հար ցում: Ան գամ թե թե ւա կի ներ կա յա նա լը որ պես հայ՝ քրդե րին հիմք էր տա-

լիս տե ղի հայ կա կան քի լի սե նե րը, գյու ղա տե ղի նե րը, հնա վայ րե րը վկա յա կո չե լու 

կամ ներ կա յաց նե լու ցան կութ յուն ցու ցա բե րել:  Սերն դե սե րունդ այդ վայ րե րի հետ 

ժո ղովր դի ա ռե րե սու մը, տե ղա յին պատ մութ յուն նե րը՝ հիմն ված ա վագ նե րի հի շո-

ղութ յուն նե րի վրա, եւ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ լրա հո սում վեր ջին 

տա րի նե րին քննար կում նե րի մեծ թա փը ներ կա բնակ չութ յան շրջա նում պատ-

րանք ներ չեն թո ղել այն հար ցում, որ  Թուր քիա յի ա րե ւել յան շրջան նե րը պատ-

կա նում են հենց հա յե րին: Քր դե րի` ա ռանց կաշ կանդ վե լու «սա ձեր հո ղերն են» 

ար տա հայ տութ յու նը թույլ էր տա լիս մտա ծել, որ նրանց շրջա նում չկա վախ այդ 

տա րածք նե րը կորց նե լու հար ցում: 

Ըստ էութ յան, քրդա կան քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի կող մից ժո ղովր դի մեջ 

հիմ նա կա նում չի սեր ման վել այդ տա րածք նե րը կորց նե լու վախ: Ն ման քա ղա-

քա կան գի ծը կա րող է բա ցատր վել այն հան գա ման քով, որ քրդե րը, ընդ հա նուր 

առ մամբ, հա յե րին չեն տես նում ուղ ղա կի սպառ նա լիք ի րենց ազ գա յին-ա զա-

տագ րա կան պայ քա րում՝ այդ թվում այն տա րածք նե րի նկատ մամբ հա վակ նութ-

յուն նե րում, ո րոնք եր բե ւէ ե ղել են ա ռա վե լա պես հա յե րով բնա կեց ված ու ի րենց 

կող մից ներ կա յում էլ ըն դուն վում են որ պես պատ մա կան  Հա յաս տան: Ն ման դիր-

քո րոշ ման հիմ քում, ըստ էութ յան, հաշ վի են առն ված տա րա ծաշր ջա նում հա յե-

րի ու նե ցած ժո ղովր դագ րա կան, ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա կան հաշ վեկշ ռի 

առ կա ի րո ղութ յուն նե րը:

Ո րոշ բնա կա վայ րե րում քրդերն ու թուր քե րը գի տեն ի րենց շրջա պա տում ա ռան-

ձին ըն տա նիք նե րի ու գեր դաս տան նե րի հայ կա կան պատ կա նե լութ յան մա սին, 

սա կայն չեն բարձ րա ձայ նում, քա նի որ այդ մարդ կանց վի րա վո րում է  ի րենց հայ 

լի նե լու հան գա ման քի մատ նան շու մը: Ն ման ե րե ւույ թը հայ կա կան ար մատ ներ ու-

նե ցող թուր քե րի ու քրդե րի, ինչ պես նաեւ ծպտյալ հա յե րի հա մար ինք նա պաշտ-
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պա նա կան մե խա նիզմ է պա րու նա կում եւ կապ ված է տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 

պաշ տո նա կան Ան կա րա յի կող մից խրա խուս ված եւ  Թուր քիա յի հա սա րա կա կան 

շրջա նակ նե րում հա յե րի հան դեպ բա ցա սա կան կեր պա րի  ար մա տաց ման հետ: 

Ըստ այդ կեր պա րի՝ հա յե րը սո ցիա լա կան աս տի ճա նա կար գութ յու նում երկ րոր-

դա կան դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցող ազ գութ յուն են:  Հա յե րի բա ցա սա կան կեր-

պա րը եր բեմն նաեւ պայ մա նա վոր ված է որ պես թշնա մի տես նե լու հան գա ման քի 

հետ եւ ու նի զուտ քա ղա քա կան նա խատ րա մադր վա ծութ յուն:

 Հայ կա կան հա մայնք, այ սինքն` որ պես նա խա պես մշակ ված ծրագ րե րով ու 

գոր ծա ռույթ նե րով ա ռաջ նորդ վող կա ռույց, Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նում չի գոր-

ծում, սա կայն հա յե րի մի մա սը` հատ կա պես  Մու շում եւ  Սա սու նում, զար թոնք 

է ապ րում եւ հա մախմբ վե լու մի տում ու նի:  Միա ժա մա նակ  Մու շի եւ  Սա սու նի 

հա յութ յան շրջա նում մեծ վա կո ւում գո յութ յուն ու նի ինք նութ յու նը վե րագտ նե լու 

նրանց մղում նե րը բա վա րա րե լու հար ցում:  Մեծ աշ խա տան քի կա րիք կա, որ պես-

զի կապ հաս տատ վի նրանց եւ հայ րե նի քի ու հա յութ յան տար բեր շեր տե րի մի-

ջեւ:  Շատ ծպտյալ հա յեր բա ցա հայ տել ու շա րու նա կում են բա ցա հայ տել ի րենց 

ազ գա յին ինք նութ յու նը, չնա յած որ իս լա մա դա վան են, հա յե րեն չգի տեն ու խո սում 

են քրդե րեն եւ թուր քե րեն14: Ո րոշ հա յաս տան յան կազ մա կեր պութ յուն ներ փոր-

ձում են ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ա րեւմ տա հա յե րին` ինք նա կազ մա կերպ ման, 

ազ գա յին եւ մշա կու թա յին ինք նութ յան պահ պան ման գոր ծում:  Բայ ցե ւայն պես, 

այդ ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք նե րը մեծ ջան քեր ու մի ջոց ներ են պա հան ջում:

 Հե տաքր քիր է կանգ առ նել նաեւ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հայ-

կա կան ե կե ղե ցի նե րը վե րա կանգ նե լու դեպ քե րի վրա:  Կար ծես թե գործ ու նենք 

թուր քա կան քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րի հետ, քան զի մի կող մից ի րար մեջ 

խնդիր ներ ու նե ցող երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում թշնա մանքն ան հաղ-

թա հա րե լի է թվում, բայց մյուս կող մից  Թուր քիա յի պե տա կան շա հը բո լո րո վին 

այլ ուղ ղութ յամբ է տա նում հայ կա կան ժա ռան գութ յան պահ պան ման խնդի րը: 

Այ սօր թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա մար շատ ա վե լի հրա տապ են քրդա-

կան խնդի րը, ա պա գա  Մեծ Քրդս տա նի տես լա կա նը եւ դրա դեմ պայ քա րե լու մե-

խա նիզմ նե րը:  Փաս տա ցի, հայ կա կան տար րի եւ նրա նյու թա կան ժա ռան գութ յան 

նկատ մամբ նման նոր մո տե ցու մը հենց այդ մե խա նիզ մի գոր ծադ րում նե րից մեկն 

է դար ձել:  Մի կող մից թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի դեպ քում գործ ու նենք սի-

րա շա հե լու քա ղա քա կա նութ յան հետ, մա նա վանդ որ, քրդե րը եւս փոր ձում են 

նման մո տե ցում ներ դրսե ւո րել: Մ յուս կող մից չպետք է ան տե սել, որ նման քա ղա-

քա կա նութ յան հա մա տեքս տում ըն կած է նաեւ «հին ու նոր  Թուր քիա նե րի» հա-

կադ րութ յուն ստեղ ծե լու մի ջո ցով հայ կա կան քա ղա քա կան հա մախմբ վա ծութ յու-
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նը երկ փեղ կե լու` պաշ տո նա կան Ան կա րա յի մտադ րութ յու նը:  Հատ կա պես` երբ 

հաշ վի ենք առ նում, որ  Թուր քիա յի ԱԳ նա խա րար  Դա վու թօղ լո ւի`  Հա յաս տա նի 

ու հա յութ յան նկատ մամբ քա ղա քա կան մշա կում ներն ի րենց մեջ նե րա ռում են 

 Հա յաս տա նը Սփ յուռ քից տա րան ջա տե լու եւ ազ գա յին խնդիր նե րում միմ յանց մի-

ջեւ սեպ խրե լու ռազ մա վա րութ յուն:

Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան. ա ռաս պե՞լ

 Վե րը հա մա ռոտ ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կը մեզ հու շում է մի քա նի հար ցադ-

րում ներ: Այն է՝ ո րո՞նք են հա յութ յան տար բեր շեր տե րի ի րա տե սա կան նպա-

տակ նե րը հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ժա ռան գութ յու նը վե րագտ նե լու գոր ծում 

եւ դրա նից ել նե լով արդ յո՞ք կա րող է լի նել այդ խնդրում  Հա յաս տա նի  Հան րա-

պե տութ յան կող մից մշակ ված ռազ մա վա րութ յուն: Այս հար ցադ րում ներն ար-

դիա կան են, քան զի ոչ վաղ անց յա լում՝ 2008-2009թթ. ՀՀ պե տա կան մե քե նա յի 

կող մից գոր ծարկ ված «ֆուտ բո լա յին դի վա նա գի տութ յան» եւ «Ց յու րիխ յան» ար-

ձա նագ րութ յուն նե րի ստո րագր ման արդ յուն քում հա յութ յու նը բա ժան վել էր եր-

կու տար բեր ճամ բար նե րի:  Հատ կա պես հի շա տա կե լի են մի կող մից իշ խող վար-

չախմ բի պար տադ րան քով տար բեր կո լեկ տիվ նե րի քննար կում ներն ու դրանց 

արդ յուն քում կա յաց ված ի պաշտ պա նութ յուն «Ց յու րիխ յան» ար ձա նագ րութ յուն-

նե րի ներ կա յա ցում նե րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում, եւ մյուս կող մից` ՀՀ 

նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի հա յա հոծ երկր ներ շրջա գա յութ յուն նե րի ժա մա նակ 

հրա պա րա կա յին կազ մա կերպ ված դժգո հութ յուն նե րը սփյուռ քա հայ կազ մա կեր-

պութ յուն նե րի կող մից: 

 Փոր ձենք հա մադ րել հե տեւ յալ ակն հայտ չա փում նե րը:  Հա յե րի թվա քա նակն 

աշ խար հում մոտ ե րեք ան գամ զի ջում է քրդե րին եւ մոտ վեց ան գամ թուր քե րին: 

 Հա յե րի բնա կան ա ճը նույն պես մի քա նի ան գամ զի ջում է թուր քե րի եւ քրդե րի 

բնա կան ա ճին: ՀՀ բնակ չութ յու նը միայն 2012թ. դրութ յամբ պա կա սել է ա վե լի 

քան 100 հա զա րով, այն դեպ քում, որ  Թուր քիա յի բնակ չութ յունն ա մեն տա րի 

ա վե լա նում է 100 հա զար նե րով: Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի «Հ յու սի սում»՝  Հա յաս-

տա նի  Հան րա պե տութ յա նը սահ մա նա մերձ շրջան նե րում, ի հա կակ շիռ քրդա կան 

տար րի,  Թուր քիան վա րում է թյուր քա լե զու բնակ չութ յամբ բնա կեց նե լու պե տա-

կան քա ղա քա կա նութ յուն, իսկ « Հա րա վում» քրդե րը յու րաց նում են նո րա նոր 

տա րածք ներ ու ի րա վունք ներ, այն դեպ քում, որ ղա րա բաղ յան պա տե րազ մում 

ա զա տագր ված եւ հա յութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ տա-

րածք նե րի բնա կեց ման գոր ծը մնում է մի քա նի ան հատ նե րի ու խմբե րի գոր ծը: 
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 Վե րը նշված հար ցադ րում նե րին ի պա տաս խան ներ կա յաց ված փաս տե րը 

«Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի» խնդի րը բե րում են փի լի սո փա յա կան հար թութ յուն: 

 Կա րե լի է հիմ նա վոր կաս կած հայտ նել առ այն, որ Ա րեւմտ յան  Հա յաս տանն իս-

կա պես հա յութ յան ռա ցիո նալ քա ղա քա կան գերն պա տակն է եր բե ւէ  Միաց յալ 

 Հա յաս տան կեր տե լու գոր ծում, ա ռա վե լեւս, որ բուն Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նում 

հա յութ յու նը գրե թե ներ կա յաց ված չէ, իսկ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց ներն ըն թա-

նում են թուրք-քրդա կան հա կա մար տութ յան հա մա տեքս տում:  Միա ժա մա նակ 

պետք է նո րա նոր հար ցադ րում ներ ա ռաջ քաշ վեն՝ իսկ արդ յո՞ք Ա րեւմտ յան  Հա-

յաս տա նը չի վե րած վել « Կո րուս յալ երկ րի» մա սին մի ա ռաս պե լի, ո րի շուրջ հա-

մախմբ վում է հա յութ յու նը` չկորց նե լու հա մար իր նույ նա կա նա ցու մը: Ի՞նչ է այն 

գաղ թա կա նի ժա ռանգ սփյուռ քա հա յի հա մար. աշ խար հում ցե ղաս պա նութ յան 

խնդի րը հրա տապ պա հե լուն միտ ված տա րած քա յին պա հան ջա տի րութ յուն, թե՞ 

հա կա ռա կը՝ պատ մա կան տա րածք նե րի վե րան վաճ մա նը ծա ռա յեց վող հաս կա-

ցութ յուն, ո րի ու ղին նա խանշ ված է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը պե տութ յուն նե րի 

կող մից ճա նա չե լու մի ջո ցով: Ի՞նչ է այն ՀՀ բնակ չութ յան հա մար՝ ին դուստ րիալ 

նպա տակ նե րով հա ջող ընտր ված բրե՞նդ, ա ռօր յա խնդիր նե րից ձեր բա զատ վե լու 

հա մար անց յա լով ապ րե լու մո լո՞ւցք, ար տա քին աշ խար հի հետ հա րա բեր վե լու 

քա ղա քա կան գոր ծի՞ք, սե փա կան «մեն քի» վե հաց մա նը ծա ռա յեց վող ան հա ջող 

ընտր ված վիր տո ւալ գա ղա փա՞ր, եր բե ւէ հա յի ան զո րութ յու նը հիմ նա վո րե լու հա-

մար շատ արդ յու նա վետ գոր ծող մտա ծո ղութ յո՞ւն, թե՞ գոր ծե լու հնա րա վո րութ-

յուն ներ ստեղ ծող հզոր մո տի վա ցիա: 

Եվ վեր ջա պես, ի՞նչ է այն ՀՀ պե տա կան իշ խա նութ յան հա մար. ար տա քին 

աշ խար հի հետ հա րա բեր վե լիս ա ռեւտ րի ա ռար կա՞,  Թուր քիա յին ճնշե լու մի ջո՞ց, 

Ա րեւ մուտ քից ֆի նանս ներ խնդրե լու (մու րա լու) հա մար զո հի կեր պա՞ր, հան րութ-

յա նը մո լո րեց նե լու հա մար իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող նե րի հա մար ա թո ռը 

պա հե լուն ծա ռա յող ար տա քին դե կո րա ցիա յի բաղ կա ցու ցի՞չ, թե՞ տա րա ծաշր ջա-

նում սե փա կան քա ղա քա կան կշի ռը պահ պա նե լուն միտ ված պե տա կան քա ղա-

քա կա նութ յան հան գու ցա կետ:

Այս բո լոր հար ցադ րում ներն ա ռայժմ միայն խոր հե լու տե ղիք են տա լիս, քան զի 

չու նեն միան շա նակ պա տաս խան ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ակն հայտ է մի բան, որ 

թուր քա կան պե տա կան քա ղա քա կա նութ յունն ուղղ ված է նրան, որ  Հա յաս տա-

նի  Հան րա պե տութ յան հետ կնքի հայ կա կան կող մին պար տա վո րեց նող մի փաս-

տա թուղթ ո րով կչե զո քաց վեն անց յա լի ազ դե ցութ յուն նե րը, այդ թվում նաեւ` հա-

յութ յան ազ գա յին խնդիր նե րի լուծ մա նը ծա ռա յեց վող «Ա րեւմտ յան  Հա յաս տան» 

քա ղա քա կան բա նա ձե ւը:  Դա հստակ ի հայտ ե կավ հատ կա պես «Ց յու րիխ յան» 



78

 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ

ար ձա նագ րութ յուն նե րի շուրջ ծա վալ վող թուր քա կան դի վա նա գի տա կան ու քա-

ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում: Այս տեղ հարկ է նկա տել, որ թուր քա կան կող մի 

հա մար որ քա նով ձեռն տու է մինչ օրս գոր ծող  Կար սի պայ մա նա գի րը, այն քա նով 

այն նաեւ մեծ վտանգ ներ է պա րու նա կում:  Պաշ տո նա կան Ան կա րան վա խե նում 

է, որ մի օր` տե րութ յուն նե րի եւ ՀՀ շա հե րի հա մընկն ման դեպ քում,  Կար սի պայ-

մա նա գի րը կա րող է կորց նել իր խա խուտ ի րա վա կան ու ժը եւ մտա դիր է, որ քան 

հնա րա վոր է, շուտ ի րա վա կան նոր, ա ռա վել ան խո ցե լի պատ նեշ ներ ստեղ ծե-

լով`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յա նը պա հի կա ղա պար նե րի մեջ:  Հենց այդ տեղ 

էլ կա վարտ վի տա րա ծաշր ջա նում առ կա real politik-ի շրջա նա կում ըն թա ցած 

Ա րեւմտ յան  Հա յաս տա նի հար յու րամ յա պատ մութ յու նը:
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եդ ականություն ընդունել են բռնի կերպով` իսլամն իրենց պարտադրելու 

պատճառով, բայց իրենք ա յն  ընդունում են գիտակցված ու կամավոր:
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САРО САРОЯН
Западная Армения: миф или реальность?

В статье предпринята попытка переосмысления основ и границ восприятия уко-

ренившегося в обществе термина “Западная Армения” и с этой точки зрения 

его связь с “Армянским вопросом”. Наблюдения, сделанные автором статьи во 

время путешествия по землям Исторической Армении, стали основой для того, 

чтобы представить реалии Западной Армении и выдвинуть ряд существенных 

вопросов, важных с точки зрения раскрытия истинных отношений и ожиданий 

армянства по отношению к этим территориям.

SARO SAROYAN
Western Armenia: Myth or Reality?

The author makes an attempt to reconsider the grounds and extent of the percep-

tion of the term “Western Armenia” deeply rooted in the society, and in this regard, 

its relation to “Armenian Question.”  The observations that were made during the 

cognitive visit paid by the author to the lands of Historic Armenia serve as the basis 

for presenting the realities of Western Armenia, and for putting forward a number of 

substantial issues that are of importance in terms of revealing the true attitudes and 

expectations of the Armenian people in respect to these territories.
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Կտրուկ ժողովրդավարացում. համաշխարհային փորձ

Մի շարք երկր նե րում, այդ թվում Հա յաս տա նում, տա րած ված է այն կար ծի քը, 

որ ժո ղովր դա վա րա ցու մը տասն յակ եւ նույ նիսկ հար յու րա վոր տա րի նե րի գործ 

է: Շա տե րը հա մոզ ված են, որ եր կիրն ի րեն ժո ղովր դա վար հռչա կե լուց հե տո չի 

կա րող միան գա մից այդ պի սին դառ նալ, այլ միայն քայլ առ քայլ` փո խե լով ա վան-

դույթ նե րը, գե րիշ խող մշա կույ թը, մի քա նի սերն դա փո խութ յամբ է հնա րա վոր 

հաս նել ժո ղովր դա վա րութ յան հաս տատ ման: Սա կայն ժա մա նա կա կից աշ խար-

հում տե ղի ու նե ցած «ժո ղովր դա վա րաց ման ա լիք նե րը», կար ծես թե, հեր քում են 

վե րոնշ յալ թե զը:

Ինչ խոսք, դժվար թե,  ա սենք, քա ղա քակր թութ յու նից կտրված ջունգ լի նե րում 

ապ րող ցե ղե րը կամ աշ խար հի առ ջեւ փակ ա րե ւել յան բռնա կա լութ յան հպա-

տակ նե րը շատ ա րագ փո խա րի նեն ի րենց հա մայ նա կան տոհ մա ցե ղա յին, հպա-

տա կա յին կա ցու թա ձե ւը ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գով` պատ մութ յան մեջ, 

կար ծես թե, նման օ րի նակ ներ չկան: Ըստ ե րե ւույ թին, պատ ճառն այն է, որ նման 

հան րութ յուն նե րը նույ նիսկ ծա նոթ չեն պե տութ յան տար րա կան ատ րի բուտ նե րին 

եւ, կտրված լի նե լով քա ղա քակր թութ յու նից, զերծ են մնում ար տա քին  ազ դե-

ցութ յու նից: 

Սա կայն ար դի աշ խար հի գրե թե բո լոր ոչ ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան 

հա մա կար գե րում այս կամ այն չա փով առ կա են ժո ղովր դա վա րութ յան ա ռան ձին 

տար րեր: Այդ պի սի հա մա կար գե րը, գո նե նվա զա գույն չա փով, շփում ներ ու նեն 

ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի հետ եւ չեն կա րող գո նե ո րո շա կիո րեն չազդ վել 

դրան ցից: Ե րե ւի նաեւ այս գոր ծոն նե րի առ կա յութ յունն է, որ ժա մա նա կա կից աշ-

խար հում հնա րա վոր է դարձ նում կտրուկ ժո ղովր դա վա րա ցու մը: 

Ս տաց վում է, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում առն վազն ժո ղո վուրդ նե րի մեծ 

մա սը պատ րաստ է ժո ղովր դա վա րութ յան, սահ մա նադ րա կան պե տութ յան հա-

ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 

փոր ձա գետ:  Միա ժա մա նակ դա սա վան դում է քա ղա քա կան գի տութ յուն ներ, մա մու լում 

հան դես է գա լիս փոր ձա գի տա կան-վեր լու ծա կան հոդ ված նե րով: Ու նի քա ղա քա գի-

տութ յան մա գիստ րո սի աս տի ճան:
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մար: Սա կայն, ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տութ յուն նե րը, հա մե մա տա բար 

դեռ քչերն են հա ջո ղութ յամբ կա րո ղա նում կտրուկ ան ցում կա տա րել դե պի ժո-

ղովր դա վա րութ յուն:

Սույն հոդ վա ծում` հիմն վե լով Freedom house մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-

յան1 գնա հա տա կան նե րի վեր լու ծութ յան վրա, ներ կա յաց վում են կարճ ժա մա նա-

կա հատ վա ծում քա ղա քա կան ա զա տութ յուն նե րի ա ռու մով զգա լի բա րե լա վում 

ար ձա նագ րած երկր նե րը եւ տվյալ նե րի փո փոխ ման վեր լու ծութ յու նը: Ի հար կե, 

մեկ կազ մա կեր պութ յան` թե կուզ այն պի սի հե ղի նա կա վոր, ինչ պի սին է Freedom 

House-ը, հե տա զո տութ յուն նե րի եւ գնա հա տա կան նե րի հի ման վրա հնա րա վոր 

չէ ի րա կա նաց նել հա մա պար փակ, սուբ յեկ տի վիզ մից զերծ հե տա զո տութ յուն: Այդ 

իսկ պատ ճա ռով սույն հոդ վա ծը կա րող է ծա ռա յել ըն դա մե նը, որ պես ե լա կե տա-

յին, ուղ ղոր դող վեր լու ծութ յուն` հե տա գա յում ա վե լի բազ մա տե սակ, խոր քա յին 

ու սում նա սի րութ յուն կա տա րե լու հա մար: 

Ն շենք, որ Freedom house-ը` սկսած 1972-ից, կա տա րել է աշ խար հի բո լոր 

երկր նե րի քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի եւ քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րի 

մա կար դա կի գնա հա տում` յոթ բա լա նոց սանդ ղա կով, որ տեղ 7-ը ա ռա վե լա գույն 

վատ ցու ցա նիշն է, 1-ը` նվա զա գույն լա վը: Ընդ ո րում, պետք է նշել, որ կազ մա-

կեր պութ յու նը սահ մա նել է ռե ժի մի ե րեք հիմ նա կան տե սակ` ա զատ, կի սաա զատ 

եւ ա նա զատ երկր ներ: «Ա զատ» է հա մար վում այն եր կի րը, ո րի քա ղա քա կան 

ի րա վունք ներ/քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն ներ հատ կա նիշ նե րով ստա ցած 

ընդ հա նուր մի ջին ցու ցա նի շը 1.0-ից 2.5 է: « Կի սաա զատ» երկր ներն են 3.0 - 5.0, 

իսկ «ա նա զատ» երկր նե րը` 5.5 -ից 7.0 միա վոր ու նե ցող նե րը2:

Այս աշ խա տան քի մեջ մեր կազ մած աղ յու սա կով ա ռանձ նաց վել են այն երկր նե-

րը, ո րոնք մեկ-եր կու տար վա ըն թաց քում «ա նա զատ», կամ «կի սաա զատ» կար-

գա վի ճա կից ան ցում են կա տա րել «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճա կին եւ այն պա-

րա գա յում, ե թե ան ցումն ի րա կա նաց վել է առն վազն ընդ հա նուր եր կու միա վո րով 

ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման արդ յուն քում: Ն ման մո տեց ման հիմ քում է միայն 

կտրուկ փո փո խութ յուն ներ գրան ցած երկր ներն ա ռանձ նաց նե լու ցան կութ յու նը: 

Ի հար կե, «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճա կին կա րե լի է անց նել քայլ առ քայլ` եր-

կար ժա մա նա կա հատ վա ծում աս տի ճա նա բար բա րե լա վե լով ցու ցա նիշ նե րը: Եվ 

պետք է նկա տել, որ քիչ չեն այդ պի սի երկր նե րը, ո րոնք տեղ չեն գտել աղ յու սա-

կում: Այս տեղ չեն դի տարկ վում նաեւ «ա նա զատ», կամ «կի սաա զատ» երկր նե րի 

ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման բազ մա թիվ օ րի նակ նե րը, երբ եր կի րը բա րե լա վել է 

իր դրութ յու նը, սա կայն` ոչ այն քան, որ պես զի ան ցում կա տա րեր «ա զատ» երկ րի 

կար գա վի ճա կին:
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Ներ կա յաց ված աղ յու սա կից ե րե ւում է, որ, Freedom house-ի կող մից հե տա-

զոտ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում (1972-2011) 47 երկ րում ար ձա նագր վել է 

կար գա վի ճա կի այնպիսի կտրուկ փո փո խութ յուն, երբ մեկ կամ եր կու տար վա 

ըն թաց քում պե տութ յու նը  ստա ցել է «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճակ: 

Հե տա զո տութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ա րագ ժո ղովր դա վա րաց ման փորձ ու-

նե նա լը դե ռեւս չի նշա նա կում, որ այն չի կա րող հե տըն թաց ար ձա նագ րել: Կան 

օ րի նակ ներ, երբ «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճակ ստա նա լու ար դեն հա ջորդ տա-

րում պե տութ յու նը կորց րել է այն: Այդ պի սի պե տութ յուն նե րից են Ար գեն տի-

նան (1972թ.- 2/2 «ա զատ». 1973թ.- 2/4 «կի սաա զատ»),  Գա նան (1980թ.- 2/3 

«ա զատ», 1981թ.- 6/5 «ա նա զատ»), Էս տո նիան (1991թ.- 2/3 «ա զատ», 1992թ.-

3/3 «կի սաա զատ»),  Թաի լան դը (1975թ.- 2/3 «ա զատ», 1976թ.- 6/6 «ա նա զատ»), 

Հոն դու րա սը (1981թ. հուն վար-1982 թ. օ գոս տոս- 2/3 «ա զատ», 1983թ. օ գոս-

տոս-նո յեմ բեր- 3/3 «կի սաա զատ»), Սու րի նա մը (1987թ. նո յեմ բեր -1988թ. նո յեմ-

բեր – 3/2 «ա զատ». 1989թ.- 3/3 «կի սաա զատ»), Ֆի ջի (1999թ.- 2/3 »ա զատ», 

2000թ. - 6/3 «կի սաա զատ»):  Վե րոնշ յալ ե րե ւույ թը վկա յում է այն մա սին, որ 

կտրուկ ժո ղովր դա վա րա ցումն ինք նին չի են թադ րում, որ պե տութ յու նում կա յա-

ցել են ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րը եւ հա մա պա տաս խան քա ղա քա-

կան մշա կույ թը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ` կան միայն 27 երկր ներ, ո րոնք ստա նա լով «ա զատ» 

երկ րի կար գա վի ճակ, ա ռանց հե տըն թաց նե րի մին չեւ այ սօր չեն կորց րել այն, եւ 

այդ իսկ պատ ճա ռով ներ կա յիս դրութ յամբ կա րող են հա մար վել կտրուկ ժո ղովր-

դա վա րաց ման հա ջող ված օ րի նակ ներ: Այդ երկր ներն են Ար գեն տի նան, Բե նի նը, 

Բուլ ղա րիան,  Գ րե նա դան, Թայ վա նը, Ին դո նե զիան, Իս պա նիան, Լե հաս տա նը, 

Կա պո Վեր դեն, Կիպ րո սը, Հա րա վա յին Աֆ րի կան, Հա րա վա յին Կո րեան, Հու նաս-

տա նը, Հուն գա րիան, Մալ թան, Մոն ղո լիան, Նա մի բիան, Չի լին, Պե րուն, Պոր տու-

գա լիան, Ռու մի նիան, Սա մոան, Սան Տո մե եւ Պ րին սի պին, Ս լո վա կիան, Ս լո վե-

նիան, Սու րի նա մը, Ու րուգ վա յը:

Իսկ Գա նան, Գա յա նան, Դո մի նիկ յան Հան րա պե տութ յու նը, Էս տո նիան, Մա-

լին, թեեւ այ սօր «ա զատ» երկր ներ են եւ ու նեն կտրուկ կեր պով «ա զատ» կար-

գա վի ճակ ձեռք բե րե լու փորձ, սա կայն այդ կար գա վի ճա կը ստա նա լուց հե տո 

ար ձա նագ րել են հե տըն թաց եւ հե տո քայլ առ քայլ նո րից վե րա դար ձել «ա զատ» 

կար գա վի ճա կին: 

Հե տաքրք րա կան փաստ է, որ 1 տար վա ըն թաց քում «ա զատ» կար գա վի ճակ 

են ձեռք բե րել մե ծա մա սամբ «կի սաա զատ» կար գա վի ճակ ու նե ցող երկր նե րը, եւ 

մեր աղ յու սա կում միայն ե րեք պե տութ յուն գո յութ յուն ու նի, ո րոնց ան ցու մը կա-
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տար վել է միան գա մից «ա նա զատ» կար գա վի ճա կից: Այդ երկր ներն են Հու նաս-

տա նը, Մա լա վին եւ Չե խոս լո վա կիան: Ինչ պես ե րե ւում է, կոշտ բռնա պե տա կան 

վար չա կար գե րից միան գա մից ժո ղովր դա վա րութ յան ան ցում կա տա րելն ա վե լի 

բարդ է, քան ո րո շա կի ա զա տութ յուն ներ ու նե ցող պե տութ յու նից: 

Ա ռան ձին հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում այն փաս տը, որ չկա ո րե ւէ երկ-

րիր, որ ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ ներ` 1/1 ար ձա նագ րե լուց հե տո կորց րել է «ա զատ» 

երկ րի կար գա վի ճա կը: Սա խո սում է այն մա սին, որ կա յա ցած ժո ղովր դա վա րա-

կան երկր նե րի ա պա ժո ղովր դա վա րա ցու մը առն վազն քիչ հա վա նա կան է:

Պետք է նշել նաեւ մեկ այլ հե տաքր քիր ե րե ւույ թի մա սին. կան օ րի նակ ներ, 

երբ «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճա կի նվա զա գույն ցու ցա նիշ ներ ստա նա լուց հե-

տո եր կի րը, թեեւ չի կորց րել իր կար գա վի ճա կը, սա կայն այդ պես էլ լրջո րեն չի 

բա րե լա վել ցու ցա նիշ նե րը (կամ բա րե լա վե լուց հե տո կրկին վատ թա րաց րել է): 

Այդ պի սի երկր ներն են Ար գեն տի նան, Բե նի նը, Բուլ ղա րիան, Գա յա նան, Դո մի-

նիկ յան հան րա պե տութ յու նը, Ին դո նե զիան, Հա րա վա յին Աֆ րի կան, Սեր բիան, 

Հու նաս տա նը, Մա լին, Մոն ղո լիան, Նա մի բիան, Պե րուն, Ռու մի նիան, Սա մոան, 

Սան Տո մե եւ Պ րին սի պին, Սու րի նա մը: Պետք է նկա տել, որ այս ցան կում Ին դո-

նե զիան ա մե նա վեր ջինն է ստա ցել «ա զատ» երկ րի կար գա վի ճակ` 2005թ., իսկ 

ա մե նաա ռա ջինն այդ կար գա վի ճա կը ստա ցել է Հու նաս տա նը` 1974 թվա կա նին: 

Սա վկա յում է այն մա սին, որ կտրուկ ժո ղովր դա վա րա ցու մից հե տո նույ նիսկ եր-

կար ժա մա նակ անց պե տութ յու նը կա րող է այդ պես էլ չդառ նալ կա յա ցած ժո-

ղովր դա վա րութ յամբ եր կիր: 

Մեր աղ յու սա կից ե րե ւում է, որ կա ըն դա մե նը 12 եր կիր, ո րոնք կտրուկ ժո ղովր-

դա վա րա ցու մից հե տո այ սօր վա դրութ յամբ ու նեն ա մե նա բարձր` 1/1 ցու ցա նի շը: 

Դ րանք են Էս տո նիան, Իս պա նիան, Լե հաս տա նը, Կա պո Վեր դեն, Կիպ րո սը, Մալ-

թան, Չե խիան, Չի լին, Պոր տու գա լիան, Ս լո վա կիան, Ս լո վե նիան, Ու րուգ վա յը: 

Ե թե դի տար կենք վե րոնշ յալ պե տութ յուն ներն ի րենց գրա ված աշ խար հագ րա-

կան դիր քի կտրված քով, ա պա կու նե նանք հե տեւ յալ պատ կե րը. պե տութ յուն-

նե րից եր կու սը` Չի լին եւ Ու րուգ վա յը, հա րա վա մե րիկ յան երկր ներ են, կա եր կու 

ա րեւմ տաեվ րո պա կան եր կիր` Իս պա նիան եւ Պոր տու գա լիան, Հա րա վա յին Եվ-

րո պա յի եր կու եր կիր` Կիպ րո սը եւ Մալ թան: Պե տութ յուն նե րից չոր սը նախ կին 

սո ցիա լիս տա կան, ա րե ւել յան եւ կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի պե տութ յուն ներ են` 

Լե հաս տա նը, Չե խիան, Ս լո վա կիան եւ Ս լո վե նիան, եւ կա մեկ պե տութ յուն` Կա-

պո Վեր դեն, ո րը գտնվում է Ատ լանտ յան օվ կիա նո սում: Հե տաքր քա կան է, որ այս 

ցու ցա կում չկա ա սիա կան եւ աֆ րիկ յան ոչ մի եր կիր:
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Ն շենք նաեւ այն երկր նե րը, ո րոնք, ըստ վեր ջին` 2011թ. գնա հա տա կան նե րի, 

քա ղա քա կան ի րա վունք ներ/քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն ներ ցու ցա նիշ նե րից 

մե կով ու նեն 1 բալ, մյու սով` 2: Դ րանք են Գա նան, Գ րե նա դան, Թայ վա նը, Հա րա-

վա յին Կո րեան, Հուն գա րիան: Ու շադ րութ յան ար ժա նի է այն, որ աշ խար հագ րա-

կան դիր քի ա ռու մով այս տեղ ար դեն կան երկր ներ, ինչ պես Աֆ րի կա յից Գա նան, 

այն պես էլ Ա սիա յից` Թայ վանն ու Հա րա վա յին Կո րեան: Փաս տո րեն, կա րե լի է 

են թադ րել, որ աֆ րիկ յան եւ ա սիա կան երկր նե րում ժո ղովր դա վա րաց ման գոր-

ծըն թա ցում քա ղա քա կան ա զա տութ յուն նե րի բարձ րա գույն մա կար դա կի հաս նե-

լը հա մե մա տա բար ա վե լի  դյու րին է, քան` քա ղա քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րի 

բարձ րա գույն մա կար դա կի: Հ նա րա վոր է, որ այս ա ռու մով ո րո շա կի խո չըն դո տող 

դեր են խա ղում այդ երկր նե րում պահ պան վող աֆ րիկ յան-ա սիա կան-ա րե ւել յան 

մշա կույ թին բնո րոշ ո րո շա կի տար րեր, ո րոն ցից ամ բող ջո վին ձեր բա զատ վե լը, 

հա մե նայն դեպս, կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, չա փա զանց դժվար է, ե թե չա-

սել` անհ նար:

Հարկ է նշել, որ նոր հա զա րամ յա կում, ըստ սույն հոդ վա ծում նշված չա փա-

նիշ նե րի, այ սինքն` մեկ-եր կու տա րում, առն վազն եր կու միա վո րի բա րե լավ մամբ 

«ա զատ» երկ րի կար գա վի ճակ են ստա ցել միայն 7 պե տութ յուն` Ար գեն տի նան 

(2003), Ին դո նե զիան (2005), Լե սո թոն (2002) Սեր բիան (2002), Պե րուն (2001), 

Սու րի նա մը (2000) եւ Ուկ րաի նան (2005): Ընդ ո րում, 2011-ի դրութ յամբ միայն 

Ար գեն տի նան, Ին դո նե զիան, Սեր բիան, Պե րուն եւ Սու րի նամն  են ստա ցել 

«ա զատ» երկ րի կար գա վի ճակ: Լե սո թոն եւ Ուկ րաի նան կորց րել են ի րենց կար-

գա վի ճա կը: 

Եվ վեր ջում եւս մեկ դի տար կում. աղ յու սա կից ե րե ւում է, որ, 2000-ա կան նե րին 

տե ղի ու նե ցած «գու նա վոր հե ղա փո խութ յուն նե րը» ԱՊՀ տա րած քում եւ «ա րա-

բա կան գա րու նը» ա րա բա կան աշ խար հում, ըստ Freedom house-ի, դե ռեւս ո րե ւէ 

եր կիր չի դարձ րել «ա զատ» (բա ցա ռութ յուն է միայն Ուկ րաի նան, ո րը, սա կայն, 

կորց րել է «ա զատ» կար գա վի ճա կը): Գ րանց վել են միայն ա ռան ձին երկր նե րի 

ցու ցա նիշ նե րի կտրուկ բա րե լա վում ներ, ո րոշ դեպ քե րում` զգա լի բա րե լա վում, 

օ րի նակ` Թու նի սում3:
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Կտրուկ ժողովրդավարացում. համաշխարհային փորձ

1 Freedom House-ը միջագային, ոչ կառավարական, հետազոտական 

կազմակերպություն է, որը առավելապես հայտնի է երկրների քաղաքական 

իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների վիճակի 

հետազոտություններով: Մանրամասն կազմակերպության, նրա կողմից 

իրականացվող հետազոտությունների, մեթոդոլոգիայի վերաբերյալ տես` 

կազմակերպության պաշտոնական կայքը` www.freedomhouse.org 

2 Freedom house-ի մեթոդոլոգիայի մասին ավելի մանրամասն տես` 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2011/methodology

3 Տես`  http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/tunisia-0

4 Մեկ երկրի համար նշված փոփոխության տարեթիվը կարող է լինել մեկից 

ավելին, ինչը պայմանավորված է կոնկրետ երկրում մեկից ավելի անգամ 

տեղի ունեցած կտրուկ փոփոխություններով

5 Հարավսլավիան դադարեց գոյություն ունենալ 2003թ. փետրվարի 4-ին, երբ 

հիմնադրվեց Սերբիայի եւ Չերնոգորիայի պետական միությունը: 2006թ. 

հունիսի 5-ին այդ միությունը փլուզվեց, որի հիման վրա ստեղծվեցին 

Սերբիան եւ Մոնտենեգրոն: Աղյուսակում Հարավսլավիային վերաբերող 

տողում նշված 2011-ի ցուցանիշները վերաբերում են Սերբիային:

6 1993թ. հունվարի 1-ին Չեխոսլովակիան բաժանվեց Չեխիայի եւ 

Սլովակիայի: Աղյուսակում Չեխոսլովակիային վերաբերող տողում նշված 

2011-ի ցուցանիշները վերաբերում են Չեխիային, իսկ Սլովակիային 

վերաբերող ցուցանիշները տրված են առանձին տողով:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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ЭДГАР ВАРДАНЯН
Резкая демократизация: мировой опыт

В статье, на основе изучения оценок международной исследовательской ор-

ганизации «Фридом Хауз», составлена таблица стран, совершивших скачкоо-

бразный переход к демократии на период с 1972-2011гг. Выявлена динамика 

процесса резкой демократизации. Указаны страны как с удавшейся, так и с 

провалившейся демократизацией. В работе, в региональном разрезе, отдельно 

показаны осуществившие демократический транзит страны с наилучшими по-

казателями по части политических прав и гражданских свобод. Кратко про-

комментированы различные нюансы, связанные с опытом улучшения/ухудшения 

показателей.

EDGAR VARDANYAN
Fast Track Democratization: International Experience

Based on the studies of international watchdog organization Freedom House, the 

article includes a table of countries that made an abrupt transition to democracy in 

the period from 1972 to 2011. The analysis elicits the dynamics of the process of 

fast track democratization. The list of both succeeded and failed democracies is 

presented. On the regional level, the research separately elucidates the countries 

with the best performance on political rights and civil liberties. The author briefly 

comments various nuances associated with the improvement or decline of scores.
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Տոտալիտար եւ ավտորիտար մտածողության հետեւանքները հայաստանյան հասարակական-
քաղաքական դաշտում

Տոտալիտար եւ ավտորիտար մտածողության հետեւանքները 
հայաստանյան հասարակականքաղաքական դաշտում

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

փոր ձա գետ:  Մաս նա գի տութ յամբ հո գե բան է:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում նե րով ու 

հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ-

վա մի ջոց նե րում:

Ք սան տա րի ա ռաջ հայ ժո ղո վուր դը՝ օգտ վե լով ԽՍՀՄ-ում խմոր վող ներ քա-

ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րից, ձեռ նա մուխ ե ղավ ի րեն վե րա բե րող ազ գա յին, սո-

ցիա լա կան, տնտե սա կան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծին, ո րի տրա մա բա նա կան 

արդ յուն քը դար ձավ օ րի նա կա նո րեն (հան րաք վեով) ան կախ պե տա կա նութ յան 

ստեղ ծու մը: Դա շար ժում էր, զար թոնք, ո րը նպա տակ ու ներ ստեղ ծե լու երկ րի 

բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը ե րաշ խա վո րող պե-

տութ յուն. ա զատ ընտ րութ յուն նե րով ձե ւա վո րեց իր իշ խա նութ յուն նե րը, սա տար 

կանգ նեց ար ցա խա հա յութ յան պայ քա րին: Տա րի ներ անց՝ 2008-ին, կրկին ըմ բոս-

տա ցավ ժո ղո վուր դը, հա մե նայն դեպս՝ նրա ո րո շա կի հատ վա ծը: Ա ռի թը նա խա-

գա հա կան ընտ րութ յուն ներն էին, ո րոնք հեր թա կան ան գամ անց նում էին կեղ ծի-

քի ու բռնութ յան մթնո լոր տում, իսկ պատ ճառ նե րը` երկ րում տի րող տնտե սա կան, 

սո ցիա լա կան, հո գե բա նա կան վատ ի րա վի ճա կը: Այս ան գամ վա պայ քա րը, երբ 

ըմ բոստ հատ վա ծը ղե կա վար վում էր ընդ դի մա դիր ա ռաջ նոր դի կող մից` տա նուլ 

տրվեց, իսկ կա ռույ ցը, ո րը Հա յաս տա նում ներ կա յաց նում է ընդ դի մութ յան մեծ 

թե ւը եւ կոչ վում է Հայ ազ գա յին կոնգ րես, մին չեւ այժմ` 2012 եւ գա լիք նոր նա-

խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի նա խա շեմ, գրե թե փլուզ ված է եւ ան դեմ: Հինգ 

տա րի նե րի պայ քա րում թե՛ մեծ ընդ դի մութ յու նը, թե՛ մյուս ընդ դի մութ յուն նե րը եւ 

թե՛ քա ղա քա ցիա կան ակ տիվ հա սա րա կութ յու նը` դեմ լի նե լով նա խա գա հին, նրա 

թեկ նա ծութ յա նը, իշ խող վար չա կար գին, միեւ նույն է, չկա րո ղա ցան  փո խել ի րա-

վի ճա կը: Ա վե լին` այս պա հին հա մա կարգն իր թեկ նա ծո ւով շատ լուրջ  մրցա կից 

է «ամ բողջ հա սա րա կութ յա նը»: Ին չո՞ւ ամ բողջ հա սա րա կութ յա նը: Թե րեւս` սույն 

դի տարկ ման վար կա ծը հենց դա է. այ սօր վա Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի

ճա կը, կա ռա վար ման բնույ թը եւ ո ճը, ընտր ված նա խա գա հը  (կա րե ւոր չէ՝ 

կեղ ծիք նե րով կամ ոչ), ընդ դի մութ յան ո րա կը եւ, բնա կա նա բար, ժո ղովր դի 
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կյան քում հաս տատ ված ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն նե րը ոչ միայն իշ խող նե

րի ամ բող ջա տի րա կան ու ավ տո րի տար կա ռա վար ման ո ճի, այ լեւ ժո ղովր դի, 

հա սա րա կութ յան, ընդ դի մա դիր նե րի, մարդ կանց ավ տո րի տար մտա ծո ղութ

յան հե տե ւանքն են:

Խորհր դա յին գա ղա փա րա կա նաց ված պե տութ յան մեջ, ինչ պես հա տուկ է տո-

տա լի տար վար չա կար գին (որն իր բո վան դա կութ յամբ շա րու նա կում է գո յութ յուն 

ու նե նալ մին չեւ օրս, թեեւ ձե ւով ավ տո րի տար է), իշ խա նութ յու նը կուռ հիե րար խիկ 

կա ռույց էր` բուրգ, ո րի ա մե նա վե րե ւում իշ խա նութ յան ղե կա վարն էր: Բուր գի կա-

ռուց ված քում կա յին դիր քեր, կար գա վի ճակ ներ եւ դրանց մի ջեւ գո յութ յուն ու նե-

ցող կա պեր: Խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը աս տի ճա նա կար գով իջ նում 

եւ վար չահ րա մա յա կան ե ղա նակ նե րով տա րած վում էր բո լոր օ ղակ նե րի վրա:

«ԽՍՀՄ ա զա տա կա նա ցու մը եւ նույ նիսկ կու սակ ցութ յուն-պե տութ յան կազ մա-

քան դու մը, ո րը սկսվեց 80-ա կան նե րի վեր ջե րին` կո մու նիզ մի յո թա նա սուն տա րի-

նե րից հե տո, չէին կա րող դառ նալ բա ռի ա րեւմտ յան ի մաս տով քա ղա քա ցիա կան 

հա սա րա կութ յան ա րագ ա ռա ջաց ման պատ ճառ: Չա փա զանց շատ կա ռույց ներ 

ու ա վան դույթ ներ, որ կա րո ղա ցել էին գո յա տե ւել ար տա քին կայս րութ յուն նե րի 

կազ մում, ոչն չաց վել կամ այն պես էին այ լա փոխ վել ԽՍՀՄ-ում (օ րի նակ` ուղ ղա-

փառ ե կե ղե ցին), որ հսկա յա կան ջան քեր էին պա հանջ վում դրանք վե րա կանգ-

նե լու հա մար: Ամ բող ջա տի րութ յան ե րե սուն հինգ տա րի նե րը լիո վին սո ցիա լա-

կա նաց ված տնտե սութ յան հետ մեկ տեղ ձե ւա վո րում էին բո լոր քա ղա քա ցի նե րի 

կյան քը: Գործ նա կա նում բո լոր նրանք, ով քեր սո ցիա լա կան կա րե ւո րութ յուն ու նե-

ցող պաշ տոն ներ էին զբա ղեց նում 1980-ա կան նե րի սկզբում, հա վա քագր վել, վե-

րա պատ րաստ վել ու ձե ւա վոր վել էին այս հա մա կար գում: Հս կա յա կան Խորհր դա-

յին Միութ յան միայն մի քա նի քա ղա քա յին կենտ րոն նե րում այ լա խոհ նե րի փոքր 

խմբեր էին «ոչ խորհր դա յին» մշա կույթ զար գաց նում: Նույ նիսկ գա ղա փա րա խո-

սութ յու նը հեր քե լիս, մեր ժե լիս կամ մե ղադ րե լիս առ կա էր հա մա կար գի կող մից 

ձե ւա վոր ված ա ռանձ նա հա տուկ խորհր դա յին մի մտա ծե լա կերպ:

Սա օգ նում է հաս կա նալ խորհր դա յին հա սա րա կար գում հայտն վող նոր վեր նա-

խա վի ա զա տա կան եւ ժո ղովր դա վա րա կան մտա ծե լա կեր պի թե րութ յուն նե րը»1:

Վե րե ւից ե կող հա րա բե րութ յուն նե րի ձե ւա վոր մամբ, յու րա քանչ յուր օ ղա կում 

դրանց ըն դօ րի նակ մամբ, ի րենց սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-

նե րով  «խորհր դա յին հա սա րա կութ յան» մեջ կար  «հաս տա տուն» մի ջանձ նա յին, 

միջխմ բա յին եւ միջ հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի «կա յուն մշա կույթ»: 

Հատ կա պես այդ ժա մա նա կաշր ջա նից ամ րապնդ ված բուր գի աս տի ճա նա կան 

կա ռուց ված քում յու րա քանչ յուր օ ղակ ըն դօ րի նակ ման եւ նույ նա կա նաց ման 
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Տոտալիտար եւ ավտորիտար մտածողության հետեւանքները հայաստանյան հասարակական-
քաղաքական դաշտում

խնդիր ու ներ իր ան մի ջա կան վե րա դա սի հետ, նույ նա կա նաց ման ձգտման հա-

մար ստո րա դա սը գի տակ ցո րեն կամ են թա գի տակ ցո րեն ըն դօ րի նա կում էր իր 

ան մի ջա կան վե րա դա սին: Այ սինքն` այդ իսկ հա րա բե րութ յուն նե րը, որ պես հա-

րա բե րութ յուն նե րի շղթա յի մի մաս, նույ նութ յամբ ա ծանց վում էին (եւ են) մյուս 

օ ղակ նե րում: Մեկ օ ղա կի նկա րագ րութ յու նը բա վա րար էր շղթա յում գո յութ յուն 

ու նե ցող բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տի նկա րագ րութ յան հա մար: Ըն դօ րի-

նակ ման մի ջո ցով լու ծում էին մի շարք կա րե ւոր խնդիր ներ. օ րի նակ` վե րա դա սի 

հա մար իր ստո րա դաս օ ղա կի նույ նա տիպ վար քա գի ծը «հաս կա նա լի» եւ ըն դու-

նե լի էր, այդ պի սով պահ պան վում էին «սիմ բիո տիկ միաս նա կա նութ յու նը» եւ վե-

րահս կե լիութ յու նը: Ա մե նա մեծ խնդի րը եւ պա հան ջը հենց վե րահս կո ղութ յունն 

էր, որն էլ ի րա կա նաց վում էր յու րա քանչ յուր օ ղա կում: Այդ պես ձե ւա վոր ված գո-

յութ յուն ու ներ միա տոն մշա կույթ, ո րի խո րա պատ կե րում ար տա սո վոր եւ ա նըն-

կա լե լի էին այ լա տի պութ յու նը, վար քագ ծի այլ դրսե ւո րում եւ այ լա կար ծութ յուն: 

Այ սօր ար տա քուստ թվում է՝ կան մեծ փո փո խութ յուն ներ, եւ մար դը մե ծա մա-

սամբ ա զատ է իր դրսե ւո րում նե րում, ճա շա կում: Այն, որ ինք նա տիպ ճա շակն էլ  

«թե լադր վում»  է կամ են թա գի տակ ցա բար հա մա ձայ նեց ված է  հա սա րա կութ յան 

հետ, դե ռեւս Ֆ րոմն է ա սել, կամ հենց միայն մե նակ չմնա լու գա ղա փա րը շատ 

հզոր ու մո տի վաց նող է մարդ կանց ո րո շում նե րում եւ վար քում: 

Սո ցիա լի զա ցիա յի հիմ նա կան փու լե րի ժա մա նակ ձե ւա վոր վում են ան ձի սո-

ցիա լա կան բնա վո րութ յան հիմ նա կան ուղղ վա ծութ յու նը, բար դույթ նե րը, անձ նա-

յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Գոր ծու նեութ յան տար բեր տե սակ ներ պա հան-

ջում են ամ բող ջո վին տար բեր բնա վո րութ յուն ներ եւ ա ռա ջաց նում են տար բեր 

վե րա բեր մունք շրջա պա տի նկատ մամբ: Մար դու ան ձը նախ ձե ւա վոր վում է ըստ 

կյան քի ո րո շա կի ո ճի, ո րով հե տեւ ըն տա նի քը միշտ կրում է հա սա րա կութ յան եւ 

դա սի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը, հե տա գա յում մաս նա գի տութ յան բնա գա վա ռում 

ձե ւա վոր վում է մաս նա գի տա կան բնա վո րութ յուն, որն ա մե նօր յա սո վո րույթ նե րի 

կրկնութ յան արդ յուն քում ինք նա բե րա բար դառ նում է ան ձի կա յուն կա ռուց վածք:

Խորհր դա յին ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յու նը դե ռեւս ի ներ ցիա յով գո յութ յուն 

ու նե նա լով` սո ցիա լի զա ցիա յի մի ջո ցով, կա մա թե ա կա մա, փո խանց վում է սերն-

դե սե րունդ` վար քի մեջ դրսե ւոր ված, ամ րապնդ ված եւ դար ձած  բնա վո րութ յուն: 

Այդ բնա վո րութ յու նը սե րունդ նե րին փո խան ցում են որ պես «ճիշտ փորձ», որ պես 

ըն դուն ված բա րո յաէ թի կա կան նոր մեր, դա սա վանդ ման ու վե րա բեր մուն քի «աշ-

խա տող» ոճ` ան կախ բնա գա վառ նե րից եւ ո լորտ նե րից: Այ սինքն` այ սօր մտա ծո-

ղութ յան եւ վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ո րո շա կի ան փո փո խե լիութ-

յան, նման սո ցիալ-հո գե բա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի գո յութ յան  պատ ճա ռը 
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հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի, սո ցիա լա կան ամ րապնդ ված նոր մե րի ու հա րա բե-

րութ յուն նե րի ի ներ ցիան է:

Ան ձի «կա ռույ ցում» պաշտ պա նա կան մի հզոր մե խա նիզմ կա, ո րը հո գե կա նի 

գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն է: Դա հո գե կա նի ի ներ ցիան է՝ մտա ծո ղութ յան, 

հույ զե րի, վար քագ ծի, ո րի շնոր հիվ ան ձը եր կար ժա մա նակ հաս տա տուն է մնում 

իր հա մոզ մունք նե րին, դիր քո րո շում նե րին` որ պես հիմ նա կան գի տե լի քի: Առ հա-

սա րակ՝ ըն կալ ման եւ մտա ծո ղութ յան ի ներ ցիան սո վո րա բար դրսե ւոր վում է անճ-

կու նութ յան եւ կարծ րա տի պաց ման ձե ւով: Ան ձը չի ցան կա նում եւ ան կա րող է կա-

տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ փո խե լու հա յացք նե րի հա մա կարգն 

ու նոր եզ րա հան գում ներ ա նե լու դրան ցից, փո խե լու ուղ ղութ յու նը եւ բնույ թը` 

հրա ժար վե լով ար դեն ըն դու նած ո րո շում նե րից, ո րո շում ներ ըն դու նե լու ձե ւե րից:

Մ տա ծո ղութ յան ի ներ ցիան` կապ ված իր  անճ կու նութ յան հետ, տո տա լի-

տա րիզ մի հատ կա նիշ նե րից մեկն է, ինչ պես նրա սո ցիալ-քա ղա քա կան (քա ղա-

քա կան ո րո շում նե րի մե նաշ նոր հա ցու մը), այն պես էլ քա ղա քա կան-հո գե բա նա-

կան (տո տա լի տար ու ավ տո րի տար հա սա րա կութ յուն նե րում ձե ւա վոր վող ան ձի 

հա տուկ տիպ, ըստ մտա ծո ղութ յան ձե ւի եւ գի տակ ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-

յան) ար տա հայտ վա ծութ յուն նե րում: Խորհր դա յին մտա ծո ղութ յան բնու թագ րիչ 

տար րե րից են տո տա լի տար մտա ծո ղութ յու նը, միակ ճշմար տութ յան գո յութ յու նը, 

մեկ ճշմար տութ յան գի տակ ցութ յու նը, մշտա պես թշնա մու կեր պա րի փնտրտու-

քը, ստեղ ծու մը, որ պես զի ան պատ ճառ օ րա կար գում թի րախ դարձ վի այն եւ դրա 

մի ջո ցով պահ պան վի հա սա րա կութ յան միա հա մու ռութ յուն ու նպա տա կա յին 

վե րահս կե լի թշնա մութ յու նը` իշ խա նութ յան ու զած հու նով ուղ ղոր դե լու հա մար: 

Խորհր դա յին ամ բող ջա տի րա կան մտա ծո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-

րից է նաեւ մարտն չող ա թեիզ մը, քա նի որ քրիս տո նեութ յու նը մար տահ րա վեր է 

ի րենց ու նե ցած միակ ճշմար տութ յա նը:    

   

1. Հա յաս տան յան իշ խող վեր նա խա վը ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յան կրող է:

Հա յաս տան յան քա ղա քա կան դաշ տի ավ տո րի տա րիզ մը, մե նաշ նոր հա յին քա-

ղա քա կա նութ յու նը, իշ խա նութ յան կառ չա ծութ յու նը կա ռա վար ման այս ո ճից՝ 

ակն հայտ է եւ ա պա ցուց ման կա րիք չու նի: Ա մե նա պարզ ա պա ցույ ցը ընտ րա կան 

մե խա նիզմ նե րի չգո յութ յունն է, ո րի պատ ճա ռով ար դեն եր կար տա րի ներ իշ խա-

նութ յու նը վե րար տադր վում է, ինքն իր լծակ նե րով՝ վե րընտր վում: Սա՝ մեկ, որ 

հա յաս տան յան իշ խող վեր նա խա վը գի տակց ված եւ են թա գի տակ ցո րեն ավ տո-

րի տար մտա ծո ղութ յան կրող է:
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Սա կայն հարց է ա ռա ջա նում. մի ամ բողջ ժո ղովր դի փոքր մաս հան դի սա ցող 

բուր գի գա գա թը կա րո՞ղ է աշ խա տեց նել այն նույն կեղ ծա րա րա կան հա մա կար գը՝ 

ա ռանց հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան: 

2. Հա յաս տան յան ընդ դի մա դիր մեծ հատ վա ծը ավ տո րի տար

մտա ծո ղութ յան կրող է:

Երբ դի տար կում ենք հա յաս տան յան քա ղա քա կան դաշ տում կա տար վող ի րա-

դար ձութ յուն նե րին հան րութ յան ար ձա գանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 

տես նում ենք եր կա կի մո տե ցում նե րի ողջ պատ կե րը: Ե թե ակ տիվ քա ղա քա կա-

նութ յամբ զբաղ վո ղը ձեռն պահ չի մնում եր կա կի կամ բազ մա կի չա փա նիշ նե-

րի գոր ծա ծու մից, ա պա ու շագ րավ է, որ ակ տիվ ընդ դի մա դիր քա ղա քա ցին էլ 

չի կա րո ղա նում զերծ մնալ եր կա կի չա փա նիշ նե րից: Այս պես՝ հա սա րա կա կան 

քա ղա քա կան դաշ տը 2008-ից սկսած բազ մա թե մա քննար կում նե րի մեջ է: Ընդ-

դի մա դիր նե րի ա զա տութ յան, ժո ղովր դա վա րութ յան մա սին վեր լու ծա կան նե րից 

մին չեւ հա կիրճ ար տա հայտ ված կար ծիք նե րի նշա նա կա լի մա սը ավ տո րի տար 

ոճ ու մո տե ցում են պա րու նա կում, մեկ ճշմար տութ յուն եւ գրե թե մե ծա մա սամբ 

կա ռուց ված  ո րե ւէ կեր պա րի դեմ, ինչ պես դա բնո րոշ է հա մա կար գի մտա ծե լա-

կեր պին, ոչ թե  «շուրջ» կամ «մա սին», այլ` դեմ: Ն ման մո տե ցում նե րը ժո ղովր-

դա վա րութ յան ջա տա գով նե րի ու ավ տո րի տա րիզ մը «քան դե լու», ջախ ջա խե լու 

կա մա վոր նե րի կող մից ա ռա վել անս քող եւ ցցուն էին նե րընդ դի մա դիր քննար-

կում նե րի ու ընդ դի մութ յան մե նաշ նոր հի հա մար պայ քա րի ժա մա նակ: Օ ղակն 

այս տեղ էլ փակ վեց. պայ քար մի բա նի դեմ, ին չի կրո ղը նաեւ դու ես, նույն գա ղա-

փա րը, ընդ դի մութ յան մե նաշ նորհ` ամ բող ջա տի րա կան մտա ծո ղութ յուն, միա կի 

գա ղա փարն է, որն օ րա կարգ հա նե լուց հե տո զբաղ վում են ոչ թե այդ գա ղա-

փարն ապ րեց նե լով, այլ ու րի շի նը  «ոչն չաց նե լով»:  Այ սինքն՝ քա ղա քա կան ու ժի 

կող մից ա ռա ջարկ ված կեր պա րին, թեկ նա ծո ւին ուժ տա լը պետք է նշված «քայ-

քա յիչ» ճա նա պար հով ըն թա նա: Ու շագ րավ է նաեւ այն, որ տո տա լի տար հա սա-

րա կար գից ոչ միայն գա ղա փար ներ կամ մտա ծե լա կեր պի ձեւ են ժա ռանգ վում, 

այ լեւ կոնկ րետ զգաց մունք, հույզ հա կա ռակ կար ծիքն ու նե ցո ղի նկատ մամբ. դա 

ա տե լութ յունն է եւ նրա դրսե ւոր ման տա րա տե սակ ձե ւե րը:  Նույն աշ խա տաո-

ճը, նույն գա ղա փա րա խո սութ յու նը եւ լրատ վա մի ջոց նե րի նույն աշ խա տան քը, 

սա կայն եր կու տար բեր բե ւեռ նե րից` այս ա մե նը իշ խա նութ յան եւ ընդ դի մութ յան 

դաշ տի ընդ հան րութ յունն էր: Ընդ դի մութ յու նը հա ջո ղութ յուն ու նե նա լու հա մար 

պետք է մարդ կանց, հա սա րա կութ յա նը  ոչ միայն նոր մո տե ցում, հա մա կար գա յին 
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նո րութ յուն ներ ա ռա ջար կեր, այլ նաեւ պետք է այլ տե սա կի մեջ լի ներ,  տար բեր-

վեր իշ խա նութ յան թե՛ խա ղե րից, թե՛ մո տե ցում նե րից, թե՛ մա նի պուլ յա ցիա նե րից, 

թե՛ հո գե բա նա կան գրոհ նե րի ո րակ նե րից: Սա կայն ար մա տա կան պատ կե րա-

ցում ներն ամ բող ջա պես մի ընդ հա նուր դաշտ են՝ լի նի կամ լի ներ իշ խա նութ յուն, 

թե ընդ դի մութ յուն: Ու րեմն, կար ծես թե, հնա րա վոր չէր փո փո խութ յուն ներ կա-

տա րել Հա յաս տա նում՝ ոչ հա մա կար գա յին, ոչ իշ խա նութ յուն նե րի, քա նի որ նույն 

փո փո խութ յուն ներ կա տա րող նե րը՝ հաս կա նա լով դի մա ցի նի ավ տո րի տար  մտա-

ծո ղութ յան մա սին, չեն նկա տում ի րենց մեջ նույն մտա ծո ղութ յան առ կա յութ յու նը: 

Այ լընտ րանք ներ կա յաց վող քա ղա քա կան ուժն ու կազ մը, որն ա ռա վել «պայթ յու-

նավ տանգ» էր  իշ խա նութ յան հա մար 2008-ին, նույն իշ խա նութ յունն էր` հա յե լա-

յին ար տա ցոլ մամբ, որ տեղ միայն ան ձինք էին տար բեր: Ի վեր ջո, մեծ ընդ դի մութ-

յու նը թու լա ցավ ու տա նուլ տվեց, քա նի որ նույն տե սակն էր՝ ինչ իշ խա նութ յու նը, 

իսկ նույն տե սակ նե րի մի ջեւ պայ քա րում իշ խա նութ յու նը միան շա նակ հաղ թում 

է` ու նե նա լով ողջ լծակ ներն իր ձեռ քին:  Հի մա էլ քա ղա քա կան դաշ տում փոր ձում 

են այ լընտ րանք ստեղ ծել այն մարդ կան ցով, ո րոնք ի րա կա նում ոչ մի տե սա կի 

այ լընտ րան քա յին կող մեր չու նեն: Այս պես՝ սա էլ երկ րորդ փաս տար կը, որ ընդ դի-

մութ յու նը եւս, կա մա թե ա կա մա, ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յան կրող է: 

3. Հա յաս տան յան ժո ղո վուր դը, հա սա րա կութ յու նը ավ տո րի տար

մտա ծո ղութ յան կրող են:

Ժո ղո վուր դը, հա սա րա կութ յու նը եր կար տա րի ներ մշակ ված կա նոն նե րով եւ 

սո վո րութ յուն նե րով, քա ղա քա կան դաշ տի մա սին ա ռանձ նա հա տուկ վե րա պա-

հում նե րով սերն դե սե րունդ փո խան ցել են այդ կա նոն նե րը, վե րա բեր մուն քի ու 

վար քի ձե ւե րը, ինչ պես նաեւ հո գե բա նա կան ի ներ ցիա յով` մտա ծո ղութ յան ձե ւը: 

«Մ տա ծո ղութ յան ի ներ ցիան քա ղա քա կան հո գե բա նութ յան մեջ դի տարկ վում է 

որ պես ցան կա ցած, այս պես կոչ ված, «հին» քա ղա քա կան մտա ծո ղութ յան հիմ-

նա կան դե տեր մի նանտ նե րից մե կը»2: Ոչ միայն մտա ծե լա կեր պի ժա ռան գութ-

յունն ենք ստա ցել սո ցիա լա կան նոր մե րի ի ներ ցիա յով, այլ նաեւ հա սա րա կա-

կան հա կազ դող վարքն է նույն ազ դա կին ի ներ ցիոն գո յութ յամբ «թույ լատ րել» 

դեպ քի կրկնութ յանն ու ամ րապնդ մա նը: Երբ շատ ի րա վի ճակ ներ պահ պան ված 

են, մար դու հա կազ դող վար քը եւս հա մա պա տաս խան տրվե լով այդ ազ դա կին, 

ստաց վում է` ինչ պես ա ռաջ: Այս պես` խորհր դա յին մտա ծո ղութ յան ա ռանձ նա-

հատ կութ յուն ներն այս մե խա նիզ մի օգ նութ յամբ պաշտ պան վում եւ խո րա նում 

են ժա մա նա կի մեջ: Որ քան ա վե լի է շա րու նակ վում սխա լա կան ուղ ղութ յու նը, 
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Տոտալիտար եւ ավտորիտար մտածողության հետեւանքները հայաստանյան հասարակական-
քաղաքական դաշտում

այն քան ա վե լի դժվա րա նում է ար մա տա կան փո փո խութ յու նը, քա նի որ դրա 

ի րա կա նաց ման հա մար ստեղծ ված են ինչ պես օբ յեկ տիվ, կազ մա կերպ չա կան, 

այն պես էլ սուբ յեկ տիվ, հո գե բա նա կան պայ ման ներ. փոխ ված են քա ղա քա կան 

կազ մա կերպ ման մի ջոց նե րը, ձե ւա վոր ված է մարդ կանց  գի տակ ցութ յու նը: Սա 

է  ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ յան բնու թա գի րը: Բանն այն է, որ խորհր դա յին կա-

ռա վար ման տա րի նե րին ստեղծ ված վե րա բեր մուն քը կա ռա վար ման ո լոր տին, 

կու սակ ցա կան պաշ տոն յա նե րին` ան մատ չե լիութ յունն էր: Այն ի րա կա նութ յունն 

էր ստեղծ վել, մարդ կանց հա մար մշակ վել, որ ընտր յալ ներն են զբաղ վում քա-

ղա քա կա նութ յամբ եւ նրանք կմտա ծեն ձեր մա սին, ձեր փո խա րեն: Խորհր դա-

յին ժա մա նա կաշր ջա նում այդ բուր գի միա հե ծան ղե կա վա րի շնոր հիվ ստեղծ վեց 

նաեւ «հոր կուռ քը», ո րի գոր ծերն անքն նե լի էին, իսկ ան ձը` գրե թե կի սաստ ված: 

Հե րո սը նման կա ռույց նե րից է «ծնվում», որ տեղ կան աս տի ճա նա կար գութ յուն եւ 

հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գոր ծու նեութ յուն, հա մե մա տութ յուն: « Հայր» Ս տա լի նի 

վե րա բեր յալ զանգ վա ծը հա մոզ ված էր, որ դա հենց այն ա ռաջ նորդն է, որն ի րեն 

պետք էր: Գոր ծում էր ա մե նափրկ չի գա ղա փա րը, ի րեն ներ կա յաց նում էր որ պես 

«ա մե նայն» հե րոս, հա մա պա տաս խան ո րակ ներ էր «ցու ցադ րում»: « Հայ րը» վաս-

տա կել էր հրա մա յե լու ան քակ տե լի ի րա վուն քը, ո րին մնում էր միայն լռակ յաց 

են թարկ վել` հաշ վի առ նե լով նաեւ են թար կեց նե լու մե խա նիզմ նե րը: Ըստ Ֆ րեյ դի, 

նման հա րա բե րութ յուն նե րի վառ օ րի նակ են ե կե ղե ցին եւ բա նա կը, ո րոնք ար-

հես տա կան զանգ ված ներ են, ո րոն ցում անհ րա ժեշտ են ստի պո ղա կա նութ յունն 

ու ճնշու մը՝ դրանք փլու զու մից եւ կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րից պահ-

պա նե լու հա մար: Սա կայն այս բնո րո շու մը եւ մե խա նիզ մը նաեւ ավ տո րի տար 

հա մա կար գի բնու թագ րիչ նե րից է: «Ե կե ղե ցում, ինչ պես նաեւ բա նա կում, որ քան 

էլ նրանք տար բեր լի նեն` պաշ տա մուն քա յին է նույն խա բու սիկ, կեղծ պատ կե րա-

ցու մը, թե գո յութ յուն ու նի բարձ րա գույն իշ խող մե կը` տի րա կա լը (կա թո լիկ ե կե-

ղե ցում` Ք րիս տո սը, բա նա կում` հրա մա նա տա րը), ով զանգ վա ծի յու րա քանչ յուր 

ան դա մին սի րում է հա վա սա րա պես: Այդ պատ րան քի վրա հիմն վում է ա մեն ինչ, 

եւ պահ պան վում են այդ եր կու զանգ ված նե րը, ե թե այն հա նենք, ան մի ջա պես 

կքանդ վի ա մեն բան:  Ոչ մի կաս կած չկա, որ Ք րիս տո սի հետ ե կե ղե ցու յու րա-

քանչ յուր ան դա մի կա պը միա ժա մա նակ զանգ վա ծի ան դամ նե րի մի ջեւ կա պե րի 

պատ ճառ է հա մար վում: Նույ նը վե րա բե րում է նաեւ բա նա կին` հրա մա նա տա րը 

հայր է, ով միա տե սակ սի րում է իր բո լոր զին վոր նե րին, եւ դրա հա մար նրանք 

ըն կեր ներ են»3: Այս սոսն ձող գա ղա փա րը մեծ նշա նա կութ յամբ է իր գոր ծա ռույ-

թը կա տա րում նաեւ աշ խար հիկ բռնա տի րա կան իշ խա նութ յան մեջ: Վե րից վար 

անց նում են վե րահսկ ման եւ կար գու կա նո նի պահ պան ման մե խա նիզմ ներն ու 
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լծակ նե րը: « Հոր» կեր պա րի տակ պե տութ յան ե րաշ խա վո րան քը, ան ձին ե րաշ-

խա վո րե լը դիտ վում էր որ պես «անձ նա կան» ե րե ւույթ, մտեր միկ վի ճակ: Այդ կար-

գը հաս նում էր հա սա րա կութ յան տար բեր բնա գա վառ նե րում որ պես գոր ծող հա-

րա բե րութ յուն ներ: Այ սինքն, մարդ կանց ոչ միայն ինք նու րույն մտա ծո ղութ յունն են 

սահ մա նա փա կել, այ լեւ ստեղ ծել են մի շարք ե րե ւույթ նե րի նկատ մամբ կռա պաշ-

տա կան եւ ան ձեռնմ խե լի վե րա բեր մունք, ո րի արդ յուն քում ու նե նում են քա ղա-

քա կա նա պես պա սիվ, «ա նի րա վու նակ» զգա ցո ղութ յամբ քա ղա քա ցի: Այ սօր քա-

ղա քա կա նութ յան նկատ մամբ մարդ կանց այդ վե րա բեր մունքն ար տա հայտ վում է 

միա հե ծան, տրվե լով մա նի պուլ յա ցիա նե րի` թե քա ղա քա կան հայ տա րա րութ յուն-

նե րի տես քով, թե սո ցիո լո գիա կան մա նի պուլ յա տիվ արդ յունք նե րի, ընտ րութ յուն-

նե րում թե րագ նա հա տե լով ի րենց քվեն, «օգ նե լով» իշ խա նութ յանն ի րենց կեղ-

ծիք նե րը կազ մա կեր պե լուն: Ն ման ան թա քույց վարք, օ րի նակ են զանգ վա ծա յին 

լրատ վա մի ջոց նե րի մի ջո ցով սո ցիո լո գիա կան գի տութ յան եւ լրատ վա կան դաշտն 

այդ կող մով մե նաշ նոր հած սո ցիո լոգ նե րի հար ցում նե րի «արդ յունք նե րը»: Շա տե-

րը` մե ծա մաս նութ յու նը, ի մա նա լով, որ դրանք վստա հե լի տվյալ ներ չեն, այ նո ւա-

մե նայ նիվ, որ պես թե լադր վող ցու ցա նիշ «վերց նում» են: Կան խա կալ կար ծի քի 

հրա պա րակ ման էութ յու նը, ո րը շա հարկ վում է շատ կոպ տո րեն, յու րա տե սակ ու-

ղերձ է` «տե սեք, շա տե րը սա են մտա ծում եւ պետք է այս պես ա նել, որն ըն դու-

նե լին ու ճիշտն է»:  Այս մտա ծե լա կեր պը դեռ գոր ծող եւ ազ դե ցիկ է լայն ու պա-

սիվ զանգ ված նե րի հա մար4: Ամ բող ջա տի րա կան, ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յան 

հե տե ւան քով քա ղա քա կան ընտ րա խա վի` թե իշ խա նութ յան, թե ընդ դի մութ յան, 

որ դեգ րած ու ղին է` «դուք գնա ցեք տուն, մենք մտա ծում ենք, բա նակ ցում ենք»5:

Զանգ վա ծին թե լադ րե լու մե խա նիզ մե րի ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա-

սին գի տենք, իսկ ե թե ա ռանձ նաց նենք մար դուն, ա պա այ սօր նա «սպի տակ ագ-

ռավ» լի նե լու հա մար ձա կութ յուն չու նի եւ չի կա րող ու նե նալ: Քա նի որ մարդն իր 

թի կուն քում ան պաշտ պան է, գի տակ ցում է, որ օ րեն քը իշ խա նութ յուն ներն են: 

Հա սուն քա ղա քա ցին՝ դա պա տաս խա նատ վութ յուն կրող մարդն ու քա ղա քա ցին 

է: Հատ կան շա կան է, որ նա եր բեք չի խրա խուս վել տա րի ներ ի վեր ինք նու րույն 

ո րո շում կա յաց նե լու եւ պա տաս խա նատ վութ յուն ու նե նա լու, դի մե լու իր ի րա-

վունք նե րի ոտ նա հար ման հա մար եւ կրե լու ո րո շա կի պա տաս խա նատ վութ յուն: 

Դ րա հա մար այ սօր`

ա/ Հա սա րա կութ յու նը չի ձե ւա կեր պում իր խնդիր նե րը, քա նի որ որ պես այդ-

պի սին ոչ միայն ընդ հա նուր ո րակ չի ներ կա յաց նում, այ լեւ տար բեր են 

հա սա րա կութ յան մեջ խմբա յին շա հե րը, ինչ պես նաեւ հա սա րա կութ յու նը 
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սո վոր չէ ինքն իր խնդիր ներն օ րա կարգ հա նել: Սա եւս ավ տո րի տար մտա-

ծո ղութ յան հե տե ւանք-արդ յունք է: 

բ/ « Բայց ով է ո րո շել՝ այ լընտ րան քը բա ցա կա յո՞ւմ է, թե՝ ոչ: Քա ղա քա կան 

այ լընտ րան քը գա լիս է քա ղա քա կան պատ կե րա ցում նե րից»6: Ին չու 

մար դիկ  այ լընտ րանք չեն տես նում, քա նի որ ի րենց պատ կե րա ցում նե րում 

տե ղա վոր վում է քա ղա քա կան այ րի այն կեր պա րը, ո րը հոր կուռ քի հետ է 

ա սո ցաց վում: Քա ղա քա կան պատ կե րա ցում նե րը բա վա կա նա չափ աղ քա-

տիկ եւ սահ մա նա փակ են՝ կա ռա վար ման ե ղած ո ճից դուրս կեր պար, այ-

լընտ րանք տես նե լու հա մար:  Այս պի սով՝ կա րող ենք ա սել, որ այ լընտ րան-

քի դեպ քում էլ ժո ղովր դի հա մար այ լընտ րանք հաս կաց վում եւ ըն կալ վում 

է նույն ավ տո րի տար, գու ցե ու ժա յին, ա ռաջ նոր դա յին տե սա կը, որն ինչ պես 

վե րում աս վեց, իշ խա նութ յան մյուս ծայրն է:

4. Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ակ տիվ մե ծա մաս նութ յու նը

եւս ավ տո րի տար գի տակ ցութ յան կրող է:

Խորհր դա յին մտա ծո ղութ յուն` ավ տո րի տար, տո տա լի տար.

խորհր դա յին մտա ծո ղութ յուն եզ րույթն ար դեն իսկ ա ռաս պել ված է:  Տար բեր 

վեր լու ծա բան ներ, որ պես բա ցա սա կան հատ կա նիշ, հղում են ա նում այս մտա-

ծո ղութ յա նը, ա ռանց դի տար կե լու ի րենց վեր լու ծութ յան մեջ նույն եր կա կի չա-

փա նիշ նե րը: Այ սինքն՝ հղում են, որ այ լա կար ծութ յուն չկար, մի գա ղա փար էր եւ 

մի գա ղա փա րի հե տե ւորդ ներ էին, իսկ ի րենք  ա նըն դու նե լի կամ գա նա հա րութ-

յան են ար ժա նաց նում այն բո լոր կար ծիք նե րը եւ մարդ կանց, ո րոնք այս կամ 

այն կերպ հա կադր վում են ի րենց մտքե րին ու գա ղա փար նե րին, նույ նիսկ պատ-

կե րա ցում նե րին: Ն ման փայ լուն օ րի նակ է DYI ա կում բի պայթ յու նից հե տո հա-

սա րա կութ յան քննար կում նե րը՝ տար բեր ո լորտ նե րից. պահ պա նո ղա կան նե րից, 

ազ գայ նա կան նե րից մին չեւ ա զա տա կան`բո լո րը այդ եր կա կի ստան դարտ նե րի 

զոհն էին: Հարց է ա ռա ջա նում. Հա յաս տա նի ա մե նաա զա տա կան զանգ վա ծը ե՞ւս  

կրում է տո տա լի տար մտա ծո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Պարզ վում է՝ 

ա յո: Ոչ ամ բող ջա պես, սա կայն նաեւ ոչ փոք րա մաս նութ յու նը:

Այս պես՝ պայ քա րը խոս քի ա զա տութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի ա զա տութ-

յան վե րա բեր յալ էր, ո րը շրջա նառ վում էր որ պես «դեմ» կամ «կողմ» միա սե ռա-

կա նութ յա նը: Ար դեն իսկ հար ցի ձեւն ա ղա վաղ վեց: Մի շարք ակ տի վիստ ներ, 

մտա վո րա կան ներ հույս ու նեին, որ այս խնդրի շուրջ ծա գած աղ մուկն ու անհ-

նա զան դութ յու նը  հնա րա վոր է  փո խան ցել ընդ հա նուր ըմ բոս տութ յան եւ իշ խա-
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նութ յան դեմ պայ քա րի, քան զի ընդ դի մութ յու նը չկա րո ղա ցավ այն ա նել: Բայց 

դրսե ւոր վեց այլ թե րութ յուն` այս ո լոր տում էլ ամ բող ջա տի րա կան մո տե ցում ներ 

ար տա հայտ վե ցին: Գու ցե ոչ բո լո րի, բայց մի մաս «պայ քա րող նե րի» կող մից 

յու րա յին նե րի եւ օ տար նե րի տա րա բա ժա նում կա տար վեց` չհասց նե լով ըմ բոս-

տութ յունն ընդ հա նուր մի ճա կա տի գա ղա փա րին: Ու շագ րավ մի տում ներ կա յին 

տար բեր ճամ բար նե րում. ՀԱԿ-ի ա ռա վել ծա նոթ ու հայտ նի` ով մեզ հետ չէ, նա 

տա կանք է եւ այլ գծա պատ կե րով: Պայ քարն այն քան էր կա ղա պար վում, որ են-

թա տեքս տում գրե թե նման մի բան կար` ով մեզ հետ չէ, նա ֆա շիստ է, մյու սը, ով 

մեզ հետ չէ, նա հո մո սեք սո ւալ է: Ն ման ա նա ռողջ եւ մե նաշ նոր հա յին մտա ծե լա-

կեր պով ՀԱԿ-ը փլուզ վում էր կամ փլուզ վեց:  Մ տա վո րա կան նե րը, ո րոնք ո րո շա-

կի պայ քա րի հույս էին այս տեղ տես նում,  ինք նա խաբ ված էին, քան զի ի սկզբա նե 

տա նուլ տված պայ քար էր, ո րը կա րող էր թեք վել եւ շատ սուր բնույթ ստա նալ 

հա սա րա կութ յան ներ սում: Ամ բող ջա տի րա կան եւ ավ տո րի տար մտա ծո ղութ յան 

դրսե ւոր մամբ ա զա տա կան նե րը կոնկ րետ ա ռանձ նաց րին ֆա շիստ ու հա կա ֆա-

շիստ կող մե րը: Վեր լու ծութ յամբ  տես նում ենք ա զա տութ յան հա մար պայ քա րո-

ղի ա նա զա տութ յունն ու կարծ րա տի պաց վա ծութ յու նը,  երկ րորդ, մյուս կող մը` 

ֆա շիստ ան վան ված, եւս քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մի մա սը կազ մող 

մար դիկ են, ո րոնք ան հան դուր ժո ղա կան են մյու սի ա զա տութ յան, կյան քի, կյան-

քի կազ մա կերպ ման եւ նա խա սի րութ յուն նե րի նկատ մամբ:  

Դի տար կենք այս պես, երբ հա կա ֆա շիս տը (բառն ար դեն իսկ իր մեջ ագ րե-

սիա է պա րու նա կում, ֆա շիզ մի դեմ պայ քա րո ղը չպետք է նե րա ռեր ֆա շիստ 

ար մատն իր բնու թագր ման մի ջեւ գու մա րած «հա կա» կրկին ա վե լի շատ բա ցա-

սա կան ե րանգ պա րու նա կող նա խա ծան ցը) հար ձա կո ղա կան ո ճով դի մա ցի նին 

պի տա կում է ֆա շիստ՝ սա մեկ: Ե րե ւույ թի մեջ էլ ար դեն իսկ ագ րե սիա կա, մե-

կին պի տա կում է որ պես x եւ ի րեն կոնկ րետ հա կադ րում է` որ պես հա կա-x: Ու-

րեմն, ին չո՞ւմն է բո ղո քի էութ յու նը. ու զում է կարծ րա տիպ կոտ րել, իսկ ստաց վում 

է, որ ա ռա ջար կում է եւս եր կու սը` ֆա շիստ եւ հա կա ֆա շիստ կարծ րա տի պե րը: 

Երկ րորդ՝ հան դուր ժո ղա կա նութ յան կոչ է ա նում, բայց ան հան դուր ժո ղա բար եւ 

շատ լրջո րեն բա ժա նում` «մենք» ու «դուք»-ի: Եր րորդ՝ ընդ դի մա դիր նե րը, թե րեւս, 

այս թե ման վար չախմ բի դեմ պայ քա րի կա րե ւոր տեքստ էին հա մա րում, սա կայն 

չնկա տե լով, որ ի րենց պայ քա րը չի հաս նում ճշգրտո րեն դե պի վար չա խում բը, այլ 

շատ հեշ տութ յամբ, շեշ տադ րու մը փո խե լով` ոտ քի էին հա նում պահ պա նո ղա կան 

ե րի տա սարդ նե րի: 

Այս պի սի կարծ րա տի պա յին մտա ծո ղութ յան եւ վար քագ ծի կրող նե րը շատ 

դժվար են «գի տակ ցում» (awareness), որ ի րենց ըն կալ ման սահ ման նե րից եւ 
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ըն դուն ված հա յե ցա կե տե րից դուրս գո յութ յուն ու նեն այլ կերպ մտա ծող մար-

դիկ, վար քի այլ ձե ւեր: Այդ պի սի ան ձը հիմ նա կա նում չի կաս կա ծում իր ա րար-

քի ճշմար տա ցիութ յա նը եւ իր ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն «այն քան բնա կան եւ 

այն քան հա մա պա տաս խան, հա մա հունչ է», որ եր բեմն բնա վո րութ յան ա ռանձ-

նա հատ կութ յուն նե րից ել նե լով` գրե թե ա կա մա է գոր ծում, կար ծե լով, որ շատ 

բնա կան հա կազ դե ցութ յուն է տվել: Մար դու ա զա տութ յան դա րաշր ջա նում դեռ 

շատ ո լորտ նե րում եւ հար ցե րում չենք զգում ա նա զա տութ յան աս տի ճանն ու 

կաշ կանդ վա ծութ յու նը, ճիշտ հա կազ դում ներ տալն ու առ հա սա րակ հա կազ դե լու 

անհ րա ժեշ տութ յու նը, այն մտա ծո ղութ յան վեր հա նու մը, որն ար գա սիք է տո տա-

լի տար եւ բռնա տի րա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տի րա պե տութ յան: 

Օ րենք նե րը գնում են, սո վո րույթ նե րը` մնում: Սո վո րույթ նե րը մնում են եւ դառ-

նում բնա վո րութ յուն, բնա վո րութ յու նը քա րա ցել է եւ «ժա ռան գա բար» փո խանց-

վում է յու րա քանչ յուր հա ջորդ սերն դի: Այս ա մե նը շատ հեշտ է «աշ խա տում», 

քա նի որ հիմ նա կան նպաս տող եւ ի րա կա նաց վող մե խա նիզմ կա հիմ քում, այն է՝ 

հո գե կա նի ի ներ ցիան՝ քա ղա քա կան ըն կալ ման, քա ղա քա կան հույ զե րի ու քա ղա-

քա կան վար քագ ծի ի ներ ցիան:

Վեր ջա բան

Ըստ Ցի ցե րո նի՝ «Ստ րու կը ե րա զում է ոչ թե ա զա տութ յան, այլ ստրուկ ներ ու-

նե նա լու մա սին», մի գու ցե, այն պատ ճա ռով, որ չգի տի՝ ինչ է ա զա տութ յու նը, բայց 

գի տի ինչ-ով է ստրու կը...

Այժմ կա րե ւոր է «թա գա վոր-ստրուկ» հո գե բա նութ յու նը հաղ թա հա րե լը. այդ 

հո գե բա նութ յամբ է հա սա րա կութ յունն այ սօր քա ղա քա կան այ րե րի մա սին 

պատ կե րա ցում ներ կազ մում: Այս հո գե բա նութ յամբ, քա ղա քա կան դաշ տի մա սին 

պատ կե րա ցում նե րով, չա փա նիշ նե րով է հա սա րա կութ յու նը «խա ղար կա յին» կեր-

պար ներ  ընտ րում, քա նի որ իր մտա ծո ղութ յան մեջ դեռ գե րակշ ռում են`«մեր մա-

սին կմտա ծի», «մեզ հա մար կա նի», «ի վի ճա կի է այս կամ այն բա նում օգ նել»7: 

Սա ավ տո րի տար հա մա կար գի, վար չա կար գի դաս տիա րա կած մտա ծո ղութ յան 

ձեւն է եւ հա սա րա կութ յու նը դեռ այլ «տե սակ» կեր պար ներ չի տես նում, քան խա-

րիզ մա յով ա ռաջ նորդ ներ, ո րոնք ի րենց «գոր ծու նեութ յամբ» մարդ կանց հո գե բա-

նո րեն կախ վա ծութ յան մեջ են գցում:

Ն ման մտա ծո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով հա սա րա կութ յամբ, ժո-

ղովր դով, մենք ու նենք այն, ինչ ու նենք, եւ կու նե նանք ա վե լին, ե թե յու րա քանչ յուր 

գի տա կից էակ չփոր ձի կյան քում պա տաս խա նատ վութ յուն վերց նել իր վրա, զգալ 
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ի րա վու նա կութ յու նը եւ նույ նը տես նել դի մա ցի նի մեջ: Սա մաս նա վո րից դե պի 

մեծ քայլն է, դե պի մեծ քա ղա քա կա նութ յուն, որ տեղ թե լադր վող նոր մե րի փո-

խա րեն ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն է տրված: Հաս կա նա լի է, որ խորհր դա յին 

կեն սա կեր պին սո վոր շա տերն ի րենց ան դա մա լույծ զգա ցին ԽՍՀՄ փլու զու մից 

հե տո. նոր կյան քում ինք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յուն 

կար, նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն եւ քիչ ա վե լի սուր ե րե ւա կա յութ յուն, պա տաս-

խա նատ վութ յան զգա ցում, ո րոնք «սա ռեց վել» էին գա ղա փա րա խո սա կան կա-

ռույ ցի տի րա պետ ման տա րի նե րին: Սա կայն ան կա խութ յու նը, ըստ ե րե ւույ թին, 

«բա ցեց»  մար դու միայն մի քա նի շերտ եւ պահ պա նեց սո վո րութ յան հա մա ձայն 

ապ րած կյան քի մե խա նիզմ նե րը. ա վե լի հա մար ձակ նե րը թվաց յալ  ի րա վու նա-

կութ յու նը գոր ծա ծե լիս` հան դի պե ցին պատ նե շի: Այ սօր վա մար տահ րա վեր են՝ 

ան պատ ժե լիից պատ ժե լի դարձ նե լը, ի րա վու նա կութ յան գի տակ ցու մը մյուս նե րի 

կող մից, հա սա րա կա կան կարծ րա տի պե րի քան դու մը, ինչ պես նաեւ խորհր դա յին 

վեր նա խա վի ան պատ ժե լիութ յան գա ղա փա րի ոչն չա ցու մը: 

Մ տա վո րա կան նե րը, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 

ընդ դի մութ յու նը պետք է մտա ծեն եւ գտնեն հա սա րա կութ յան ոչ թե պա ռակտ-

ման, այլ ձուլ ման եզ րե րը:

1 Լ ինց Խուան,  Ալ ֆրեդ Ս տեփան , Ժող ովրդա վարութ յա նն  անցն ելո ւ եւ ժո-
ղով րդավար ության կայա ցման  խն դի րնե րը Հարավայ ին Եվրո պա,  Հա-
րավ ային Ամե րիկա եւ հետկոմո ւնիստական Եվրոպա, Երեւան 2011, էջ 
492

2 Ольшанский Д., Политическая психология,  Питер 2002, стр. 85
3 Фрейд З. Психоаналитические этюды, Психология масс и анализ челове-

ческого Я, стр. 440-441
4 Երկրի վիճակից դժգոհ են, բայց կընտրեին Սերժ Սարգսյանին. Gallup In-

ternational Association http://tert.am/am/news/2012/11/02/gallup
5 ՀԱ Կ հանրահավաքներում հնչած կոչերից
6 Մանվել Սարգսյան, http://www.lragir.am/index.php/arm/0/interview/view/ 

73276
7 «ի վիճակի է այս կամ այն բանում օգնել» - Հայաստանյան դժվար այն 

տարիներց հետո  /երկրաշարժ, Արցախյան պատերազմ/ մարդկանց 
մեջ ավելացավ մի այլ մոտեցում-չափանիշ, որը ո րո շ զանգվածի 
բնավորությունը դարձավ:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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АРМИНЕ КАЗАРЯН
Последствия тоталитарного и авторитарного мышления в армянском
общественнополитическом поле

В течение пяти лет, как основное крыло оппозиции, так и другие оппозиционные 

силы, а также активная гражданская общественность, выступая против прези-

дента, правящего режима, все равно не смогли изменить ситуацию. Более того, 

в данный момент система со своим кандидатом является очень серьезным со-

перником “всего общества”. Почему всего общества? Пожалуй, рассматривае-

мая мною гипотеза заключается именно в этом: царящая в Армении ситуация, 

стиль и сущность управления, избранный президент (не важно с фальсифика-

циями или нет), качество оппозиции и, естественно, укрепившиеся в жизни на-

рода определенные закономерности являются последствиями не только стиля 

авторитарного правления, но также следствием авторитарного мышления лю-

дей.

ARMINE GHAZARYAN
The Impact of Totalitarian and Authoritarian Thinking on Armenia’s
SocioPolitical Domain

Over the course of five years, though both the main wing of the opposition and other 

opposition forces along with the active civil society were against the President and 

the incumbent regime, they were unable to change the situation. Moreover, at the 

moment, the system with its candidate is a very serious opponent of the “society 

as a whole.” Why the society as a whole? The author puts forward the following 

hypothesis: the situation that predominates in Armenia, the style and content of gov-

ernance, the elected President (regardless through falsified poll or not), the quality 

of the opposition, and some social regularities resulted not only from the style of the 

authoritarian rule but also from the authoritarian thinking of the people.
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Հայաստանյան կուսակցական համակարգի «կարտելացումը»

ՎԱՐ ԴԱՆ  ՋԱ ԼՈ ՅԱՆ
 Ար վես տի քննա դատ, Ար վես տի քննա դատ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան ան դամ: 

 Դա սա վան դում է մշա կու թա բա նութ յուն, մա մու լում հան դես է գա լիս քա ղա քա գի տա-

կան վեր լու ծութ յուն նե րով:  Մոսկ վա յի ֆի զի կա տեխ նի կա կան ինս տի տու տի շրջա նա-

վարտ է:

 Բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը ժո ղովր դա վա րութ յան ան բա ժա նե լի 

մասն է:  Բայց  Հա յաս տա նում հա ճախ կա րե լի է լսել դա տո ղութ յուն ներ այն մա-

սին, որ կու սակ ցութ յուն նե րը ներ կա յաց նում են ո րո շա կի խմբե րի նեղ շա հե րը, 

իսկ «ազ գա յին շա հը» մնում է ան տես ված: Մ յուս կող մից՝ ե թե ազգ ա սե լով հաս-

կա նում ենք ազգ-պե տութ յու նը, ա պա կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից սո ցիա լա կան 

ո րոշ խմբե րի շա հե րի ներ կա յա ցու մը ոչ թե թե րութ յուն է, այլ՝ ա ռա վե լութ յուն1:  Չէ՞ 

որ հայտ նի փաստ է, որ կու սակ ցութ յուն նե րը՝ մրցակ ցե լով ի րար հետ, սպա ռում 

են քա ղա քա կան է ներ գիան եւ դա դա րում վտանգ ներ կա յաց նել ազգ-պե տութ յան 

հա մար:  Հա կա ռակ դեպ քում, երբ չկա քա ղա քա կան մրցակ ցութ յուն, ո րե ւէ խմբի 

կու սակ ցութ յու նը զավ թում է պե տութ յու նը եւ են թար կում իր խմբա յին շա հե րին: 

Այս պի սով՝  Հա յաս տա նում իշ խող են կու սակ ցութ յուն նե րի եւ կու սակ ցա կան ժո-

ղովր դա վա րա կան մրցակ ցութ յան մա սին բա ցա ռիկ ան հե թեթ եւ վնա սա կար 

պատ կե րա ցումն ե րը: Այս հոդ վա ծը մի ա ռա ջին փորձ է՝ հստա կութ յուն մտցնե լու 

կու սակ ցա կան հա մա կար գե րի եւ կու սակ ցա կան մրցակ ցութ յան հա մընդ հա նուր 

ժա մա նա կա կից դե գե նե րա ցիա յի ըն թաց քի մա սին:

Ա րեւ մուտ քում կու սակ ցա կան մրցակ ցութ յան մոտ եր կու հար յու րամ յա կը ձե-

ւա վո րել է կա տար յալ կու սակ ցութ յան ո րո շա կի ստե րեո տիպ:  Կա տար յալ կու սակ-

ցութ յա նը ներ կա յաց վող ա ռա ջին պա հանջն այն է, որ քա ղա քա կան կու սակ ցութ-

յու նը պետք է մաս կազ մի ընտ րա կան հա մա կար գին, այ սինքն՝ մրցակ ցի այլ կու-

սակ ցութ յուն նե րի հետ հան րա յին կար ծի քի ո լոր տում:  Մի կող մից՝ սա նշա նա կում 

է, որ կու սակ ցութ յու նը պետք է այն քան լայն եւ կա յուն ընտ րա զանգ ված ու նե նա, 

որ մրցակ ցող խմբե րը չկա րո ղա նան նրան դուրս մղել քա ղա քա կան աս պա րե-

զից, մյուս կող մից՝ նա պետք է դա ա նի՝ չխախ տե լով քա ղա քա կան, այ սինքն՝ 
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ընտ րա կան կա նոն նե րը: Ի հար կե, միշտ էլ կան բազ մա թիվ կու սակ ցութ յուն ներ, 

ո րոնք է լեկ տո րալ ձգտումն եր չու նեն, քան զի հա կա հա մա կար գա յին են, ի մա՝ աջ 

եւ ձախ ծայ րա հե ղա կան կու սակ ցութ յուն նե րը, ո րոնք փոր ձում են սահ մա նել 

մրցակ ցութ յան կամ մե նաշ նոր հի նոր կա նոն ներ: Որ քան էլ ա պա կա ռու ցո ղա կան 

թվա նրանց գոր ծու նեութ յու նը, ակն հայտ է, որ ի րենց գա ղա փար նե րով նրանք 

կա րե ւոր ազ դակ ներ են տա լիս եւ, կար ծում եմ, եւս պետք է ներ կա յաց ված լի նեն 

քա ղա քա կան դաշ տում:

Երկ րորդ՝ կու սակ ցութ յու նը պետք է լի նի կա յուն, եւ դժվա րութ յուն նե րի դեպ-

քում բա ցառ վի «առ նե տա վազ քը»: Եվ եր րորդ՝ կու սակ ցութ յու նը պետք է ու նե նա 

հստակ գա ղա փա րա կան ինք նութ յուն:  Դա նշա նա կում է, որ, օ րի նակ, նա չի կա-

րող մաս կազ մել նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յուն վա րող քա ղա քա կան կոա լի-

ցիա յին եւ ա պա, մի քա նի տա րի անց, հայ տա րա րել սո ցիա լիս տա կան շարժ մանն 

իր նվիր վա ծութ յան մա սին:  Կամ՝ սկսել որ պես ժո ղովր դա վա րա կան շար ժում, 

ա պա հայ տա րա րել, որ այ լեւս նա աջ լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յան կրող է:

 Վե րո հիշ յալ դի տար կումն ե րը ցույց են տա լիս, որ կա տար յալ կու սակ ցութ յան 

մո դե լին հա յաս տան յան եւ ոչ մի կու սակ ցութ յուն մո տա վոր իսկ նմա նութ յուն չու-

նի: Այս տե ղից հարց է ա ռա ջա նում. Ի՞սկ կա րե լի է այդ քա ղա քա կան խմբե րին 

քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներ ան վա նել:  Դա սա կան ա ռու մով՝ ան շուշտ, ոչ:

 Սո վո րա բար, խո սե լով կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին, ա ռա ջին հեր թին վեր լու-

ծա բան նե րը (իսկ նրանք կամ լի բե րալ ներ են, կամ՝ պահ պա նո ղա կան լի բե րալ-

ներ) ու շադ րութ յուն են դարձ նում կու սակ ցութ յան գա ղա փա րա խո սութ յա նը: Ե թե 

հե տա դարձ հա յացք ենք նե տում ետ խորհր դա յին  Հա յաս տա նի գա ղա փա րա խո-

սա կան պատ մութ յան վրա, ա պա մտա ծո ղա կան ակ տի վութ յուն նկա տում ենք 

հիմն ա կա նում 90-ա կան նե րի ա ռա ջին կե սին, որ ա ռա ջին հեր թին ար տա հայտ վեց 

տա րաբ նույթ քա ղա քա կան ա կումբ նե րի ակ տի վութ յան մի ջո ցով:  Դա բնա կան է 

թվում. կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան տա պա լու մից հե տո գա ղա փա-

րա խո սա կան այ լընտ րանք նե րի փնտրտու քը պետք է գար լրաց նե լու ա ռա ջա ցած 

վա կո ւու մը:  Բայց նույն հե տա հա յա ցի տե սանկ յու նից դա ան հույս ձեռ նար կում 

էր, քան զի ե կել էր ոչ միայն ա պա գա ղա փա րա կա նաց ման, այլ նաեւ՝ ա պա քա-

ղա քա կա նաց ման դա րաշր ջա նը:  Բայց քա ղա քա կան ա կումբ նե րը կա րե ւոր ինչ-

որ բան ա րել են. մա տա կա րա րել են քա ղա քա կան ձեռ նար կա տե րե րին ո րո շա կի 

լեզ վա կան կլի շե ներ: Այ սինքն՝ հետ խորհր դա յին ի րա վի ճա կում քա ղա քա կան գա-

ղա փա րից պա հանջ վում էր ոչ այն քան արդ յու նա վե տութ յուն եւ գործ նա կան նշա-

նա կութ յուն, որ քան «գե ղեց կութ յուն». այն հրա պու րիչ պետք է լի ներ՝ շփոթ ված, 

կողմն ո րո շու մը կորց րած բնակ չութ յա նը ընտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե-
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լու հա մար: Որ պես օ րի նակ բե րեմ Ա. Դու գի նի նեո ֆա շիս տա կան գա ղա փար նե-

րը2: Ն րանք  Հա յաս տա նում տա րա ծում ստա ցան ոչ թե ի րենց բո վան դա կութ յան, 

այլ էկ զո տիկ ձե ւի եւ գե ղա գի տա կան «փա թե թա վոր ման» շնոր հիվ:

 Քա ղա քա կան ա կումբ նե րի եւ գա ղա փա րա խո սութ յան փնտրտու քի հա ջորդ 

ա լի քը տես նում ենք վեր ջին տա րի նե րին, որ կա րե լի է հա մա րել հա յաս տան յան 

«մեկ ու մի քիչ» քա ղա քա կան հա մա կար գի ճգնա ժա մի ար տա հայ տութ յուն: Ի՞նչ է 

«մեկ ու մի քիչ» քա ղա քա կան հա մա կար գը: Ա ռա վել հայտ նի են «բազ մա կու սակ-

ցա կան», «երկ կու սակ ցա կան» եւ «մե կու կե սա կան» քա ղա քա կան հա մա կար գե-

րը: « Մեկ ու մի քիչ» քա ղա քա կան հա մա կար գը, ինչ պես հու շում է նրա թվա յին 

ար տա հայ տութ յու նը, ա ռա վել մոտ է «մե կու կե սա նոց» հա մա կար գին:  Վեր ջինս, իմ 

սահ ման մամբ, այն հա մա կարգն է, որ տեղ իշ խող կու սակ ցութ յու նը կա նո նա վոր 

կեր պով հաղ թում է ընտ րութ յուն նե րում, սա կայն գո յութ յուն ու նի կա յուն, հստակ 

գա ղա փա րա կան ինք նութ յուն ու նե ցող ընդ դի մութ յուն, որն ի րա պես մրցակ ցում 

է իշ խող կու սակ ցութ յան հետ: « Մեկ ու մի քիչ» հա մա կար գում ընդ դի մութ յու նը 

կա յուն չէ, չու նի հստակ գա ղա փա րա կան ինք նութ յուն եւ այդ պատ ճա ռով, թե-

րեւս ու նե նա լով կա յուն մի ջուկ, հիմն ա կա նում կա ռա վար վում է պա տե հա պաշ-

տա կան քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րով եւ ան կա յուն կադ րե րով: 

 Թե րեւս, հաս կա նա լու հա մար հա յաս տան յան կու սակ ցա կան հա մա կար գի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, հարկ է դի մել հա մե մա տա կան մե թո դին:  Հա մե մա-

տութ յան հա մար, ակն հայ տո րեն, պետք է վերց նել եվ րո պա կան կու սակ ցա կան 

հա մա կար գը, եւ, ի հար կե,  Ռու սաս տա նը:

19-րդ  դա րի եվ րո պա կան կու սակ ցութ յուն նե րը է լի տար էին, ին չը հիմն ա կա-

նում պայ մա նա վոր ված էր նեղ ընտ րա կան բա զա յով. ընտ րութ յուն նե րին մաս-

նակ ցում էր մի ջին եւ բարձր խա վը, իսկ բան վոր նե րը, կա նայք եւ է լի բազ մա քա-

նակ խմբեր զրկված էին ընտ րե լու ի րա վուն քից:  Մո րիս Դ յու վեր ժեն3 այս տի պի 

կու սակ ցութ յուն նե րը ան վա նում է «կադ րա յին»:  Կադ րա յին կու սակ ցութ յուն նե րը 

ներ կա յաց նում էին փոխ զի ջում ա րիս տոկ րա տիա յի եւ խո շոր բուր ժո ւա զիա յի մի-

ջեւ:

 Կադ րա յին կու սակ ցութ յուն նե րը, ըստ Մ. Դ յու վեր ժեի, «լա վա գույն նե րի՝ նո-

տաբլ նե րի միա վո րումն» է, ո րը նպա տակ ու նի նա խա պատ րաս տել եւ անց կաց նել 

ընտ րութ յուն ներ՝ հե տա գա յում պահ պա նե լով կա պը ընտր յալ նե րի հետ:  Նա տար-

բե րա կում է «նո տաբլ նե րի» մի քա նի խումբ: Ա ռա ջինն այն հայտ նի մար դիկ են, 

ով քեր ի րենց հե ղի նա կութ յամբ գե րա զան ցում են թեկ նա ծո ւի հե ղի նա կութ յու նը 

եւ դրա շնոր հիվ մե ծաց նում վեր ջինս նկատ մամբ վստա հութ յու նը:  Հա յաս տա նում 

սո վո րա բար դրանք նո մենկ լա տու րա յին մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ-
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ներն են:  Հա ջորդ խում բը կազմ ված է կազ մա կերպ չա կան տա ղանդ ու նե ցող «նո-

տաբլ նե րից», եւ եր րոր դը ընտ րար շա վը ֆի նան սա վո րող ներն են:  Հա յաս տա նում 

երկ րորդ խմբի մեջ սո վո րա բար մտնում են հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող նախ կին 

քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը: « Կադ րա յին կու սակ ցութ յուն ներն» ակ տիվ են միայն 

նա խընտ րա կան շրջա նում, ընտ րութ յուն նե րի մի ջեւ նրանք պա սիվ են: 

 Հա ջորդ փու լում՝ պայ մա նա վոր ված ընտ րա կան ի րա վուն քի ըն դար ձակ մամբ, 

ձե ւա վոր վում են սո ցիա լիս տա կան կամ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան զանգ վա ծա-

յին կու սակ ցութ յուն ներ կամ, ընդ հան րա պես, ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի 

վրա կողմն ո րոշ ված կու սակ ցութ յուն ներ:  Զանգ վա ծա յին կու սակ ցութ յուն նե րը 

 Մո րիս Դ յու վեր ժեն հա մա րում է ա մե նաօ րի նա կե լի տի պի կու սակ ցութ յուն նե րը, 

քան զի նրանք ա պա հո վում են ա ռա վել ու ժեղ կապ ընտ րա զանգ վա ծի հետ, ու-

նեն գա ղա փա րա խո սա կան հստակ պլատ ֆորմ եւ կողմն ո րոշ ված են սո ցիա լա-

կան ո րո շա կի զանգ վա ծի վրա:  Զանգ վա ծա յին կու սակ ցութ յուն ստեղ ծե լու փորձ 

կա տա րեց « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յու նը 2007թ. խորհր դա րա նա-

կան ընտ րութ յուն նե րի նա խօ րեին, կամ ՀԱԿ-ը 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ-

րութ յուն նե րից հե տո, եւ այլն:  Սա կայն Վ. Չեռ նո միր դի նի մի դի պուկ ար տա հայ-

տութ յամբ՝ «ինչ կու սակ ցութ յուն էլ որ չի հիմն վում, ի վեր ջո ստաց վում է ԽՄԿԿ», 

այ սինքն՝ ո րո շումն ե րը կա յաց վում են «պո լիտբ յու րո յի» նեղ շրջա նակ նե րում:

Ա րեւմտ յան կու սակ ցա կան հա մա կար գը հե տա գա զար գա ցու մը ստա ցավ 

հետ պա տե րազմ յան շրջա նում՝ պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քի եւ կա պի տա լի 

մի ջեւ հա մա ձայ նութ յան կա յաց մամբ, ո րի ար տա հայ տութ յու նը ե ղավ սո ցիա լա-

կան պե տութ յու նը եւ սպա ռո ղա կան հա սա րա կութ յու նը: 1966թ. Օտ տո  Կիրկ-

հայ մե րը  Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան օ րի նա կով ցույց 

տվեց, որ զանգ վա ծա յին կու սակ ցութ յուն ներն այ լեւս չեն կա րող մնալ ե զա կի 

գա ղա փա րա խո սա կան պլատ ֆոր մի վրա եւ ստիպ ված են դառ նալ «հա մընդգր-

կուն»՝ «catch-all party» կու սակ ցութ յուն ներ, բա ռա ցի՝ «բռնիր բո լո րին»4: Դ րանց 

ան վա նում են նաեւ է լեկ տո րալ կու սակ ցութ յուն ներ, քան զի նրանց հիմն ա կան 

մղու մը ա ռա վել շատ ձայ ներ հա վա քելն է: Ակն հայտ է, որ հա յաս տան յան կու սակ-

ցութ յուն նե րը հենց այս տի պի են՝ գա ղա փա րա զուրկ:  Բայց ոչ միայն:

 Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զու մից հե տո հա սա րա կութ յան սո ցիա լա կան 

հստակ կա ռուց ված քը խախտ վեց, եւ հա մար յա բո լոր սո ցիա լա կան խմբե րը 

մար գի նա լաց վե ցին: Չ նա յած հի մա հստակ ե րե ւում են սո ցիա լա կան նոր խմբե րի 

ուր վագ ծե րը՝ մե նատն տես գյու ղա ցի ներ, վար ձու աշ խա տող ներ, մանր, մի ջին եւ 

խո շոր բիզ նես եւ այլն, բայց դրանք սո ցիա լա կան խմբեր են միայն ան վա նա պես: 

Ընդ հա նուր սո ցիա լա կան եւ տնտե սա կան կե ցութ յու նը չի հան գեց րել ընդ հա նուր 
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շա հե րի շուրջ հա մախմբ ման, չի վե րա ծել «իր մեջ դա սա կար գը» «իր հա մար դա-

սա կար գի», ե թե խո սենք մարք սիս տա կան եզ րույթ նե րով:

Ի՞նչ հե տե ւանք նե րի հան գեց րեց «հա մընդգր կուն» կու սակ ցութ յուն նե րի ա ռա-

ջա ցու մը Ա րեւ մուտ քում:  Կու սակ ցութ յուն նե րը կորց րին ի րենց հստակ սո ցիա-

լա կան հիմ քը, բայց հնա րա վո րութ յուն ստա ցան պայ քա րե լու «չկողմն ո րոշ ված» 

ընտ րո ղի հա մար:  Կու սակ ցութ յուն նե րը դա դա րե ցին պայ քա րել ան դամն ե րի թվի 

ա վե լաց ման հա մար, քան զի նրանց ար դեն հե տաքրք րում է ընտ րող նե րի պո տեն-

ցիալ թի վը, եւ նրանք հա մա պա տաս խա նա բար պայ քա րում են ոչ թե նրանց «ու-

ղե ղի», այլ «սրտի», այ սինքն՝ ա ռա վե լա գույն գրավ չութ յան հա մար:

Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ կտրուկ ա ճում է ԶԼՄ-նե րի, հատ կա պես 

հե ռուս տա տե սութ յան նշա նա կութ յու նը:  Հե ռուս տա տե սութ յան ազ դե ցութ յու-

նը մաս նա վո րա պես կա յա ցավ նրա նում, որ ա ճեց ա ռաջ նորդ նե րի դե րը: Ա ռաջ-

նոր դը ընտ րող նե րի հետ կա պը սկսում է պա հել հե ռուս տա տե սութ յան, այլ ոչ թե 

կու սակ ցա կան ակ տի վիստ նե րի եւ ան դամն ե րի մի ջո ցով: Իսկ դա նշա նա կում է, 

որ նվա զում է ա ռաջ նոր դի ու ղեր ձի գա ղա փա րա կան մա սը եւ ա ճում է նրա ի մի-

ջի դե րը:  Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կա րե ւո րութ յան ա ճի հետ ա ճում 

է նաեւ հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի դե րը, օ րի նակ՝ ա ռաջ նոր դի մամ լո 

խոս նա կի նը: Այս ա մե նը հան գեց նում է նրան, որ նվա զում է կու սակ ցութ յան շար-

քա յին ան դամն ե րի, այդ թվում՝ նույ նիսկ ակ տի վիստ նե րի նշա նա կութ յու նը, եւ 

ա ճում է ղե կա վար նե րի դե րը:  Պե տութ յու նը եւս ա ջակ ցում է կու սակ ցութ յուն նե րի 

ԶԼՄ-ա կա նաց մա նը՝ ե րաշ խա վո րե լով խորհր դա րա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 

հա մար հե ռուս տա տե սութ յան, ռա դիո յի եւ այլ մի ջոց նե րի մատ չե լիութ յու նը: Այս-

պի սով՝ հե ռուս տա տե սութ յու նը նպաս տում է, որ զանգ վա ծա յին, ան դա մութ յան 

եւ ան դամվ ճար նե րի վրա հիմն ված կու սակ ցութ յուն նե րը հե տըն թաց ապ րեն, այ-

լա փոխ վեն «կադ րա յին» տի պի կու սակ ցութ յուն նե րի, որ տեղ նոր «նո տաբլ նե րը» 

քա ղա քա կան հե ռուս տաաստ ղերն են:

 Կու սակ ցա կան հա մա կար գի վե րա փոխ ման հա մար կա րե ւոր նշա նա կութ յուն 

ու նե ցավ նաեւ այն փաս տը, որ եվ րո պա կան երկր նե րում պե տութ յու նը սկսում է 

ֆի նան սա վո րել կու սակ ցութ յուն նե րին:  Դա նշա նա կում է, որ կու սակ ցութ յուն նե-

րի կախ վա ծութ յու նը հա սա րա կութ յու նից նվա զում է, նվա զում է նաեւ կու սակ-

ցութ յուն նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան մեջ շա հագրգռ վա ծութ յու նը: Ա վե լին՝ 

ընտր վե լուց հե տո, հատ կա պես իշ խող կու սակ ցութ յան հա մար, հիմն ա կան հե-

տաքրք րութ յու նը կենտ րո նա նում է բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի վե րա բաշխ ման վրա: 

 Հա յաս տա նում պե տութ յու նը եւս ֆի նան սա վո րում է կու սակ ցութ յուն նե րին, իսկ 

կու սակ ցութ յուն-հա սա րա կութ յուն (քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն) կա-
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պը նվա զա գույնն է: Իշ խող կու սակ ցութ յանն ընդ հան րա պես չեն հե տաքրք րում 

ընտ րող նե րի շա հե րը, այն եւս խիստ շա հագրգռ ված է բյու ջե տա յին մի ջոց նե րը 

հօ գուտ կու սակ ցա կան վեր նա խա վի վե րա բաշխ ման մեջ, բայց  Հա յաս տա նում 

ա վե լի կա րե ւոր են կո ռուպ ցիոն կամ գան ձա գո ղութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

Այ սինքն՝ ո րո շա կի ձե ւա կան նմա նութ յուն նե րի առ կա յութ յամբ հան դերձ, կան 

սկզբուն քա յին տար բե րութ յուն ներ, ո րոնք հա յաս տան յան կու սակ ցութ յուն նե րը 

վե րա ծում են այլ տի պի ե րե ւույ թի:

 Հարկ է նշել, որ նույն Օ. Կիրկ հայ մե րը նկա տեց եւս մեկ վճռա կան մի տում. 

Ա րեւ մուտ քում «հա մընդգր կուն» կու սակ ցութ յուն նե րը 70-ա կան նե րին սկսե-

ցին սեր տա ճել պե տութ յան հետ: Այս մի տու մը  Ռի չարդ  Կա ցը եւ  Պի տեր  Մեյ րը 

1995թ.-ին հա յե ցա կար գա յի նի ձե ւա կեր պե ցին «կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե-

րի» տե սութ յան մեջ5:

90-ա կան նե րին աշ խար հում տե ղի ու նե ցան նշա նա կա լի փո փո խութ յուն ներ, 

ո րոնք ի րենց ազ դե ցութ յու նը թո ղե ցին նաեւ ա րեւմտ յան կու սակ ցա կան հա մա-

կար գի վրա: Ա մե նա կա րե ւո րը գլո բա լա ցումն էր, որ խիստ սահ մա նա փա կեց 

պե տութ յան տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը:  Մաս նա-

վո րա պես պե տութ յուն նե րի զգա լի մա սը ստիպ ված էր են թարկ վել ֆի նան սա վո-

րեց ման եւ մաս նա վո րեց ման պա հանջ նե րին՝ «վա շինգ թոն յան կոն սեն սուս»:  Պա-

կաս կա րե ւոր չէր  Բեռ լին յան պա տի ան կու մը, ին չը նշա նա կում էր ձախ շարժ ման, 

սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գա ղա փա րա կան ճգնա ժա մի խո րա ցում, 

ո րի հե տե ւանք նե րից մեկն էլ ե ղավ գա ղա փա րա խո սա կան հա կա մար տութ յան 

թու լա ցու մը: Մ յուս էա կան ի րա դար ձութ յուն նե րից նշենք 1992թ.  Մաաս տիխ յան 

պայ մա նագ րի կնքու մը եւ 1995թ. Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ-

յան հիմն ու մը: Այս փո փո խութ յուն նե րի հան գեց րին նրան, որ Ա րեւ մուտ քի հա մար 

հիմն ա կան քա ղա քա կան խնդիր նե րը՝ գոր ծազր կութ յու նը եւ ար ժեզր կու մը դուրս 

ե կան պե տութ յան հսկո ղութ յու նից, ի մա՝ քա ղա քա կան ո րո շումն ե րի ո լոր տից: 

 Պատ կե րա վոր ա սած՝ քա ղա քա կան նա վը սկսեց նման վել նա վա վար չու նե ցող 

նա վա կի, որ տեղ միայն թիա վար ներ են, կա ռա վա րու մը փո խա րին վեց տեխ նի-

կա կան մե նեջ մեն թով:

Ա վե լի ուշ Ռ. Կա ցը եւ Պ. Մեյ րը գրում են. «Այս ե րեք փո փո խութ յուն նե րը նպաս-

տե ցին հե տա գա ա պա քա ղա քա կա նաց մա նը, հե տե ւա բար՝ եւ դա կար տե լաց ման 

ա մե նա կա րե ւոր փաս տարկն է, կու սակ ցա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եւ հա մա-

ձայ նութ յու նը դարձ րին շատ ա վե լի հեշտ զբաղ մունք:  Դա վադ րա կան հա մա ձայ-

նութ յու նը, ո րը կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե րի տե սութ յան կա րե ւոր տար րե-

րից մեկն է, դառ նում է շատ ա վե լի հեշտ մրցակ ցա յին դրույք նե րի ի ջեց ման ժա-
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մա նակ, որն իր հեր թին, հա մե նայն դեպս՝ մաս նա կիո րեն, բա ցատր վում է մի ջազ-

գա յին մա կար դա կի ի րա դար ձութ յուն նե րով, ո րոնք չէին շո շափ ված նախ նա կան 

հրա պա րակ ման մեջ»6: 

Ի՞նչ է կար տե լա յին կու սակ ցութ յու նը: Ըստ Ռ. Կա ցի եւ Պ. Մեյ րի, «կար տե լա-

յին կու սակ ցութ յու նը ինչ պես կու սակ ցութ յան եւ պե տութ յան փոխ ներ թա փանց-

մամբ, այն պես էլ միջ կու սակ ցա կան դա վա դիր հա մա ձայ նութ յամբ բնու թագր վող 

են թադր յալ տիպ է, որն ա ռա ջա նում է ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում:  Կար-

տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե րի զար գաց մամբ քա ղա քա կան ծրագ րե րը դառ նում 

են ինք նան պա տակ՝ մաս նա գի տա կան, տեխ նոկ րա տա կան ու միջ կու սակ ցա կան 

մրցակ ցութ յան ի րա կան մնա ցորդ նե րը կենտ րո նա նում են պե տութ յան գոր ծոն 

եւ արդ յու նա վետ կա ռա վար ման վրա:  Կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե րի տար-

բե րութ յունն ա վե լի ու ա վե լի քիչ է ար ձա նագր վում քա ղա քա կան ու ղեգ ծե րի, 

ծրագ րե րի տար բե րութ յան վրա եւ, հա մա ձայն  Բեռ նար  Մա նե նի աու դի տո րա յին 

ժո ղովր դա վա րութ յան գա ղա փա րի, ա վե լի շատ՝ հան դի սան քի, գրա վիչ պատ կե-

րի, թատ րո նի ա ռա ջար կի վրա»7:  Հա յաս տա նում կու սակ ցութ յուն նե րը եր բեք էլ 

գա ղա փա րա խո սա կան տար բե րութ յուն ներ չեն ու նե ցել. հի շենք «սո ցիա լիս տա-

կան» ՀՅԴ-ին, որ քվեար կում էր նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յան հա մար, եր բեք 

չեն ու նե ցել ո րե ւէ քա ղա քա կան ծրա գիր, եր բեք, բա ցի ա ռան ձին դրվագ նե րից, 

կողմն ո րոշ ված չեն ե ղել ընտ րա զանգ վա ծի վրա: Ան շուշտ՝ հան դի սան քը կա րե-

ւոր դեր է խա ղում հա յաս տան յան քա ղա քա կան կյան քում. հի շենք Եվ րա տե սի լի 

շուրջ ի րա րան ցու մը, բայց այն էլ այժմ վճռա կան նշա նա կութ յուն չու նի:  Պատ ճա-

ռը ակն հայտ է: Մր ցակ ցութ յան վեր ջին ո լոր տը՝ «պե տութ յան գոր ծոն եւ արդ-

յու նա վետ կա ռա վա րու մը» եւս բա ցառ ված է հա յաս տան յան քա ղա քա կան կյան-

քից: Այն, որ քա ղա քա կան կյան քը վե րած վում է «թա մա շա յի», վկա յում է նաեւ 

փաս տը, որ նա խընտ րա կան մի ջո ցա ռումն ե րում «հան դի սա կան նե րը» վա զում են 

մի քա ղա քա կան «թա մա շա յից» դե պի մյու սը՝ ձգտե լով ա ռա վե լա գույն հա ճույք 

ստա նալ ըն ձեռ ված «ձրի» հնա րա վո րութ յուն նե րից: 

 Բայց կար տե լա յին տե սութ յու նը եւս մեկ նրբե րանգ ու նի:  Կար տե լա յին կու-

սակ ցութ յու նը, ինչ պես ար դեն նշվեց, ոչ միայն ա պա գա ղա փա րա կա նաց ված, այլ 

նաեւ ա պա քա ղա քա կա նաց ված է: Նշ վեց կար տե լա յին կու սակ ցութ յան եւ պե-

տութ յան սեր տա ճու մը:  Վեր ջինս նշա նա կում է, որ կար տե լա յին կու սակ ցութ յա նը 

մտա հո գում են ոչ թե ար դա րութ յու նը կամ քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցութ յու նը, ոչ 

թե գոր ծազր կութ յու նը, այլ՝ պե տութ յան վե րահս կո ղութ յան բա ցար ձա կութ յու նը: 

 Հա յաս տա նում կար տե լա յին բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րը հոգ են տա նում, որ պե-

տա կան վե րահս կո ղութ յու նը դառ նա տո տալ՝ ա մե նա կա րող, իսկ քա ղա քա ցի նե-
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րը՝ ա ռա վել ան զոր:  Դա վե րա բե րում է ինչ պես իշ խող կար տե լա յին կու սակ ցութ-

յա նը, այն պես էլ ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րին: 

 Հենց այս կե տում է կար տե լա յին կու սակ ցութ յան տե սութ յու նը ցու ցա բե րում 

իր բա ցատ րա կան կա րո ղութ յու նը նաեւ  Հա յաս տա նի հա մար: Ա ռա ջին՝ այդ տե-

սութ յու նը պար զա բա նում է, որ կար տե լա յին հա մա ձայ նութ յան գնում են ե սա սի-

րա կան շա հե րից ել նե լով, բայց դրանք ար դա րաց նում են պե տա կա նութ յան ամ-

րապնդ ման փաս տարկ նե րով: Այ սինքն՝ իշ խա նա կան կամ ընդ դի մա դիր կար տե-

լա յին կու սակ ցութ յունն իր ա նազ նիվ գոր ծե լա կեր պը ար դա րաց նում է պե տա կան 

շա հե րի հղու մով, իսկ ընտ րա զանգ ված նե րը ներ կա յաց նում որ պես անսկզ բունք 

խառ նամ բոխ:

 Կարճ ա սած՝ կար տե լա յին կու սակ ցութ յու նը շարժ վում է հա սա րա կութ յան բե-

ւե ռից դե պի պե տութ յան բե ւե ռը:  Մաս նա վո րա պես՝ ա րեւմտ յան ժո ղովր դա վա-

րութ յուն նե րում 90-ա կան նե րից նկատ վում է կու սակ ցա կան շար քե րի նոս րա ցում: 

Եվ քա նի որ բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րի ա ռաջ նա յին կար գա խո սը պե տութ յունն 

է, նրանք սկսվում են նման վել ի րար: Դ րա մաս նա վոր ար տա հայ տութ յունն է, որ 

կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե րը հրա ժար վում են պո պու լիզ մից, ի րենց ա ռաջ-

նորդ նե րի խոս քով՝ ա ռա ջար կում «ի րա տե սա կան» ծրագ րեր: Ն րանք «գոր ծի» 

կու սակ ցութ յուն են, ո րոնք «խնդիր ներ» են լու ծում: Այս ա ռու մով կար տե լա յին 

կու սակ ցութ յու նը կրկնում է պե տա կան ա պա րա տի գոր ծա ռույթ նե րը: Այ սինքն՝ 

պե տա պա րա տի ու ժը ա ճում է բազ մա կի:

Ո րո՞նք են կար տե լա յին կու սակ ցութ յան շա հե րը: Ըստ Ռ. Կա ցի եւ Պ. Մեյ րի, 

« Քա նի որ կու սակ ցութ յան ա ռա ջին դեմ քը միա վո րում է կու սակ ցութ յան ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րին հան րա յին իշ խա նութ յու նում, նրա սե փա կան շա հե րը դի տարկ-

վում են որ պես ողջ կու սակ ցութ յան շա հեր»: Եվս մեկ կա րե ւոր դի տո ղութ յուն. 

« Բա ցի դրա նից, չնա յած կա րող է թվալ, թե ոչ հան րա յին իշ խա նութ յան կու սակ-

ցութ յան շա հե րը բա ցար ձա կա պես կենտ րո նա ցած են ընտ րա կան հաղ թա նա կի 

վրա, մեր կար ծի քով, նրանք նույն քան նշա նա կութ յուն են տա լիս նաեւ պար-

տութ յան վնաս ներն ա ռա վե լա գույնս կրճա տե լու հա մար»8:  Սա եւս մի պատ ճառ 

է միջ կու սակ ցա կան դա շինք նե րի կամ բաց կամ  դա վադ րա կան հա մա ձայ նութ-

յուն նե րի հա մար:

Մ յուս կա րե ւոր դի տար կումն այն է, որ նոր քա ղա քա կան շար ժումն ե րի, ու րեմն 

եւ նոր քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի հա մար ճա նա պարհ հար թե լը դար ձել է 

խիստ դժվար:  Բու լե րը եւ հա մա հե ղի նակ նե րը ցույց են տվել, որ «նոր կու սակ-

ցութ յուն նե րի հա մար այ սօր ա վե լի դժվար է մուտք ու նե նալ քվեար կութ յուն-

նե րին, քան՝ 60-ա կան նե րին»9:  Հա մա պա տաս խա նա բար՝  Հա յաս տա նում այդ 
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ա ռու մով վճռա կան էին 2007թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը, որ տեղ 

տասն յակ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներ ջախ ջա խիչ պար տութ յուն կրե ցին: 

 Դա նշա նա կում է, որ քա ղա քա կան ընտ րա խա վը դար ձել է փակ ա կումբ:

Ամ փո փենք Ռ. Կա ցի եւ Պ. Մեյ րի տե սութ յան արդ յունք նե րը.

 Պե տութ յան հետ սեր տա ճում՝ հան րա յին պաշ տոն ներ ստա նա լու, կու սակ-1. 

ցութ յուն նե րի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ա ճի եւ պե տա կան ԶԼՄ-ներ 

թա փան ցե լու մի ջո ցով:

 Միա կու սակ ցա կան մրցակ ցութ յան թու լա ցում. կու սակ ցութ յուն նե րը, ո րոնք 2. 

մտնում են «իշ խա նա կան կար տել», ի րար հետ պայ մա նա վոր վում են պե-

տա կան ար տո նութ յուն նե րի բաշխ ման հա մար՝ դրա նով իսկ ար գե լա կե լով 

«կար տե լից» դուրս կու սակ ցութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան ա ճին:

 Պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող կու սակ ցա կան նե րի ազ դե ցութ յան 3. 

աճ:

 Քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան մեջ ա ռաջ նորդ նե րի եւ ար հես տա վարժ նե րի 4. 

ազ դե ցութ յան աճ:

« Կար տե լա յին կու սակ ցութ յան» տե սութ յան մեջ նկա տե լի ներդ րում ու նի նաեւ 

 Ռի կար դո  Պե լի ցոն:  Նա  Գի ֆի տի սի հա մալ սա րա նի  Կա ռա վար ման եւ հան րա յին 

քա ղա քա կա նութ յան կենտ րո նի աշ խա տա կից է, իսկ 2002-2004թթ. ե ղել է նաեւ 

 Հա մաշ խար հա յին բան կի խորհր դա տու:  Նա 2008թ. հրա տա րա կեց « Կար տե լա-

յին կու սակ ցութ յուն ներ եւ կար տե լա յին քա ղա քա կան հա մա կարգ. Ան պա տաս-

խա նա տու կու սակ ցա կան կա ռա վար ման զար գա ցու մը» գիր քը10:

Ըստ նրա, կար տե լա յին կու սակ ցութ յան գոր ծե լա կեր պը օ լի գո պո լիկ կոր պո-

րա ցիա նե րի վարք է հի շեց նում:  Վե րը նշված ա ղա վա ղումն ե րի հե տե ւան քով քա-

ղա քա կան շու կան մրցակ ցա յի նից վե րած վում է օ լի գո պո լիկ շու կա յի11:  Նա գրում 

է. « Միան գա մայն կա րե լի է օգ տա գոր ծել տնտե սա կան զու գա հե ռը. «կար տե լա-

յին» կու սակ ցա կան հա մա կար գը գոր ծում է ինչ պես օ լի գո պո լիկ շու կա: Օ լի գո-

պո լիկ շու կա յի հա մար բնու թագ րա կան է մրցակ ցութ յան բա ցա կա յութ յու նը. մի 

քա նի ըն կե րութ յուն ներ վե րահս կում են շու կա յի մեծ մա սը: Այդ պի սի շու կա նե րում 

պա հան ջար կը չի ո րո շում ոչ գի նը, ոչ ա ռա ջարկ վող ապ րան քի քա նա կը: 

70-ա կան նե րի կե սե րից Ա րեւ մուտ քի կու սակ ցա կան հա մա կար գե րը սկսում են 

ա վե լի շատ օ լի գո պո լիկ շու կա հի շեց նել:  Կու սակ ցութ յուն նե րը կորց նում են ի րենց 

կա պը ընտ րող նե րի հետ: Ա վե լին՝ բազ մա թիվ դեպ քե րում նրանք ոչ միայն դա դա-

րում են ար ձա գան քել ընտ րող նե րի պա հանջ նե րին, այ լեւ հա մա ձայ նութ յան են 

գա լիս՝ ձգտե լով քա ղա քա կան տա րա ծութ յան մեջ ամ րագ րել ի րենց տի րա պե-

տութ յու նը: Այս ի մաս տով նրանք շատ են նման վում կար տե լի ան դամն ե րին»12:
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Ըստ Ռ. Պե լի ցո յի, հե տա զո տող նե րը նշում են ե րեք պատ ճառ, թե ին չու է 

ա րեւմտ յան կար տե լա յին կու սակ ցութ յան գոր ծե լա կերպն օ լի գո պո լիա նե րի վարք 

հի շեց նում: 

Այդ ե րեք տար բե րակ ներն են.

սուբ յեկ տիվ՝ կապ ված կու սակ ցա կան ձե ւե րի պատ մա կան փո փո խութ յուն-1. 

նե րի հետ.

հա մա կար գա յին՝ կապ ված գլո բալ տնտե սութ յան փո փո խութ յուն նե րի 2. 

հետ.

եւ սուբ յեկ տիվ-հա մա կար գա յին, ո րոնք նե րա ռում են եր կու հի պո թեզ նե րի 3. 

տար րե րը13:

Ո րո շե լու հա մար, թե որ տար բե րակն ա վե լի մեծ բա ցատ րա կան ուժ ու նի, հե-

ղի նա կը օգ տա գոր ծում է վի ճա կագ րութ յու նը: Արդ յուն քում պարզ վում է, որ ա ռա-

ջին տար բե րակն ա վե լի մեծ բա ցատ րա կան ուժ ու նի, քան մյուս եր կու տար բե-

րակ նե րը:  Հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ընտ րող-

նե րի ա ռա ջար կութ յուն նե րի եւ քա ղա քա կան ա ռա ջար կի մի ջեւ խզումն ա ճում է: 

Այս տե ղից նա դուրս է բե րում պա տաս խա նա տու/ան պա տաս խա նա տու կու սակ-

ցա կան կա ռա վար ման թե զը: Չ նա յած ե րեք տար բե րակ նե րի մի ջեւ առ կա տար-

բե րութ յա նը, նրանք բո լո րը Ա րեւ մուտ քում աջ ծայ րա հե ղա կան կու սակ ցութ յուն-

նե րի ա ճը միա հա մուռ կա պում են կար տե լաց ման հետ: Ա ջե րի ակ տի վա ցու մը 

պայ մա նա վոր ված է հենց պա հան ջար կի ու ա ռա ջար կի մի ջեւ վե րը նշված խզու-

մով, եւ իշ խա նութ յան գա լու՝ նրանց հնա րա վո րութ յուն նե րը եւս ա ճում են14: 

Անդ րա դառ նա լով հա յաս տան յան կու սակ ցա կան հա մա կար գին՝ այն, ի հար կե, 

կա րե լի է ան վա նել կար տե լա յին: Ինչ պես ար տա հայտ վել է Մ.Ա ֆա նա սե ւը ռու-

սաս տան յան կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին. « Մեր կու սակ ցութ յուն ներն ա ճում են 

վե րե ւից եւ ար մատ նե րով ձգվում վեր»15:  Հա յաս տան յան կար տե լա յին կու սակ-

ցութ յուն նե րը, իսկ բո լոր նշա նա կա լի կու սակ ցութ յուն ներն այդ պի սին են, քան-

զի վեր ջին 10 տար վա ըն թաց քում այս կամ այն ձե ւով կնքել են կար տե լա յին 

հա մա ձայ նութ յուն իշ խող ու ժի հետ, պա րա զի տա յին ագ լո մե րատ ներ են, ո րոնք 

կա րող են գո յութ յուն ու նե նալ, ե թե օգ տա գոր ծում են պե տութ յան կազ մա կերպ-

չա կան, տնտե սա կան եւ այլ հնա րա վո րութ յուն նե րը:  Վե րը հի շա տակ ված  Պի տեր 

 Մեյ րը գրում է. «Ի րենք՝ կու սակ ցութ յուն նե րը, սկսում են ի րենց պա հել ոչ թե որ-

պես ո րո շա կի քա ղա քա կա նութ յան կրող ներ, այլ որ պես իշ խա նութ յան զավթ ման 

եւ պահ պան ման մե խա նիզմն եր: …Իշ խա նութ յու նը դար ձել է ոչ միայն նպա տակ, 

այլ նաեւ գո յութ յան ի մաստ…  Կու սակ ցութ յուն նե րը սկսե ցին ստա նալ պե տա կան 

սուբ սի դիա ներ եւ օգտ վել պե տա կան կա ռուց վածք նե րի հո վա նա վո րութ յու նից: 
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Այդ պես ա ռա ջա ցան քա ղա քա կան դա սա կար գի կու սակ ցութ յուն ներ, ո րը ես իմ 

հե տա զո տութ յուն նե րում ան վա նե ցի «կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն ներ»… Ն րանց 

հիմն ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը իշ խա նա կան կա ռուց վածք նե րից դուրս գո-

յա տեւ ման անհ նա րի նութ յունն է:  Կար տե լա յին կու սակ ցութ յուն նե րը չեն կա րող 

լի նել խա ղից դուրս, նրանք կա րող են գո յա տե ւել, ե թե իշ խա նութ յուն ու նեն»16:

 Պի տեր  Մեյ րի այս հատ վա ծի հիմն ա կան միտքն այն է, որ կար տե լա յին կու-

սակ ցութ յուն նե րը «քա ղա քա կան դա սա կար գի» կու սակ ցութ յուն ներ են:  Թե ինչ 

է «քա ղա քա կան դա սա կար գը»  Հա յաս տա նում՝ ես ար դեն վեր լու ծել եմ մա մու-

լի է ջե րում17: Ո րոշ բա ներ հի շեց նելն ա վե լորդ չէ. « Քա նի որ ա պա գա ղա փա րա-

կա նա ցում-ա զա տա կա նա ցու մը կո մու նիս տա կան-ստա լին յան գա ղա փա րա խո-

սութ յա նը զրկում էր լե գի տի մաց ման ու ժից, կո մու նիս տա կան եւ կո մե րի տա կան 

հրա հան գիչ նե րը քա ղա քա կան ազ դե ցութ յուն ձեռք բե րե լու հա մար դի մում էին 

ազ գայ նա կան ռե սուր սին:  Բա վա կան ո ղոր մե լի էր նրանց մշա կու թա յին կա պի-

տա լը`  Րաֆ ֆի,  Մու րա ցան, մի քիչ  Սե ւակ եւ այլք եւ, ի հար կե, հա մա գու մար նե րի 

ո րո շումն ե րի ի մա ցութ յուն: Այ սինքն՝ ստաց վում է ստա լի նա կա նութ յան եւ ազ-

գայ նա կա նութ յան բար բա րոս խառ նուրդ` ձե ւով սո ցիա լիս տա կան, բո վան դա

կութ յամբ` ազ գա յին: …Ն րանց միակ տա ղան դը ճո ռոմ եւ ա նի մաստ ճա ռեր ար-

տա սա նելն էր, խրա տա բա նութ յան հա կու մը:  Զար մա նա լի չէ, որ ուշ խորհր դա յին 

հա սա րա կութ յան մեջ նրանք ար հա մարհ ված խումբ էին: Որ պես ընդ հան րաց նող 

ան վա նում՝ ես կկի րա ռեի «քա ղա քա կան դա սա կարգ» եզ րը, նկա տի ու նե նա լով 

ա մեն ին չը գա ղա փա րա կա նաց նե լու՝ նրանց մո լուց քը, մաս նա վո րա պես` «ազ գա-

յին գա ղա փար» մո գո նե լու հա կու մը: …

 Կու սակ ցա կան շի նա րա րութ յան ժա մա նակ նրանք դար ձան «քա ղա քա կան շի-

նան յութ»՝ հիմն ա կա նում հա մալ րե լով ՀՅԴ-ի, ԱԺՄ-ի եւ այլ պո պու լիս տա կան կու-

սակ ցութ յուն նե րի շար քե րը:  Բա ցի մի քա նի տասն յակ հա մոզ ված լի բե րալ նե րից, 

հրա հան գիչ նե րի խա վը մե ծա մաս նութ յուն էր նաեւ ՀՀՇ-ում:  Հե տա գա յում նրանց 

զգա լի մա սը «փա փուկ» ան ցում կա տա րեց  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յուն:  

 Հայ կա կան «քա ղա քա կան դա սա կար գի» ա րա տա վոր գծերն ի հայտ ե կան ան-

կախ պե տութ յան կազ մա վոր ման ա ռա ջին իսկ օ րե րից:  Հիմն ա կա նը դա վա ճա-

նութ յան մո լուցքն է, կողմն ո րո շումն ե րը փո խե լու հակ վա ծութ յու նը, լրագ րո ղա-

կան բա ռա պա շա րով` «առ նե տա վազ քը», բայց նաեւ՝ ա գա հութ յու նը, ե սա սի րութ-

յու նը, է գոիզ մը, մտա վոր եւ բա րո յա կան սահ մա նա փա կութ յու նը: Իշ խա նութ յան 

գա լով լի բե րալ-դե մոկ րա տա կան կար գա խոս նե րով, նրանք 1998-ին դա վա ճա-

նե ցին այդ գա ղա փար նե րին, իսկ 2003-ին սեր տա ճե ցին քրեա կան խա վի հետ: 

Ի րենց գա ղա փա րա խո սութ յան հա մար նրանք գտել են «պահ պա նո ղա կան» 
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քաղց րիկ բա ռը:  Սա օ րի նա չափ է. հետ խորհր դա յին տա րած քում «պահ պա նո ղա-

կան ներն» ա մե նուր «վե րա կազմ յալ» ստա լի նա կան ներ են»18: Այն, որ  Հա յաս տա-

նում կու սակ ցա կան հա մա կարգն այ լա սե րող նե րը հենց «քա ղա քա կան դա սա-

կարգն» է, հա մո զիչ կեր պով հա մա պա տաս խա նում է Ռ. Պե լի ցո յի «սուբ յեկ տիվ» 

հի պո թե զի բա ցատ րա կան ա ռա վե լութ յան դրույ թին:

 Հա յաս տա նում տնտե սա կան հա մա կար գը օ լի գո պո լիկ է եւ ոչ մի պա տա հա-

կա նութ յուն չկա, որ քա ղա քա կան հա մա կար գը եւս վե րա ձեւ վեց օ լի գո պո լիկ հա-

մա կար գի նմա նութ յամբ: 

 Քա ղա քա գետ  Ման վել  Սարգս յա նը՝ բնու թագ րե լով միջ կու սակ ցա կան հա րա-

բե րութ յուն նե րը, գրում է. «Ե թե փոր ձենք թե զա յին հար թութ յու նում նկա րագ րել 

կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի բնույ թը, ա պա կհան գենք այդ գոր ծո-

ղութ յուն նե րի ներ քո հիշ յալ բա ղադ րիչ նե րին.

ա) ար տա քին հո վա նա վոր նե րի փնտրտուք.

բ) երկ րի ներ սում հա մախմ բող գա ղա փար նե րի փնտրտուք:

 Կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի այս եր կու բաղ կա ցու ցիչ նե րը վար-

չա կար գի հետ սա կար կե լու ռազ մա վա րութ յան պայ ման նե րի ձե ւա վոր ման մի ջոց-

ներ են:  Պայ ման նե րը կա րե լի է ձե ւա վոր ված հա մա րել, ե թե այս կամ այն կու սակ-

ցութ յու նը կա րո ղա ցել է վար չա կար գի հա մար սպառ նա լիք ներ ա ռա ջաց նել կամ 

նրան հնա րա վոր ծա ռա յութ յուն մա տու ցել:

 Վար չա կար գին մա տուց ված ա մե նան շա նա կա լի ծա ռա յութ յուն նե րի թվին է 

դաս վում մեկ կու սակ ցութ յան պայ քա րը մյու սի դեմ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ընդ-

դի մա դիր կեց վածք ըն դու նած քա ղա քա կան ու ժերն ա վե լի շուտ պայ քա րում են 

ի րար, քան երկ րում գոր ծող վար չա կար գի դեմ:  Հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն-

նե րի ժա մա նա կաշր ջան նե րը վե րած վում են այս կամ այն քա ղա քա կան կու սակ-

ցութ յան ռազ մա վա րութ յան ցու ցադ րութ յան:

Այս պես` 2008թ.  Հա յաս տա նում գոր ծող վար չա կարգն իր հա մար ճգնա ժա մա-

յին ի րա վի ճա կը լու ծեց եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի`  Դաշ նակ ցութ յան եւ «Օ րի-

նաց երկ րի» ծա ռա յութ յուն ներն ըն դու նե լու մի ջո ցով:  Վեր ջին ներս օգ տա գոր ծե-

ցին ընդ դի մա դիր թեկ նա ծո ւի բարձ րաց րած դժգո հութ յան ա լի քը, ո րը միտ ված 

էր վար չա կար գի հետ սա կար կութ յա նը, եւ դի մա կա յութ յան վճռա կան պա հին 

ան ցան իշ խա նա կան ճամ բար: «Ան բա սիր» ծա ռա յութ յան դի մաց նրանք կա ռա-

վա րութ յան մաս կազ մե ցին»19:

 Բայց քա ղա քա կան կար տե լա յին հա մա ձայ նութ յուն նե րը (2003, 2007թթ. եւ 

հե տո), ո րոնց ա վե լի ճիշտ կա րե լի է բնու թագ րել որ պես դա վադ րութ յուն ներ, չի 

կա րե լի հա մա րել կա մա վոր հա մա ձայ նութ յուն ներ «հան րա յին իշ խա նութ յան» 
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կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից:  Դա հան րա պե տութ յան նա խա գա հի եւ գոր ծա դիր 

իշ խա նութ յան կող մից հո վա նա վոր վող  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան կող-

մից բռնի ու ժով պար տադր վող հա մա ձայ նութ յուն ներ են, որ տեղ չեն բա ցառ վում 

ոչ միայն քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու ար գելք նե րը, քրեա կան հա-

լա ծանք նե րը եւ քա ղա քա կան հե տապն դումն ե րը, այլ նաեւ՝ սպա նութ յուն նե րը: 

 Մի խոս քով՝ ա հա բեկ չա կան զի նա նո ցի բո լոր հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը:

 Ժա մա նա կա կից  Հա յաս տա նում կու սակ ցա կան հա մա կար գի ձե ւա վոր ման հա-

մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցավ 1999թ. հոկ տեմ բե րի 27-ի սպան դը, ո րի 

հե տե ւան քով խորհր դա րա նը կորց րեց իր ազ դե ցութ յու նը եւ նշա նա կութ յու նը: 

 Հենց դրան հա ջոր դող մի քա նի տար վա ըն թաց քում  Հան րա պե տա կա նը դար ձավ 

այն, ինչ այժմ կա՝ նա խա գա հա կան եւ գոր ծա դիր իշ խա նութ յա նը կազ մա կերպ-

չա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պութ յուն:  Հան րա պե տա կան 

կու սակ ցութ յու նը ոչ թե իշ խա նութ յան կու սակ ցութ յուն է, այլ կու սակ ցութ յուն 

իշ խա նութ յան հա մար:  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը չէ, որ ձե ւա վո րում է 

իշ խա նութ յու նը եւ ղե կա վար դեր ու նի  Հա յաս տա նում: Այդ դե րը կա տա րում են 

միան գա մայն այլ ու ժեր, ո րոնց  Հան րա պե տա կանն իր ար բան յակ նե րի հետ սպա-

սար կում է: Այս ա ռու մով  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը նման է ռու սաս-

տան յան «Ե դի նա յա  Ռո սիա» կու սակ ցութ յա նը: Ինչ պես գրում է Գ լեբ  Մու սի խի նը. 

«Խն դիրն այն է, որ «Ե դի նա յա  Ռո սիան» ընդ հան րա պես չի կա րե լի գնա հա տել որ-

պես քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն՝ այդ բա ռի գի տա կան ի մաս տով: «Ե դի նա յա 

 Ռո սիա» նա խա գի ծը վար չա կան մե խա նիզմ է՝ խորհր դա րա նա կան մե խա նիզ մի 

եւ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի ա պա հով ման հա մար, եւ այդ նա խա գի ծը չի կա րե լի 

բա ցատ րել միայն կու սակ ցա կան տրա մա բա նութ յամբ:  Փաս տո րեն այն հսկա յա-

կան բյու րոկ րա տա կան մե խա նիզմ է, ո րը պետք է ա պա հո վի ընտ րա կան գոր ծըն-

թա ցը»20: 

 Հա մա պա տաս խա նա բար՝ կա րող ենք ա սել, որ  Հան րա պե տա կա նը ոչ թե կու-

սակ ցութ յուն է, այլ կազ մա կեր պութ յուն, ո րը խան գա րում է կու սակ ցա կան հա մա-

կար գի կա յաց մա նը՝ ներ սից եւ դրսից քայ քա յե լով առ կա կու սակ ցութ յուն նե րը:

 Հա յաս տա նում կու սակ ցա կան հա մա կար գի կա յաց ման հիմն ա կան հա կա ռա-

կոր դը ավ տո րի տար իշ խա նութ յունն է, ո րը նաեւ հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի 

լուրջ խո չըն դոտն է:
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1 Липсет С. М., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и 

предпочтения избирателей // Партии и выборы. - М., 2004

2 Ա.Դուգինի մասին, որպես օրինակ, կարող ենք բերել հետեւյալ 

հրապարակումը. Maрлен Ларюэль. Александр Дугин, идеологический 

посредник/ http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss12.html. 
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Հայաստանյան կուսակցական համակարգի «կարտելացումը»

ВАРДАН ДЖАЛОЯН
“Картелизация” армянской партийной системы

В статье представляются западные теории о партиях. Особенно обращено вни-

мание на теории Мориса Дювреже, Отто Киркхаймера, Ричарда Каца, Питера 

Мейра и Рикардо Пелиццо. Сделана попытка найти возможности для приме-

нения этих теорий в условиях армянской действительности. Автор выражает 

мнение, что в условиях наших реалий самым подходящим является модель “кар-

тельных” партий.

VARDAN JALOYAN
The “Cartelization” of the Armenian Party System

The article scrutinizes the Western theories on political parties. A particular attention 

is paid to the philosophies of such thinkers as Maurice Duverger, Otto Kirchheimer, 

Richard Katz, Peter Mair and Ricardo Pelizzo. The study attempts to map the op-

portunities of their implementation in Armenia. According to the author, the “cartel” 

party model is the closest one to Armenia’s realities.


