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Արման Մելիքյան. «Կա իրավաքաղաքական մի ծրագիր, որի կիրառումը Ադրբեջանին կզրկի երկու 
տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերած բոլոր առավելություններից»

Հան դե սի հար ցե րին պա տաս խա նում 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա
քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար, ՀՀ 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Արման
Մելիքյանը:

- Պա րոն Մե լիք յան, Մեր ձա վոր Ա րե-
ւել քում պար զո րոշ ե րե ւում են ա ռանց-
քա յին երկր նե րի դիր քո րո շում նե րի 
սահ մա նա զատ ման նոր մի տում ներ: 
Ա վե լին` նկա տե լի են ԱՄՆ նոր վար-
չա կազ մի բա ցա հայտ մի ջամ տութ յունն 
այս տեղ կա տար վող գոր ծըն թաց նե րին 
եւ դրանց ղե կա վա րու մը: Ո րո՞նք են, 
Ձեր կար ծի քով, տա րա ծաշր ջա նա յին 
եւ հա մաշ խար հա յին դե րա կա տար նե-
րի դի մա կա յութ յան մա կար դա կի ա ճի 
պատ ճառ նե րը:

- Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում ներ կա յում 
տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց ներն անհ-
րա ժեշտ է դի տար կել որ պես Միաց յալ 
Նա հանգ նե րի գլո բալ ռազ մա վա րութ-
յան ներ դաշ նակ մի բա ղադ րա մաս: Այդ 
ռազ մա վա րութ յու նը նոր չէ, որ ի հայտ 
է ե կել` դրա ի րա կա նաց ման նա խորդ 
փու լը նե րա ռել է «Ա րա բա կան գա րուն» 
կոչ ված հե ղա փո խութ յուն նե րի շար քը, 
ուկ րաի նա կան « Մայ դա նը» եւ մի շարք 
այլ, ի րենց ընդգրկ ման ծա վա լով պա կաս 
տե սա նե լի, սա կայն աշ խար հա քա ղա քա-
կան հե տե ւանք նե րի ա ռու մով շատ ու-
շագ րավ ի րա դար ձութ յուն ներ:

Այս պա հի դրութ յամբ կա րող ենք ար-
ձա նագ րել, որ ԱՄՆ-ի ու վեր ջի նիս մեր-
ձա վո րա գույն դաշ նա կից նե րի ջան քե րով 
ար մա տա կան վե րա դա սա վո րում ներ են 
կա տար վել Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում եւ 
Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում: Այդ տա րա ծաշր-
ջան նե րի ռազ մա քա ղա քա կան նկա րա-
գիրն ար դեն իսկ ար մա տա պես փոխ վել 
է եւ արդ յուն քում, օ րի նակ, Մեր ձա վոր 
Ա րե ւել քում միան գա մայն նոր ի րա վի-
ճակ է ձե ւա վոր վել, ո րի ա ռա վել ակ նա-
ռու բնու թագ րիչն այն է, որ մի կող մից 
հա մար յա լիո վին չե զո քաց վել է Իս րա յե լի 
ա վան դա կան ռազ մա կան հա կա ռա կորդ 
հան դի սա ցող ա րա բա կան պե տութ-
յուն նե րի` Լի բիա յի, Ի րա քի, Սի րիա յի ու 
Ե գիպ տո սի եր բեմ նի ռազ մա կան նե րու-
ժը, իսկ մյուս կող մից նշմար վում են ԱՄՆ 
հո վա նու ներ քո Իս րա յե լի ու մի շարք 
ա րա բա կան միա պե տութ յուն նե րի մի ջեւ 
Ի րա նի դեմ ուղղ ված ռազ մա քա ղա քա-
կան դա շին քի ձե ւա վոր ման մի տում նե րը:

Արման Մելիքյան. «Կա իրավաքաղաքական մի ծրագիր, որի 
կիրառումը Ադրբեջանին կզրկի երկու տասնամյակի ընթացքում 
ձեռք բերած բոլոր առավելություններից»

Թողարկման հարցազրույցը
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Արման Մելիքյան. «Կա իրավաքաղաքական մի ծրագիր, որի կիրառումը Ադրբեջանին կզրկի երկու 
տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերած բոլոր առավելություններից»

Սա Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի դի մագ ծի` 
մին չեւ վեր ջերս այս տեղ գո յութ յուն ու-
նե ցած ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յան 
կտրուկ եւ ան դառ նա լի փո փո խութ յուն 
է, ո րի արդ յուն քում էա պես նվա զել է Իս-
րա յե լի հա մար` վեր ջի նիս ան մի ջա կան 
հա րե ւան նե րի ռազ մա կան նե րու ժից ու 
դիր քո րո շու մից բխող սպառ նա լիքն ու 
նոր քա ղա քա կան մի ջա վայր է ձե ւա վոր-
վում, ո րը շատ նպաս տա վոր է լի նե լու 
մոտ ա պա գա յում պա ղես տին յան խնդի-
րը մի ջազ գա յին օ րա կար գից հա նե լու 
հա մա տեքս տում: Ար դեն իսկ խոս վում 
է այն մա սին, որ պա ղես տին ցի ա րաբ-
նե րին կա րե լի է վե րաբ նա կեց նել հա-
րե ւան ա րա բա կան պե տութ յուն նե րում` 
Սաուդ յան Ա րա բիա յի եւ Պար սից ծո ցի 
միա պե տութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
շնոր հիվ: Կար ծում եմ` Իս րա յե լի հա մար 
նպաս տա վոր կեր պով կլուծ վեն նաեւ 
Հո լա նի բար ձունք նե րի պատ կա նե լութ-
յան ու մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից 
Ե րու սա ղե մը հրեա կան պե տութ յան մայ-
րա քա ղաք ճա նա չե լու խնդիր նե րը: Ռազ-
մա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի այս 
նոր փու լի հիմ նա կան նպա տա կը լի նե լու 
է Ի րա նի դուրսմ ղու մը Սի րիա յից եւ Թեհ-
րա նի ի րա կան ազ դե ցութ յան կտրուկ 
նվա զե ցու մը Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի ողջ 
տա րա ծաշր ջա նում: Հըն թացս այս տեղ 
էա պես կտու ժեն նաեւ ռու սա կան շա հե-
րը: Այս գոր ծըն թա ցը կու նե նա իր շա րու-
նա կութ յու նը, ո րի արդ յուն քում բռնութ-
յուն նե րի է պի կենտ րո նը աս տի ճա նա բար 
կտե ղա փոխ վի դե պի Ի րա նի ու Հա րա-
վա յին Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի սահ-
ման նե րը եւ վաղ թե ուշ կհա տի դրանք: 

- Ինչ պե՞ս կա րող է այդ պի սի քա ղա-
քա կա նութ յունն ազ դել Հա րա վա յին 
Կով կա սի եւ, մաս նա վո րա պես, Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի-
ճա կի վրա:

- Կար ծում եմ, որ անհ րա ժեշտ է լրջո-
րեն դի տար կել Ի րա նի տա րած քում ազ-

գա միջ յան բա խում նե րի հե տե ւան քով 
Հա յաս տա նին սպառ նա ցող վտան գը: 
Չի բա ցառ վում, որ այս տար վա աշ նանն 
Ի րաք յան Քրդս տա նում անց կաց վե-
լիք հան րաք վեի արդ յուն քում ներ կա յիս 
Ի րա քի կազ մում գտնվող այդ ինք նա վա-
րութ յունն իր պե տա կան ան կա խութ յու-
նը հռչա կե լով` խթա նի Ի րա նի քրդե րի 
ան կա խա կան շար ժու մը, իսկ ա վե լի ուշ 
դրան միա նան նաեւ Ի րա նի հյու սի սա յին 
գո տում բնակ վող թյուրք էթ նիկ տար րե-
րը, ո րոնք այս տեղ բնակ չութ յան բա ցար-
ձակ մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում:

Կա րող է ձե ւա վոր վել ե զա կի մի ի րա-
վի ճակ, երբ քրդերն ու թյուր քե րը հան-
դես կգան միաս նա կան դա շին քով` 
ընդ դեմ պաշ տո նա կան Թեհ րա նի: Չեմ 
պնդում, որ ի րա դար ձութ յուն նե րը հենց 
այս պես էլ կզար գա նան ի րա կա նում, 
սա կայն այս դի պա շա րի կի րառ ման հա-
վա նա կա նութ յու նը բա վա կան բարձր է, 
իսկ դրա կեն սա գոր ծումն ան խու սա փե-
լիո րեն կաշ խու ժաց նի նաեւ Հա րա վա յին 
Կով կա սում գո յութ յուն ու նե ցող նե րու-
նակ եւ այս կամ այն չա փով սա ռեց ված 
հա կա մար տութ յուն նե րի օ ջախ նե րը:

- Ձեր հար ցազ րույց նե րից մե կում 
Դուք պնդում էիք, որ Մի ջազ գա յին 
ճգնա ժա մա յին խմբի (ՄՃԽ) զե կույ-
ցը քա ղա քա կան փաս տա թուղթ է, ո րի 
նպա տա կը «ինչ-որ մի նոր ի րա վի ճա-
կի, ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թա-
ցի նոր փու լի մեկ նար կի նա խա պատ-
րաս տումն է»: Ու րեմն` ո՞ւմ են, ա ռա ջին 
հեր թին, հաս ցեագր ված այդ զե կույ ցի 
դրույթ նե րը:

- Մի ջազ գա յին ճգնա ժա մա յին խմբի 
վեր ջին զե կույ ցը վե րը նկա րագր ված 
ընդգր կուն ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծըն-
թա ցի նա խա պատ րաստ ման եւ ի րա կա-
նաց ման ռազ մա վա րութ յան օ ժան դակ 
գոր ծիք նե րից մե կը կա րող ենք հա մա րել, 
ո րը տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան 
մա կար դա կում կոչ ված է ար ցա խա-ադր-
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բե ջա նա կան հա կա մար տութ յան գո տում 
ծրագր վող զար գա ցում նե րը ներ դաշ նա-
կեց նել գլխա վոր ծրագ րի ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն նե րին:

Այդ զե կույ ցը նա խե ւա ռաջ ուղղ ված 
է Ադր բե ջա նի, Ար ցա խի ու Հա յաս տա նի 
հա սա րա կութ յուն նե րին ու կա ռա վա րող 
վեր նա խա վե րին եւ տե ղե կաց նում է վեր-
ջին նե րիս այն մա սին, որ լայ նա ծա վալ 
պա տե րազ մի հնա րա վոր վերսկս ման 
պա տաս խա նատ վութ յու նը կրե լու են 
բա ցա ռա պես հա կա մար տութ յան կող մե-
րը: Մեծ հաշ վով, ՄՃԽ զե կույ ցը տա րա-
ծաշր ջա նի ժո ղո վուրդ նե րին նոր զին ված 
բա խում նե րի ծա վալ ման կամ նույ նիսկ 
լայ նա ծա վալ պա տե րազ մի վերսկս ման 
մտքին ըն տե լաց նե լու եւ դրա մեղ քը 
կան խավ հենց ի րենց վրա դնե լու խնդիր 
է լու ծում: 

- Դուք հա ճախ եք պնդում, որ Ար ցա-
խի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի ղե կա վա-
րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող քա-
ղա քա կա նութ յու նը թու լաց նում է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ու ԼՂՀ-ի 
դիր քե րը եւ չի նպաս տում Ար ցա խի 
հիմ նախնդ րի կար գա վոր մա նը: Ընդ 
ո րում, նշում եք, որ պե տա կան քա ղա-
քա կա նութ յան կազ մա վոր ման ա վե լի 
ադ յու նա վետ ե ղա նակ կա: Կա րո՞ղ էիք 
ա սել, թե ո րոնք են Հա յաս տա նի ներ-
կա յիս ու ղեգ ծի ա նարդ յու նա վե տութ-
յան պատ ճառ նե րը եւ ինչն է, որ պետք 
է ար մա տա պես փոխ վի:

- Ա յո, ես իս կա պես հա մա րում եմ, որ 
ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը թույլ տվե ցին 
ի րենց գցել ի րա վա քա ղա քա կան ծու ղա-
կի մեջ, երբ Ռու սաս տա նի ճնշմա նը տե ղի 
տա լով` 1993 տա րե մու տին Հա յաս տա նը 
հռչա կե ցին հա կա մար տութ յան կողմ ու, 
այդ պի սով, մի ջազ գայ նաց րին այն: Սա 
այն ա ռա ջին քայլն էր, ո րը հա կա ռա կոր-
դի հա մար ճա նա պարհ բա ցեց խե ղաթ-
յու րե լու մի կող մից հա կա մար տութ յան 
էութ յու նը, իսկ մյուս կող մից` նրա ժա մա-

նա կագ րութ յու նը: Արդ յուն քը ե ղավ այն, 
որ այ սօր խնդիրն ա ռա վե լա պես ներ կա-
յաց վում է իբ րեւ Ադր բե ջա նի տա րած քի 
զգա լի մա սը, այս պես ա սած, օ կու պաց-
րած Հա յաս տա նի զի նու ժը «զավթ ված» 
գո տի նե րից դուրս բե րե լու, փախս տա-
կան ադր բե ջան ցի նե րի` ի րենց նախ կին 
բնա կա վայ րե րը վե րա դառ նա լու հնա րա-
վո րութ յունն ա պա հո վե լու հրա մա յա կան 
պա հանջ, իսկ ար ցա խա հա յութ յան ինք-
նո րոշ ման ի րա վուն քը պատ կե րա նում է 
խիստ մշու շոտ եւ չպար տա վո րեց նող ձե-
ւա կեր պում նե րով:

Ե թե չեմ սխալ վում, Հա յաս տա նի իշ-
խա նութ յուն ներն ի սկզբա նե Ար ցա խի 
ան կա խաց ման կամ Հա յաս տա նի հետ 
վե րա միա վոր ման միակ հնա րա վոր ու-
ղին հա մա րել են պա տե րազ մի ըն թաց-
քում ար ցախ յան իշ խա նութ յուն նե րի վե-
րահս կո ղութ յան տակ ան ցած տա րածք-
նե րի հանձ նու մը Ադր բե ջա նին: Այ սինքն` 
մեր ո րո շում կա յաց նող պա տաս խա նա-
տու նե րը եր բե ւէ տա րածք նե րը պա հե լու 
հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռող ի րա վա քա-
ղա քա կան ծրա գիր մշա կե լու վե րա բեր-
յալ ան գամ հանձ նա րա րութ յուն չեն տվել 
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րին: 
Ես այժմ էլ կա րող եմ ա սել, որ հայ կա-
կան կող մե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն 
ար մա տա պես փո խել ի րա վի ճա կը` հա-
կա մար տութ յան ի րա վա կան կար գա-
վոր ման ա ռանց քը կազ մող ներ կա յիս 
տա րած քա յին սկզբուն քը փո խա րի նե լով 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի այլ սկզբունք-
նե րով, ո րոնց կի րա ռու մը միան գա մայն 
նոր եւ հայ կա կան կող մե րի հա մար շա-
հե կան ի րա վի ճակ կձե ւա վո րի բա նակ-
ցութ յուն նե րի սե ղա նի շուրջ:

Խոսքս կոնկ րետ քա ղա քա կան, ի րա-
վա կան, մար դա սի րա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րից ու քայ լե րից բաղ կա ցած 
ծրագ րի մա սին է, ո րի կի րա ռումն ան մի-
ջա պես կզրկի Ադր բե ջա նին այն ա ռա վե-
լութ յուն նե րից, ո րոնք նա կա րո ղա ցել է 
իր հա մար ա պա հո վել ա վե լի քան եր կու 
տաս նամ յա կի ըն թաց քում գոր ծադ րած 
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տա րաբ նույթ ջան քե րի շնոր հիվ: Բ նա-
կա նա բար, այդ ծրագ րի ման րա մաս նե րի 
եւ, ան գամ, ա ռան ձին սեգ մենտ նե րի մա-
սին հրա պա րա կավ խո սե լը տե ղին չեմ 
հա մա րում` ա մե նե ւին կա րիք չկա հա կա-
ռա կոր դին նա խա պես տե ղե կաց նել այն 
մա սին, թե ինչ մի ջոց նե րով է հնա րա վոր 
վի ժեց նել իր այ սօր վա խիստ նա խա հար-
ձակ ու ան զի ջում քա ղա քա կան գոր ծե-
լա կեր պը:

 
- Հա յաս տա նում ըն դուն ված է հա-

մա րել, որ ԼՂՀ ան կա խութ յան ճա նա-
չու մը կա րող է խան գա րել հա կա մար-
տութ յան կար գա վոր մա նը: Որ քա նո՞վ է 
հիմ նա վոր ված այդ պի սի տե սա կե տը, 
ե թե միա ժա մա նակ հայ տա րար վում է, 
թե Ար ցա խի կար գա վի ճա կը քննարկ-
ման ա ռար կա չի հան դի սա նում:

- ՀՀ կող մից Ար ցա խի հան րա պե-
տութ յան պաշ տո նա կան ճա նաչ ման 
դեմ հան դես ե կող նե րին կա րե լի է պայ-
մա նա կա նո րեն եր կու հիմ նա կան խմբի 
բա ժա նել: Ա ռա ջին խում բը հիմ նա կա-
նում ներ կա յաց նում է ՀՀ գոր ծող իշ-
խա նութ յուն նե րի տե սա կե տը, ըստ ո րի՝ 
պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը հակ ված է շա-
րու նա կել բա նակ ցութ յուն նե րը ՄԽ հա-
մա նա խա գահ նե րի միջ նոր դութ յամբ եւ 
կա րող է միա կող մա նիո րեն ճա նա չել Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ-
յու նը բա ցա ռա պես այն դեպ քում, ե թե 
Ադր բե ջա նը ռազ մա կան ագ րե սիա սկսի 
եւ փոր ձի հարցն իր ու զած ձե ւով լու ծել 
ու ժի կի րառ ման մի ջո ցով: Հի շեց նեմ, որ 
անց յալ տար վա ապ րիլ յան ռազ մա գոր-
ծո ղութ յու նը ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի կող-
մից բա վա րար հիմք չհա մար վեց Ար ցա-
խի ան կա խութ յու նը ճա նա չե լու հա մար: 
Երկ րորդն խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
առ հա սա րակ դեմ են ՀՀ կող մից Ար ցա-
խի ան կա խութ յան ճա նաչ մա նը. նրանք 
հա մա րում են, որ վեր ջինս ար դեն իսկ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մաս է, 
իսկ հար ցը վերջ նա կան լու ծում կստա նա 

այն ժա մա նակ, երբ հայ կա կան զի նուժն 
իր վե րահս կո ղութ յան տակ առ նի առն-
վազն Քուռ գե տի ադր բե ջա նա կան հատ-
վա ծի ողջ ա ջափն յա կը: Կա րե լի է ա սել, 
որ ա ռա ջին խում բը հո ղա հանձն ման 
քա րոզն է ի րա կա նաց նում, իսկ երկ րորդ 
խում բը` պա տե րազ մի: Իմ կող մից հի շա-
տակ վող ի րա վա քա ղա քա կան ծրա գիրն 
ու նի ի րա կա նաց ման մի քա նի ձե ւա չափ 
կամ տար բե րակ, ո րոնք նա խա տե սում 
են ինչ պես ՀՀ կող մից Ար ցա խի ճա նաչ-
ման, այն պես էլ վե րա միա վոր ման հնա-
րա վո րութ յու նը: 

- Դուք եր կար տա րի ներ զբաղ վում 
եք Ադր բե ջա նից բռնա գաղթ ված հայ 
փախս տա կան նե րի հիմ նախնդ րով: 
Ձեր կար ծի քով` ին չո՞ւ այդ մարդ կանց 
խնդիրն ար հա մարհ վում է հա կա մար-
տութ յու նը կար գա վո րող մի ջազ գա-
յին դի վա նա գի տութ յան կող մից: Մի՞ թե 
պա տե րազ մից ա ռա վե լա պես տու ժած 
այդ մար դիկ չու նեն քա ղա քա կան ո րո-
շա կի ի րա վունք ներ:

- Պա տա հա կան չէ, որ հայ փախս տա-
կան նե րի խնդիրն ան տես վել ու ան տես-
վում է միջ նորդ նե րի ու ադր բե ջա նա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում մեզ հա ջող վել է հսկա յա-
կան ծա վա լի աշ խա տանք կա տա րել եւ 
ան մի ջա կան կապ հաս տա տել տասն յակ 
հա զա րա վոր փախս տա կան հայ ըն տա-
նիք նե րի հետ, ու ես վստահ եմ, որ ա ռա-
ջի կա յում այս խնդի րը եւս կդառ նա բա-
նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի նոր ա ռանցք նե-
րից մե կը:

- Շ նոր հա կա լութ յո´ւն հե տաքր քիր 
զրույ ցի հա մար:
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Արման Մելիքյան. «Կա իրավաքաղաքական մի ծրագիր, որի կիրառումը Ադրբեջանին կզրկի երկու 
տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերած բոլոր առավելություններից»

Интервью выпуска

Арман Меликян: «Имеется полити-
ко-правовая программа, применение 
которой лишит Азербайджан всех 
преимуществ, приобретенных за два 
десятилетия».

The Interview of the Issue

“There is a Legal-Political Program 
Which Will Deprive Azerbaijan of All 
the Advantages It Has Gained Over 
Two Decades”

Arman Melikyan, Former Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Artsakh, 
Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary.
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Հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների տարանջատումը 
քրիստոնեության մեջ

ԿԱՐՊԻՍ ՓԱՇՈՅԱՆ
Պատմաբան, հրապարակախոս

Ներածություն

Հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան մի 
զգա լի հատ վածն ըն թա ցել է եր կու տա-
րա սեռ կա ռույց նե րի՝ պե տութ յուն-ե կե-
ղե ցի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Փոխ հա րա բե րութ յուն ներն 
այդ բարդ են ու հա կա սա կան՝ ան զի ջում 
պայ քա րից ու կա տա ղի մրցա վազ քից 
մին չեւ ժա մա նա կա վոր հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն ու կուռ դա շինք ներ: Խնդ րո 
ա ռար կա յի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար նա խե-
ւա ռաջ փոր ձենք հաս կա նալ, թե իբ րեւ 
հա մա կար գա յին կա ռույց՝ ինչ է ի րե նից 
ներ կա յաց նում ե կե ղե ցին: 

Եվ այս պես, քրիս տո նեութ յու նը՝ որպ-
ես մարդկ ությ ան պատմ ությ ան խոշ-
որ ագ ույն կրոն աք աղ աք ակ ան, ինչպ ես 
նաեւ քաղ աք ակրթ ակ ան համ ակ արգ եր-
ից մեկ ը, ծագ ել է 1-ին դար ում եւ շուրջ 
300 տարվ ա համ առ ու անզ իջ ում պայք-
ար ի, դին ամ իկ քար ոզչ ությ ան արդյ ունք-
ում, ի վերջ ո, հաղթ ան ակ ի է հաս ել՝ Հռ-
ոմ եակ ան կայսր ությ ուն ում դառն ալ ով 
գեր ակ ա կրոն: 

Սկս ենք նրան ից, որ եկ եղ եց ին՝ որպ-
ես համ ակ արգ այ ին կառ ույց, պետք է 
առ անձն ացվ ի ըստ ժամ ան ակ աշրջ անն-
եր ի, քան ի որ պատմ ակ ան տար աբն ույթ 
շրջափ ուլ եր ի հետ համ ապ ատ ասխ ան-
աբ ար փոփ ոխվ ել են նաեւ դրա գործ ուն-
եությ ան թիր ախն երն ու գործ իք ակ ազմ-
եր ը: Օր ին ակ՝ 1-ին դար ի եկ եղ եց ին արմ-
ատ ապ ես տարբ երվ ում է 4-5-րդ դ ար եր ի 
եկ եղ եց ուց: Առ աջ ին դեպք ում այն ինտ-
ենս իվ տար ածվ ող եւ նոր ձեւ ավ որվ-
ող գաղ ափ ար ակ ան հոս անք էր, որ ը 
խարսխվ ած էր ցանց այ ին կառ ուցվ ածք 
ուն եց ող փոքր իկ համ այնքն եր ի վրա: 
Երկր որդ դեպք ում եկ եղ եց ին գաղ ափ-
ար ակ ան իմ աստ ով գրեթ ե վերջն ակ ան 
տեսք ստաց ած, հանր ակ արգ այն ացվ ած, 
հիեարխ իկ կառ ույց էր, որն արդ են ուն-
եր սոց իալ-տնտես ակ ան ամ ուր հիմք եւ 
աստ իճ ան աբ ար դառն ում էր ավ ատ ատ-
իր ակ ան հաս ար ակ արգ ի տիր ապ ետ ող 
ու շարժ իչ ուժ եր ից մեկ ը: Ն իկ եայ ի (325), 
Կ. Պ ոլս ի (381), Եփ ես ոս ի (431) եւ Ք աղկ-
եդ ոն ի (451) տիեզ եր աժ ող ովն եր ից հետ ո 
այն արդ են կայ աց ած կառ ույց էր1: 

Ասվ ած ից անդ ին նույն ակ ան եւ անփ-
ոփ ոխ է միայն դրա համ աշխ արհ այ ին 
ու համ ընդհ ան ուր էությ ուն ը, քան ի որ 
քրիստ ոն եությ ունն առ աջ ին հերթ ին 
համ աշխ արհ այն ացմ ան նոր ալ իք էր, 
որ ը եկ ավ հաջ որդ ել ու համ աշխ արհ այն-
ացմ ան հելլ են իստ ակ ան եւ հռոմ եակ ան 
ալ իքն եր ին: Այն դարձ ավ Բյ ուզ անդ ակ-
ան աշխ արհ ի ու Եվր ոպ այ ի քաղ աք-
ակրթ ակ ան կայ ացմ ան հենք ը2:  

Քր իստ ոն եությ ուն ը՝ որպ ես համ աշխ-
արհ այ ին շարժ ում, օժտվ ած է հանր ակ-
ան ությ ամբ (universium):  Դ ա հնար ավ-
որ ությ ուն է տալ իս հարմ արվ ել տիր ող 
իր ավ իճ ակ ին ու քար ոզչ ությ ան թիր ախ 
դարձ ած հանր ությ ան առ անձն ահ ատկ-
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ությ ունն եր ին, սերտ աճ ել հաս ար ակ ակ-
ան կառ ույց ի բոլ որ շերտ եր ին, ինչպ ես 
նաեւ փոխն երթ ափ անցվ ել այլ մշակ ութ-
այ ին համ ակ արգ եր ի հետ: Վ եր ոհ իշյ ալ 
մեխ ան իզմն եր ի կիր առմ ան արդյ ունք-
ում կյանք ի են կոչվ ում համ աշխ արհ-
այ ին կրոն ի սահ ուն տեղ այն ացմ ան եւ 
որ ոշ դեպք եր ում ազգ այն ացմ ան գործ-
ընթ ացն եր ը: Վ երջ ինս, իհ արկ ե, ոչ միշտ 
է իր ակ ան ությ ուն դարձ ել կամ էլ այդ 
գործ ընթ աց ը տեւ ել է հարյ ուր ամյ ակն եր՝ 
ձախ ող ել ու եւ հաջ ող ել ու հավ ան ակ ան 
խաղ ընթ ացն եր ով:

Հ այկ ակ ան միջ ավ այր ում դա կատ-
արվ ել է շատ ավ ել ի ար ագ: Պր ոֆ ես որ 
Ստ եփ անյ ան ի խոսք ով՝ ազգ այ ին-կրոն-
ակ ան տարր եր ը, անտ ար ակ ույս, առկ ա 
էին հայ ոց եկ եղ եց ում՝ նրա հիմն ում ից 
անտ ի: Դ ա քրիստ ոն եակ ան հանր ակ-
ան ությ ան (universium) եւ առ անձն ահ-
ատ ուկ-եզ ակ ան ի (particulum) հոգ եւ որ, 
մշակ ութ այ ին, ծիս ակ ան, վարչ ակ ան 
տար աբն ույթ հար աբ եր ում ի միջ ավ այր 
էր3:

Հ ոգ եւ որ եւ աշխ արհ իկ իշխան-
ությունն եր ի տար անջ ատմ ան էութ-
յուն ը Կ աթ ոլ իկ եւ Ուղղ ափ առ եկ եղ եց-
ին եր ում 

Ար եւմտյ ան քաղ աք ակրթ ությ ան մեջ 
գեր ակ այ ող է դու ալ իզմ ը՝ աստվ ած եւ 
կայսր, եկ եղ եց ի եւ պետ ությ ուն, աշխ-
արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ ունն եր: 
«Ար եւմ ուտք ի» պատմ ությ ան ողջ ընթ-
ացք ում եկ եղ եց ին տար անջ ատվ ած է եղ-
ել պետ ությ ուն ից4: 

Վ եր ոհ իշյ ալ ը բնոր ոշ է ոչ միայն ար-
եւմտյ ան քաղ աք ակրթ ությ անն ու Կ աթ-
ոլ իկ եկ եղ եց ուն: Առհ աս ար ակ քրիստ-
ոն եությ ան կառ ուցվ ածք այ ին օր ին աչ-
ափ ությ ունն է այդպ իս ին, պարզ ապ ես 
տարբ եր միջ ավ այր եր ում դրա դրսեւ որ-
ումն եր ը տարբ եր են: 

Այդ տար անջ ատ ում ը մտցրել է հենց 
Հ իս ուս Ն ազ ովր եց ին՝ իր հայտն ի խոսք-

եր ով. ‹‹Գն աց է՛ք, տու եք կայսր ին ը կայս-
եր եւ Աստծ ուն ը՝ Աստծ ուն›› (Մ ատթ էոս 
22:21): Այս ինքն՝ Հ իս ուս ը հստակ որ են 
իր ար ից բաժ ան ում է այս երկ ու ինստ-
իտ ուտն եր ը, բայց չի բաց առ ում հնար-
ավ որ սերտ աճ ում ը, ինչպ ես նաեւ մեկ ի 
կամ մյուս ի գեր ագ ահ ությ ան հասն ել ու 
հնար ավ որ ությ ունն եր ը: Արդյ ունք ում 
պետ ությ ուն-եկ եղ եց ի փոխհ ար աբ եր-
ությ ունն եր ում տիր ապ ետ ող է դառն ում 
մրցակց ությ ուն ը՝ ժամ ան ակ ավ որ դաշ-
ինքն եր ի կամ էլ սուր հակ ամ արտ ությ ան 
փոխ ակ երպվ ել ու միտ ումն եր ով:

Վ եր ադ առն անք քրիստ ոն եությ ան մեջ 
առկ ա աշխ արհ իկ-հոգ եւ որ իշխ ան ությ-
ունն եր ի տար անջ ատմ ան տար աբն ույթ 
դրսեւ որ ումն եր ին: Ինչպ ես նշվեց, Կ աթ-
ոլ իկ կամ ար եւմտյ ան եկ եղ եց ում տար-
անջ ատ ում ը հստակ է: Բ ոլ որ ով ին այլ 
պատկ եր է Ուղղ ափ առ եկ եղ եց ու պար-
ագ այ ում, որ ի հիմք ում ընկ ած է բյուզ անդ-
ակ ան եկ եղ եց ին եւ, առհ աս ար ակ, բյուզ-
անդ ակ ան պետ ակ ան ությ ան պրակտ իկ-
ան: Եթ ե Ար եւմ ուտք ում պետ ությ ուն ը եւ 
եկ եղ եց ին առ անձ ին իր ավ ահ ավ աս ար 
միավ որն եր են, ապ ա Բյ ուզ անդ իայ ում 
պետ ությ ուն ից տար անջ ատվ ած եկ եղ եց-
ին, այն ու ամ են այն իվ, ստոր ադ ասվ ած էր 
աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ան ը: Ար եւմ ուտք-
ում եկ եղ եց ին ուն եր պետ ությ ան կարգ-
ավ իճ ակ, որ ը ձգտում էր իր տիր ապ ետ-
ությ ուն ը հաստ ատ ել աշխ արհ իկ պետ-
ությ ունն եր ի նկատմ ամբ՝ ստեղծ ել ով 
թեոկր ատ ակ ան աշխ արհ ակ ալ ությ ուն: 
Բյ ուզ անդ իայ ում եկ եղ եց ին ենթ արկվ ում 
էր պետ ությ ան ը, եւ կայսրն էր մեծ հաշվ-
ով կանգն ած դրա գլխին: Հ անթ ինգտ ոն ը 
դիպ ուկ է նկատ ել, որ ուղղ ափ առ ությ ան 
մեջ կայսր ը աստծ ո կրտսեր գործ ակ իցն 
է5: Այստ եղ կար ող է հարց առ աջ ան ալ. 
եթ ե Ուղղ ափ առ հաս ար ակ արգ եր ում եկ-
եղ եց ին ստոր ադ ասվ ած է պետ ությ ան ը, 
ապ ա որտ ե՞ղ է դրսեւ որվ ում երկ ու ինստ-
իտ ուտն եր ի տար անջ ատվ ած ությ ուն ը: 
Սխ ալվ ել ու չնչին հավ ան ակ ան ությ ամբ 
կար ող ենք պնդել, որ այս պար ագ այ ում 
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աշխ արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ ունն-
եր ը պայք ար ում են ոչ թե միջ ազգ այ ին 
հեգ եմ ոն իայ ի կամ էլ մեկ ը մյուս ի նկատմ-
ամբ գեր ագ ահ ությ ան հասն ել ու համ ար, 
այլ հակ ակշռ ում են իր ար պետ ությ ան 
ներս ում: Այս ինքն՝ կայս եր իշխ ան ությ-
ուն ը սահմ ան ափ ակվ ած է պատր իարք ի 
ու հոգ եւ որ ակ ան ությ ան ազդ եց ությ ամբ, 
եւ հակ առ ակ ը: Մ իով բան իվ՝ գեր ագ ահ-
ությ ան հասն ել ու խնդիր չի դրվում եւ 
դրանք հանդ ես են գալ իս որպ ես հակ-
ակշռ ող միավ որն եր:

Աստվ ած-օծյ ալ գահ ակ ալ-հովվ ապ-
ետ-հանր ույթ, թե՞ Աստվ ած-հովվ ապ ետ-
օծյ ալ գահ ակ ալ-հանր ույթ6: Եկ եղ եց ու՝ 
որպ ես քաղ աք ակ ան տնտես ակ ան համ-
ակ արգ ի, կայ աց ում ից հետ ո Հռ ոմ եակ-
ան հաս ար ակ ությ ան ը հուզ ող թեր եւս 
առ աջն այ ին հիմն ախնդ իրն եր ից մեկ ը 
սա է եղ ել:

Խնդ իր ը պայմ ան ակ ան որ են հանգ-
ուց ալ ուծվ եց Հռ ոմ եակ ան կայսր ությ-
ան բաժ անմ ան գործ ընթ աց ի հետ (395) 
զուգ ընթ աց, բայց վերջն ակ ան տեսք 
ստաց ավ Մ եծ սխիզմ ից հետ ո, երբ 
ար եւ ելյ ան ու ար եւմտյ ան եկ եղ եց ին-
եր ը վերջն ակ ան ապ ես պառ ակտվ եց ին 
(1054): Ար եւմ ուտք ը սկսեց նայ ել Հռ ոմ-
ին, իսկ ար եւ ելք ը՝ Կ.Պ ոլս ին7: Ար եւմտյ ան 
Հռ ոմ եակ ան կայսր ությ ան տար ածք ում 
տիր ապ ետ ող դարձ ավ քաղ աք ակրթ ակ-
ան առ աջ ին հար աց ույց ը (հատկ ապ ես 
կայսր ությ ան անկ ում ից հետ ո), իսկ ար-
եւ ելք ում՝ Ար եւ ելյ ան Հռ ոմ եակ ան կայսր-
ությ ան տար ածք ում՝ երկր որդ ը: Այսպ-
իս ով, ար եւմ ուտք ում առ անձն ահ ատ ուկ 
կերպ ով կար եւ որվ եց Եկ եղ եց ու եւ նրա 
առ աջն որդ ի դեր ակ ատ ար ությ ուն ը8, 
իսկ Բյ ուզ անդ իայ ում պետ ակ ան ությ ան 
հիմք ում շար ուն ակ եց գեր ակ այ ող մնալ 
կայս եր ակ ան իշխ ան ությ ուն ը9:

Քր իստ ոն եակ ան հաս ար ակ արգ եր ում 
գոյ ությ ուն ուն եց ող հոգ եւ որ եւ աշխ արհ-
իկ իշխ ան ությ ունն եր ի տրոհմ ան էնդ ոգ-
են առ անձն ահ ատկ ությ ան վեր աբ երյ ալ 
պատկ եր աց ում կազմ ել ուց հետ ո տեղ ին 

կլին ի համ եմ ատ ել այն կրոն աք աղ աք ակ-
ան այլ համ ակ արգ եր ի հետ եւս: 

Այս համ ատ եքստ ում վերստ ին պետք 
է վեր ադ առն անք վեր ը հիշ ատ ակվ ած 
Հ անթ ինգտ ոն ի մտքի շար ուն ակ ությ-
ան ը10: Խ ոս ել ով ար եւմտյ ան քաղ աք-
ակրթ ությ ան մեջ առկ ա պետ ությ ուն-եկ-
եղ եց ի դու ալ իզմ ի մաս ին, մյուս քաղ աք-
ակրթ ակ ան համ ակ արգ եր ի համ ար նա 
նշում է, որ Իսլ ամ ում աստվ ած կայսրն է, 
Չ ին աստ ան ում եւ Ճ ապ ոն իայ ում կայսրն 
է աստվ ած, իսկ ուղղ ափ առ ությ ան մեջ 
կայսր ը աստծ ո կրտսեր գործ ակ իցն է 
(վերջ ին կետ ի մաս ին արդ են խոս ել ենք 
բյուզ անդ ակ ան եկ եղ եց ու առ անձն ահ-
ատկ ությ ունն եր ը նկար ագր ել իս): Հ անթ-
ինգտ ոն ը նաեւ նշում է, որ ար եւմտյ ան 
քաղ աք ակրթ ությ ան մեջ առկ ա դու ալ-
իզմ ին համ անմ ան բաժ ան ում գոյ ությ ուն 
ուն ի միայն հինդ ու իստ ակ ան քաղ աք-
ակրթ ությ ան մեջ:

Ասվ ած ը դժվար չէ նկատ ել, եթ ե ուշ-
ադր ությ ուն դարձն ենք Հնդկ աստ ան ում 
առկ ա հաս ար ակ ակ ան խիստ ընդգծվ ած 
հաս ար ակ ակ ան շերտ ավ որմ ան ը՝ վարն-
ան եր ին՝ 1. բրահմ անն եր 2. քշատր ին եր 
3. վայշ ին եր 4. շուդր ան եր: 

Հ ոգ եւ որ եւ աշխ արհ իկ իշխ ան ությ-
ունն եր ը Իսլ ամ ում

Խնդր ո առ արկ ան պետք է դիտ արկ ել 
Իսլ ամ ի տես անկյ ուն ից եւս, քանզ ի համ-
աշխ արհ այ ին պատմ ությ ունն ընթ աց ել է 
հատկ ապ ես համ աշխ արհ այ ին այս երկ-
ու կրոնն եր ի փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ի 
համ ատ եքստ ում: 

Ի տարբ եր ությ ուն քրիստ ոն եությ ան, 
իսլ ամ ում հոգ եւ որ եւ աշխ արհ իկ իշխ-
ան ությ ունն եր ի տար անջ ատ ում գոյ ությ-
ուն չուն ի: Մ ուհ ամմ ադ ը Հ իս ուս ի օր ին-
ակ ով չաս աց Աստծ ուն ը տվեք Աստծ ուն, 
իսկ կայսր ին ը՝ կայսր ին, այլ Մ եքք այ ից 
տեղ ափ ոխվ եց Մ ադ ին ա եւ հոգ եւ որ 
իշխ ան ությ ան հետ միաս ին իր ձեռք-
ում կենտր ոն ացր եց նաեւ քաղ աք ակ ան 
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իշխ ան ությ ուն ը: Այս ինքն՝ նա այդ երկ-
ու ինստ իտ ուտն եր ը չտար անջ ատ եց, 
ընդհ ակ առ ակ ը՝ միավ որ եց եւ միաձ ուլ եց 
դրանք: Արդյ ունք ում իսլ ամ ի կրոն աք աղ-
աք ակ ան համ ակ արգ ի մեջ հնար ավ որ 
չէ հոգ եւ որ ը տար անջ ատ ել աշխ արհ իկ-
ից, եւ հակ առ ակ ը: Մ ուհ ամմ ադ ից շատ 
ավ ել ի ուշ ստեղծվ ած իր ավ ակ ան համ-
ակ արգ ը՝ շար իաթ ը, համ ակ արգ ում է 
անհ ատ ի կյանք ի բաց առ ապ ես բոլ որ 
ոլ որտն եր ըը՝ կրոն ակ ան ից մինչ եւ իր ավ-
ակ ան, ծիս ակ ան ից մինչ եւ միջ ազգ այ ին 
հար աբ եր ությ ունն եր՝ ընդհ ուպ առ օրյ-
ան: Ս ա է պատճ առ ը, որ իսլ ամ ում չկա 
աստ իճ ան ակ արգվ ած նվիր ապ ետ ակ ան 
կառ ույց՝ ինչպ ես եկ եղ եց ին քրիստ ոն-
եակ ան հաս ար ակ արգ ում:

Մ իով բան իվ՝ խալ իֆ ը, որ ը Մ ուհ ամմ-
ադ ի (ավ ել ի ուշ նաեւ Ալլ ահ ի), տեղ ապ-
ահն է երկր ի վրա (Amir al-Mumini)11, 
ինչպ ես հոգ եւ որ առ աջն որդ էր, այնպ-
ես էլ՝ աշխ արհ իկ: Ն ա մի կողմ ից՝ որպ-
ես հոգ եւ որ առ աջն որդ, գլխավ որ ում էր 
հավ ատ ացյ ալն եր ի ուրբ աթ օրյ ա աղ-
ոթք ը, իսկ մյուս կողմ ից համ ակ արգ ում 
էր իսլ ամ ակ ան բան ակն եր ի նվաճ ող ակ-
ան արշ ավ անքն երն այս կամ այն ուղղ-
ությ ամբ: Բ այց սա միայն համ ակ արգ ի 
տես ակ ան նկար ագր ությ ունն է:

Պ ատմ ությ ան մեջ եղ ել են դեպք եր, 
երբ փորձ է արվ ել խախտ ել այս կարգ ը: 
Առ աջ ինն այդ քայլ ին դիմ եց ին սելջ ուկ-
թյուրք եր ը: 1055թ. սելջ ուկն եր ի առ-
աջն որդ Տ ողր ուլ ը իր ձեռք ում կենտր-
ոն ացր եց Իսլ ամ ի տան (Dar al-Islam)12 
աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ուն ը՝ խալ իֆ ի 
տնօր ին ությ ան տակ թողն ել ով իսլ ամ-
ակ ան հաս ար ակ ությ ան միայն հոգ եւ որ 
գործ եր ը13: Խ ալ իֆ ի եւ սուլթ ան ի փոխ-
ադ արձ հար աբ եր ությ ունն երն այս տես-
անկյ ուն ից հիշ եցն ում են Հռ ոմ ի պապ ի 
եւ գերմ ան ակ ան կայս եր, ինչպ ես նաեւ 
պատմ ակ ան շատ կարճ ժամ ան ակ-
աշրջ ան ում Ավ իոնյ ան գեր ությ ան մեջ 
գտնվող պապ ի ու ֆրանս իակ ան թագ-
ավ որ ի փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ը:

Երկ ու դեպք ում էլ, ինչպ ես պապ ը, 
այնպ ես էլ խալ իֆ ը, այն ու ամ են այն իվ, 
օժտվ ած էին քաղ աք ակ ան որ ոշ ակ ի 
իշխ ան ությ ամբ: Մ ոնղ ոլն եր ի կողմ ից 
Բ աղդ ադ ի գրավ ում ից հետ ո խալ իֆ այ-
ությ ան ինստ իտ ուտ ը վեր ածնվ եց Կ ահ-
իր եում, բայց հետ ագ այ ում մամլ ուքն եր ի  
իշխ ան ությ ան քայք այմ ան հետ զուգ-
ընթ աց՝ իսլ ամ ի քաղ աք ակ ան ողջ իշխ-
ան ությ ուն ը արդ են կենտր ոն ացվ ում է 
օսմ անյ ան սուլթ ան ի ձեռք ում: Ի վերջ ո, 
Ս ել իմ Ահ եղ սուլթ ան ը 1517թ. նվաճ եց 
Եգ իպտ ոս ը եւ հռչակվ եց որպ ես խալ-
իֆ՝ վերստ ին միավ որ ել ով իսլ ամ ի հոգ-
եւ որ եւ աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ունն եր ը: 
Մ եքք այ ի շար իֆ ը սուլթ ան ին ուղ արկ եց 
իսլ ամ ակ ան խոշ որ ագ ույն սրբավ այր ի՝ 
Մ եքք այ ի բան ալ ին եր ը: 

Հ ակ իրճ փորձ եց ինք ներկ այ ացն ել 
քրիստ ոն եությ ան մեջ հոգ եւ որ եւ աշխ-
արհ իկ իշխ ան ությ ունն եր ի տար անջ ատվ-
ած ությ ան էությ ուն ը՝ համ եմ ատ ակ ան 
եզր եր անցկ ացն ել ով, ինչպ ես քրիստ ոն-
եությ ան երկ ու խոշ որ ագ ույն ուղղ ությ-
ունն եր ի, այնպ ես էլ այլ կրոն աք աղ աք ակ-
ան համ ակ արգ եր ի հետ՝ մասն ավ որ ապ-
ես իսլ ամ ի: Այս համ եմ ատ ությ ունն եր ը 
չափ ազ անց կար եւ որ են խնդրո առ արկ-
այ ի վեր աբ երյ ալ ըստ էությ ան պատկ եր-
աց ում կազմ ել ու տես անկյ ուն ից:

Աշխ արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ-
ունն եր ի փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ը 
Ար եւմտյ ան եվր ոպ այ ում

Եկ եղ եց ու՝ որպ ես համ ակ արգ այ ին 
կառ ույց ի, ձեւ ավ որվ ել ուց ի վեր այն սուր 
պայք ար ի մեջ է հայտնվ ում կայս եր ակ ան 
իշխ ան ությ ան հետ: Բ այց ո՞րն էր պայք-
ար ի պատճ առ ը, եթ ե Հ իս ուս Ն ազ ովր եց-
ին հստակ ձեւ ակ երպ ել ու տար անջ ատ ել 
էր երկ ու հաստ ատ ությ ունն եր ի գործ ուն-
եությ ան թիր ախն եր ը. «Կ այսր ին ը տվեք 
կայսր ին, իսկ Աստծ ուն ը՝ Աստծ ուն»:  Առ-
աջ ին հայ ացք ից ամ են ինչ հստակ է, բայց 
այս հստակ ությ ան եւ տար անջ ատվ ած-
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ությ ան մեջ որ եւ է կերպ չի նշմարվ ում 
սահմ ան ագ իծ ը, ինչն էլ հիմք  է նախ-
ապ ատր աստ ում պետ ությ ան եւ եկ եղ եց-
ու հնար ավ որ սերտ աճմ ան կամ էլ մեկ ի 
կամ մյուս ի գեր ագ ահ ությ ան հասն ել ու 
ձգտման համ ար: Ասվ ած ից զատ, արդ-
են բաց ահ այտ պայք ար ի ակն արկն եր 
են նկատվ ում Հ իս ուս ի այլ խոսք եր ում14: 
Օր ին ակ՝ քար ոզն եր ից մեկ ի ժամ ան ակ 
նա նշում է, որ երկ իր ոչ թե խաղ աղ ությ-
ուն է բեր ել, այլ թուր կամ. «Եւ իմ ան-
ու ան համ ար բոլ որ ից պիտ ի ատ ու էք. 
Իսկ ով մինչ եւ վերջ համբ եր ի, նա պիտ ի 
փրկու ի (Մ ատթ. 10:22)»: 

Անգլ իաց ի հայտն ի պատմ ագ ետ Ֆ ար-
ար ը գրում է. «Այս երկ ու ուժ եր ը խաղ-
աղ չէին կար ող ապր ել, պետք է պայք ար 
սկսեր, իսկ պայք ար ը պետք է ընթ ան ար 
մահ ի եւ կյանք ի տիր ույթ ում: Այստ եղ 
կոմպր ոմ իս ի որ եւ է հնար ավ որ ությ ուն 
լին ել չէր կար ող: Խ ոսք ը համ աշխ արհ այ-
ին տիր ապ ետ ությ ան հասն ել ու ձգտման 
մաս ին է: Այսպ իս ի պայք ար ը կար ող էր 
ավ արտվ ել միայն այս կամ այն կողմ ի 
լիակ ատ ար հաղթ ան ակ ով»15: Հռ ոմ եակ-
ան կայսր ությ ան սահմ անն եր ում քրիստ-
ոն եությ ան ինտ ենս իվ տար ածմ ան գործ-
ընթ աց ի մեկն արկ ից մինչ եւ Ռ եֆ որմ աց-
իա եւ Եվր ոպ այ ում ազգ այ ին պետ ությ-
ունն եր ի ի հայտ գալ ը, պետ ությ ուն-եկ եղ-
եց ի փոխհ ար աբ եր ությ ունն երն ընթ աց ել 
են հենց այս համ ատ եքստ ում: 

Որպ ես համ աշխ արհ այ ին շարժ ում՝ 
Քր իստ ոն եակ ան եկ եղ եց ին իր տար ածմ-
ան ճան ապ արհ ին իր ակ ան ացր ել է բավ-
ակ ան ին ճկուն քաղ աք ակ ան ությ ուն: 
Այն առ աջ ին հերթ ին սոց իալ ակ ան համ-
ակ արգ էր եւ պատ ահ ակ ան չէ, որ նախ-
աձ եռն ել է ժամ ան ակ ի համ ար նախ ադ-
եպ ը չուն եց ող սոց իալ ակ ան ծրագր եր16, 
որ ոնք նպաստ ել են կրոն ի անկ աս ել ի 
տար ածմ անն ու նոր ան որ տար ածքն եր 
նվաճ ել ուն: 

Կ այսր ությ ան ը մարտ ահր ավ եր նետ-
ած շարժ ումն իր ձեւ ավ որմ ան հենց 
առ աջ ին փուլ ում հանդ իպ ել է կայս եր-

ակ ան իշխ ան ությ ան կատ աղ ի հակ-
ազդ եց ությ ան ը: Հ ակ ամ արտ ությ ուն ը 
շար ուն ակվ ել է ավ ել ի քան 300 տար ի՝ 
ուղ եկցվ ել ով քրիստ ոնյ ան եր ի նկատմ-
ամբ սոսկ ալ ի հալ ած անքն եր ով ու անհ-
աղթ ահ ար ել ի թվաց ող արգ ելքն եր ով: 
Բ այց, ի վերջ ո, նոր կրոն ը հաղթ ան ակ ի է 
հասն ում՝ նվաճ ել ով ողջ կայսր ությ ուն ը: 
Սկզբն ակ ան շրջան ում այն ստան ում է 
թույլ ատր ել ի կրոն ի կարգ ավ իճ ակ, իսկ 
այն ուհ ետ եւ դառն ում է կայսր ությ ան 
գաղ ափ ար ակ ան հիմն ասյ ուն ը, բազ իս-
այ ին այն պլացդ արմ ը, որն իր շուրջն է 
համ ախմբ ում անծ այր ած իր Հռ ոմ եակ ան 
կայսր ությ ան տար աբն ույթ միավ որն եր-
ին ու հաս ար ակ ակ ան շերտ եր ին: 

Թվ ում է՝ պայք արն այսք ան ով պետք է 
ավ արտվ եր: Եր իցս ո՛չ: Ավ արտվ ած հակ-
ամ արտ ությ ուն ը պետք է դառն ար մի նոր 
պայք ար ի մեկն արկ այ ին կետ ը՝ պայք ար, 
որ ի ծիր ում ծնվեց ու կառ ուցվ ածք այ ին 
կերպ ար անք ստաց ավ եվր ոպ ակ ան կամ 
ար եւմտյ ան քաղ աք ակրթ ությ ուն ը: 

Ինչպ ես նշվեց առ աջ ին գլխում, Հռ ոմ-
եակ ան կայսր ությ ան բաժ անմ ան հետ 
զուգ ընթ աց՝ սկսեց նաեւ ար եւմտյ ան 
եւ ար եւ ելյ ան եկ եղ եց ին եր ի բաժ անմ ան 
գործ ընթ աց ը: Դր անք ստաց ան բոլ որ ով-
ին տարբ եր դրսեւ որ ումն եր: Ար եւմտյ ան 
Հռ ոմ եակ ան կայսր ությ ուն ում եկ եղ եց ին 
հստակ որ են տար անջ ատվ եց աշխ արհ իկ 
իշխ ան ությ ուն ից, իսկ կայսր ությ ան անկ-
ում ից հետ ո պապ ակ ան աթ ոռ ը փոխ ակ-
երպվ եց թեոկր ատ ակ ան պետ ությ ան: 
Ար եւ ելյ ան Հռ ոմ եակ ան կայսր ությ ուն-
ում կամ Բյ ուզ անդ իայ ում շար ուն ակ եց 
տիր ապ ետ ող մնալ հզոր կայս եր ակ ան 
իշխ ան ությ ան գաղ ափ ար ը: Արդյ ունք-
ում եկ եղ եց ին սերտ աճ եց աշխ արհ իկ 
իշխ ան ությ ան հետ՝ դառն ալ ով վերջ ին-
իս գործ իքն ու գաղ ափ ար ակ ան զենք ը: 
Կ այսր եր ը միջ ամտ ում էին նույն իսկ դավ-
ան աբ ակ ան վեճ եր ին, մասն ակց ում էին 
տիեզ եր աժ ող ովն եր ին եւ առ անց նրանց 
կամք ի ու համ աձ այն ությ ան, որ եւ է ներ-
եկ եղ եց ակ ան հարց չէր լուծվ ում: Բ այց 
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ասվ ած ից չի կար ել ի ենթ ադր ել, որ հոգ-
եւ որ ու աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ունն եր ի 
տար անջ ատմ ան սկզբունքն այսպ իս ով 
խախտվ ում էր: Եկ եղ եց ին ենթ արկվ ում 
էր կայսր ին, բայց նաեւ հակ ակշռ ում ու 
սահմ ան ափ ակ ում էր վերջ ին իս իշխ ան-
ությ ուն ը: 

Բ ոլ որ ով ին այլ էր իր ավ իճ ակն Ար եւմ-
ուտք ում: Եթ ե Բյ ուզ անդ իայ ում աշխ-
արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ ունն եր ը 
պետ ությ ան ներս ում հակ ակշռ ում ու 
սահմ ան ափ ակ ում էին մեկ ը մյուս ին, 
ապ ա Ար եւմ ուտք ում աստվ ած ապ ետ-
ությ ան կարգ ավ իճ ակ ստաց ած եկ եղ-
եց ին աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ունն եր ի 
հետ պայք ար ում էր համ աշխ արհ այ ին 
տիր ապ ետ ությ ան հասն ել ու համ ար: 
Այս մոտ եց ումն եր ը Հռ ոմ ի եկ եղ եց ում 
տիր ապ ետ ող են եղ ել դրա ձեւ ավ որմ-
ան հենց ամ են ասկզբն ակ ան շրջան ում. 
չէ՞ որ այն Հռ ոմ ի եկ եղ եց ին է, Պ ետր ոս 
առ աքյ ալ ի աթ ոռ ը՝ այն ժայռ ը, որ ի վրա 
պետք է կառ ուցվ եր տիեզ եր ակ ան ու  
ընդհ անր ակ ան եկ եղ եց ին: Այս ձգտումն-
եր ը հատկ ապ ես ակտ իվ աց ան Կ արլ ոս 
Մ եծ ի տեր ությ ան փլուզ ում ից հետ ո, եւ 
եկ եղ եց ին կատ աղ ի պայք ար ի մեջ մտավ 
տեր ությ ան փլատ ակն եր ի վրա ստեղծվ-
ած պետ ությ ունն եր ի հետ:

Պ ապ ակ ան աշխ արհ ակ ալ ակ ան 
ձգտումն եր ը նոր լիցք ստաց ան Ին ոկ-
ենտ իոս 3-րդի գահ ակ ալմ ան ժամ ան ակ-
աշրջ ան ում: Գր եթ ե ամբ ողջ Եվր ոպ ան 
կախվ ած ությ ան մեջ էր գտնվում պապ-
ակ ան աթ ոռ ից: Ին ոկ ենտ իոս 3-րդը 
նշում էր, որ Հռ ոմ ի քահ ան այ ապ ետ ը 
ոչ թե հաս ար ակ մարդ ու տեղ ապ ահն 
է, այլ՝ ճշմար իտ Աստծ ո: Ն ա էլ Գր իգ-
որ 7-րդ պ ապ ի պես համ ոզվ ած էր, որ 
պապ եր ի գլխավ որ կոչ ում ը աշխ արհ-
ին տիր ելն է: Իր նպատ ակ ին հասն ել ու 
եւ ամբ ողջ Եվր ոպ ան հպատ ակ եցն ել ու 
համ ար Ին ոկ ենտ իոս 3-րդը կանգ չի առ-
ել նույն իսկ եկ եղ եց ու դավ ավ ան աբ ան-
ակ ան սկզբունք այ ին առ անձն ահ ատկ-
ությ ունն եր ը վեր ան այ ել ու խնդրի առջ եւ: 

Ն ա իր են վեր էր դաս ում եկ եղ եց ակ ան 
եւ, նույն իսկ, տիեզ եր ակ ան ժող ովն եր-
ից ու յուր ացր ել էր  դավ ան աբ ան ակ ան 
դրույթն եր ը մեկն ել ու իր ավ ունք ը: Այսպ-
իս ի պայմ անն եր ում աշխ արհ իկ իշխ ան-
ությ ունն երն ի վիճ ակ ի չէին դիմ ակ այ ել 
հավ ակն ոտ պապ ի աշխ արհ ակ ալ ան 
նկրտումն եր ին: 

Չխ որ ան ալ ով պատմ ակ ան առ անձ ին 
մանր ամ ասն եր ի մեջ՝ Եվր ոպ այ ում եկ եղ-
եց ու եւ պետ ությ ան միջ եւ սուր հակ ամ-
արտ ությ ան վեր աբ երյ ալ ընդհ անր ակ ան 
պատկ եր աց ում կազմ ել ու համ ար պայք-
ար ը խորհրդ անշ ակ ան կերպ ով դիտ-
արկ ենք հետ եւյ ալ իր ադ արձ ությ ունն եր ի 
տրամ աբ ան ությ ան համ ատ եքստ ում.  
Վ են ետ իկ ի Ս ուրբ Մ արկ ոս ի տաճ ար ում 
կնքված հաշտ ությ ուն ից (1177թ.) մինչ-
եւ պապ եր ի ավ ինյ ոնյ ան գեր ությ ուն 
(1308/9թ.): Զ ի հենց այս մի քան ի դար-
եր ի ընթ ացք ում է, որ եկ եղ եց ակ ան աշխ-
արհ ակ ալ ակ ան ձգտումն եր ը հասն ում 
են հզոր ությ ան իր ենց գագ աթն ակ ետ ին, 
իսկ այն ուհ ետ եւ արձ ան ագր ում առ աջ ին 
խոշ որ պարտ ությ ուն ը:

Առ աջ ին դեպք ում՝  Վ են ետ իկ ի Ս ուրբ 
Մ արկ ոս ի տաճ ար ում, Հռ ոմ եակ ան Սրբ-
ազ ան կայսր ությ ան կայսր Ֆր իդր իխ 
1-ին Շ իկ ամ որ ուս ը հաշտ ությ ան պայմ-
ան ագ իր էր կնքում Ալ եքս անդր 3-րդ 
պ ապ ի հետ: Պ ապ ակ ան աթ ոռ ը վճռակ-
ան հաղթ ան ակ էր տար ել աշխ արհ իկ 
իշխ ան ությ ան նկատմ ամբ, եւ պարտվ-
ած կայսր ը ստիպվ ած էր համբ ուր ել 
պապ ի կոշ իկ ը եւ ձիու սանձ ից բռնած՝ 
ուղ եկց ել նրան: Պ այք ար ը շար ուն ակվ-
ում է նոր թափ ով, ասպ ար եզ են իջն-
ում Ին ոկ ենտ իոս 3-ը, որ ի օր ոք, ինչպ ես 
վեր եւ ում նշեց ինք, պապ ակ ան աթ ոռ ը 
հասն ում է հզոր ությ ան իր գագ աթն ակ-
ետ ին, այն ուհ ետ եւ Հռ ոմ եակ ան Սրբ ազ-
ան կայսր ությ ան կայսր Ֆր իդր իխ Հ ոհ-
ենշտ աուֆ են ը, որ ը ստեղծ ում է Եվր ոպ-
այ ի հզոր ագ ույն տեր ությ ունն եր ից մեկ ը: 

Երկր որդ դեպք ում՝ սուր հակ ամ արտ-
ությ ուն է ծավ ալվ ում Ֆր անս իայ ի թագ-
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ավ որ ակ ան իշխ ան ությ ան եւ պապ ակ ան 
աթ ոռ ի միջ եւ, որն, ի վերջ ո, ավ արտվ ում 
է պապ եր ի ավ ինյ ոնյ ան գեր ությ ամբ: 

Պ այք ար ը ընթ ան ում էր Ֆր անս իայ ի 
թագ ավ որ Ֆ իլ իպ 4-րդ Գ եղ եց իկ ի եւ Բ ոն-
իֆ աց իոս 8-րդ պ ապ ի միջ եւ: Վ երջ ինս 
իր հավ ակն ոտ ությ ամբ ու աշխ արհ ակ-
ալ ակ ան ձգտումն եր ով գեր ազ անց ում էր 
նույն իսկ Ին ոկ ենտ իոս 3-ին: Ն ա ձգտում 
էր հասն ել համ աշխ արհ այ ին տիր ապ-
ետ ությ ան եւ ծնկի բեր ել ողջ Եվր ոպ ան: 
Իր հերթ ին Ֆր անս իան աստ իճ ան աբ ար 
վեր ածվ ում էր կենտր ոն ացվ ած ավ ատ-
ատ իր ակ ան պետ ությ ան: Ընդհ ան ուր 
առմ ամբ՝ Եվր ոպ այ ում աստ իճ ան աբ ար 
սաղմն ավ որվ ում էին ազգ այ ին պետ-
ությ ունն եր ը եւ, դրան ից ելն ել ով, կար-
ող ենք նշել, որ միմյ անց դեմ էին դուրս 
եկ ել երկ ու իր ար ամ երժ գաղ ափ արն եր՝ 
պապ ակ ան աստվ ած ապ ետ ությ ունն 
ու ազգ այ ին պետ ությ ան դեռ եւս նոր 
սաղմն ավ որվ ող տար ակ երպ ը: Պ այք ար, 
որտ եղ եկ եղ եց ին վճռակ ան պարտ ությ-
ուն կրեց՝ թեր եւս առ աջ ին լուրջ պարտ-
ությ ուն ը աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ան դեմ 
պայք ար ում: «Unam Sanctam» բուլլ այ ի17 
մեջ Բ ոն իֆ աց իոս 8-րդ պ ապ ը հստակ 
ձեւ ակ երպ ում է իր հավ ակն ությ ունն եր ը. 
«Պ ապ ի իշխ ան ությ ան տակ գտնվում է 
երկ ու թուր՝ մեկ ը մյուս ին ենթ ակ ա՝ աշխ-
արհ իկ ը՝ հոգ եւ որ ին, հոգ եւ որ իշխ ան-
ությ ուն ը տրված է մարդ ուն, բայց այն 
մարդկ այ ին չէ, այլ՝ աստվ ած այ ին: Ով 
չհնազ անդվ ի դրան, հակ առ ակվ ի Տ իր ոջ 
կամք ին, կենթ արկվ ի պարտ ադր ակ ան 
փրկությ ան18»:  Կ ետ եր ով հիմն ավ որվ ում 
է, որ աշխ արհ իկ իշխ ան ությ ուն ը պետք է 
ենթ արկվ ի ու ծառ այ ի եկ եղ եց ուն, վերջ-
ինս ուն ի թագ ավ որն եր ին ցանկ աց ած 
սխալն եր ի համ ար պատժ ել ու իր ավ-
ունք, եւ Հռ ոմ ի եպ իսկ ոպ ոս ապ ետ ին 
ենթ արկվ ել ը յուր աք անչյ ուր անհ ատ ի 
փրկվել ու համ ար անհր աժ եշտ պայմ ան 
է: Եկ եղ եց ին երկգլխ ան ի հրեշ չէ, դրա 
գլուխ ը մեկն է՝ պապ ը, ինչպ ես որ մեկ է 
Աստվ ած: 

Թ ագ ավ որ ակ ան իշխ ան ությ ան եւ 
պապ ի պայք ար ը ուղ եկցվ ում էր փոխ-
ադ արձ՝ մեկ ը մյուս ին քննադ ատ ող 
հրապ ար ակ ախ ոս ությ ամբ: Բ այց Հռ ոմ ի 
պապ ակ ան աթ ոռ ը դատ ապ արտվ ած էր 
պարտ ությ ան: Տնտ ես ակ ան պատժ ամ-
իջ ոցն եր ի եւ ուժ ի կիր առմ ան արդյ ունք-
ում Ֆ իլ իպ 4-րդը վճռակ ան հաղթ ան ակ է 
տան ում: Գ իլյ ոմ Ն ոգ ար եի գլխավ որ ությ-
ամբ  նա զինվ ած խումբ է ուղ արկ ում Ան-
ան իա, որտ եղ խումբ ը արգ ել ափ ակ ում 
է բնակչ ությ ան կողմ ից լքված պապ ին 
եւ բռնությ ան ենթ արկ ում (վերջ ին տեղ-
եկ ությ ան հետ կապվ ած՝ բան ավ եճ եր ը 
շար ուն ակվ ում են մինչ օրս): Մ ի քան-
ի օր անց պապ ը մահ ան ում է: Ի վերջ ո, 
եկ եղ եց ու վրա իր ազդ եց ությ ուն ը տար-
ած ել ու, այն վեր ահսկ ել ու եւ քաղ աք ակ-
ան գործ իք ի վեր ած ել ու նպատ ակն եր ով 
թագ ավ որ ի ճնշման տակ պապ ակ ան 
նստավ այր ը տեղ ափ ոխվ ում է Ավ ինյ ոն՝ 
մինչ եւ 1377թ.: 

Այսպ իս ով, եվր ոպ ակ ան հող ի վրա 
եկ եղ եց ին կրեց առ աջ ին լուրջ պարտ-
ությ ուն ը, բայց ամ են ինչ դեռ առջ եւ ում 
էր՝ Ռ եֆ որմ աց իա, Հ ակ աՌ եֆ որմ աց իա 
եւ, ի վերջ ո, Վ եստֆ ալյ ան համ ակ արգ ի 
ձեւ ավ որ ում, որ ոնք արդ են մի նոր էջ են 
բաց ում միջ ազգ այ ին հար աբ եր ությ ունն-
եր ի, պետ ությ ունն եր ի եւ եկ եղ եց ու համ-
ար: Եկ եղ եց ին աստ իճ ան աբ ար սկսում 
է վեր ածվ ել զուտ կրոն ակ ան կառ ույց ի՝ 
սահմ ան ափ ակվ ած միայն հոգ եւ որ ծառ-
այ ությ ունն եր մատ ուց ել ու տիր ույթ ում: 

Աշխ արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ-
ունն եր ը Մ եծ Հ այք ում       

Ինչպ ես վեր ը նշվեց, պետ ությ ան եւ 
եկ եղ եց ու փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ը 
բավ ակ ան բարդ ու հակ աս ակ ան են: 
Պ ատմ ակ ան տարբ եր ժամ ան ակ աշրջ-
անն եր ում այդ փոխհ ար աբ եր ությ ունն-
երն ուն եց ել են տար աս եռ դրսեւ որ ումն-
եր: Այս համ ատ եքստ ում, ինչպ ես նաեւ 
նախ որդ գլխում շեշտ ադրվ ած կառ ուցվ-
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ածք այ ին առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր ը 
հաշվ ի առն ել ով, փորձ ենք վերլ ուծ ել 
աշխ արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ ունն-
եր ի տար անջ ատմ ան ու փոխհ ար աբ երմ-
ան կերպ եր ը հայկ ակ ան միջ ավ այր ում: 
Իհ արկ ե, գործ ուն ենք հարյ ուր ամյ ակն-
եր ի ընթ ացք ուն եց ող պատմ ակ ան չափ-
ազ անց մեծ շրջափ ուլ ի հետ, բայց մեր 
առ աջն այ ին խնդիր ը ոչ այնք ան այս կամ 
այն իր ադ արձ ությ ան առ անձ ին քննությ-
ունն է, որք ան պատմ ակ ան տար աբն-
ույթ իր ող ությ ունն եր ի մեկտ եղմ ան եւ 
ամբ ողջ ությ ան մեջ դիտ արկմ ան արդյ-
ունք ում խնդրո առ արկ այ ի ընդհ անր-
ակ ան պատկ եր ը ստան ալ ը՝ խճանկ ար ի 
հավ աքմ ան տրամ աբ ան ությ ամբ: 

Ն ախ որդ գլուխն եր ում կատ արվ ած՝ 
քրիստ ոն եակ ան համ ակ արգ ի կառ ուցվ-
ածք այ ին նկար ագր ությ ան եւ հակ իճ 
պատմ ակ ան վերլ ուծ ությ ան հիմ ան վրա 
փորձ ենք նույն խնդիր ը ձեւ ակ երպ ել ու 
նկար ագր ել նաեւ հայկ ակ ան միջ ավ այր-
ում: 

Չն այ ած առ անձն ացր ինք քրիստ ոն-
եությ ան մեջ առկ ա աշխ արհ իկ եւ հոգ-
եւ որ իշխ ան ությ ունն եր ի տար անջ ատմ-
ան երկ ու տարբ եր մոտ եց ումն եր՝ ար-
եւմտյ ան եւ բյուզ անդ ակ ան, բայց հիմն-
ակ ան ում ուս ումն աս իր ությ ան թիր ախ 
դարձ ավ Կ աթ ոլ իկ եկ եղ եց ին, քան ի որ, 
ինչպ ես կտեսն ենք ստոր եւ, Հ այ առ աք ել-
ակ ան եկ եղ եց ին ընտր եց հենց ար եւմտյ-
ան եկ եղ եց ու փորձ ը:  

Քր իստ ոն եությ ուն ը Հ այ աստ ան ում 
որպ ես պետ ակ ան կրոն հաստ ատվ-
եց հայկ ակ ան պետ ությ ան թուլ ացմ-
ան աստ իճ ան ակ ան գործ ընթ աց ի հետ 
զուգ ահ եռ: Սխ ալվ ել ու չնչին հավ ան ակ-
ան ությ ամբ կար ող ենք պնդել, որ կայսր-
ությ ան ար եւմտյ ան հատվ ած ում եւս 
այդ նույն ժամ ան ակ աշրջ ան ում սկիզբ 
էր առ ել քայք այմ ան աստ իճ ան ակ ան մի 
ընթ ացք: Հ անգ ամ անքն այս նպաստ ավ-
որ պայմ անն եր է ստեղծ ում եկ եղ եց ու՝ 
որպ ես պետ ությ ուն ից առ անձ ին համ ակ-
արգ ի, ձեւ ավ որմ ան ու կայ ացմ ան համ-

ար, ինչպ ես կայսր ությ ան ար եւմտյ ան 
հատվ ած ում:

Ինչպ ես առ աջ ին գլխում նշեց ինք, 
հռոմ եակ ան իր ակ ան ությ ան մեջ առ աջն-
այ ին է դառն ում բան ավ եճ ը հետ եւյ ալ 
երկ ու քաղ աք ակրթ ակ ան հար աց ույց-
եր ի շուրջ. Աստվ ած-օծյ ալ գահ ակ ալ-
հովվ ապ ետ-հանր ո՞ւյթ, թե՞ Աստվ ած-
հովվ ապ ետ- օծյ ալ գահ ակ ալ-հանր ույթ: 
Խնդ իր ը պայմ ան ակ ան որ են հանգ ուց ալ-
ուծվ եց կայսր ությ ան բաժ ան ում ից հետ-
ո: Ար եւմտյ ան հռոմ եակ ան կայսր ությ ան 
մեջ աստ իճ ան աբ ար սկսեց տիր ապ-
ետ ող դառն ալ երկր որդ տար ակ երպ ը, 
որ ը հաստ ատ ուն կառ ուցվ ածք ստաց-
ավ հատկ ապ ես կայսր ությ ան անկ ում-
ից հետ ո, իսկ Ար եւ ելյ ան հռոմ եակ ան 
կայսր ությ ուն ում՝ առ աջ ին տար ակ երպ ը: 
Հ այկ ակ ան միջ ավ այր ում եւս արմ ատ ավ-
որվ եց երկր որդ տար ակ երպ ը, քան ի որ, 
ինչպ ես նշեց ինք, եկ եղ եց ու ձեւ ավ որմ ան 
հետ զուգ ընթ աց՝ արք այ ակ ան իշխ ան-
ությ ունն աստ իճ ան աբ ար թուլ ան ում էր, 
իսկ վերջ ին երկ ու հզոր թագ ավ որն եր ի 
(Արշ ակ 2, Պ ապ) չեզ ոք աց ում ից հետ ո 
եկ եղ եց ին մղվում  է առ աջն այ ին պլան: 

4-րդ դ ար ում իշխ ան ակ ենտր ոն քաղ-
աք ակրթ ակ ան կառ ույց ը թեւ ակ ոխ ում է 
ճգնաժ ամ ի շղթայ ակ ան շրջափ ուլ, Արտ-
աշ ես 1-ին արք այ ի ձեւ ավ որ ած համ ակ-
եց ակ ան կառ ույց ը քայք այվ ում էր19: Գն-
ալ ով էլ ավ ել ի էին խոր ան ում արք այ ի եւ 
տոհմ իկ ավ ագ ան ու հակ աս ությ ունն եր ը, 
նախ ար արն եր ի միջ ավ այր ում տիր ապ-
ետ ող էին դառն ում կենտր ոն ախ ույս 
ձգտումն եր ը:  

Իշխ ան ակ ենտր ոն համ ակ արգ ի 
ճգնաժ ամ ի մարտ ահր ավ եր ին պատ-
ասխ ան ել ու առ աջ ին լուրջ փորձն իր-
ակ ան ացր եց Տրդ ատ 3-ը: Այդ ուղղ ությ-
ամբ նրա ամ են անշ ան ակ ալ ի քայլ եր ից 
էր եկ եղ եց ու՝ որպ ես պետ ակ ան կրոն ի, 
ընդ ուն ում ը: Իհ արկ ե, դա խնդիրն եր ի 
լուծմ ան համ ար այնք ան էլ արդյ ուն ավ-
ետ քայլ չէր20, ինչ ը կտեսն ենք հետ ագ ա 
շար ադր անք ի ընթ ացք ում:
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Տ ոհմ իկ ավ ագ ան ու եւ կենտր ոն ախ-
ույս ուժ եր ի դեմ պայք ար ում Տրդ ատ ը 
փորձ եց ներք ին հեն ար ան ի ու գաղ ափ-
ար ակ ան զենք ի կարգ ավ իճ ակ ում օգտ-
ագ ործ ել եկ եղ եց ին, որ ի հետ ի սկզբան ե 
հակ ամ արտ այ ին փոխհ ար աբ եր ությ-
ունն եր ի մեջ էր: Ս ա, անշ ուշտ, կտրուկ 
որ ոշ ում էր, որն էլ ավ ել ի սրեց իր ավ-
իճ ակ ը եւ դարձ ավ քաղ աք աց իակ ան 
պատ եր ազմ ի բռնկման կայծ ը, բայց ոչ 
պատճ առ ը: Ք աղ աք աց իակ ան պատ եր-
ազմն ընթ ան ում էր ավ ել ի շուտ արք-
այ ի եւ տոհմ իկ ավ ագ ան ու՝ ներ առյ ալ 
քրմեր ի միջ եւ, այլ ոչ թե քրիստ ոնյ ան եր ի 
եւ քրմեր ի: Չն այ ած աղբյ ուրն եր ի բաց-
ակ այ ությ ան ը, իր ադ արձ ությ ունն եր ի 
ընդհ ան ուր տրամ աբ ան ությ ուն ը թույլ 
է տալ իս ենթ ադր ել, որ եկ եղ եց ին այս 
դեպք ում սոսկ գործ իք էր արք այ ակ ան 
իշխ ան ությ ան ձեռք ում: Գ ործ իք, որն 
աստ իճ ան աբ ար թափ էր հավ աք ում եւ 
Տրդ ատ 3-ի օժ անդ ակ ությ ամբ զոր եղ-
ան ում՝ վեր ածվ ել ով ինքն ուր ույն միավ-
որ ի: Եկ եղ եց ու հզոր ացմ ան գործ ընթ-
աց ը շար ուն ակվ ում է նաեւ Տրդ ատ 3-ի 
հաջ որդ ի՝ Խ ոսր ով 3-րդի օր ոք: Այն աստ-
իճ ան աբ ար վեր ածվ ում է խոշ որ դրամ-
ագլխ ի տիր ապ ետ ող քաղ աք ակ ան ուժ ի՝ 
աստ իճ ան աբ ար դուրս գալ ով արք այ ակ-
ան իշխ ան ությ ան վեր ահսկ ող ությ ուն ից: 

Արդյ ունք ում քրիստ ոն եությ ան ընդ-
ուն ում ից ի վեր Տ իր ան արք այ ի օր ոք 
արձ ան ագրվ ում է պետ ությ ան եւ եկ-
եղ եց ու առ աջ ին հուժկ ու բախ ում ը: 
Լ եոն նշում է, որ Տ իր ան արք ան իր հոր 
կամ պապ ի ջերմ եռ անդ ությ ուն ը չուն եր 
քրիստ ոն եակ ան կրոն ի նկատմ ամբ եւ չէր 
հալ ած ում հեթ ան ոսն եր ին21: Այս հանգ-
ամ անք ը ներկ այ ացվ ում է իբր թե Տ իր ան 
արք այ ի եւ Հ ուս իկ կաթ ող իկ ոս ի միջ եւ 
առ աջ աց ած հակ ամ արտ ությ ան առ աջն-
այ ին պատճ առ: Լ եոն նաեւ հավ ել ում է, 
որ Հ ուս իկ կաթ ող իկ ոս ը Տ իր ան արք այ ի 
փես ան էր, սակ այն ամ ուսն ակ ան զույգ ի 
հար աբ եր ությ ունն երն այնք ան էլ լավ չեն 
դաս ավ որվ ել, որ ի պատճ առ ով արք այ ի 

դուստր ը հեռ աց ել էր Հ ուս իկ ից22:  Շրջ-
ան առվ ող պատճ առն եր ից սա, թեր եւս, 
ամ են աանլ ուրջն է: 

Այս պար ագ այ ում եւս աղբյ ուրն եր ը 
չափ ազ անց միակ ողմ ան ի են եւ հատվ-
ած այ ին, բայց սխալվ ել ու չնչին հավ ան-
ակ ան ությ ամբ կար ող ենք պնդել, որ եկ-
եղ եց ու եւ պետ ությ ան բախմ ան առ իթ ը 
չէր կար ող պայմ ան ավ որվ ած լին ել զուտ 
կրոն ակ ան պատճ առն եր ով: Պ ատճ առն-
երն առ ավ ել խորն էին՝ տնտես ակ ան ից 
մինչ եւ քաղ աք ակ ան: Ինչպ ես վերն արձ-
ան ագրվ եց, Տրդ ատ 3-րդը եկ եղ եց ին 
փորձ ում էր օգտ ագ ործ ել որպ ես ներք-
ին հեն ար ան, բայց եկ եղ եց ու կայ ացմ ան 
գործ ընթ աց ի հետ միաս ին աստ իճ ան-
աբ ար թուլ ան ում էր նաեւ կենտր ոն ացվ-
ած պետ ությ ուն ը, իսկ եկ եղ եց ին հեն ար-
ան ի կարգ ավ իճ ակ ից փոխ ակ երպվ ում 
էր առ անձ ին քաղ աք ակ ան ուժ ի: Այն իր 
ձեռք ում կենտր ոն ացր ել էր հսկայ ակ ան 
տնտես ակ ան միջ ոցն եր ու հող ատ ար-
ածքն եր՝ դառն ալ ով Արշ ակ ուն ի արք ան-
եր ի կենտր ոն ախ ույս ուժ եր ի դեմ մղվող 
պայք արն արգ ել ակ ող եւ հակ ակշ ող 
ուժ եր ից մեկ ը: Թ եր եւս սա էր բախմ ան 
առ աջն այ ին պատճ առ ը, իսկ աղբյ ուրն-
եր ում մատն անշվ ող կրոն ակ ան-ընտ ան-
եկ ան խնդիրն եր ը սոսկ ած անցվ ում են 
այս հիմն ակ ան խնդրից: Հ ակ ամ արտ-
ությ ուն ը հանգ ուց ալ ուծվ ում է Տ իր ան 
արք այ ի վճռակ ան հաղթ ան ակ ով: Հ ուս-
իկ Պ արթ եւ ը դատ ապ արտվ ում է մահ-
ապ ատժ ի: Բ այց դա խնդրի լուծ ում չէր, 
պետ ությ ուն ը շար ուն ակվ ում էր ինտ ենս-
իվ կերպ ով քայք այվ ել, իսկ եկ եղ եց ին՝ 
հզոր ան ալ: 

Հ ելլ են իստ ակ ան կենտր ոն ացվ ած 
պետ ությ ան ավ անդ ույթն եր ը վեր ակ-
անգն ել ու ծրագ իր է նախ աձ եռն ում Արշ-
ակ 2-ը: Այդ ծրագր ի առ աջն այ ին հեն ար-
անն է դառն ում նրա հիմն ած քաղ աք ը՝ 
Արշ ակ ավ ան ը, որ ը պետք է խորհրդ անշ-
եր հայկ ակ ան կենտր ոն ացվ ած պետ-
ությ ան վեր արժ եւ որմ ան եւ վեր աձ եւ ակ-
երպմ ան գործ ընթ աց ը: Բ այց քայք այմ-
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ան գործ ընթ ացն այլ եւս անկ աս ել ի էր. 
տոհմ իկ ավ ագ ան ու, կենտր ոն ախ ույս 
նախ ար արն եր ի ու արք այ ի միջ եւ հակ-
ամ արտ ությ ուն ը հասն ում է սրման գագ-
աթն ակ ետ ին: Ն ախ ար արն եր ը կործ ան-
ում են Արշ ակ ավ ան ը, որ ի պայմ ան ակ ան 
ընկ եր այ ին տար ածք ում պետք է հաստ-
ատվ եր արք այ ի բաց արձ ակ իշխ ան ությ-
ուն ը: Արշ ակ ը ճիգ էր ան ում հայ ոց հանր-
ույթ ին ներկ այ ան ալ ու որպ ես ոգ եղ են 
օր ենք, ինչպ ես իր հելլ են իստ ակ ան նախ-
որդն եր ը23:  Ս ակ ան, ինչպ ես պրոֆ ես որ 
Ստ եփ անյ անն է նկատ ում, Մ եծ Հ այք ում 
իր ավ իճ ակ ը բոլ որ ով ին այլ էր, քրիստ-
ոն եությ ան ընդ ուն ում ով արմ ատ ապ ես 
փոխվ ել էր հանր ույթ ի հոգ եւ որ արժ-
եք այ ին համ ակ արգ ը, նրան ում այլ եւս 
տեղ չկար հայտն եալ, սրբազ ան կամ 
փրկիչ երկր այ ին գահ ակ ալն եր ին: Այժմ 
երկն այ ին գահ ակ ալ ի եւ նրա Մ իած ին 
որդ ու դար աշրջ անն էր: Եվ երկր այ ին 
քաղ աք ի տեսլ ակ ան ին փոխ ար ին ել ու էր 
եկ ել երկն այ ին քաղ աք ը՝ Վ եր ին Եր ուս-
աղ եմ ը24: 

Պ ետ ությ ուն-եկ եղ եց ի փոխհ ար աբ եր-
ությ ունն եր ում բավ ակ ան հետ աքրք իր 
զարգ աց ումն եր են արձ ան ագրվ ում Պ ապ 
թագ ավ որ ի կարճ ատ եւ կառ ավ արմ ան 
ժամ ան ակ աշրջ ան ում: Վ երջ ինս փորձ-
ում է շար ուն ակ ել կենտր ոն ացվ ած պետ-
ությ ուն ստեղծ ել ու ուղղ ությ ամբ իր հոր՝ 
Արշ ակ 2-րդի գործ ը: Այդ ծրագր ի ճան-
ապ արհ ին Պ ապն առ աջն այ ին գործ իք է 
սկսում դիտ արկ ել եկ եղ եց ին: Կ աթ ող իկ ոս 
Ն երս ես Մ եծ ի մահվ ան ից (կամ էլ սպանվ-
ել ուց) հետ ո Պ ապ ը կաթ ող իկ ոս է նշան-
ակ ում Շ ահ ակ 1-ին Մ ան ազկ երտց ուն, 
որն ամբ ողջ ությ ամբ գտնվում էր արք այ ի 
վեր ահսկ ող ությ ան ներք ո՝ ի տարբ եր ությ-
ուն Լ ուս ավ որչ ի տան կաթ ող իկ ոսն եր ի: 
Վ երջ ինն երս հուն աս եր էին եւ խոչ ընդ-
ոտ ում էին Պ ապ ի կողմ ից իր ակ ան ացվ ող 
կոմպլ եմ ենտ ար (փոխլր ացն ող) արտ աք-
ին քաղ աք ակ ան ությ ուն ը:

Այս տես անկյ ուն ից Շ ահ ակ ի ընտր-
ությ ուն ը եկ եղ եց ուն զրկում էր արտ աք ին 

այս կամ այն կողմն որ ոշ ում ից, իսկ եթ ե 
սրան ավ ել ացն ենք նաեւ այն, որ Պ ապն 
արգ ել եց նոր կաթ ող իկ ոս ին մեկն ել Կ ես-
ար իա ու այնտ եղ օծվ ել, ապ ա կար ող 
ենք փաստ ել, որ եկ եղ եց ին ամբ ողջ ապ-
ես անցն ում է արք այ ակ ան իշխ ան ությ-
ան վեր ահսկ ող ությ ան ներք ո: Ավ ել ին՝ 
իր դիրք երն ամր ապնդ ել ու նպատ ակ ով 
Պ ապ ը հարվ ած ում է եկ եղ եց ու տնտես-
ակ ան կապ իտ ալ ին՝ արգ ել ում տաս ան-
որդ ը, կրճատ ում է հոգ եւ որ ակ անն եր ի 
թիվ ը եւ այդպ ես շար ուն ակ: Կ արծ ես 
թե իր ակ ան ությ ուն էր դառն ում Տրդ-
ատ 3-րդի մշակ ած ծրագ իր ը. եկ եղ եց-
ին ամբ ողջ ությ ամբ հայտնվ ում է աշխ-
արհ իկ իշխ ան ությ ան ենթ ակ այ ությ ան 
տակ, դառն ում վերջ ին իս հեն ար անն ու 
գաղ ափ ար ակ ան զենք ը,  բայց, ինչպ ես 
նշեց ինք, Տրդ ատ ի այդ ծրագ իրն այդք-
ան էլ արդյ ուն ավ ետ չէր: Հ այ Արշ ակ-
ուն ին եր ի վերջ ին հզոր գահ ակ ալ ը դավ-
ադր ությ ան զոհ դարձ ավ: Արդյ ունք ում 
կենտր ոն ացվ ած պետ ությ ուն ստեղծ ել ու 
գաղ ափ ար ը հօդս ցնդեց, եւ Մ եծ Հ այք ի 
թագ ավ որ ությ ուն ը սահ ուն ընթ ացք ով 
եւ տոհմ իկ ավ ագ ան ու ջանք եր ով աստ-
իճ ան աբ ար սկսեց անկ ում ապր ել:

Հ այկ ակ ան միջ ավ այր ում արմ ատ-
ավ որվ եց Աստվ ած-հովվ ապ ետ-օծյ ալ 
գահ ակ ալ-հանր ույթ տար ակ երպ ը, ինչպ-
ես որ Ար եւմտյ ան հռոմ եակ ան կայսր-
ությ ան տար ածք ում: Իշխ ան ակ ենտր ոն 
քաղ աք ակրթ ակ ան համ ակ արգ ի քայք-
այմ ան գործ ընթ աց ը հաս ավ իր տրամ-
աբ ան ակ ան հանգ ուց ալ ուծմ ան ը: Այլ եւս 
Մ եծ Հ այք ում տիր ապ ետ ող դարձ ավ 
եկ եղ եց ին, որ ը իշխ ան ակ ենտր ոն քաղ-
աք ակրթ ակ ան համ ակ արգ ի փոխ ար են 
առ աջ արկ եց իր տեսլ ակ ան ը՝ մշակ ութ-
ակ ենտր ոն համ ակ արգ ը: Սխ ալվ ել ու 
աննշ ան հավ ան ակ ան ությ ամբ կար ող 
ենք պնդել, որ եթ ե Պ ապ թագ ավ որ ը 
չսպանվ եր, ապ ա հայկ ակ ան միջ ավ այր-
ում տիր ապ ետ ող կդառն ար բյուզ անդ-
ակ ան եկ եղ եց ու տար ակ երպ ը, այն է՝ 
հզոր արք այ ակ ան իշխ ան ությ ուն եւ նրա 
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ենթ ակ այ ությ ան տակ գտնվող եկ եղ եց ի՝ 
մեկ ը մյուս ին հավ աս ար ակշռ ող ու հակ-
ակշռ ող: 

Ար եւմտյ ան Եվր ոպ այ ի պար ագ այ ում 
վեր ոհ իշյ ալ քաղ աք ակրթ ակ ան հար աց-
ույցն ապր եց իր տրամ աբ ան ակ ան ու 
օր ին աչ ափ ընթ ացք ը եւ աստ իճ ան աբ ար 
սպառվ եց: Այլ կերպ աս ած՝ ար եւմտյ ան 
քաղ աք ակրթ ությ ունն ընթ աց ավ բնակ-
ան ոն հուն ով, եկ եղ եց ու աստվ ած ապ-
ետ ակ ան աշխ արհ ակ ալ ությ ունն ընդհ-
ատվ եց՝ քաղ աք ակ ան, մշակ ութ այ ին եւ 
սոց իալ-տնտես ակ ան օր ին աչ ափ գործ-
ընթ ացն եր ով պայմ ան ավ որվ ած: Վ եր-
ածն ունդ ը, Ռ եֆ որմ աց իան, միջ ազգ այ-
ին հար աբ եր ությ ունն եր ի Վ եստֆ ալյ ան 
համ ակ արգ ը, ազգ այ ին պետ ությ ունն եր ի 
ի հայտ գալ ը, լուս ավ որ ակ ան ությ ուն ը եւ 
Ֆր անս իակ ան Մ եծ հեղ ափ ոխ ությ ուն ը 
միջն ադ արյ ան ընթ ացք ի տրամ աբ ան-
ակ ան շար ուն ակ ությ ունն էին: 

Այլ էր իր ավ իճ ակ ը հայկ ակ ան միջ ավ-
այր ում: Պ ատմ ակ ան բնակ ան ոն ընթ-
ացք ը այստ եղ հապ աղ եց, արգ ել ակվ-
եց ու ընդհ ատվ եց մի շարք օբյ եկտ իվ 
պատճ առն եր ով: Եկ եղ եց ու աստվ ած-
ապ ետ ությ ան կայ աց ում ը Մ եծ Հ այք ի 
տար ածք ում հանգ եցր եց ողբ երգ ակ-
ան հետ եւ անքն եր ի: Այդ իր ող ությ ուն ը 
կանխ արգ ել եց աշխ արհ իկ քաղ աք ակ-
ան հաստ ատ ությ ունն եր ի ձեւ ավ որմ ան 
բնակ ան ոն գործ ընթ աց ը, ինչ ը հանր-
ությ անն անպ աշտպ ան թող եց քոչվ որ 
ցեղ եր ի ներթ ափ անցմ ան դեմ: Այս ինքն՝ 
եկ եղ եց ին, իր կամք ից անկ ախ, ստանձն-
եց մի պարտ ավ որ ությ ուն, որ ը վեր է նրա 
հետ աքրքր ությ ունն եր ից եւ կար ող ությ-
ունն եր ից: Այն հիեարխ իկ ավ անդ ակ ան 
ու պահպ ան ող ակ ան կառ ույց է եւ այդ 
իսկ պատճ առ ով չի կար ող ճգնաժ ամ ի 
մեջ գտնվող հանր ությ ան ը տան ել բար-
եփ ոխ ումն եր ի ու արդ իակ ան ացմ ան 
ճան ապ արհ ով, այն անկ ար ող է կազմ-
ակ երպ ել բնակչ ությ ան պաշտպ ան-
ությ ուն ը եւ արձ ագ անք ել սոց իալ ակ ան 
հիմն ախնդ իրն եր ին: 

Նկ ար ագրվ ող իր ավ իճ ակ ը վեր աբ եր-
ում է 14-15-րդ դ ար եր ին, երբ Բ ագր ատ-
ունյ աց թագ ավ որ ությ ան անկ ում ից եւ 
Հ այ աստ ան ից Վր աց ակ ան պետ ությ ան 
նահ անջ ել ուց հետ ո երկ իր ը մնաց լիով ին 
անպ աշտպ ան: Այս ինքն՝ Արշ ակ ունյ աց 
թագ ավ որ ությ ան անկ ում ից հետ ո տիր-
ապ ետ ող դարձ ած ար եւմտյ ան եկ եղ եց ու 
տար ակ երպն ամբ ողջ ակ ան ձեւ ստաց-
ավ Բ ագր ատ ունյ աց թագ ավ որ ությ ան 
անկ ում ից հետ ո:  Առ աք ել ակ ան եկ եղ-
եց ին Հ այ աստ ան ում վերջն ակ ան ապ ես  
ձեռք բեր եց Հռ ոմ ի եկ եղ եց ու կարգ ավ իճ-
ակ ը եւ վեր ածվ եց սահմ անն եր չուն եց ող 
աստվ ած ապ ետ ությ ան: Այն կատ արյ ալ 
տեսք ստաց ավ 1441թ., երբ կաթ ող իկ-
ոս ակ ան աթ ոռ ը տեղ ափ ոխվ եց Էջմ իած-
ին:

Մ անր ամ ասն չենք անր ադ առն ա 
Բ ագր ատ ունյ աց թագ ավ որ ությ ան ժամ-
ան ակ աշրջ ան ում եկ եղ եց ի-պետ ությ-
ուն փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ին: Մ իայն 
նկատ ենք, որ Բ ագր ատ ուն ի գահ ակ-
ալն եր ին եւս՝ ինչպ ես Արշ ակ ուն ին եր ին, 
չհաջ ողվ եց հասն ել եկ եղ եց ու նկատմ-
ամբ գեր ակ այ ությ ան: Հ ասկ ան ալ ի է, 
որ ներս ից աստ իճ ան աբ ար քայք այվ ող, 
քայլ առ քայլ մասն ատվ ող եւ արտ աք ին 
լրջագ ույն մարտ ահր ավ երն եր ի առջ եւ 
կանգն ած պետ ությ ան ը դժվար թե հաջ-
ողվ եր այդպ իս ի մի գործ ընթ աց նախ աձ-
եռն ել: 

Աշխ արհ իկ եւ հոգ եւ որ իշխ ան ությ-
ունն եր ը Կ իլ իկ իայ ում

Բ ոլ որ ով ին այլ էր իր ավ իճ ակ ը Կ իլ իկյ-
ան Հ այ աստ ան ում: Այստ եղ առ աջն ությ-
ուն ը տրվում էր բաց առ ապ ես աշխ արհ-
իկ իշխ ան ությ ան ը: Իհ արկ ե, պետ ությ-
ուն-եկ եղ եց ի մրցակց ությ ուն, այն ու ամ-
են այն իվ, կար, բայց Լ եւ ոն 2-րդը կար-
ող աց ավ վճռակ ան որ են հպատ ակ եցն ել 
եկ եղ եց ուն: Ավ ել ին` Սմբ ատ ի Դ ատ աստ-
ան ագրք ի մեջ Հռ ոմ ի պապ ը եւ Կ.Պ ոլս ի 
պատր իարք ը ավ ել ի բարձր կարգ ավ իճ-
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ակ ուն եին, քան Ամ են այն Հ այ ոց Կ աթ ող-
իկ ոս ը: Պ ատ ահ ակ ան չէ, որ աշխ ատ ությ-
ուն ը սկսվում է պետ ակ ան եւ վարչ ակ ան 
իր ավ ունք ից, որ ին միայն նոր հաջ որդ ում 
են եկ եղ եց ակ ան իր ավ ունք ը, այն ուհ ետ-
եւ քաղ աք աց իակ ան իր ավ ունք ը: Մխ իթ-
ար Գ ոշ ի Դ ատ աստ ան ագրք ի մեջ, ընդհ-
ակ առ ակ ը, սկզբում ներկ այ ացվ ում է 
եկ եղ եց ակ ան իր ավ ունք ը25: Հ ենց այստ-
եղ է Սմբ ատ սպար ապ ետ ի եւ Մխ իթ ար 
Գ ոշ ի Դ ատ աստ ան ագրք եր ի առ աջն այ ին 
տարբ եր ությ ուն ը: Մխ իթ ար Գ ոշ ը Հ այ-
աստ ան ի «Ար եւ ել աց կողմ ի» վարդ ապ-
ետն եր ի «կլան ի» ամ են ավ առ ներկ այ-
աց ուց իչն եր ից մեկն էր: «Կլ ան» բառ ի 
օգտ ագ ործ ում ը խիստ պայմ ան ակ ան է` 
բառ ի դրակ ան իմ աստ ով, քան ի որ այդ 
վարդ ապ ետն եր ը Հ այ ոց պատմ ությ ան 
ամ են ավ առ անհ ատ ակ ան ությ ունն եր ից 
են: Եվ այսպ ես` վարդ ապ ետն երն այդ 
բավ ակ ան լուրջ ազդ եց ությ ուն ուն եին 
ինչպ ես բուն Հ այ աստ ան ում, այնպ ես էլ 
Կ իլ իկ իայ ում: Առ անց նրանց որ եւ է հարց 
չէր լուծվ ում: Պ ատ ահ ակ ան չէ, որ Մխ իթ-
ար Գ ոշ ին սիր աշ ահ ում էին նույն իսկ Լ եւ-
ոն 2-րդը եւ Զ աք ար ե Ամ իրսպ աս ալ ար ը: 
Այս տես անկյ ուն ից պատ ահ ակ ան չէր, որ 
Գ ոշ ի Դ ատ աստ ան ագրք ում առ աջն ությ-
ուն ը տրված էր եկ եղ եց ուն:

Ընդհ անր ապ ես՝ պետ ակ ան կառ ույց ը 
Կ իլ իկյ ան Հ այ աստ ան ում բավ ակ ան ուժ-
եղ էր, եթ ե համ եմ ատ ենք այն Արշ ակ ունյ-
աց, Բ ագր ատ ունյ աց պետ ությ ունն եր ի 
հետ, իսկ եկ եղ եց ին ստոր ադ ասվ ած էր 
պետ ությ ան ը: Եկ եղ եց ու հպատ ակ եցմ-
ան գործ ընթ աց ը սկսում է Լ եւ ոն 2-րդ 
Մ եծ ը: Նր ա կառ ավ արմ ան օր ոք կաթ ող-
իկ ոս ակ ան գահ ին իր ար հաջ որդ ել են 4 
կաթ ող իկ ոսն եր՝ Գր իգ որ 4-րդ Տղ ա, Գր-
իգ որ 5-րդ Ք ար ավ երժ, Գր իգ որ 6-րդ Ապ-
իր ատ եւ Հ ովհ անն ես 6-րդ Սս եց ի: Գր իգ-
որ Տղ ա կաթ ող իկ ոս ը բավ ակ ան հզոր 
անհ ատ ակ ան ությ ուն է եղ ել եւ փորձ ել է 
ինքն իշխ ան քաղ աք ակ ան ությ ուն վար ել:

12-րդ դ ար ի վերջ ին քառ որդ ում այնք-
ան են մեծ ան ում հոգ եւ որ ֆեոդ ալն եր ի 

հարստ ությ ունն ու հող այ ին տիր ույթն-
եր ը, որ պատմ իչ Սմբ ատ Սպ ար ապ ետ ը 
Գր իգ որ Տղ այ ին համ եմ ատ ում է արք-
ան եր ի հետ. «զկեանս իւր արք այ ակ-
երպ վար էր մեծ ամ եծ տիր իւք եւ առ ատ 
պարգ եւ օք26»: Կ իլ իկյ ան իշխ անն եր ը 
չէին կար ող հանդ ուրժ ել այս իր ավ-
իճ ակ ը: Նր անք ձգտում էին եկ եղ եց ու 
հպատ ակ եցմ ան հետ միաս ին ստան ալ 
նաեւ նրանց աջ ակց ությ ունն արտ աք-
ին քաղ աք ակ ան հարց եր ում: Եվ այսպ-
ես, Տղ ա կաթ ող իկ ոս ի մահվ ան ից հետ ո 
նրան հաջ որդ ում է Գր իգ որ 5-րդ Ք ար-
ավ երժ ը: Ն ա ոչ մի կերպ չի կար ող ան-
ում տեղ ավ որվ ել քաղ աք ակ ան այս գծի 
մեջ եւ բախմ ան մեջ է հայտնվ ում Լ եւ ոն 
2-րդի հետ:

Սմբ ատ պատմ իչ ը գրում է. «չհնազ-
անդ էր ամ են եց ուն, այլ ինքն իշխ ան-
ութ եամբ ուն էր զհայր ապ ետ ութ իւն»: Ի 
վերջ ո, նա  ձերբ ակ ալվ ում եւ սպանվ ում 
է: Նր ան գտնում են բերդ ի պար իսպն եր ի 
մոտ՝ անշնչ աց ած, մեջք ին էլ պար ան, 
այստ եղ ից էլ առ աջ աց ել է Ք ար ավ երժ 
ան ուն ը՝ ժայռ ից ցած գլորվ ած կամ գահ-
ընկ եց արվ ած: Ի դեպ, Գր իգ որ կաթ ող իկ-
ոս ը ձերբ ակ ալվ ել էր առ անց քննությ ան 
եւ եկ եղ եց ակ ան ժող ով ի: Կ ատ արվ ածն 
անն ախ ադ եպ էր հայ իր ակ ան ությ ան 
մեջ եւ վկայ ում է Լ եւ ոն 2-րդի անս ահմ-
ան իշխ ան ությ ան մաս ին:

Գր իգ որ 5-րդ Ք ար ավ երժ կաթ ող իկ-
ոս ին հաջ որդ եց Գր իգ որ 6-րդ Ապ իր-
ատ ը: Վ երջ ինս կաթ ող իկ ոս ընտրվ եց 
առ անց Հ այ աստ ան ի հոգ եւ որ ակ ան ությ-
ան կարծ իք ը հաշվ ի առն ել ու: Այս ինքն՝ 
Լ եւ ոն 2-րդին անհր աժ եշտ էր այնպ իս ի 
մի կաթ ող իկ ոս, որ ը հլու-հնազ անդ կիր-
ակ ան ացն ի արտ աք ին քաղ աք ակ ան-
ությ ան ոլ որտ ում արվ ած կրոն ակ ան 
փոխզ իջ ումն եր ը: Իսկ Հ այ աստ ան ի եպ-
իսկ ոպ ոսն եր ի եր աշխ ավ որ ած կաթ ող-
իկ ոս ը հաստ ատ ապ ես փոխզ իջ ումն եր ի 
չէր գնա: Այսպ իս ով՝ Լ եւ ոն 2-րդն ուն եր 
բաց արձ ակ իշխ ան ությ ուն, իսկ եկ եղ-
եց ին ստոր ադ ասվ ած էր արք այ ակ ան 
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Հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների տարանջատումը քրիստոնեության մեջ

իշխ ան ությ ան ը: Այս տար ակ երպ ը շար-
ուն ակվ ել է նաեւ հաջ որդ գահ ակ ալն եր ի 
օր ոք: Չն այ ած բազմ աթ իվ հակ աս ությ-
ունն եր ին եւ ճգնաժ ամ այ ին իր ավ իճ ակն-
եր ին եկ եղ եց ին ենթ ակ ա էր արք այ ին, 
իսկ տար անջ ատ ում ը դրսեւ որվ ում էր 
ներք աղ աք ակ ան հավ աս ար ակշռմ ան եւ 
փոխ ադ արձ սահմ ան ափ ակմ ան տրամ-
աբ ան ությ ան մեջ: Այսպ ես՝ եկ եղ եց ին 
Կ իլ իկ իայ ում եւ եկ եղ եց ին Մ եծ Հ այք ում 
բոլ որ ով ին տարբ եր կարգ ավ իճ ակն եր 
ուն եին:

Հ այտն ի է, որ Կ իլ իկյ ան Հ այ աստ ան ը 
մշակ ութ այ ին, իր ավ ակ ան եւ քաղ աք-
ակ ան տես անկյ ուն ից մեծ ապ ես կապվ-
ած էր Ֆր անս իակ ան թագ ավ որ ությ ան 
հետ, որտ եղ 13-րդ դ ար ի վերջ ին եւ 14-
րդ դ ար ի սկզբին աստ իճ ան աբ ար սկում 
է ազգ այ ին պետ ությ ան գաղ ափ ար ի 
սաղմն ավ որ ում ը: Վստ ահ աբ ար հենց 
այդ հոս անքն եր ի ազդ եց ությ ան տակ էր 
նաեւ Կ իլ իկյ ան Հ այ աստ ան ը: Այդ տեսլ-
ակ ան ը պարզ դրսեւ որվ ում էր հատկ-
ապ ես Սմբ ատ սպար ապ ետ ի Դ ատ-
աստ ան ագրք ի մեջ: Բ այց Կ իլ իկ իայ ի 
հայկ ակ ան պետ ությ ան ը վիճ ակվ ած չէր 
անցն ել այն ճան ապ արհ ով, որ ով անց ավ 
Ֆր անս իակ ան թագ ավ որ ությ ուն ը: Այն 
պետք է կործ անվ եր ներք ին երկպ առ ակ-
ությ ունն եր ից եւ մուս ուլմ անն եր ի հարվ-
ածն եր ից: Իսկ կաթ ող իկ ոս ակ ան աթ ոռ ը 
1441թ. տեղ ափ ոխվ ում է Էջմ իած ին, եւ 
այսպ իս ով վերջն ակ ան կառ ուցվ ածք 
է ստան ում «Հ այկ ակ ան Վ ատ իկ ան ի» 
աստվ ած ապ ետ ությ ուն ը: 
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Карпис Пашоян

Разделение духовных и светских 
властей в христианстве 

Данная статья относится к взаимоот-
ношениям государства и церкви в сред-
невековой армянской среде. Предмет 
рассуждения является достаточно ши-
роким и емким. Исходя из этого, был по-
ставлен вопрос выбора цели изучения 
не столько отдельных деталей истори-
ческих событий, сколько рассмотрение 
взаимоотношений государства и церкви 
в целом, в попытке получить, как моза-
ику, общую картину, путем комбинации 
различных фактов. Отдельно были про-
анализированы взаимоотношения госу-
дарства и церкви, как в Великой Арме-
нии, так и в Киликии. Были подчеркнуты 
особенности и различия в структурах и 
статусах церкви в этих двух различных 
средах. Невозможно составить полное 
представление об особенностях струк-
туры армянской апостольской церкви 
без проведения сравнительного анали-
за с другими христианскими системами. 

На основании этого были подвергнуты 
краткому анализу также взаимоотноше-
ния государства и церкви в средневеко-
вой Западной Европе и в византийской 
среде. А в целом, христианская рели-
гиозная система была сопоставлена с 
исламской религиозно-политической 
системой. 

Кarpis Pashoyan

Separation of Spiritual and Secular 
Authorities in Christianity

This article addresses the relationship 
between the state and the church in the 
medieval Armenian environment. The 
main subject of the discussion is quite wide 
and capacious. That is why the author in-
tends to study not so much the details of 
historical developments as the entire inter-
relationship between state and church—at-
tempting a comprehensive picture com-
bining different facts and facets like a mo-
saic. The study analyzes the relationship 
between the state and the church sepa-
rately in Greater Armenia and in Armenian 
Cilicia. The author points out peculiarities 
and differences of the church system and 
status in these two different environments. 
It is not possible to have the whole picture 
of the peculiarities of the structure of the 
Armenian Apostolic Church without com-
paring it with the other Christian systems. 
Thus, the relationship between the state 
and the church in Western Europe and in 
Byzantium is considered briefly as well. 
And on the whole, the Christian system is 
viewed in the comparative context of the 
religious-political system of Islam.
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МАНВЕЛ САРКИСЯН
Директор АЦСНИ

Истиннымпоражениемявляетсядо-
бровольноеотречениеотсвоихправ.

Джавахарлал Неру
 
В периоды радикальных глобальных 

политических перемен перед всеми на-
родами встает вопрос: какую стратегию 
выбрать, чтобы не только отвести от 
себя угрозы, но и максимально обра-
тить перемены в пользу обеспечения 
своих интересов? Как правило, харак-
тер сделанного выбора зависит от по-
литического мировосприятия народа – и 
потери, и успехи являются результатом 
того или иного выбора. Соответственно, 
степень рациональности или мифологи-
зированности национального политиче-
ского мировосприятия обретает судьбо-
носный смысл для народов.

Наблюдая за постигшими многие 
государства и народы катастрофы за 
период нынешнего этапа трансформа-
ций мирового порядка (начиная с 1985 
года), можно отметить ключевую при-
чину низкой степени рациональности 
мировосприятия – подверженность сте-

реотипам мышления периода «холодной 
войны». СССР, Югославия, Украина так 
и не смогли осознать то обстоятельство, 
что сформированный после второй ми-
ровой войны стабильный мировой поря-
док потерял свою эффективность в силу 
резкого изменения баланса сил в мире. 
Не было осознано то обстоятельство, 
что сформированные в период «холод-
ной войны» границы и международные 
институты, не могут быть защищены ни 
нормами международного права, ни на-
циональными интересами ключевых ми-
ровых держав. Не было осознано и то, 
что государства потеряли свои между-
народные роли, поскольку эти роли 
были предопределены самим характе-
ром мирового порядка.

В не менее сложном состоянии ока-
зались другие появившиеся на полити-
ческой карте мира новые государства. 
Первые политические элиты этих госу-
дарств не только проявили подвержен-
ность стереотипам мышления периода 
«холодной войны», но и быстро запута-
лись в сетях традиционной националь-
ной политической мифологии. Прояви-
лась также частичная или полная по-
литическая безграмотность этих элит, 
оказавшихся не способными понять 
элементарные основы международных 
отношений. Как при таком мировос-
приятии обеспечить независимое суще-
ствование своих государств (многие из 
которых оказались в конфликтных отно-
шениях со своими соседями, или просто 
развалились), мало кто знает.

Начавшаяся с 2011 года «арабская 
весна» очень быстро показала, что в 
мире начался пересмотр уже итогов 
первой мировой войны. Сформировав-
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шиеся в тот период государства Ближ-
него Востока начали распадаться под 
натиском политики западных держав. 
Одновременно, с этого момента нача-
ла проявлять себя другая тенденция: в 
той или иной степени парализовались 
или начали распадаться ключевые ин-
ституты мирового порядка – в 2011 году 
ОБСЕ на своем саммите в Астане не 
смогла принять даже план действий, а 
Европейский союз встал перед фактом 
целесообразности своего дальнейшего 
существования.

В любом случае, уже никто в мире не 
отрицает, что международные институ-
ты все больше вынуждены передавать 
свои функции политико-правовой регу-
ляции международным коалициям, фор-
мирующимся по той или иной проблеме 
и приверженным военно-политическим 
методам регуляции. Узаконенный в 
Хельсинском заключительном акте 
1975 году принцип прав человека стал 
основой политики смещения режимов 
и передела государств. Понятие «меж-
дународное сообщество» приобрело 
аморфный смысл. Таковы универсаль-
ные реалии периода перемен. И эти ре-
алии всегда создают для всех народов 
императив поиска путей жизнеобеспе-
чения в кризисных условиях.

 
НЕ ТАМ ИЩЕТСЯ СПАСИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА

Зачем нам понадобился в предисло-
вии к этой статье короткий обзор про-
блем переходных периодов? Ответ: по-
тому что в данной статье мы попытаем-
ся обосновать универсальную  причину 
успешности и безуспешности народов 
и государств в деле обеспечения своей 
жизнестойкости в периоды радикаль-
ных изменений мировых порядков. Как 
показывает история, многим не удается 
найти себя в таких условиях, что при-

водит к потерям и национальным ката-
строфам. А происходит это тогда, когда 
в национальном сознании полностью от-
сутствуют понятия, способные обеспе-
чить жизнеспособные свойства народа.

В этом смысле, осмелимся утверж-
дать, что указанные понятия сводятся 
к сфере Самоопределения[1] и Суве-
ренитета. В случае недопонимания на-
родом глубинной сути этих понятий, 
любые его действия, направленные 
на поиск спасительной силы ведут 
его только по пути потерь. Ибо не там 
ищется источник и ресурс силы. Само-
определение народа есть политический 
выбор в условиях универсальной не-
определенности. «Именно самоопре-
деление человека и его сообществ во 
взаимодействии с объективным миром 
вещей и явлений творит обстоятельства 
и отношения, которые представляют со-
бой объективно-субъективные и идеаль-
но-материальные результаты данного 
взаимодействия. Результаты, которые 
творят историю»[2].

Здесь открытий не нужно: сам акт 
самоопределения есть метод превра-
щения народа в политическую нацию – 
политическую единицу, выбирающую и 
заявляющую свою стратегическую цель, 
права, ценности и принципы. И самым 
главным здесь является то, что, Сувере-
нитет, сформированный Самоопреде-
лением, порождает источник и доста-
точный ресурс Силы нации, способный 
обеспечить ее жизнеспособность и 
жизнестойкость. Такой ресурс форми-
руется из отношений «с объективным 
миром вещей и явлений», поскольку 
самоопределившийся субъект очень бы-
стро получает роль в международных 
отношениях – роль, которая вынуждает 
всех считаться с ним. Зарождающийся 
субъект изначально делит на части «от-
рицательное» и «положительное» от-
ношение к себе, тем самым, обеспечив 



25

Сила самоопределения. Был ли предопределен геноцид армян в Османской империи?

баланс сил вокруг себя и, тем самым, 
обеспечив свою независимость.

Как видим, не совсем легко понять 
логику связи Самоопределения и Силы 
(жизнеспособности и жизнестойкости) 
самоопределившегося субъекта. Ведь 
на практике, обычно самоопределяется 
находящийся в кризисе субъект. Имен-
но не понимание этой логики очень ча-
сто порождает страх от Самоопределе-
ния – в таком акте многими усматрива-
ется вызов «объективному миру вещей и 
явлений» и источник зарождения угроз 
своему существованию. Поэтому, чаще, 
мы встречаемся со склонностью к отка-
зу от Самоопределения и Суверенитета, 
и неосознанной склонности субъекта 
искать силу вне себя. Как правило, по-
следняя склонность и порождает че-
реду деструкций, что мы наблюдаем в 
истории многих народов и государств. 
Но правильных выводов из этого обычно 
не делается – безуспешность и увязы-
вается обычно с отсутствием «сильных 
покровителей».

Аргументации приведенных утверж-
дений и будут посвящены дальнейшие 
рассуждения в этой статье. Как ка-
жется, нет более актуальной темы, по 
крайней мере, для армянского народа, 
подвергнувшегося национальной ката-
строфе в результате глобальных пере-
мен периода Первой мировой войны 
1914-18 годов, а также, находящегося 
в сложных условиях в наши дни. Как 
история падения Османской империи, 
так и период демонтажа СССР в 1991 
году, нагляднее всего демонстрируют 
примеры эффективности и неэффек-
тивности национальных проектов вовле-
ченных в кризисные условия народов. 
Анализ ряда аспектов этой истории 
дает хорошую возможность для харак-
теристики и понимания как фенома Са-
моопределения, так и феномена отказа 
от Самоопределения.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОБРО-
ВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРАВ     

Бегло пройдемся по фактам и логике 
действия армянского народа в период 
трансформаций СССР. Строительство 
независимой государственности в Ар-
мении в период демонтажа СССР про-
исходило в крайне противоречивой иде-
ологической обстановке. Еще не успев 
оценить смысл начавшейся в СССР 
политики «Перестройки» армянский 
народ встретился с фактом самоопре-
деления народа Нагорно-Карабахской 
автономной области (НКАО), выражаю-
щийся в требовании воссоединения об-
ласти с Армянской ССР. На протяжении 
двух лет (1988-1989гг.) в среде народа 
кристаллизовывался процесс всеобще-
го самоопределения, выражающийся 
в стройном алгоритме политико-право-
вых действий. К массовым действиям 
народа очень быстро присоединились 
и тогдашние коммунистические власти. 
Союзные власти, в свою очередь, воору-
жились практикой репрессий.

Поддержав в 1988 году решение 
НКАО о воссоединении с АРМ. ССР 
посредством решения Верховного Со-
вета (решение от 15 июня 1988 года), 
руководство Армении решилось на акт 
выдвижения этой проблемы перед со-
юзным Центром. Естественно, Центр 
остался непоколебим. И здесь мы име-
ем дело с имевшим место стратегически 
важным выбором армянского народа. 
1989 год ознаменовался появлением 
акта о воссоединении Армянской ССР и 
НКАО (совместное решение Верховного 
Совета АРМ. ССР и Национального со-
вета НКАО о воссоединении АРМ. ССР 
и НКАО от 1 декабря 1989 года). Этот 
акт можно оценить как классический 
акт Самоопределения, выразившегося 
в мирном неподчинении действиям Со-
юзного Центра и создавшего 28 ноября 
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1989  в НКАО так называемый  Орга-
низационный комитет, подчиненный ЦК 
Компартии Азербайджана (Оргкомитет). 
Власти СССР пошли на беспрецедент-
ный шаг – ликвидацию органов власти в 
области и введение режима чрезвычай-
ного положения. Позднее мы вернемся 
к этой теме, оценив суть действий на-
селения НКАО в этой ситуации.

Сейчас же, остановимся на другом 
аспекте: политической трансформа-
ции Армении в последующие два года 
(1990-91гг.). Здесь, логика политиче-
ских событий менялась по мере наме-
чающейся дезинтеграции СССР. При-
шедшие в АРМ. ССР власти лидеры на-
родного движения (партия Армянское 
общенациональное движение – АОД) в 
августе 1990 года приняли Декларацию 
о начале строительства независимого 
государства, где территорией государ-
ства Республика Армения (РА) была 
указана территория, объединенная ре-
шением 1 декабря 1989 года страны. 
До этого, в прошедших парламентских 
выборах участвовала и НКАО. Однако 
стратегия государственного строитель-
ства была в корне изменена в Республи-
ке Армения, когда 21 сентября 1991 
года референдум о независимости был 
проведен лишь на территории бывшей 
АРМ. ССР. Новые власти Республики 
Армения, фактически отказались от 
решения 1989 года. Нагорный Карабах 
10 декабря провел отдельный рефе-
рендум о независимости, а до этого, 2 
сентября 1991 году продекларировал 
Нагорно-Карабахскую Республику. Да-
лее, новый подход властей Республики 
Армения еще более конкретизировался. 
21 декабря 1991 года, в рамках право-
вых документов сформированного на 
постсоветской территории Союза Не-
зависимых Государств (СНГ), Республи-
ка Армения признала[3] суверенитет и 
существующие границы всех его участ-

ников, в том числе, новообразованной 
Азербайджанской республики, не при-
знав независимость НКР. 

Фактически, Республика Армения не 
только отказалась от стратегии строи-
тельства объединенного государства, 
но и от признания независимости НКР, 
фактически отдав юридическое право 
на НКР Азербайджану. В обиход госу-
дарственной политики вошел принцип: 
оградить Республику Армения от любой 
политико-правовой ответственности за 
проблемы, выходящие за рамки гра-
ниц бывшей АРМ. ССР. Однако приме-
чательно то, что после проведения 21 
сентября 1991 года референдума о не-
зависимости и объявления Республики 
Армения независимым государством, 
специальной Декларации о государ-
ственной независимости по этому по-
воду Республика Армения не приняла, 
сославшись на то, что таковой является 
Декларация от 1990 года. Это обстоя-
тельство размыло политико-правовую 
модель Республики Армения. Размыло и 
логику государственной политики. 

Скорее всего, от принципа строи-
тельства независимого государства на 
основе Самоопределения, страна пе-
решла на принцип «независимость по 
согласованию». Речь идет о придании 
приоритета согласованным с Россией 
действиям, где отметались любые дей-
ствия, по которым нет согласия России. 
Тем самым, в государственной политике 
появилась тенденция добровольного от-
каза от прав в угоду согласованной без-
опасности. Но жизнь тут же продемон-
стрировала иррационализм такой поли-
тической философии – ведь, признав в 
рамках СНГ суверенитет и существую-
щие границы Азербайджана, Армения, 
в том числе, признала права последнего 
на законное применение силы против 
НКР. Это важнейшее обстоятельство не 
было осознано. Такая сила Азербайд-
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жаном была применена незамедлитель-
но, что привело к кровопролитной войне 
1992-94 годов. Согласованные с Росси-
ей действия не оградили страну от во-
йны. А заявленная в этот период страте-
гия нормализации отношений с Турцией 
так и осталась декларацией.

* * *
Спустя четверть века с момента опи-

сываемых выше событий, политико-пра-
вовые реалии армянской государствен-
ности в лице двух государственных об-
разований – РА и НКР – обрели сложные 
и противоречивые формы. Республика 
Армения оказалась стесненной систе-
мой навязанных Россией договоров как 
в области безопасности, так и в финан-
сово-экономической сфере. С 1993 
года Турция держит границу с Арме-
нией заблокированной. Эту границу ох-
раняют российские пограничники, а на 
территории страны узаконено пребыва-
ние российской военной базы. Одновре-
менно, НКР закрепила контролируемую 
ею территорию собственной Консти-
туцией и отказалась допустить на эту 
территорию внешние войска. Пробле-
мой НКР уже более двадцати пяти лет 
занимается международная структура 
– Минская группа ОБСЕ. Режим пере-
мирия удерживается на основе баланса 
военных сил РА, НКР и Азербайджана. 
Тем не менее, в настоящее время мы 
имеем дело с неразрешимой и доста-
точно опасной ситуацией, связанной с 
характером «статус-кво» в Арцахе. Суть 
его сводится к тому, что территория, 
закрепленная Конституцией Арцаха, 
международно признана за Азербайд-
жаном. Изначальное игнорирование в 
армянской политике правовых аспектов 
государственного строительства не мог-
ло не привести к подобным сложностям. 

Если подытожить сделанные рас-
суждения, то необходимо признать, что 

должны быть серьезные основания для 
имевшего места подхода к принятию 
решений, принятых на заре формиро-
вания армянской государственности. 
Какое-либо объяснение такая полити-
ка Республики Армении получает, если 
учесть, что начиная с 1991 года за клю-
чевую  стратегию независимой Армении 
была принята стратегия примирения 
с Турцией и Азербайджаном на осно-
ве концепции «мир любой ценой». При 
этом можно заметить, что руководство 
страны демонстративно отказалось от 
политики Самоопределения и полного 
Суверенитета в вопросах обеспечения 
безопасности. Ценность понятия Само-
определение  не была осознана. Соот-
ветственно, надежды на обеспечение 
безопасности и развития новообра-
зованного государства увязывались с 
иными понятиями и факторами. Понят-
но, что эти понятия надо искать за рам-
ками философии Самоопределения. 
Как было отмечено выше, на вооруже-
ние была взята концепция «независи
мость по согласованию». В чем причина 
укоренения такого подхода, попробуем 
прояснить в дальнейших рассуждениях.

 
ДИКТАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ГРУЗА ИСТОРИИ

Из приведенных выше рассуждений 
должно быть ясным, что надежды на 
обеспечение безопасности и развития 
новообразованной  армянской государ-
ственности «философии согласования» 
изначально увязывались с международ-
ным сообществом. При этом у руковод-
ства Армении имелось своеобразное 
представление об этом сообществе.  

Поскольку государственная полити-
ка новой политической элиты Армении 
изначально строилась в условиях до-
минирования фактора Самоопределе-
ния Нагорного Карабаха, стратегия и 
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ключевые тезисы[4] внешней политики 
исходили из этого обстоятельства. В 
обобщенном виде, эту стратегию можно 
представить в следующей форме: «си-
туация с Нагорным Карабахом противо-
речит миропорядку. Соответственно, 
надо подчиниться требованиям, вы-
ражающим волю этого миропорядка 
ООН и ОБСЕ. Это является единствен-
ной стратегической задачей Армении. 
Наше принятие их требований разрешит 
конфликт и тогда можно достичь глав-
ной стратегической цели – примирения 
с Турцией и Азербайджаном. Особо 
трепетное отношение необходимо про-
являть по отношению к России».

В этом подходе нас должен интересо-
вать один важный аспект: изначальная 
несомненная убежденность в том, что 
страны-субъекты международных от-
ношений не имеют возможности влиять 
на позиции тех, кто выступает от име-
ни «миропорядка» – позицию междуна-
родных инстанций. То есть, суверенные 
решения и действия стран не являются 
фактором воздействия на миропорядок. 
Кроме того, уверенность в том, что по-
зиции международного сообщества вы-
рабатываются исключительно на основе 
правил миропорядка – международного 
права. 

Но откуда в политическом мировос-
приятии армянской элиты утвердился 
«страх миропорядка» в лице «междуна-
родных инстанций», а на деле – в лице 
влиятельных держав? А также: отку-
да идет уверенность в невозможности 
субъекта повлиять на позицию влия
тельных держав? Почему добровольный 
отказ от прав в угоду миропорядка усма-
тривается как высшее выражение раци-
онализма? Опять же подчеркнем, что-то 
очень значимое должно отсутствовать 
в системе мировосприятия, чтобы под 
диктатом «миропорядка» идти по пути 
отказа от прав во имя спасения (мира 

любой ценой). Проблема здесь в том, 
что любой интересующийся междуна-
родными отношениями и проблемами 
миропорядка человек знает, что между-
народные отношения основываются на 
национальных интересах, балансе сил и 
международном праве. Соответственно, 
на этих же трех китах основан миропо-
рядок. То есть, правовая фетишизация 
миропорядка всегда сомнительна, тем 
более, в период глобальных изменений 
мирового порядка. Кроме того, непони-
мание роли суверенного субъекта в си-
стеме баланса сил может окончательно 
запутать народ в тисках международ-
ных процессов. 

Ответ на эти вопросы предельно ясен: 
феномену формирования суверенной 
стратегии посредством самоопределе-
ния в международной политике не при-
дается никакой позитивной роли[5]. Бо-
лее того, в этом феномене усматривает-
ся лишь угроза безопасности и самому 
существованию государства. Такова 
политическая философия армянской 
государственности. И эта философия 
уже привела к невосполнимым потерям 
суверенных прав армянского государ-
ства и создала нарастающие угрозы 
безопасности. Тем не менее, никаких 
попыток пересмотра практикуемых в 
армянской политике подходов не заме-
чается. Тому должно быть объяснение. 

 
СТРАХ ИСТОРИИ   

Истоки формирования политических 
убеждений сегодняшнего дня целесоо-
бразно поискать в истории. Для пере-
жившего физическое уничтожение 
(Геноцид 1915-20 годов) армянского 
народа проблема физического выжи-
вания за последнее столетие не могла 
не быть приоритетной. К тому же, со-
временные представления об угрозах 
физического уничтожения, а также, о 
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национальной  безопасности, не могли 
не сформироваться под воздействием 
факта имевшего место геноцида. Сами 
реалии периода геноцида, а также, сде-
ланные после него различные выводы, 
не могли не выработать специфическую 
систему мировосприятия. Эта специфи-
ка является результатом своеобразного 
психологического состояния, формиру-
ющегося под воздействием такого по-
нятия как «синдром геноцида». Иного 
и не могло быть, поскольку такая мас-
штабная национальная катастрофа не 
могла не оставить глубокий след в пси-
хологии последующих поколений армян. 
Страх истории, вообще, является опре-
деляющим фактором в сознании многих 
народов, переживших этапы националь-
ных катастроф. «Синдром страха исто-
рии» отчетливо проявляется в сознании 
многих народов, таких как турки, нем-
цы, японцы и другие. Освобождение от 
диктата такого синдрома – дело не из 
легких. 

Ненависть от бессилия, обида на 
судьбу, абстрактное чувство вины перед 
миром вещей и явлений, мания неми-
нуемого возмездия за свои действия, 
демонизация мнимого или реального 
противника (в частности – страх от ми-
ровых держав), страх войны и стремле-
ние к миру любой ценой, стремление 
смириться перед сильными – все эти по-
нятия являются выражением «синдрома 
страха истории», формируя неадекват-
ные представления и действия многих 
поколений людей. Порою, суждения и 
действия людей обретают самоуничто-
жающий характер. Люди стремятся ос-
вободиться от любых своих стремлений, 
усматривая в них угрозу своему физи-
ческому выживанию. Любые попытки 
осмысления своей истории и своих на-
циональных реалий вырождаются лишь 
в перманентные попытки оправдания 
своих национальных неурядиц. А лю-

бые успехи в реальной жизни (тем бо-
лее, победы над реальным противником) 
порождают чувство страха перед аб-
страктным возмездием. 

Трудно отрицать, что многие из этих 
чувств глубоко укоренены в сознании 
нынешнего поколения армян. Казалось, 
мощное движение за справедливость и 
победа в карабахской войне 1991-94 
годах, могли стать для армянского на-
рода значительным фактором в деле 
преодоления «синдрома геноцида» (как 
локального проявления синдрома стра-
ха истории). Однако, как наблюдения 
за дискурсом периода этой войны, так 
и живучий поныне дискурс о безопас-
ности по формуле «Мир любой ценой», 
«Мир ценой суверенитета», свидетель-
ствуют об устойчивой укорененности 
в общественном сознании, по крайней 
мере, «чувства вины», а также, «мания 
возмездия». Даже можно утверждать, 
что победа в карабахской войне не-
сколько усилила эти чувства в сознании 
многих людей. То есть, мы имеем дело 
с вполне своеобразным мировосприяти-
ем. 

Здесь необходимо уточнить, что до-
статочно распространенная философия 
«мести туркам» и отказа от мира с тур-
ками (так называемая «революционная» 
философия (Ай Дат), никоим образом 
не свидетельствует о факте наличия у 
армян иного мировосприятия. Политика 
Требования к миру восстановить спра-
ведливость («պահանջատիրութիւն» 
по арм.), настрой идти на осознанную 
смерть «во имя свободы» («Свобода или 
смерть»), отражают все то же психоло-
гическое состояние, продиктованное 
«синдромом геноцида» – в данном слу-
чае, ощущение бессилия. Можно смело 
утверждать, что и политика Отказа от 
прав во имя спасения, и политика Тре-
бований к миру – базируются на одной и 
той же ложной философской субстан-
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ции, выражающейся следующей пара-
дигмой: 

- «Сила рождает право – мы слабы – 
мир против нас и несправедлив – мы не 
можем бороться со всем миром – мы не 
имеем покровителей». 

Различны лишь выводы (естественно, 
такие же ложные) из этих убеждений. 
Считается, что «мир не справедлив, а 
наша справедливость это «брошенная 
миру перчатка». Вывод: или смиряем-
ся с реалиями, или уходим из этого не-
справедливого мира в неравной борьбе. 
Интересно лишь то, что имеющие одно и 
то же мировосприятие контингенты лю-
дей более столетия продолжают эту пу-
бличную полемику, обвиняя друг друга 
в «предательстве нации». Субстанция 
укоренившейся философии под сомне-
ние не ставится. Возможности объек-
тивного существования какой-либо иной 
философии, способной обеспечить га-
рантированные жизнеспособные свой-
ства народа, в сложившихся реалиях не 
усматривается. 

Описанное видение себя и мира не 
могло сформироваться за короткий пе-
риод. Достаточно просмотреть факты 
истории и историографические мате-
риалы, чтобы убедиться в том, что по-
добное мировосприятие и указанная 
полемика существовали и до Геноцида 
1915 года. Эта трагедия лишь довела их 
до болезненного синдрома. Тогда ста-
новится понятным, что формирование 
действий народа в атмосфере такой по-
лемики не могло не приводить к перма-
нентным деструкциям. Деструкции сами 
стимулировались основанной на этой 
полемике действиях различных обще-
ственных групп. В результате, одни уми-
рали в противостоянии – другие унич-
тожались без сопротивления. Геноцид 
1915 года – апофеоз описанного миро-
воззрения и порожденных им действий. 
Надо признать, что описанное мировоз-

зрение само по себе делает существо-
вание народа невозможным в условиях 
любых объективных политических пере-
мен. Любые реакции на такие перемены 
приводят к смертоносному результату, 
поскольку делают народ помехой и, со-
ответственно, мишенью международных 
политических процессов.

 
ГДЕ ВЫХОД ИЗ ЛОЖНЫХ УБЕЖ-

ДЕНИЙ? БЫЛ ЛИ НЕИЗБЕЖЕН ГЕ-
НОЦИД 1915 ГОДА?

Так в чем же заключается иная фи-
лософия жизнеспособности и жизне-
стойкости?  Ответ все тот же: в овла-
дении технологией Самоопределения. 
Тогда, какие обстоятельства и отноше
ния может сотворить та или иная форма 
самоопределения во взаимодействии с 
объективным миром вещей и явлений? В 
данном случае, нас интересуют, в пер-
вую очередь, обстоятельства и отноше-
ния, содействующие  реализации стра-
тегической цели самоопределившегося 
сообщества, в частности, придающие 
Силу самоопределившемуся субъекту. 
Повторимся, что именно данный аспект 
мира политики наиболее трудно распоз-
наваем, что и является причиной прене-
брежительного отношения к феномену 
Самоопределения. А результаты такого 
пренебрежения всегда плачевны. 

Лучшим путем поиска ответа на по-
ставленный вопрос является экскурс к 
периоду распада Османской империи и 
национальной катастрофы армян (Гено-
цида 1915-20-ых годов). Конкретно, нас 
интересует та или иная форма выбора 
армянского и турецкого народов, спо-
собная сотворить обстоятельства и от
ношения, содействующие  реализации 
целей самоопределившегося сообще-
ства. С этой целью приведем две наи-
более рациональные оценки возникшей 
для армянского народа ситуации в усло-



31

Сила самоопределения. Был ли предопределен геноцид армян в Османской империи?

виях распада Османской империи. Опи-
сываемый период интересен тем, что 
при его анализе можно говорить о про-
блемах, имеющих судьбоносный харак-
тер для народа. В частности, есть воз-
можность оценить характер поведения 
народа и его фактический результат. 

Приведем две компетентные оценки. 
Знаток рассматриваемой темы – первый 
президент Республики Армения Левон 
Тер-Петросян, дает следующую всеоб-
щую характеристику[6] возникшей для 
армянского народа проблемы и законо-
мерности ее результата: 

«Геноцид армян – исключительно по-
литическая программа, продиктованная 
конкретными государственными инте-
ресами Османской империи. После ос-
вобождения балканских народов, для 
Турции стало ясным, что еще одна во-
йна, и она потеряет и Армению. Един-
ственным способом для  избегания это-
го, являлось физическое истребление  
армянского народа. ... Европейские 
державы своим несогласованным вме-
шательством в ситуацию создали пря-
мую угрозу для физического существо-
вания армянского народа. ... Трудно не 
признаться, что в этой борьбе на смерть 
армяне изначально были обречены на 
уничтожение, тем более что у армян 
явно отсутствовала даже осознанность 
наличия такой программы». 

Практически, ту же характеристи-
ку[7] дает известный армянский дея-
тель, свидетель и активный деятель опи-
сываемого периода, Шаан Натали: 

«... Война армян с турка-
ми была неизбежной. ... Чего мы 
хотели достичь в этой войне? 
- Быть свободными, быть хозяевами сво-
его труда, жить с честью и развиваться 
в соответствии с нашими националь-
ными ценностями. ... Не мы первые по-
знакомили турок с этими лозунгами. С 
ними еще до нас своей цели достигли 

греки, сербы, болгары, румыны. ... Турок 
постиг смысл этой борьбы за существо-
вание, ставшей борьбой и за его суще-
ствование тоже. ... Если турки в резуль-
тате восстаний и освободительных войн 
греков, сербов, болгар и румын потеря-
ли огромные территории и миллионы на-
селения, то они и многому научились. А 
научились они страшной для нас вещи, 
ставшей главным их оружием в войне с 
нами (имеется в виду стратегия физиче-
ского истребления – авт.). ... Турки пош-
ли по верному пути создания турецкой 
нации. ... В политике руководствуются 
только законом. ... Абдулгамид, выре-
зая тысячи людей, уничтожая целые 
области и насильно заставляя нас ста-
новиться туркоязычными ... младотурки, 
вырезав миллионы, последовательными 
действиями своими создали турецкую 
нацию и доказали, что в полной мере 
овладели этой наукой. Не отрицая вовсе 
ни вины чужой, ни их ответственности 
за нашу трагедию, дважды, трижды по-
вторяем: чем больше мы будем связы-
вать свои надежды с чужими дядями, 
кто бы они ни были, тем меньше мы име-
ем права говорить об ответственности, 
и наоборот. В понимании этого крайне 
важного принципа турки оказались на-
много умнее нас, армян. В применении 
этого принципа – одна из главных при-
чин их победы, а нашего поражения. 
Потому что этот принцип, независимо от 
всего, не только сделал турка представ-
ляющим ценность в глазах внешнего 
мира, но и сделал возможным рождение 
в его утробе Мустафы Кемаля». 

Обе приведенные выше оценки иден-
тичны в том, что распад Османской 
империи создал неразрешимую про-
блему для армянского народа. То есть, 
утверждается, что факт уничтожения 
народа под натиском складывающихся 
тогда обстоятельств, был предопреде-
лен. Иные имеющиеся в историографии 
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оценки мало чем отличаются от вы-
шеприведенных. Главным аргументом 
авторов такого мнения является тезис 
об отсутствии у армянского народа до-
статочных политических качеств для 
осмысления этих обстоятельств, и тем 
более, для осуществления рациональ-
ного выбора в целях не только физи-
ческого сохранения, но и реализации 
какой-либо позитивной национальной 
программы. 

Мы можем согласиться лишь с тем 
фактом, что в описываемой истории не 
произошло той эффективной формы 
всеобщего самоопределения (в смысле 
всеобщего стратегически выверенного  
выбора) армянского (да и многих иных 
уничтоженных сообществ империи) «во 
взаимодействии с объективным миром 
вещей и явлений, что могло бы сотво-
рить обстоятельства и отношения, пред-
ставляющие собой результаты данного 
взаимодействия. Результаты, которые 
смогли бы сотворить иной ход истории. 

Одновременно, многочисленные све-
дения и исследования говорят о том, 
что отдельные части и структуры армян-
ского народа пытались выработать раз-
личные позиции и модели поведения, 
способные противостоять экспансии 
зарождающихся в условиях распада Ос-
манской империи деструктивных явле-
ний и процессов. Короткое знакомство 
с этими позициями само по себе спо-
собно прояснить многое из интересую-
щих нас вопросов. Эти позиции можно 
разделить по следующей схеме: 

А. Приверженность армянских сил 
идее Османской конституции и ведение 
координированной с турецкими партия-
ми политики по внутреннему реформи-
рованию страны. Сюда же вписывается 
приверженность идее апелляции к ев-
ропейским державам в деле содействия 
реформам. Мысль о том, что необходи-
мо быть прилежными гражданами, по-

своему убеждала многих – в этом усма-
тривалась гарантия от агрессии турок. 
Такая политика по-разному проводи-
лась армянскими партиями Дашнакцу-
тюн и Гнчак вплоть до 1913 года (под-
держивая то антисултанский переворот 
младотурков, то переворот оппозиции 
против младотурков). Все это заверши-
лось, когда партия Иттихад осуществи-
ла очередной переворот в стране[8] и 
поставила армянский народ и его пар-
тии «вне закона». Идентичная линия 
поведения армян наблюдается в пери-
од начала первой мировой войны, ког-
да требовалось определиться по части 
отношения армян к формату участия в 
войне. Османские армяне участвовали 
в мобилизации 1914 года и пополнили 
ряды османской армии. Эта позиция 
преследовала цель сохранить армяно-
турецкую солидарность и отвести угро-
зу притеснений со стороны правитель-
ства[9]; 

Б. Увязывание надежд с российской 
политикой и поражением Османской 
империи в войне. Ярким проявлением 
этой позиции является решение партии 
Дашнакцутюн свернуть  активную де-
ятельность на территории Османской 
империи после младотурецкого пере-
ворота 1913 года и участвовать в про-
цессах на территории России. Другим 
проявлением того же подхода является 
февральское восстание 1915 года в 
Ване, где надежды на успех увязыва-
лись с планами России; 

В. приверженность идее самооборо-
ны. В различные периоды такой подход 
проявил себя в разрозненной форме. 
Такая приверженность, скорее всего, 
была результатом бессилия перед по-
литическими процессами – смысл само-
обороны без политической цели так и 
остался непонятным. 

Во всех случаях идея всеобщего по-
литического самоопределения никак 
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не проявила себя. Никто не усматривал 
в идее объявления и построения неза-
висимого государства какого-либо спа-
сительного смысла. Наоборот, проявил 
себя дружный отказ от этой идеи даже 
со стороны партий, изначально пре-
следовавших такую цель. Если и была 
такая идея, то возможность получения 
такого государства усматривалась ис-
ключительно в рамках идеи содействия 
со стороны мировых держав. То есть 
– не посредством самоопределения, а 
посредством внешнего принуждения по 
отношению к Османской империи. Идеи 
восстания и самообороны существовали 
и осуществлялись локально вне связи с 
идеей политического самоопределения. 
В итоге, все формы выбора и основан-
ные на них модели поведения не только 
не оправдали себя, но и сделали на-
род беспомощным[10] перед чудовищ-
ной программой турок по истреблению 
армян в 1915 году. Узурпировавшими 
государство младотурками целый зако-
нопослушный народ был обвинен в «го-
сударственной измене» и уничтожен. 

Изначально поднимая в данной ста-
тье тему самоопределения, мы, в част-
ности,  преследовали цель показать су-
тевую причину национальной катастро-
фы армянского народа в период рас-
пада Османской империи. Такая ката-
строфа была необратимой, поскольку в 
национальном сознании отсутствовала 
идея политического самоопределения. 
Имеющиеся в арсенале армян абстракт-
ные идеи о восстании, о помощи дер-
жав, о самообороне, об успехе в итоге 
насильственного распада империи, не 
могли приобрести какого-либо позитив-
ного смысла, если не было понимания 
судьбоносного спасительного смысла 
идеи формирования суверенного наци-
онального фактора путем  самоопреде-
ления. Небылопониманиятого,чтов
условияхраспадасуществующейпо-

литической единицы единственным
универсальным методом самосохра-
нения и политического становления
являетсяформированиеновойполи-
тическойсувереннойединицыпутем
самоопределения. Эту «тайну» суж-
дено было понять лишь одному народу 
империи – туркам. Они же и смогли не 
только выйти из тотального кризиса, но 
и, создать нацию и государство.    Ар-
мянская же политическая мысль даже 
на протяжении последующих десяти-
летий не смогла осознать указанное 
обстоятельство. Даже, пытаясь понять 
причины многих неудач первой Респу-
блики Армения (1918-20гг.), не было 
осознано, что принцип отказа от прав в 
пользу выживания показал свою истин-
ную разрушительную сущность. Наобо-
рот, укоренилось убеждение в том, что 
все потери были результатом того, что 
армяне хотели максимума. 

И это не случайно: лишенные на про-
тяжении четыреста лет условий для 
проявления политической деятельно-
сти, османские армяне не могли вла-
деть тайнами обладания политической 
силой. Мы еще остановимся на этом 
аспекте в дальнейших рассуждениях.

 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ТУРКОВ  

То, что турки обладали таким по-
литическим мировосприятием, можно 
убедиться на тех действиях, которые 
они проявили после того, как их по-
стигла своя национальная катастрофа 
в результате поражения в первой миро-
вой войне. История движения Кемаля 
Ататюрка 1919-21 годов может стать 
образцовой темой для изучения клас-
сического примера Самоопределения, 
продемонстрировав, как можно сотво-
рить обстоятельства и отношения, кото-
рые смогут породить иной ход истории 
вопреки всему миру. 
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Воспользовавшись исключительно 
хрестоматийными данными[11], коротко 
опишем эти действия, сконцентрировав 
внимание на главном вопросе: откуда 
появляется ресурс силы (как рождается 
сила) при самоопределении народа.

После оккупации Константинопо-
ля (ноябрь 1918 года) войсками Антан-
ты и подписания полной капитуляции, 
победившие державы заставили султа-
на приступить к планомерному разору-
жению и расформированию Османской 
армии.  В декабре 1918 года султан 
распустил палату депутатов, затем вла-
сти закрыли политические и обществен-
ные организации, союзы и клубы, а так-
же некоторые научно-просветительские 
общества, запретили любые митинги 
и собрания, ввели строгую цензуру в 
прессе. Черноморские проливы и ма-
рионеточное правительство султана 
оказались под полным контролем побе-
дителей. Полиция и жандармерия Стам-
була перешли под начало британского 
генерала, который командовал союзным 
гарнизоном в османской столице.

Далее, на территории империи выса-
дились войска других государств. Стра-
на была в хаосе  ввиду наплыва сюда по-
токов сотен тысяч беженцев с Балкан, а 
также, зародившихся вооруженных банд 
из солдат распущенной армии. Державы 
вынашивали планы полного расчлене-
ния империи. Сложилась ситуация, при 
которой турки могли сказать: «мир про-
тив нас». Однако, как показало время, 
турков это мало смутило. 19 мая 1919 
года влиятельный генерал Мустафа Ке-
маль, отказавшись от планов роспуска 
армии, в качестве инспектора 9-й армии 
прибыл в Самсун. 22 июня 1919 года в 
Амасье Кемаль обнародовал циркуляр 
(Amasya Genelgesi), который гласил, что 
независимость страны находится под 
угрозой, а также объявлял созыв депу-
татов на Сивасский конгресс.

8 июля 1919 года Кемаль уволился из 
османской армии. 23 июля – 7 августа 
1919 года в Эрзеруме состоялся съезд 
(Erzurum Kongresi) шести восточных ви-
лайетов империи, за которым последо-
вал Сивасский конгресс, проведённый с 
4 по 11 сентября 1919 года. Мустафа 
Кемаль, обеспечивший созыв и работу 
этих конгрессов, таким образом, опре-
делил пути «спасения отчизны». Сул-
танское правительство пыталось этому 
противодействовать, и 3 сентября 1919 
года был издан указ об аресте Муста-
фы Кемаля. Однако у того уже хватало 
сторонников, чтобы противодействовать 
выполнению этого указа. 27 декабря 
1919 года Мустафу Кемаля с ликовани-
ем встретили жители Ангоры.

12 января 1920 года в Стамбуле со-
стоялось открытие сессии новоизбран-
ной палаты депутатов, большинство 
мест в которой получили сторонники 
Кемаля. 23 февраля на рейде столицы 
появилась британская эскадра, 2 мар-
та ушло в отставку правительство, а 10 
марта британские военные власти нача-
ли аресты среди наиболее активных де-
путатов-националистов. В ночь с 15 на 
16 марта 1920 года отряды британской 
морской пехоты заняли все правитель-
ственные здания.

После роспуска османского парла-
мента (16 марта 1920 года) Кемаль 
созвал в Ангоре собственный парла-
мент — Великое Национальное Собра-
ние Турции (ВНСТ), первое заседание 
которого открылось 23 апреля 1920 
года. Сам Кемаль был избран предсе-
дателем парламента и главой прави-
тельства Великого Национального Со-
брания, которое тогда не признавалось 
ни одной из держав. 29 апреля Вели-
кое Национальное Собрание приняло 
закон, приговаривающий к смертной 
казни любого, кто усомнится в его ле-
гитимности. В ответ на это султанское 
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правительство в Стамбуле 1 мая издало 
указ, приговаривающий к смерти Муста-
фу Кемаля и его сторонников.

Основной непосредственной задачей 
кемалистов была борьба с армянами на 
северо-востоке, с греками — на западе, 
а также — с оккупацией Антантой тер-
риторий империи и сохранявшимся де-
факто режимом капитуляций.

7 июня 1920 года ангорское прави-
тельство объявило недействительными 
все прежние договоры Османской им-
перии. Кроме того, правительство ВНСТ 
отвергло и в конечном итоге, путём во-
енных действий, сорвало ратификацию 
подписанного 10 августа 1920 года 
между султанским правительством и 
странами Антанты Севрского догово-
ра, который они считали несправедли-
вым в отношении турецкого населения 
империи. Воспользовавшись ситуаци-
ей, когда предусмотренный договором 
международный судебный механизм 
не был создан, кемалисты захватили 
заложников из числа британских воен-
нослужащих и стали обменивать их на 
членов младотурецкого правительства и 
других лиц, интернированных на Мальте 
по обвинению в преднамеренном унич-
тожении армян.

Таким образом, на территории, сво-
бодной от непосредственной оккупа-
ции, был создан центр новой независи-
мой власти, который основал свой закон 
и поставил вне закона капитулянтский 
режим султана. Этому режиму и оккупа-
ционным силам была объявлена война. 
Ататюрк лично поставил ультиматум 
британским представителям, предло-
жив им уйти с территории империи.

Понятно, что на первых порах дей-
ствия Ататюрка могли вызвать лишь 
усмешку со всех сторон. Но усмехать-
ся могли лишь те, кто не понимал силу 
самоопределения и источник силы, ко-
торым овладевает самоопределивший-

ся субъект. А источником такой силы 
становится новый расклад позиций и 
интересов вокруг нового суверенного 
субъекта. Издревле говорится, что «Дух, 
делающий сам себя, настроен на волну 
сил, управляющих миром». То есть, су
веренный субъект меняет внешнее от
ношение к себе и получает энергию в 
свою поддержку. Суверенитет рождает 
гарантии независимости и развития. Об 
этом стоит коротко поговорить в слу-
чае с движением Ататюрка, поскольку 
именно на рассматриваемом примере 
нагляднее всего показать «мистиче-
скую силу Суверенитета».

Ататюрк незамедлительно занялся 
вопросом формирования отношений с 
внешними силами. Внешнеполитическая 
концепция вытекала из его стремления 
создать на развалинах прежней импе-
рии независимое национальное госу-
дарство и требовать от цивилизованного 
мира человеческого обращения. С пер-
вых дней пребывания в Анатолии он вы-
двинул требование об освобождении Тур-
ции от империалистического контроля.                   
На Сивасском конгрессе Ататюрк вы-
сказался против американского манда-
та над Турцией и остальными террито-
риями бывшей Оттоманской империи.

Но одни лишь требования в политике 
мало что значат. Ататюрк мастерски по-
нимал суть понятия баланс интересов и 
технологию изменения этих интересов в 
свою пользу. И это сработало быстро и 
эффективно. Державы начали идти на 
сепаратные встречи и сделки, выбивая 
для себя выгодные условия в обмен на 
оружие и деньги. Первой «проколо-
лась» Италия, и т.д.

24 декабря 1920 года Ататюрк под-
писал[12] с правительством Советской 
России «Предварительный договор о 
дружбе», в котором на условиях борьбы 
с интервенцией Антанты получил заве-
рения от России о получении оружия и 



36

МАНВЕЛ САРКИСЯН

денег. Кроме того, Россия взяла обяза-
тельства не признавать никакие догово-
ра, которые не одобрены Великим На-
циональным собранием Турции.

Дипломатические методы, приме-
нявшиеся в этот период, были направ-
лены главным образом на использо-
вание противоречий западных держав, 
в первую очередь, на создание затруд-
нений для Англии. Ататюрк использо-
вал недовольство Франции Севрским 
договором и заинтересованность фран-
цузских капиталистов в сохранении це-
лостности Турции. В итоге, была решена 
главная задача: державы отказались от 
планов расчленения Анатолии. 11 октя-
бря 1922 года в оттоманском портовом 
городе Муданья было подписано пере-
мирие между кемалистами и Антантой. 
И так далее ... Враги по отдельности 
превращались в «соратников» и союз-
ников, а вся энергия нового правитель-
ства была направлена на дальнейшее 
вычищение планируемой им страны от 
«нетурков» – армян, греков и других на-
родов. Ататюрку удалось даже добиться 
обмена населением между его страной 
и Грецией.

 
КТО НА ЧТО ГОРАЗД?

Для целей данной статьи, дальше 
описывать процесс становления новой 
государственной власти в Турции уже 
не актуально. «Монстр», который под-
разумевал Шаан Натали, состоялся на 
высокой ноте. Все остальное было де-
лом времени. Интерес для целей этой 
статьи представляет иное обстоятель-
ство: происходящий на глазах армян 
процесс самоопределения новой Тур-
ции совершенно не был осознан армян-
скими политиками. Армянская полити-
ческая мысль осталась в рамках тради-
ционных представлений. Опять же, все 
суждения целые годы сводились к тому, 

с кем иметь дело? – с Россией, Англией 
или Ататюрком? То есть – в чьи проек-
ты целесообразно вписаться. Мысль о 
том, что вооружение суверенной нацио-
нальной стратегией посредством само-
определения может серьезно повлиять 
на позиции и действия любых держав, 
сформировав баланс сил вокруг су-
веренного субъекта, так и не утверди-
лась в сознании политической элиты 
даже  возникшей «по воле судьбы» 
первой Армянской республики. Даже 
понимания того, что после развала За-
кавказского сейма в 1918 году  первым 
делом надо принять декларацию о неза-
висимости Армении с четкими опреде-
лениями ее стратегической цели, терри-
тории и пр., и того, по сути, не было[13]. 
А уж понимания того, каким образом 
суверенитет создает ресурс силы и не-
зависимость, вообще не было. Сила и 
защищенность усматривались во внеш-
нем покровительстве. 

Примечательно, что простая филосо-
фия права и силы осталась недосягае-
мой даже для упомянутого Шаана Ната-
ли. Его слова[14] о том, что «В политиче-
ском смысле нация и Родина означает 
однородное большинство населения на 
определенной территории», тому под-
тверждение. Все остальное сути не ме-
няет. ... Наша ошибка была в том, что мы 
не видели этого; мы не воевали с турком 
его методом и его оружием и это  наше 
преступление против самого физиче-
ского существования нашего народа. 
Именно поэтому, по нашему мнению, ар-
менизация Армении имеет большее зна-
чение, чем провозглашение армянской 
государственности» – говорит о многом. 

Понимание, что в основе всего того, 
что он подразумевает, лежит именно су-
веренитет, а не копирование турецкого 
метода, не появилось даже спустя годы. 
Простая истина о том, что националь-
ное большинство не может появиться 
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на территории, не имеющей суверенной 
стратегии. Против центра враждебно 
настроенной власти может бороться 
только сформированный самоопре-
делением новый центр власти. А все 
остальное возникает в итоге неминуе-
мой регулярной войны и параллельной 
сегрегации народов, переходящих под 
военно-политический контроль своей 
национальной власти. Ататюрк показал 
всем, как это делается. Спустя многие 
десятилетия то же самое мы увидели 
между Азербайджаном и Нагорным Ка-
рабахом. 

Вернемся к вопросу: почему другие 
народы Османской империи не могли 
прийти к такой политической практике? 
Ведь доподлинно известно, что начиная 
с момента объявления государственной 
политики Танзимата (правовых реформ) 
в 1839 году, христианские народы им-
перии за короткий период достигли 
больших успехов в культурной и соци-
ально-экономической жизни. Можно 
даже утверждать, что турки постепенно 
маргинализовались в общей среде ос-
манских подданных. Выравнивание прав 
всех народов империи подстегнуло раз-
витие именно нетурецких народов. До 
этого, все права, в первую очередь, пра-
во на ношение оружия и седлания коня, 
были только у османцев-мусульман. А 
принятие Конституции 1876 года по-
зволило христианским народам занять 
сильные позиции в политической жизни 
империи (не случайно, султан быстро 
отменил Конституцию). 

Тем не менее, почти 400-летнее бес-
правное проживание христианских на-
родов в Османской империи не могло 
не лишить целые поколения навыков по-
литического мышления. Основанная на 
принципе неравенства прав имперская 
жизнь вывела многие поколения осман-
христиан из сферы политических идей 
и практики. В период распада империи 

данное обстоятельство сыграло роко-
вую роль для этих народов. Им не дано 
было понять, что в периоды распада из-
живших себя политических систем есть 
лишь один метод жизнеобеспечения 
– формирование суверенного субъек-
та посредством самоопределения. Это 
дано было понять лишь одному народу 
Анатолии – туркам. Они и получили госу-
дарство с последующими сильными со-
юзниками. Армяне тоже могли получить, 
если бы  после узурпации власти младо-
турками в 1913 году самоопределились 
и объявили бы о создании собственного 
государства в Западной Армении. Про-
тив власти узурпаторов может действо-
вать только новый центр власти. Все 
державы стали бы союзниками этого 
самоопределившегося субъекта – луч-
шего для них фактора для планов раз-
рушения Османской империи тогда не 
было. Последующий опыт движения 
Ататюрка стал ярким доказательством 
судьбоносного смысла понятия Новый 
центр власти. Не осознавая всего это-
го, армянские партии Дашнакцутюн и 
Гнчак локализовали свои действия в 
рамках общеосманских проблем, про-
явив бессилие перед сложившейся си-
туацией. 

Объективные причины для этого 
были. Армяне в психологическом смыс-
ле продолжались оставаться османски-
ми подданными, время и роль которых 
уже прошло. Несмотря на факт углубле-
ния деструкций в империи, начиная с 
середины 1890-ых годов, политическо-
го и цивилизационного размежевания 
между турками и армянами не произо-
шло. Пока турки целенаправленно реа-
лизовывали курс на узурпацию государ-
ства, армянские политики вынашивали 
идеи установления конституционного 
порядка в стране. 

Несмотря на то, что в судьбе осман-
ских армян значительную роль играли 
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деятели из российских провинций, в 
период зарождения армянских партий 
идейным ресурсом для формирования 
их политических идеологий и полити-
ческой практики являлось османопод-
данническое мировоззрение. Соглаша-
тельство, как технология жизнеобеспе-
чения, могла породить политическую 
философию клерикально-буржуазных 
кругов, тогда, как базой революционных 
слоев могла стать лишь политизация по-
встанческих настроений. Полагать, что 
эти два вида политического мышления 
могли создать рациональное политиче-
ское мировосприятие, бессмысленно. 
Можно было ожидать лишь нескончае-
мой полемики, где носители идей этих 
двух лагерей обвиняли друг друга в 
национальном предательстве. Иного и 
быть не могло в условиях, когда в поли-
тическом мышлении отсутствовала фи-
лософия самоопределения – идейная 
база любого рационального политиче-
ского мировосприятия. Ни в османских, 
ни в российских провинциях армяне не 
мыслили подобными категориями. 

 
ЧТО МЫ ИМЕЕМ СЕГОДНЯ? 

Теперь становится ясным, как исто-
рия начала двадцатого века детерми-
нировала политическое мировоззрение 
армян последующих поколений. Армян-
скую диаспору оставим вне контекста 
наших рассуждений. Важнее то, что с 
момента распада Советского Союза 
в 1991 году и появления Республики 
Армения в стране сразу же воскресла 
вековая полемика вокруг проблем исто-
рии. Возникшая новая правящая партия 
Армянское общенациональное движе-
ние (АОД) сформировала дискурс, где 
полемика с развернувшей в стране пар-
тией АРФ Дашнакцутюн, приглушила 
все иные разговоры о политике. Реалии 
распада СССР были проецированы на 

реалии распада Османской и Россий-
ской империй в начале двадцатого века. 
В этом дискурсе политический мир для 
новой политической элиты Армении ло-
кализовался в рамках проблемы отно-
шений армян с турками. Груз историче-
ских проблем дал себя знать не только 
в сложных политических реалиях (раз-
розненность армянского народа, про-
блема Арцаха), но и, в системе мировос-
приятия армян нынешнего поколения. И 
это не могло не сказаться на характере 
формирующейся политики новой Респу-
блики Армения. 

По сути дела, АОД и Дашнакцутюн не 
о чем было спорить ни по теме истории, 
ни по теме современности: оба были 
носителями одного и того же политиче-
ского мировосприятия и одного и того 
же синдрома. Понятия о судьбоносном 
смысле самоопределения не было ни у 
кого, хотя обе силы изначально были во-
влечены в военно-политические процес-
сы в связи с самоопределением Нагор-
ного Карабаха. То есть, жили жизнью, 
суть которой не осознавали. В форми-
рующейся государственной политике 
понятие «суверенитет по самоопреде-
лению» заменился понятием  «незави-
симость по согласованию с внешним 
миром». Действовали с оглядкой на дер-
жавы. В итоге, как было отмечено выше, 
политико-правовые реалии Республики 
Армения и Республики Арцах получили 
опасные искажения ввиду многих реше-
ний, принятых в угоду принципа отказа 
от прав. 

Тем не менее, с начала 1990-ых годов 
история армянского народа поневоле 
вышла за рамки «исторического статус-
кво». В политической жизни армян про-
явил себя феномен самоопределения, о 
котором стоит поговорить отдельно. Это 
произошло в ситуации, когда Советский 
Союз вошел в полосу политической тур-
булентности.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ АРМЯН АР-
ЦАХА И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕ-
ЗОНАНС

Алгоритм самоопределения в Нагор-
ном Карабахе (Арцахе) и вовлечение 
Армении  в эту стратегию выглядит так: 

В 1985 году новой государственной 
идеологией в Советском Союзе была 
объявлена Перестройка. В обществен-
ной жизни была провозглашена  по-
литика гласности – смягчение цензу-
ры в средствах массовой информации и 
снятие запретов на обсуждение тем, ко-
торые раньше замалчивались, в первую 
очередь, сталинские репрессии. 

В 1987 году население Нагорно-Ка-
рабахской области (НКАО) начало сбор 
подписей под петицией с требованием 
к центральным властям СССР о воссо-
единении области с Арменией. 1988, 
11-12 февраля 1988 года начались ре-
прессии властей Азербайджана в НКАО 
с требованием от местных и областных 
властей подписания документов, осуж-
дающих требования населения области. 
В области начались массовые митинги 
протеста. 

20 февраля 1988 года Областной 
совет НКАО поддержал требования 
народа и принял обращение к властям 
СССР с просьбой воссоединить НКАО 
с Арменией. 

21 февраля 1988 года ЦК КПСС при-
нял постановление, в котором оценило 
требование жителей НКАО противоре-
чащим интересами братских народов 
Армении и Азербайджана. Митинги в 
Ереване и Степанакерте обрели не-
виданный масштаб. Народ перешел к 
тактике неповиновения. Началось фор-
мирование координирующих структур. 2 
марта 1988 года в Армении был созван 
учредительный съезд Комитета «Кара-
бах». В тот же день в  Степанакерте был 
сформирован комитет «Крунк», куда 

вошли несколько десятков активистов, 
в том числе, коммунистическая номен-
клатура. 

Азербайджан начал репрессии про-
тив армянского населения. В городе 
Сумгаит прошел первый акт резни и по-
громов армян. Репрессии начали и цен-
тральные власти СССР. 26 марта 1988 
года внутренние войска СССР вошли в 
Степанакерт и Ереван. Был объявлен 
комендантский час. Деятельность коми-
тетов «Крунк» и «Карабах» была запре-
щена. 

Тем не менее, движение мирного не-
повиновения набирало силу. 15 июня 
1988 года сессия Верховного совета 
АРМ. ССР приняла решение о согласии 
принять НКАО в состав Армении и об-
ратилась к Верховному Совету СССР с 
просьбой о рассмотрении этого вопро-
са. 

12 июля 1988 года  сессия област-
ного совета народных депутатов НКАО 
приняла решение об одностороннем вы-
ходе НКАО из состава Азербайджана. 
Однако 18 июля 1988 года Президиум 
Верховного Совета СССР рассмотрел 
проблему Карабаха и посчитал неце-
лесообразным требование о воссое-
динении НКАО с Арменией. В Ереван 
снова вошли войска МВД СССР. Тем не 
менее, центральные власти СССР вы-
вели НКАО из подчинения Азербайджа-
ну, подчинив область непосредственно 
себе. 12 января 1989 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета (ВС) СССР 
в НКАО была введена особая форма 
управления и образован Комитет особо-
го управления (КОУ). Указом были при-
остановлены деятельность областного 
Совета народных депутатов НКАО и На-
горно-Карабахского обкома КПСС. 

16 августа 1989 года в НКАО на 
съезде депутатов всех уровней был 
сформирован Национальный Совет, на-
делив его полномочиями для руковод-
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ства областью на основе Конституции и 
действующих законов СССР. 

28 ноября 1989 года Комитет Осо-
бого Управления был распущен. Вместо 
него создан Организационный комитет, 
подчиненный ЦК Компартии Азербайд-
жана (Оргкомитет). При Оргкомитете 
была создана Комендатура Района 
Чрезвычайного Положения. Был объяв-
лен режим чрезвычайного положения. 
В области установился репрессивный 
оккупационный режим. 

Стратегия мирного неподчинения об-
рела новый масштаб. 1 декабря 1989 
года на  совместной сессии Верховного 
совета Армянской ССР и Националь-
ного Совета Нагорного Карабаха было 
принято решение о воссоединении Ар-
мянской ССР и Нагорного Карабаха. 
Был взят курс на создание объединен-
ного армянского государства. То есть, 
процесс самоопределения принял бо-
лее широкий размах, перекинувшись на 
Армению. 

20 мая 1990 года в Армении состоя-
лись выборы в Верховный Совет. На тер-
ритории НКАО выборы состоялись в 10 
из 12 округов в условиях режима чрез-
вычайного положения. Коммунистиче-
ская партия Армении была отстранена 
от власти – победило народное движе-
ние в лице новосозданной партии Ар-
мянское общенациональное движение. 
23 августа 1990 года, основываясь на 
совместном Постановлении Верховного 
Совета Армянской ССР и Националь-
ного Совета Нагорного Карабаха от 1 
декабря 1989 года «О воссоединении 
Армянской ССР и Нагорного Карабаха» 
новый парламент Армении принял Де-
кларацию[15] о провозглашении нача-
ла процесса утверждения независимой 
государственности. Страна была пере-
именована в Республику Армения. 

В период с конца 1989 по середину 
1991 года оккупационный режим не-

законно полностью упразднил государ-
ственные и общественные структуры в 
НКАО, проводя при этом открытый курс 
на изоляцию и притеснение населения 
области[16]. Апогеем этой политики 
стала депортация армянских сел как 
в границах НКАО, так и прилегающих 
территориях. В период с 30 апреля по 
16 мая 1991 года силами подразделе-
ний советской армии и азербайджан-
ской милиции было депортировано 24 
села. 

В Арцахе началось вооруженное со-
противление. К формирующимся здесь 
отрядам присоединились добровольцы 
из Армении. Однако данный период 
охарактеризовался началом размеже-
вания политических позиций властей 
Еревана и Степанакерта. Стала про-
являться тенденция публичного разме-
жевания[17] официального Еревана от 
формирующегося в Арцахе военного 
сопротивления. В Арцахе содействие 
курсу на вооруженное сопротивление 
начала оказывать партия Дашнакцу-
тюн, к этому времени обосновавшаяся 
и развернувшая свою деятельность в 
Ереване. Сам же официальный Ереван 
был более склонен оградить Республику 
Армения от открытой политико-право-
вой (в первую очередь – юридической) 
ответственности за действия Арцаха. 
Со временем, такая позиция преврати-
лась в устойчивую политическую линию. 
Кроме того, в политический обиход во-
шла идея о необходимости переговоров 
с Азербайджаном. 

Казалось, позиция властей Армении 
в какой-то момент начала формиро-
вать самостоятельную политическую 
повестку. 20 июля 1991 года состоя-
лась поездка делегации НКАО в Баку и 
встреча с президентом Азербайджана 
А.Муталибовым. Уже 8 августа 1991 
года в Степанакерте, на состоявшемся 
совещании в Облисполкоме с участием 
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руководителей районов и города было 
сочтено возможным участие населения 
области в выборах президента Азер-
байджана 8 сентября при выполнении 
некоторых условий, в первую очередь, 
восстановлении властных структур в 
НКАО. 

Однако, этот курс не был воспринят 
никем, кроме самих совещающихся. В 
Арцахе началась вооруженная борьба 
за освобождение депортированных сел. 
Эта борьба совпала с периодом рас-
пада Советского Союза. Вооруженное 
сопротивление оккупационному режиму 
в Арцахе расширялось и все более на-
правлялось против советских войск. 14 
августа произошло разоружение войск 
МВД СССР в селе Атерк Мартакертско-
го района армянскими вооруженными 
отрядами. Началось вытеснение отря-
дов азербайджанской милиции с терри-
тории НКР.  

Тем не менее, курс на дальнейшее по-
литико-правовое размежевание Респу-
блики Армения и НКАО углублялся. По-
сле того, как Азербайджан 30 августа 
1991 года принял  Декларацию (https://
ria.ru/spravka/20110830/426282637.
html) о восстановлении государствен-
ной независимости Азербайджанской 
Республики, по предложению властей 
Армении 2 сентября 1991 года в Степа-
накерте на совместной сессии Облсо-
вета народных депутатов НКАО и Со-
вета народных депутатов Шаумянского 
района была провозглашена Нагорно-
Карабахская Республика (НКР) [18]. 
21 сентября состоялся референдум о 
независимости в Армении. В этом ре-
ферендуме население НКР участия 
не приняло. Тем не менее, при провоз-
глашении независимости Республики 
Армения новой декларации принято не 
было – 23 сентября 1991 года Верхов-
ный Совет Армении сослался на Декла-
рацию 23 августа 1990 года, где Респу-

блика Армения заявлена совместно с 
территорией НКАО. 

В любом случае, дальнейший процесс 
политико-правовой самоорганизации 
Арцаха пошел отдельным путем. В ноя-
бре 1991 года штаб отрядов самообо-
роны НКР поставил ультиматум войскам 
МВД СССР с требованием выхода с тер-
ритории НКР. 6 ноября в Степанакерте 
офицерское собрание комендатуры 
района чрезвычайного положения при-
няло решение о нецелесообразности 
пребывания внутренних войск СССР 
на территории НКР. До конца месяца 
войска были выведены. Вместе с ними 
территорию НКР покинул Оргкомитет. 

23 ноября сессия Верховного Совета 
Азербайджана упразднила автономный 
статус Нагорного Карабаха. 28 ноября 
состоялась сессия Совета народных 
депутатов НКР в связи с решением ВС 
Азербайджана об упразднении статуса 
автономии НКАО. Принято решение о 
проведении референдума в НКР, а так-
же временное положение о выборах. 

Референдум о независимости НКР 
был проведен 10 декабря 1991 года 
спустя два дня после роспуска Совет-
ского Союза трехсторонним решением 
президентов России, Украины и Бела-
руси. Однако сам первичный подход к 
референдуму в Арцахе является ярким 
свидетельством значительной неопре-
деленности властей Республики Арме-
ния в вопросах формирования государ-
ства. Арцаху было предложено вывести 
на голосование текст: «Хотите ли вы, 
чтобы Нагорный Карабах был в составе 
обновленного Советского Союза?». Это 
предложение может свидетельствовать 
лишь о полной растерянности властей 
Армении в период демонтажа СССР. Та-
кое предложение не могло не вызвать 
недоверие и протест в Арцахе. В итоге, 
в самый последний день формулировка 
вопроса была изменена (даже, сроч-
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но напечатаны новые бюллетени для 
голосования), и референдум прошел 
по вопросу независимости НКР. Были 
созданы условия для проведения выбо-
ров[19] в Верховный совет НКР – начало 
независимому государственному строи-
тельству было положено. 

Декларация о независимости[20] НКР 
была принята на первой сессии Верхов-
ного Совета НКР 6 января 1992 года. 
Примечательно, что, подписав 21 де-
кабря в городе Алма-Ата декларацию 
об образовании Союза Независимых 
Государств (СНГ), где признается суве-
ренитет и территориальная целостность 
всех государств-участников, руковод-
ство Армении в дальнейшем воздержа-
лось от признания независимости НКР. 
Судьба НКР была оставлена на рассмо-
трение международного сообщества. А 
дальнейший процесс государственного 
строительства в Армении и НКР пошел 
на основе совершенно иной филосо-
фии. Главным образом, это касалось от-
ношения к внешним факторам, в первую 
очередь, к России. 

Действия Союзного Центра в Арцахе 
в период распада СССР не могли не по-
родить серьезные подозрения по отно-
шению к ее правопреемнице – России. 
Новоизбранный первый председатель 
Верховного совета НКР Артур Мкртчян 
отказался от назойливых предложений 
«представиться» руководству России. 
Ценность суверенной политики изна-
чально была осознана в республике, 
пережившей длительный период окку-
пации и репрессий. Даже резко ослож-
нились отношения нового руководства 
НКР с руководством Армении и партией 
Дашнакцутюн. Оказалось, что суверен-
ная политика НКР вызывает сильное 
раздражение у многих. Но позитивные 
плоды этой политики проявились неза-
медлительно – в столицу НКР начали 
съезжаться высокопоставленные лица 

со всего мира. За три месяца на встре-
чу с А.Мкртчяном в Степанакерт при-
ехали министры иностранных дел Ира-
на, России, замминистра иностранных 
дел Франции, личный представитель 
Генерального секретаря ООН, деле-
гация СБСЕ во главе с Иржи Динсби-
ром, группа Международного Комитета 
Красного Креста. 

Суверенный курс продолжался и по-
сле трагической смерти А.Мкртчяна. 22 
апреля 1992 года Президиум ВС НКР 
сделал заявление о несвоевременности 
проведения встречи сторон конфликта 
в г. Минводы 24 апреля. То было фак-
тическое отклонение посредническо-
го предложения МИД России в пользу 
иранского. 

Усиление и влияние фактора НКР 
шло стремительно по ходу разрастаю-
щихся масштабов войны. Боевые дей-
ствия вышли за рамки заявленной тер-
ритории НКР. В мае 1992 года была 
прорвана блокада, а дальше, НКР под-
вергся сокрушительному удару, потеряв 
Шаумяновский и часть Мардакертского 
района[21]. Тем не менее, после на-
чавшихся в 1993 году наступлений сил 
обороны НКР азербайджанское госу-
дарство рухнуло. После потери Кель-
баджарского района[22] обрушилась 
армия и  политическое руководство 
этой страны. Но самым поразительным 
был факт обрушения азербайджанского 
общества. Азербайджанское население 
добровольно покинуло почти все приле-
жащие НКР территории – никто не про-
явил желания защищать даже далекие 
от боевых действий города и районы. 
Здесь явно сработал присущий и азер-
байджанскому народу синдром «страха 
истории» в форме угрозы возмездия. 
Проводимая руководством Азербайд-
жана на протяжении семидесяти лет 
политика демографической экспансии 
и притеснений по отношению к Арцаху 
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не могла не породить в сознании азер-
байджанского населения страх за воз-
мездие со стороны армян. 

К началу 1994 года на территории 
НКР и смежных территорий сложилась 
военно-политическая единица, которая 
международным сообществом до сих 
пор квалифицируется как «Статус-кво 
в Нагорном Карабахе». Азербайджану 
12 мая 1994 года пришлось подписать 
договор о перемирии, где НКР признан 
отдельной стороной конфликта. На про-
тяжении всего периода противостояния 
происходила сегрегация населения по 
этническому принципу – армянское и 
азербайджанское население переходи-
ло на территории, подконтрольные сво-
им вооруженным силам и национальной 
администрации. 

Последним актом торжества сувере-
нитета стал отказ руководства НКР от 
размещения миротворческих сил Рос-
сии в зоне конфликта. Этому решению 
тоже пришлось пробить себе дорогу в 
жизнь, поскольку Армения была при-
вержена идее ввода внешних войск в 
регион. Тем не менее, арцахской сто-
роне удалось на организованных МИД 
России в августе-ноябре 1994 года по-
слевоенных трехсторонних перегово-
рах добиться провала этих намерений. 
Главную роль в успехе этого дела сы-
грали конфиденциальные переговоры 
между НКР, ОБСЕ и Азербайджаном, 
которые были против введения россий-
ских войск, хотя Россия предварительно 
уже получила мандат от ОБСЕ. Россия 
и Армения в этих переговорах не при-
нимали участия. 

Основанные на этих решениях дей-
ствия НКР обеспечили возможность 
фактического международного при-
знания в качестве отдельной стороны 
конфликта, обеспечения свободной от 
внешних сил суверенной территории, 
а также, возможность получения по-

средством Республики Армения совре-
менных вооружений для формирования 
собственной армии. Международный 
баланс сил вокруг НКР обеспечивает 
достаточную степень независимости 
этой территории и ее защищенность от 
внешнего диктата. Более того, между-
народное сообщество признало трех-
сторонний договор о перемирии от 12 
мая 1994 года ключевым политико-пра-
вовым документом, регламентирующим 
параметры конфликтной ситуации. В 
предложениях по урегулированию кон-
фликта (так называемые Мадридские 
принципы[23] Минской группы ОБСЕ) в 
2007 году было признано и право На-
горного Карабаха на самоопределение 
посредством проведения референдума 
без ограничений. Апофеозом само-
определения стал факт принятия Кон-
ституции[24] НКР в 2006 году. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕ СОВСЕМ УТЕ-

ШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

Таким образом, подытожим рассмо-
тренные в статье главные идеи. Жиз-
ненные реалии последних 25 лет и ми-
ровосприятие новой армянской полити-
ческой элиты находились и продолжают 
находиться в постоянном конфликте. 
В эпицентре этого конфликта стоит 
дилемма:  достижение независимости 
путем самоопределения (завоевание 
прав), или достижения независимости 
путем международного согласования 
(смирение с предоставленными «извне» 
правами). Весь этот период безопас-
ность армянской государственности 
связывалась с принципом отказа от 
любых прав, по которым не достигнуто 
согласия с внешним миром[25]. При-
знание независимости НКР со сторо-
ны Армении до сегодняшнего дня ус-
матривается как угроза безопасности 
армянскому народу (посягательство на 
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миропорядок). О том, насколько глубоко 
сидит в сознании такая убежденность, 
свидетельствует тот факт, что даже на 
фоне поражения Азербайджана Арме-
ния в свое время посчитала неверным 
признать независимость НКР. Более 
того, разгромленный Азербайджан в 
1993 году был принят в СНГ без каких 
либо оговорок и обязательств по про-
блеме Нагорного Карабаха. А факт 
узаконения в 1995  году в Армении ста-
туса российской военной базы на фоне 
факта недопущения российских войск 
на территорию НКР, вообще труднообъ-
ясним. Армения все глубже втягивается 
в перипетии российской политики. Ни-
какого влияния на военное сотрудниче-
ство России с Азербайджаном Армения 
не имеет. 

Но все легко объяснить, если согла-
ситься с основной идеей этой статьи 
– политическое сознание армян оста-
ется подверженным диктату «страха 
истории», формирующей искаженную 
картину мира. Картину, где отказ от 
прав рассматривается как путь к спа-
сению. При этом история последних 25 
лет, никоим образом не сделала идею 
о политической силе Самоопределе-
ния и Суверенитета общенациональ-
ной убежденностью. Свидетельством 
этого является уже то, что в среде по-
литической элиты страны продолжает 
дискутироваться вопрос о возможности 
передачи суверенной территории НКР 
под контроль международного сообще-
ства – яркий пример того, как в отказе 
от суверенитета усматривается путь к 
усилению безопасности. В результате 
этого, на протяжении 25 лет сформи-
ровалась подконтрольная армянскому 
народу территория, права на которую, 
в значительной мере, имеют иные стра-
ны. Все юридические права на НКР 
признаны за Азербайджаном, а система 
безопасности Армении не имеет суве-

ренитета в вопросе принятия решений. 
Отнюдь не случайно, что ключевым те-
зисом политики Азербайджана до сих 
пор остается тезис «о праве на приме-
нение силы против Нагорного Карабаха 
в законном порядке» (со ссылкой на 51 
статью Устава ООН). Столь же не слу-
чайной была апрельская война 2016 
года: Азербайджан продемонстрировал 
серьезность своих намерений. В усло-
виях стремительных изменений в мире 
опасность такого положения дел трудно 
переоценить.

 

ССЫЛКИ

[1] Право на самоопределение признано 
международным сообществом. Приме-
чательным является то, что этот фено-
мен  сам по себе не нуждается в чьем-
либо признании – оно вынуждает счи-
таться с собой всех. Тем не менее, осоз-
нание международным сообществом 
позитивного смысла права на самоопре-
деление крайне важно. Обзор проблемы 
признания права на самоопределение в 
удобном для нашей статьи ракурсе мож-
но см. Тигран Торосян, Мнимое проти-
воречие: территориальная целостность 
или право на самоопределение?   http://
www.globalaffairs.ru/number/n_9224 

[2] Данное определение феномена са-
моопределения кажется наиболее 
удачным для целей нашей статьи. Это 
определение лейтмотивом будет прохо-
дить по всей статье с целью раскрытия 
сути данного понятия на конкретных 
примерах. См. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАРОДА КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИ-
КИ И ПРАВА,  http://elib.bsu.by/bitstre
am/123456789/29290/1/2001_1_JILIR_
yevmenova_r.pdf 

[3] «на встрече с председателем парла-
мента г-ном Араркцяном 18 февраля 
1992 г. делегация (НКАО – авт.) была 
проинформирована о том, что решение 
1989 г. о присоединении Нагорного Ка-
рабаха к Армении недолго имело силу 
и не получило дальнейшего законного 
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применения. Г-н Араркцян также от-
метил, что Армения не имеет полно-
мочий определять статус Нагорного 
Карабаха, и она намерена подчинять-
ся международному праву». Подроб-
но о решениях описываемого периода 
можно прочитать: К.Каленчян. Истоки 
формирования статус-кво Арцаха и воз-
можности его изменения http://acnis.am/
index.php/activity/articles/476-230317

[4] Видимо, апрельская война 2016 года в 
Нагорном Карабахе послужила новым 
поводом для актуализации этих пред-
ставлений. Вернувшийся в большую 
политику первый президент Левон Тер-
Петросян предложил принять предло-
жение сопредседателей Минской груп-
пы и трансформировать военно-полити-
ческий контроль над территорией НКР.

 Характеризуя проблему урегулирования 
Нагорно-Карабахского конфликта Тер-
Петросян в нескольких своих выступле-
ниях в период парламентских выборов 
2017 года  сформулировал следующую 
концепцию: 

 «У Армении нет проблем с Азербайд-
жаном, мы две конфликтующие сторо-
ны, которые обратились в международ-
ные инстанции за решением проблемы 
и обязаны принять предложенное ими 
решение. ... Эта программа существует 
независимо от нас. Проблема не в нас 
и в Азербайджане. Проблема заключа-
ется в отношениях между нами и миро-
порядком». Говоря о территориальных 
уступках азербайджанской стороне, 
о которых говорится в лежащих на столе 
переговоров документах, Тер-Петросян 
заметил: «Мы передаем эти территории 
не Азербайджану, а международным 
инстанциям, мы обязаны выполнять 
требования ООН и ОБСЕ. Мы обязаны 
подчиниться требованиям ООН и ОБСЕ. 
Нам нет дела до Азербайджана. ... Азер-
байджан не будет определять статус 
Карабаха, его определит Минская груп-
па. ... Если Армения заявит, что готова 
сегодня же подписать этот документ, то 
давление посредников будет обращено 
в сторону Азербайджана».  В дальней-
шем, по его словам, «в случае любых по-
ползновений по отношению к террито-
рии Карабаха и Лачинскому коридору, 

Армения может вмешаться на законном 
основании и пресечь их». 

 Мир, примирение, добрососедство,

 http://ru.aravot.am/2016/12/18/229597/, 
h t t p s : / / r u . a r m e n i a s p u t n i k . a m /
a rmen ia /20170322 /6767161 / te r -
pet rosyan-pr ish lo -vremya-pogas i t -
karabahskij-pozhar.html

[5] Примечательным в этом смысле являет-
ся точка зрения одного из основополож-
ников внешней политики Республики 
Армения, бывшего главного советника 
президента Жирайра Липаритяна. Ха-
рактеризуя факт успешной националь-
ной стратегии государства Израиль, он 
отмечает: «По части Израиля, успешное 
применение этого понятия (концепции 
нация-армия –авт.) имеет иные причины 
успеха. Главным из них является то, что 
Израиль смог обеспечить абсолютное 
военное, политическую, финансовую 
и дипломатическую поддержку одно-
го большого государства – США. Мы 
не имеем такого государства рядом с 
нами». То есть, Липаритян в корне отме-
тает стратегический смысл суверенной 
политики, не отвечая на вопрос: «А ка-
ким образом Израиль смог обеспечить 
такое отношение к себе»? Здесь прояв-
ляет себя уверенность в том, что лишь 
покровительство держав (по их жела-
нию), а также, смиренное подчинение 
воле держав, есть путь к успеху. 

 Ժիրայր Լիպարիտյան.  Յուրաքանչյուր 
պետական գործչի համար 
կգա պատասխանատվություն 
վերցնելու պահը, http://www.aravot.
am/2016/12/30/842291/ 

[6] Выступление 1995 թվականի ապրիլի 21-
ին կայացած` Հայոց Ցեղասպանության 
80 ամյակին նվիրված միջազգային 
գիտաժողովում) http://www.ilur.am/news/
view/28464.html

[7] Шаган Натали. ТУРКИ И МЫ/пере-
осмысление/ http://nzhdeh.narod.ru/
Shahan_natali.htm

[8] Спустя годы сами представители Даш-
накцутюн удивлялись тому факту, поче-
му это прилежное поведение их партии 
никак не повлияло на планы младотур-
ков истребить армянский народ. При-
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мером могут быть следующие слова 
Рубена Тер-Минасяна: «Явившаяся под 
именем османизма политика тюркизма 
крайне возбудила и разозлила все со-
ставные сегменты государства, кроме 
армян, и особенно, АРФ. Дашнакцутюн. 
И армянский народ, и его наиболее 
сильная партия Дашнакцутюн сослужи-
ли неоценимую службу младотуркам и в 
дни революционных движений, и во вре-
мя опубликования и применения Кон-
ституции. Однако, вместо этого осоз-
нали себя предательски преданными. 
В ответ на эту большую службу имело 
место армянская резня в Адане ... И, не-
смотря на это, АРФД решила оставаться 
спокойной и, даже в силу своих возмож-
ностей, укрепить Конституцию ...» («Հայ-
թուրքական կնճիռը», Կահիրե-1924, էջ 
130

[9] Подробно о деятельности армянских 
партий в Османской империи можно 
познакомиться: Мери Кочар, Армяно-
турецкие общественно-политические 
отношения и армянский вопрос в кон-
це XIX - начале XX веков, 1988, глава 
IV, http://az-ar.narod.ru/me-ko_0.html

[10] «Анализируя вопросы, связанные с ге-
ноцидом, известный деятель партии 
Дашнакцутюн К. Сасуни впоследствии 
писал: «От Константинополя до Вана 
члены партии Дашнакцутюн беспре-
станно повторяли и инструктировали 
о том, что мы находимся перед лицом 
опасности, что необходима работа по 
подготовке самообороны, необходимо 
проявить крайнее благоразумие, что-
бы отвести от народа беду. Жертвуйте, 
если надо, собой, только не допустите 
какую-либо провокацию. В тех услови-
ях наша смиренность представляла не 
что иное, как выгодное врагу самоотри-
цание, давшее ему возможность легко 
осуществить задуманное, а пассивная 
самооборона – самообман, потуги на 
выживание. Организация самообороны 
в тот период в Турции означала орга-
низацию восстания от геройского Вана 
до Киликии ... Не было психологии вос-
стания, не было и предварительно раз-
работанной на этот случай программы. 
Армяне и партия Дашнакцутюн не были 
готовы к такому мероприятию. Это было 
причиной того, что младотурки могли 

имеющимися в их распоряжении сила-
ми осуществить геноцид армян».

 Сасуни К. Апрельская резня сквозь кри-
тические очки, Бейрут, 1931, с. 43 

[11] Википедия, Ататюрк, Мустафа Кемаль, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ататюрк,_Му-
стафа_Кемаль

[12] Քեմալը ռուսների օգնությամբ ավարտին 
էր հասցնում հայերի կոտորածները. 
Փաստաթղթեր http://www.lragir.am/
index/arm/0/society/view/152174

[13] «В декларации, исходя из определенных 
политических и психологических фак-
торов, конкрено не говорилось о неза-
висимости, однако мысль, сформулиро-
ванаая дипломатическими средствами о 
том, что Армянский национальный совет 
объявил себя единственной властью над 
армянскими провинциями, автоматиче-
ски означало провозглашение незави-
симости Армении».

 Декларация о независимости пер-
вой Республики Армения, http://www.
historyofarmenia.am/ru/Encyclopedia_of_
armenian_history_HH_kazmavorumy_ev_
ankaxutyan_hrchakumy 

[14] Шаган Натали, там же,  http://nzhdeh.
narod.ru/Shahan_natali.htm 

[15] Полный текст см. http://www.
p a r l i a m e n t . a m / l e g i s l a t i o n .
php?ID=2602&lang=rus&sel=show 

[16] Подробно о событиях этого перио-
да см. Nagorno Karabagh: War and 
Politics (1990-1993). War in Nagorno 
Karabagh and Domestic Conflict in the 
Armenian Society, Manvel Sargsian, 
June, in Russian http://acnis.am/oldsite/
old/publ icat ions/2010/Nagorno%20
Karabagh%20-%20War%20and%20
Politics%20(1990-1993).pdf 

[17] Новые подходы официального Еревана 
создали цепь сложных внутриполити-
ческих процессов как в Арцахе, так и 
в самом Ереване. 16 мая 1991 года в 
Степанакерте было сделано заявление 
собрания полномочных представителей 
НКАО о готовности к переговорам и 
приверженности конституционным по-
рядкам (текст в газете «Республика Ар-
мения», №131 (173) от 18.07.91).
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 Сложившаяся ситуация накалила вну-
триполитическое положение в Армении. 
11 июля в газете «Республика Армения» 
опубликован проект «Постановления ВС 
Армении о признании борьбы армянско-
го народа в Нагорном Карабахе наци-
онально-освободительным движением» 
(«Республика Армения», №126 (168) от 
11.07.91). Этот проект выдвинула пар-
тия Дашнакцутюн. Партия АОД предло-
жила свою инициативу «О поддержке 
политической инициативы полномочных 
представителей НКАО». 

 15 июля - на сессии Верховного Совета  
Армении обсуждены два документа: «О 
признании борьбы армянского населе-
ния Нагорного Карабаха национально-
освободительной борьбой» и «Полити-
ческая инициатива полномочных пред-
ставителей НКАО» от 16 мая 1991 года. 
136 голосами было принято решение о 
поддержке политической инициативы 
полномочных представителей НКАО. 
(текст в газете «Республика Армения», 
№130 (172) от 17.07.91). Однако такое 
решение вызвало волну неприятия сре-
ди депутатов и общественности. Видимо, 
с этим связано то, что16 июля Решение 
ВС Армении в поддержку политической 
инициативы полномочных представите-
лей НКАО было пересмотрено в виде 
заявления (полн. текст в газете «Респу-
блика Армения», №131 (173) от 18.07.9  

[18] Декларация о провозглашении 
НКР, http://www.nkr.am/ru/constitution/9/ 

[19] Отдельный интерес представляет пози-
ция азербайджанского населения На-
горного Карабаха. Несмотря на то, что 
при проведении выборов для азербайд-
жанцев были выделены квоты, они отка-
зались от участия в выборах, предпочтя 
разместить на территории своих поселе-
ний отрядов азербайджанской милиции. 
Об этом см. Գնա՞լ, թե՞ չգնալ Հռոմ, http://
theanalyticon.com/?p=9080#more-9080 

 Еще ранее, 20 мая 1990 года, в НКАО 
были проведены выборы в Верховный 
Совет Армении. Выборы в НКАО со 
стоялись в 10 из 12 округов в условиях 
режима чрезвычайного положения. И 
тогда в двух округах азербайджанцы от-
казались от участи в выборах.

[20] Декларация о независимости НКР, http://
www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr2 

[21] Данный период также проявил факт се-
рьезного расхождения подходов к про-
блеме Нагорного Карабаха. 13 июня 
1992 года президент Армении сделал 
заявление о намерениях предпринять 
решительные меры по защите Нагор-
ного Карабаха. Но в повестке дня по-
явился уже другой лозунг: требование 
признания НКР. В Ереване партия Даш-
накцутюн организовал митинг по поводу 
падения Шаумяна, а 21 июня – массо-
вый митинг в Ереване с требованиями 
признания НКР и отставки правитель-
ства.

 29 июня – В выступлении по Армянскому 
телевидению президент Л.Тер-Петросян 
обвинил руководство АРФ Дашнакцутюн 
в попытках дестабилизации обстановки 
в Армении и намерениях ввергнуть ее 
в войну. Однако, страсти не улегались. 
30 июня в Ереване состоялся первый 
митинг оппозиционного «Национально-
го союза» (Дашинк). Выдвинут лозунг 
признания НКР со стороны Армении. 30 
июня -1 июля сессия Верховного совета 
Армении обсудила, но не приняло реше-
ния. 

 8 июля1992 года началась сессия Вер-
ховного Совета РА, на которой предсе-
датель ВС Б.Араркцян подал в отставку 
в связи с тем, что считал невозможным 
вынести на повестку дня вопрос о при-
знании НКР. Отставка не была принята. 
Верховный совет РА принял документ, в 
котором принята следующая формули-
ровка: «Считать неприемлемым для РА 
любой международный и межгосудар-
ственный документ, в котором Нагор-
ный Карабах будет отмечен в составе 
Азербайджана» См. Nagorno Karabagh: 
War and Politics (1990-1993). War in 
Nagorno Karabagh and Domestic Conflict 
in the Armenian Society, Manvel Sargsian, 
June, in Russian http://acnis.am/oldsite/
old/publ icat ions/2010/Nagorno%20
Karabagh%20-%20War%20and%20
Politics%20(1990-1993).pdf 

[22] Хорошей иллюстрацией политического 
мировосприятия руководства Армении 
является аргументация необходимо-
сти вывода армянских войск из Кель-
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баджара, сделанная во время встречи 
президента Л.Тер-Петросяна с руко-
водством НКР в Степанакерте 14 июня 
1993 года:  « ... если сегодня Армения 
и Карабах (а я их не разделяю) воюют с 
Азербайджаном и воюют успешно, то в 
случае отказа придется надо быть гото-
выми сражаться с целым миром. Нельзя 
лукавить с международной обществен-
ностью, она требует ответа. Сегодня вы 
должны доказать, что вы – власть. Мы об-
ретаем конкретного врага – не Турцию, 
не Азербайджан, не Иран. Это – Россия. 
За все 300 лет армяно-российских отно-
шений они никогда не были такими ис-
кренними и союзническими, как в тече-
ние последних полутора лет. И это бла-
годаря Ельцину и Тер-Петросяну. Если 
Карабах сегодня есть, существует, то 
только благодаря России. Россия поста-
вила на карту свой авторитет. На карте 
и авторитет Ельцина. Не дай Бог обре-
сти недоброжелательность такого зло-
памятного человека, как Ельцин. Через 
40 дней закончатся патроны, через 7 
дней – продовольствие. Обещанный Ель-
циным паром повернул из Батуми обрат-
но. Вы можете представить, чем это мо-
жет обернуться, если Армения три дня 
останется без хлеба?» http://analyticon.
do.am/ARCHIVE/N2-arch.pdf  Фактиче-
ски, роль собственного фактора в обе-
спечении безопасности своей страны 
увязывается исключительно с внешними 
силами (державами). Какой-либо иной 
формы взаимоотношений с ними, кроме 
исполнения их воли (и то, в своем субъ-
ективном понимании этой воли) не бона-
руживается. Прошедшие 25 лет с того 
времени, показали, что реальная карти-
на политических отношений вокруг Ар-
цахской проблемы совсем иная – все за-
вершилось принятием одной резолюции 
Совета Безопасности ООН,  ответствен-
ными за ситуацию в Кельбаджаре назва-
ны «местные армянские силы». Особых 
претензий к Республике Армения никто 
не предъявил. https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/247/73/
IMG/N9324773.pdf?OpenElement 

[23] Мадридские принципы – полный 
текст, http://fmgnews.info/47286-
madridskie-principy-polnyy-tekst.html 

[24] http://www.nkr.am/ru/constitution/9/ 

[25] Символичным явлением стала отставка 
президента Армении и всей его полити-
ческой команды в 1998 году. Независи-
мо от конкретных причин этой отставки 
в произошедших внутриполитических 
изменениях того периода проявил себя 
мировоззренческий кризис. Сам пре-
зидент Л.Тер-Петросян охарактеризо-
вал отставку как «поражение партии 
мира», указав на то, что дело касается 
самой глубинной философии форми-
рования армянской государственности. 
(см. http://ru.a1plus.am/1282980.html).

 Однако, на самом деле, мы имеем дело 
с фактом «развала» государственной 
политики под диктатом объективно 
формирующихся военно-политических 
реалий. Как показало время, никакого 
качественного изменения государствен-
ная политика Армении не претерпела. 
Пришедшие к власти его противники 
(так называемая «партия войны») во-
все отказались от суверенной полити-
ки, резко сузив возможности страны в 
вопросе принятия самостоятельных ре-
шений. Сама же НКР подверглась неви-
данному политическому диктату властей 
Армении, лишивших ее даже права на 
участие в переговорах по урегулирова-
нию конфликта. Такой диктат стал един-
ственным механизмом сдерживания 
активности суверенной территории как 
во внутриполитическом плане, так и, в 
международной сфере.

Մանվել Սարգսյան

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

Հոդ վա ծում փորձ է ար վում հիմ նա-
վո րել ի րենց կեն սա կա յու նութ յան ա պա-
հով ման գոր ծում ժո ղո վուրդ նե րի ու պե-
տութ յուն նե րի հա ջո ղակ եւ ոչ հա ջո ղակ 
լի նե լու հա մընդ հա նուր պատ ճառ նե րը 
աշ խար հա կար գի ար մա տա կան փո փո-
խութ յուն նե րի շրջա փու լե րում: Ինչ պես 
ցույց է տա լիս պատ մութ յու նը, շա տե րին 
չի հա ջող վում դի մա կա յել նման պայ ման-
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նե րում, ին չը եւ կո րուստ ներ ու ազ գա յին 
ա ղետ ներ է բե րում: Եվ դա տե ղի է ու-
նե նում այն ժա մա նակ, երբ ազ գա յին գի-
տակ ցութ յան մեջ իս պառ բա ցա կա յում 
են այն պի սի հաս կա ցութ յուն նե րը, ո րոնք 
ի զո րու են ա պա հո վել ժո ղովր դի կեն-
սու նա կութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րը: 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
եւ ԽՍՀՄ փլուզ ման ժա մա նա կաշր ջա նի 
գլո բալ ի րա դար ձութ յուն նե րի օ րի նա կով 
հե ղի նա կը հիմ նա վո րում է այն պնդու մը, 
որ հիշ յալ հաս կա ցութ յուն նե րը հան գում 
են Ինք նո րոշ ման եւ Ինք նիշ խա նութ-
յան ո լոր տին: Հե տե ւութ յուն է ար վում, 
որ  Ինք նո րոշ մամբ կազ մա վոր ված Ինք-
նիշ խա նութ յու նը ծնում է ազ գի Ու ժի 
ա կունքն ու բա վա կա նա չափ ռե սուր սը, 
որն ի զո րու է ա պա հո վել նրա կեն սու-
նա կութ յու նը եւ կեն սա կա յու նութ յու նը: 
Ե թե ժո ղո վուր դը չի ըմբռ նում այս հաս-
կա ցութ յուն նե րի խոր քա յին ի մաս տը, 
ա պա փրկիչ ու ժե րի ո րոն մա նը միտ ված 
ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն նրան տա-
նում է միայն կոր ծան ման: Հենց դրա նով 
են, ըստ հե ղի նա կի, բա ցատր վում հա յե-
րի ազ գա յին ա ղե տի պատ ճառ նե րը Օս-
ման յան եւ Ռու սա կան կայս րութ յուն նե-
րի փլուզ ման ժա մա նա կաշր ջան նե րում:

Manvel Sargsyan

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

The author makes an attempt to 
substantiate the universal reason for 
being successful or unsuccessful in the 
case of peoples and states in ensuring 
their viability in periods of radical changes 
in the world order. As history proves, 
many of them cannot find themselves in 
such conditions, which leads to losses and 
national catastrophes. And this happens 
when concepts that can provide viable 

properties for the peoples are completely 
absent from the national consciousness. 
With the examples of global events in the 
periods of the First World War and the 
collapse of the USSR, the author argues 
that these concepts refer to the issues of 
self-determination and sovereignty. And 
a conclusion is made that sovereignty, 
formed by self-determination, generates 
a source and sufficient resources for 
the nation’s power, capable of ensuring 
its vitality and sustainability. In the case 
of a misunderstanding by the nation of 
the deep sense of these concepts, any 
of its actions aimed at finding a savior-
power leads the nation along the path of 
losses. This also explains the causes of 
the national catastrophe of the Armenians 
during the collapse of the Ottoman and 
Russian empires.
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ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

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

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

 
Ա ռա ջին բան կա յին գոր ծառ նութ յուն-

ներն ի րա կա նաց րել են ո րոշ ա ռան ձին 
ան հատ ներ ու կրո նա կան կազ մա կեր-
պութ յուն ներ, ո րոնց մոտ կու տակ վում էր 
զգա լի դրա մա կան մի ջոց ներ: Այս պի սով՝ 
դե-ֆակ տո բան կե րը խո շոր վար կա յին 
կազ մա կեր պութ յուն ներ են, ո րոնք ի րա-
կա նաց նում են բան կա յին գոր ծու նեութ-
յուն: Ն րանք բա ցա ռիկ ի րա վունք ու նեն 
ամ բող ջութ յամբ ի րա կա նաց նե լու բան-
կա յին այն պի սի ծա ռա յութ յուն ներ, ինչ-
պի սիք են ֆի զի կա կան եւ ի րա վա բա նա-
կան ան ձան ցից ներգ րավ վող դրա մա-
կան մի ջոց նե րը, տրա մադր վող դրա մա-
կան վար կերն ու մի ջոց նե րը, բան կա յին 
հա շիվ նե րի բա ցումն ու վա րու մը եւ այլն:

Ներ կա յումս բան կա յին հա մա կար գի 
ա ռա ջին աս տի ճա նը երկ րի Կենտ րո նա-
կան բանկն է, իսկ երկ րոր դը՝ ա ռեւտ րա-
յին բան կե րը:

Բան կա յին գոր ծի զար գաց ման պատ-
մութ յա նը հայտ նի է նաեւ կենտ րո նաց-

ված մո նո բան կա յին հա մա կար գը, ո րը 
բնո րոշ էր մաս նա վո րա պես նախ կին 
ԽՍՀՄ-ին ( Պե տա կան բանկ, Շին բանկ, 
Ար տա քին ա ռեւտ րի բանկ), եւ խնայդ-
րա մակղ նե րի հա մա կար գը: Հա մա կար-
գի մեջ մտնող բան կե րից յու րա քանչ-
յուրն իր բնա գա վա ռում մե նաշ նոր հա յին 
դիրք ու ներ: Դ րա հա մար հնա րա վոր չէր 
ակ տիվ դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա-
նութ յուն վա րել այն լծակ նե րով, ո րոնք 
հա տուկ էին շու կա յա կան տնտե սութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րին:

Բայ ցե ւայն պես՝ ընդ հա նուր բան կա-
յին հա մա կար գի մեջ գլխա վոր տե ղը 
եւ դե րը է մի սիոն կամ կենտ րո նա կան 
բան կինն է, ո րը բա ցի ի րեն վե րա պահ-
ված մե նաշ նոր հա յին գոր ծա ռույթ նե րից 
պահ պա նում է նաեւ պե տութ յան ոսկ յա 
տա րադ րա մա յին պա շար նե րը:

1993թ. մար տի 21-ին ըն դուն ված՝ 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կենտ-
րո նա կան բան կի մա սին» ա ռա ջին օ րեն-
քով ազ գա յին բան կը վե րան վան վեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կենտ-
րո նա կան բան կի, ո րի հիմ նա կան խնդի-
րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
գնե րի կա յու նութ յան ա պա հո վումն է: Այդ 
նպա տա կով Կենտ րո նա կան բան կը մշա-
կում, հաս տա տում եւ ի րա կա նաց նում է 
դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան 
ծրա գի րը եւ ա մեն տա րի պե տա կան 
բյու ջեն հաս տա տե լուց հե տո այդ ծրա-
գի րը ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղով:

Այս պի սով՝ Կենտ րո նա կան բան կը ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա կան գոր ծա-
կալն ու խորհր դա տուն է, ի րա կա նաց-
նում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան բան կա յին 
սպա սար կու մը եւ, առ հա սա րակ, վեր ջին 
ատ յա նի վար կա տու է:

Բանկեր. իրողություններ, խորհրդածություններ
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Բանկեր. իրողություններ, խորհրդածություններ

Չ նա յած վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նում բան կա-
յին հա մա կար գը ո րո շա կի ա ռա ջըն թաց 
ու նե ցել է, բայ ցե ւայն պես, զար գա ցած 
երկր նե րի հա մե մա տութ յամբ մեզ մոտ 
դե ռեւս ցածր է ինչ պես ֆի նան սա կան 
խո րութ յան մա կար դա կը, այն պես էլ 
բնակ չութ յան ներգ րավ վա ծութ յան աս-
տի ճա նը:

Այդ ըն թաց քում Հա յաս տա նում 
ա ռանձ նա պես դի նա միկ զար գա ցում է 
ապ րել բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
շու կան: Ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի հու սա լիութ յան եւ արդ յու նա վե-
տութ յան բարձ րաց ման խնդրի լու ծու մը 
պայ մա նա վոր ված է բան կե րում ո րա կի 
կա ռա վար ման հա մա կար գի ձե ւա վոր-
մամբ, ո րը նրանց հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս գնա հա տել ու կար գա վո րել ի րենց 
ծա ռա յութ յու նե րի ո րա կը եւ հա ճա խորդ-
նե րի սպա սարկ ման մե խա նիզմ նե րը: 
Դ րա մի ջո ցով ա պա հով վում է նաեւ բան-
կե րի մրցու նա կութ յու նը, ինչ պես երկ րի 
ներ սում, այն պես էլ դրա սահ ման նե րից 
դուրս: Հե տե ւա պես, բան կա յին հա մա-
կար գի ընդ լայն ման եւ զար գաց ման հա-
մար կա րե ւոր է ոչ միայն մա տուց վող 
ծա ռա յութ յուն նե րի բարձր ո րա կի ա պա-
հո վու մը, այլ նաեւ դրանց ա նընդ հատ 
զար գա ցումն ու կա տա րե լա գոր ծու մը, 
ո րը հնա րա վոր է միայն ո րա կի կա ռա-
վար ման պատ շաճ հա մա կար գի ներդր-
ման դեպ քում:

Այ սու հան դերձ՝ ՀՀ-ում բան կա յին ծա-
ռա յութ յուն նե րի ո րա կի կա ռա վար ման 
հա մա կար գի ձե ւա վոր ման եւ ներդր ման 
հար ցե րին բա վա րար ու շադ րութ յուն չի 
դարձ վել: Այն պայ մա նա վոր ված է նախ՝ 
լրա ցու ցիչ ծախ սե րի կա տար մամբ եւ 
երկ րորդ՝ մշակ ված ու ներդր ված արդ-
յու նա վետ մե թո դա բա նութ յան բա ցա-
կա յութ յամբ: Բա ցի դրա նից, ներ կա յումս 
Հա յաս տա նի ա ռեւտ րա յին բան կե րում 
բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց-
ման հետ կապ ված առ կա են այն պի սի 
խնդիր ներ, ինչ պի սիք են բան կա յին հա-

մա կար գի կա յու նութ յան ու հու սա լիութ-
յան եւ բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
նկատ մամբ հա ճա խորդ նե րի վստա հութ-
յան խնդիր նե րը, տե ղե կաց վա ծութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը, բան կե րում ո րակ յալ 
կադ րե րի եւ մաս նա գի տա կան վե րա-
պատ րաս տում նե րի սա կա վութ յու նը: 
Ն ման խնդիր նե րը հնա րա վոր է լու ծել՝ 
կի րա ռե լով տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի ժա մա նա կա կից մի ջոց ներ եւ 
արդ յուն քում զար գաց նե լով բան կա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րի շու կան: Ներ կա յումս, 
ի դեպ, բո լոր բան կերն էլ մա տու ցում 
են նույ նա տիպ ծա ռա յութ յուն ներ: Այդ 
պատ ճա ռով գլխա վոր ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը, ո րով բան կե րը միմ յան ցից 
պետք է տար բեր վեն, ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րակն է: Իսկ բան կի մրցու նա կութ յու նը 
եւ նրա դիր քը շու կա յում ուղ ղա կիո րեն 
կախ ված են ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կից, 
գոր ծառ նութ յուն նե րի կա յու նութ յու նից 
եւ հա ճա խորդ նե րի բա վա րար վա ծութ-
յու նից:

Այս ի մաս տով հատ կան շա կան է, որ 
դե ռեւս 2015թ. հուն վա րին ՀՀ ԿԲ-ն փո-
փո խութ յուն կա տա րեց « Բան կե րի գոր-
ծու նեութ յան կար գա վո րու մը, բան կա յին 
գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան տնտե սա-
կան նոր մա տիվ նե րը» կա նո նա կարգ 
2-ում՝ բան կե րի ընդ հա նուր կա պի տա-
լի նվա զա գույն սահ մա նա չա փը 2017թ. 
հուն վա րի 1-ից սահ մա նե լով 30 մլրդ ՀՀ 
դրամ: Այս պա հան ջը նպա տա կաուղղ-
ված էր բան կե րի միա ցում նե րի ի րա կա-
նաց մանն ու նրանց խո շո րաց մա նը՝ ի 
նպաստ բան կա յին հա մա կար գի կող մից 
ա վե լի ո րակ յալ ու մատ չե լի բան կա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման, ա ռողջ 
մրցակ ցա յին մի ջա վայ րի ձե ւա վոր ման 
եւ ՀՀ բան կա յին հա մա կար գի գոր ծու-
նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ-
րաց ման:

Այս պես՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րին 
« Հա յէ կո նոմ բան կի» եւ «ԲՏԱ բան կի» ղե-
կա վար նե րի մի ջեւ ստո րագր վեց եր կու 
բան կե րի միաց ման հու շա գիր: 2015թ. 
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դեկ տեմ բե րի 10-ին հրա պա րակ վեց 
նաեւ «Ի նե կո բան կի» կող մից «Պ րոկ րե-
դիտ բան կի» բաժ նե տոմ սե րի 100%-ը 
ձեռք բե րե լու մա սին ո րո շու մը: Ի վեր ջո, 
ե թե հա ճա խոր դի տե սանկ յու նից բան-
կա յին ծա ռա յութ յան ո րա կի հիմ նա կան 
չա փա նիշ ներն են՝ սպա սարկ ման ա րա-
գութ յու նը, գոր ծառ նութ յան ա րագ ի րա-
կա նա ցու մը, փաս տաթղ թա վոր ման հա-
վաս տիութ յու նը, սխալ նե րի բա ցա կա-
յութ յու նը եւ խորհր դատ վութ յան ո րա կը, 
ա պա բան կի տե սանկ յու նից ո րա կի ցու-
ցա նիշ նե րին կա րե լի է դա սել տեխ նո լո-
գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ա րա գութ յու-
նը, գոր ծառ նա կան եւ ոչ գոր ծառ նա կան 
ծախ սե րը, սխալ նե րի շտկմանն ուղղ ված 
ծախ սե րը, ինչ պես նաեւ աշ խա տա կից-
նե րի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ-
յու նը:

Մեր բան կե րի ճկուն գոր ծու նեութ յան 
շնոր հիվ է ի վեր ջո, որ դրա մա կան մի ջոց-
ներն արդ յու նա վե տո րեն վե րա բաշխ վում 
են տնտե սութ յան տար բեր ո լորտ նե րի ու 
ճյու ղե րի մի ջեւ եւ միա ժա մա նակ հա վա-
քագր վում հա սա րա կութ յան մեջ ե ղած 
ժա մա նա կա վոր ա զատ դրա մա կան մի-
ջոց նե րը, նպաս տում շրջա նա ռութ յան 
ծախ քե րի տնտես մա նը: Ու շադ րութ յան 
է ար ժա նի հատ կա պես լի զին գա յին եւ 
ֆակ տո րին գա յին գոր ծարք նե րի ի րա կա-
նաց ման պրակ տի կան:

Լի զին գը մե քե նա նե րի, սար քա վո-
րում նե րի եր կա րա տեւ օգ տա գործ ման, 
սպառ ման ա ռար կա նե րի ու ան շարժ 
գույ քի եւ հիմ նա կան կա պի տա լի այլ 
տար րե րի եր կա րա ժամ կետ վար ձա կա-
լութ յունն է, ո րը հիմն ված է վար ձա կա-
լութ յան տվո ղի սե փա կա նա տի րա կան 
ի րա վուն քի պահ պան ման վրա: Դա 
ի րա կա նաց վում է մաս նա գի տաց ված 
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յան միջ-
նոր դութ յան դեպ քում, ո րը վար ձա կա-
լի պատ վե րով ձեռք է բե րում գույ քը եւ 
եր կար ժամ կե տով վար ձա կա լութ յան 
տա լիս: Դա նաեւ մաս նա կից կող մե րին 
ո րո շա կի ա ռա վե լութ յուն ներ է ըն ձե-

ռում, քա նի որ սար քա վո րում նե րի ձեռք-
բեր ման եւ ֆի նան սա վոր ման հար ցե րը 
լուծ վում են միան գա մից՝ լի զին գա յին 
ֆիր մա յի պայ մա նագ րի ձե ւա կերպ ման 
ժա մա նակ:

Ինչ վե րա բե րում է ֆակ տո րին գին, 
ա պա դա պարտ քե րի գանձ ման, ապ-
րանք նե րի եւ ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա-
վա ճառ ման ի րա վուն քի ստանձ նումն է՝ 
միջ նոր դա կան գոր ծու նեութ յան տա րա-
տե սակ, ո րի դեպ քում միջ նորդ ֆիր ման 
ո րո շա կի վճա րով ձեռ նար կութ յու նից 
ի րա վունք է ստա նում գու մա րը պար տա-
պա նից գան ձե լու եւ այն փո խան ցե լու 
ձեռ նար կա տի րոջ հաշ վին:

Հե տաքր քիր է նաեւ բան կա յին վար-
կա նի շի խնդի րը, երբ ա ռա ջա տար շատ 
երկր նե րի ա վան դա տու ներ եւ հա ճա-
խորդ ներ բան կե րի վե րա բեր յալ հա վաս-
տի տե ղե կութ յուն ներ են ստա նում նրանց 
վար կա նի շե րից: Ինչ քան բան կը լավ եւ 
ո րա կով է ի րա կա նաց նում իր ա ռաջ նա-
հերթ խնդիր ներն ու ա ռա քե լութ յու նը եւ 
բա վա րա րում ի րեն ներ կա յաց վող պա-
հանջ նե րը, այն քան վար կա նի շա յին շար-
քում բարձր է նրա կող մից զբա ղեց րած 
նի շը: Շատ կազ մա կեր պութ յուն ներ էլ 
ա ռա ջին պլան են մղում բան կի հու սա-
լիութ յունն ու կա յու նութ յու նը, մյուս նե րը՝ 
բան կի վճա րու նա կութ յու նը: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ՝ բան կա յին վար կա նի շի ի մաս տը 
բան կի՝ իր ստանձ նած պար տա վո րութ-
յուն նե րի կա տար ման ու նա կութ յունն է:

Տն տե սա կան զար գաց ման ներ կա 
փու լում ա ռանձ նա կի կա րե ւո րութ յուն է 
ստա նում պե տա կան պարտ քի կա ռա-
վար ման խնդի րը, մա նա վանդ որ մեր 
երկ րի պե տա կան բյու ջեն այ սօր խրո նի-
կա կան պա կա սորդ ու նի:

Ներ քին պե տա կան պարտ քի կտրուկ 
մե ծաց ման պայ ման նե րում, բնա կա նա-
բար, ա ճում է պե տա կան վար կի ազ դե-
ցութ յու նը փո խատ վա կան կա պի տա լի 
շու կա յի վրա: Դ րա հա մար ՀՀ կենտ-
րո նա կան բան կի կող մից պե տա կան 
պարտ քի կա ռա վար ման տար բեր մե-
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թոդ ներ են կի րառ վում: Ըստ ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րութ յան տվյալ նե-
րի, 2017թ. մա յի սի 1-ի դրութ յամբ ՀՀ 
պե տա կան պարտքն ար դեն հա տել է 6 
մլրդ դո լա րի եւ ՀՆԱ-ի 50%-ի սահ մա նա-
գի ծը: Դ րա հե տե ւան քով ա վե լա նում են 
նաեւ պարտ քի սպա սարկ ման նպա տա-
կով պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վող 
մի ջոց նե րը: Միայն 2017թ. ըն թաց քում 
296 մլն  ուղղ վե լու է ար տա քին պարտ քի 
սպա սարկ մա նը (ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 
8.8 տո կո սը): Պատ կերն ի րոք մտա հո գիչ 
է, քա նի որ այդ գու մար նե րը կա րող էին 
ծախս վել բա նա կի կա րիք նե րի, կրթա-
կան եւ ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման նպա տա կով:

Հա մաշ խար հա յին բան կա յին հա մա-
կար գում ներ կա յումս էլ կա րե ւոր դեր 
ու նի նախ՝ բան կա յին գոր ծու նեութ յան 
մաս նա գի տա ցու մը եւ երկ րորդ՝ դրա 
հա մա կող մա նիա ցու մը (ու նի վեր սա լա-
ցում): Ա ռա ջինն ան մի ջա կա նո րեն կապ-
ված է աշ խա տան քի հա սա րա կա կան 
բա ժան ման խո րաց ման հետ: Կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել նաեւ բան կե րի մաս նա-
գի տաց ման եր կու ուղ ղութ յուն՝ է մի սիա 
եւ վար կա վո րում: Հենց Կենտ րո նա կան 
բանկն է երկ րի է մի սիոն բան կը, ո րը ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան հետ ու նե ցած սերտ 
կա պե րի մի ջո ցով գործ նա կա նում ի րա-
գոր ծում է երկ րի դրա մա վար կա յին քա-
ղա քա կա նութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է 
մեր բան կե րի տնտե սա կան դե րին, ա պա 
տար բեր կար գի բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան պայ ման-
նե րում այն ա վե լի է ու ժե ղա ցել:

Հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան ակ-
տի վութ յան ներ կա յիս մա կար դա կի եւ 
բոր սա յա կան ապ րանք նե րի շու կա նե-
րում առ կա գնա յին զար գա ցում նե րի 
պայ ման նե րում պահ պան վել է ցածր 
գնա ճա յին մի ջա վայր, ո րից ել նե լով 
ԱՄՀ-ն 2016թ. գնա ճը զար գա ցած երկր-
նե րում կան խա տե սել էր 0.7 տո կոս, իսկ 
զար գա ցող երկր նե րում՝ 4.6 տո կոս: Ընդ 
ո րում՝ 2017-ին եւս գնա ճա յին ճնշում-

ներ չեն ակն կալ վում: Զար գա ցած երկր-
նե րում կի սամ յա կի ըն թաց քում թույլ 
տնտե սա կան ա ճին զու գա հեռ՝ ներդ-
րում նե րը գտնվել են ցածր մա կար դա կի 
վրա, իսկ գնա ճը նպա տա կա յին թի րա-
խից ցածր է ե ղել ա ռա վե լա պես ի հա շիվ 
հիմ նա կան բոր սա յա կան ապ րան քա տե-
սակ նե րի ցածր գնե րի:

Եվ րո պա կան երկր նե րում 2016թ. 
ա ռա ջին կի սամ յա կում ար ձա նագր վեց 
տնտե սա կան ա ճի տեմ պի ո րո շա կի վե-
րա կանգ նում: Ա ռա ջին ե ռամս յա կում 
տնտե սա կան ա ճը սպաս վա ծից բարձր 
էր` գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված 
ներ քին բարձր պա հան ջար կով: Թեեւ 
հիմ նա րար ցու ցա նիշ նե րը կան խա տե-
սում էին տնտե սա կան ա ճի հե տա գա 
բա րե լա վում, այ նո ւա մե նայ նիվ հու նի-
սին Մեծ Բ րի տա նիա յի` Եվ րա միութ յու նը 
լքե լու ո րո շու մը1 էա կան ա նո րո շութ յուն-
ներ է ա ռա ջաց րել Եվ րա գո տու հե տա գա 
տնտե սա կան զար գա ցում նե րի մեջ:

Տն տե սա կան ա ճի վե րա կանգն մա նը 
նպաս տել են հում քա յին ապ րան քա տե-
սակ նե րի ցածր գնե րը եւ ԵԿԲ կող մից 
ան նա խա դեպ ծա վալ նե րի դրա մա վար-
կա յին խթան ման մի ջո ցա ռում նե րի արդ-
յուն քում վար կա յին շու կա յում ար ձա-
նագր ված ո րո շա կի աշ խու ժա ցու մը:

Ակն կալ վում է, որ Եվ րա գո տու հե-
տա գա տնտե սա կան ակ տի վութ յա նը 
հիմ նա կա նում կնպաս տեն ներ քին պա-
հան ջար կի կա յուն վե րա կանգ նու մը, 
դրա կան զար գա ցում նե րը աշ խա տա շու-
կա յում, քա նա կա կան ընդ լայն ման ծրա-
գի րը, ինչ պես նաեւ նավ թի գնե րի ցածր 
մա կար դակն ու մեղմ դրա մա վար կա յին 
պայ ման նե րը:

Զար գա ցող երկր նե րում, ո րոնք ա պա-
հո վում են հա մաշ խար հա յին տնտե սա-
կան ա ճի գրե թե 70.0%-ը, 2016թ. տնտե-
սա կան ա ճի տեմ պը շա րու նա կել է դան-
դա ղել եւ, ըստ ա մե նայ նի, հե տա գա յում 
եւս էա կան ա րա գա ցում չի ակն կալ վում:

Դա շա րու նա կա կան կլի նի` պայ մա-
նա վոր ված ար տա հան վող ապ րան քա-
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տե սակ նե րի ցածր գնե րով, մի ջազ գա յին 
մասշ տա բով դրա մա վար կա յին պայ ման-
նե րի խստաց ման հե ռան կա րով, թույլ 
ար տա հան մամբ, տնտե սա կան բա րե փո-
խում նե րի ան խու սա փե լիութ յամբ:

Ինչ վե րա բե րում է գնե րի կա յու նութ-
յան խնդրին, ա պա դրա ի րա գործ ման 
նպա տա կով Կենտ րո նա կան բան կը մշա-
կում, հաս տա տում եւ ի րա կա նաց նում 
է դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ-
յան ծրագ րեր («ՀՀ կենտ րո նա կան բան-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ ված): 
Ծ րագ րով մակ րոտն տե սա կան փաս տա-
ցի եւ սպաս վող զար գա ցում նե րի վեր-
լու ծութ յան հի ման վրա նա խանշ վում են 
դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը:

Դ րա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ-
յան մշակ ման ու ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցում ա ռաջ նա հերթ խնդիր է դրա-
մա վար կա յին եւ հար կաբ յու ջե տա յին քա-
ղա քա կա նութ յուն նե րի հա մա կար գու մը: 
Հա մա կարգ ման դաշ տին են վե րա բե րում 
ինչ պես մակ րոտն տե սա կան հիմ նա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ընտ րութ յու նը, այն պես 
էլ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ի րաց-
վե լիութ յան կար ճա ժամ կետ կար գա վոր-
մա նը, Կա ռա վա րութ յան կող մից ար տա-
քին ֆի նան սա կան հոս քե րի ստաց մանն 
ու ծախս մա նը, պե տա կան պար տա տոմ-
սե րի թո ղարկ մանն ու տե ղա բաշխ մա նը 

առնչ վող խնդիր նե րը: Դ րա մա վար կա-
յին եւ հար կաբ յու ջե տա յին քա ղա քա-
կա նութ յուն նե րի հա մա կարգ ման հիմ քը 
«ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան եւ 
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի մի ջեւ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան որ դեգ րած սկզբունք-
նե րի վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիրն» է: 
Դ րա մա վար կա յին եւ հար կաբ յու ջե տա-

յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի հա մա կար-
գումն ի րա կա նաց վում է մի ջին ժամ կետ, 
ամ սա կան, ե ռամս յա կա յին եւ տա րե կան 
ծրագ րե րի մշակ ման, ճշգրտման ու ի րա-
կա նաց ման գոր ծըն թա ցում:

ԿԲ-ն ՀՀ կա ռա վա րութ յան հետ հա մա-
տեղ մշա կում է տնտե սա կան եւ ֆի նան-
սա կան ծրագ րեր, ինչ պես նաեւ ա ջակ-
ցում դրանց ի րա գործ մա նը, ե թե դրանք 
չեն հա կա սում ԿԲ նպա տակ նե րին:

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա-
նի գոր ծա րար մի ջա վայ րի ցու ցա նի շը 
(ԳՄՑ), ո րը 2016թ. երկ րորդ ե ռամս յա-
կում՝ շա րու նա կե լով ան շե ղո րեն ա ճի 
մի տու մը, բարձ րա ցել է 0.63 կե տով եւ 
կազ մել 51.0` գտնվե լով կա յու նութ յան 
մի ջա կայ քի սահ ման նե րում:

Ըն թա ցիկ ե ռամս յա կում ԳՄՑ-ը ձե ւա-
վոր վել է ա ռեւտ րի եւ շի նա րա րութ յան 
ո լորտ նե րի հաշ վեկ շիռ նե րի՝ հա մա պա-
տաս խա նա բար 2.8 ու 1.5 կե տե րով ա ճի 
եւ ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի հաշ վեկշ-
ռի՝ 1.1 կե տով նվազ ման արդ յուն քում: 
Արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տը բնու թագ-
րող հաշ վեկշ ռի մա կար դա կը այս ե ռամս-
յակ մնա ցել է ան փո փոխ: Նա խորդ տար-
վա նույն ե ռամս յա կի հա մե մատ ԳՄՑ-ն  
ա ճել է 0.64 կե տով:

Գործարար միջավայրի ցուցանիշի 
շարժընթացը

Այս բո լոր ձեռ նար կում նե րի հիմ նա-
կան օ ղա կը` ԿԲ-ն  է, ո րը կազմ ված է 
Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հից 
ու խորհր դի հինգ ան դամ նե րից, ո րոնց 
նշա նա կում է ՀՀ նա խա գա հը` հինգ տա-
րի ժամ կե տով:

Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հը 
հա մա կար գում է բան կի բնա կա նոն աշ-

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2

Արդյունաբերություն 57.0 56.4 57.5 56.0 53.9 55.6 51.9 51.2 53.7 53.7

Շինարարություն 52.2 44.8 44.1 39.0 41.5 42.0 39.2 35.2 37.5 39.0

Առեւտուր 56.9 60.1 57.5 49.8 49.0 45.0 45.5 48.6 54.8 57.6

Ծառայություններ 55.1 59.9 54.0 49.0 54.0 55.0 59.5 61.4 52.2 51.1

ԳՄՑ 55.5 55.7 53.8 49.2 50.4 50.4 50.1 50.3 50.4 51.0
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խա տան քը, ներ կա յաց նում է Կենտ րո-
նա կան բան կը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում, այլ պե տութ յուն նե րում եւ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
ի րա կա նաց նում է օ րեն քով Կենտ րո նա-
կան բան կի խորհր դի ի րա վա սութ յա նը 
չվե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ:

Հան րա պե տութ յու նում օ րեն քի ու-
ժով Կենտ րո նա կան բան կին է վե րա-
պահ ված ՀՀ-ում «գոր ծուն վճա րա հաշ-
վար կա յին հա մա կարգ ստեղ ծե լու եւ 
զար գաց նե լու» խնդի րը եւ դրա հետ 
կապ ված տրված են լայն ի րա վա սութ-
յուն ներ «կար գա վո րե լու եւ վե րահս կե լու 
վճա րա հաշ վար կա յին հա մա կար գի, այդ 
թվում վճա րա հաշ վար կա յին ծա ռա յութ-
յուն ներ մա տու ցող բանկ չհան դի սա ցող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յու նը»:

Կենտ րո նա կան բան կի կող մից, եւ 
վճա րա հաշ վար կա յին հա մա կար գե րի 

ստեղծ ման եւ գոր ծու նեութ յան ի րա-
կա նաց ման, ինչ պես նաեւ ար տա սահ-
ման յան վճա րա հաշ վար կա յին հա մա-
կար գե րում մաս նակ ցութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ է ստա նալ Կենտ րո նա կան 
բան կի թույլտ վութ յու նը: Կենտ րո նա կան 
բան կի խորհր դին տրված է նաեւ ի րա-
վա սութ յուն` ու ժը կորց րած ճա նա չել հա-
յաս տան յան վճա րա հաշ վար կա յին հա-
մա կար գի ստեղծ ման եւ գոր ծու նեութ-
յան, ինչ պես նաեւ ար տա սահ ման յան 
վճա րա հաշ վար կա յին հա մա կար գե րում 
մաս նակ ցութ յան վե րա բեր յալ իր տված 
թույլտ վութ յու նը, ե թե առ կա են օ րեն քով 
սահ ման ված հիմ քե րը:

Ն շենք, որ վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ 
Կենտ րո նա կան բանկն ար դա րա ցիո րեն 
ի րա կա նաց նում է նաեւ վե րա ֆի նան-
սա վոր ման տո կո սադ րույ քի հե տե ւո ղա-
կան ի ջեց ման քա ղա քա կա նութ յուն: Այս-
պես՝ 2015թ. երկ րորդ կե սից առ այ սօր 

ԿԲ խոր հուր դը վե րա ֆի նան սա վոր ման 
տո կո սադ րույքն ի ջեց րել է 11 ան գամ, 
միայն 2016թ. ըն թաց քում` 8 ան գամ: 
Վեր ջին ի ջե ցու մը ե ղել է 2017թ. փետր-
վա րին, երբ ՀՀ ԿԲ ղե կա վա րութ յու նը 
վե րա ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույքն 
ի ջեց րեց 0.25 տո կո սա յին կե տով` մին չեւ 
6%:

Շատ էա կան է, որ 2013-2016թթ. ըն-
թաց քում նկատ վել է բան կա յին հա մա-
կար գի մի ջո ցով ֆի զի կա կան ան ձանց 
ուղղ ված դրա մա կան փո խան ցում նե րի 
զգա լի նվա զում (տե՛ս Աղ յու սակ 2).

Դ րա մա կան փո խան ցում ներ ֆի զի-
կա կան ան ձանց հաս ցեին (բան կա յին 
հա մա կար գի մի ջո ցով)

Աղ յու սակ 22

հազ. դո լար

Այս պի սով՝ դրա մա վար կա յին քա ղա-
քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա տա կը 
վար կի եւ դրա մաշր ջա նա ռութ յան գոր-
ծըն թաց նե րի վրա ներ գոր ծութ յան մի ջո-
ցով տնտե սա կան ի րա վի ճակ նե րի կար-
գա վո րումն է` ինչ պես նաեւ մաս նա վոր 
ինս տի տուտ նե րի վրա ներ գոր ծութ յու նը, 
քա նի որ դրանք են դրա մա վար կա յին 
հա մա կար գի հիմ քը:

Փաս տենք, որ ա ռանց Կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից տրված լի ցեն զիա յի ՀՀ 
տա րած քում բան կա յին գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նելն ար գել վում է: Ընդ ո րում, 
« Բան կե րի եւ բան կա յին գոր ծու նեութ-
յան մա սին» ՀՀ օ րեն քին հա մա պա տաս-
խան՝ դրանք հիմ նադր վում են կամ որ-
պես բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն կամ 
էլ որ պես կոո պե րա տիվ բանկ:

Իսկ ներ կա փու լում մաս նա վո րա պես 
ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի զար գաց ման 
խնդիր նե րը հան գում են հե տեւ յա լին.

Տարեթիվ 2013 2014 2015 2016
Զուտ

ներհոսք

155576

100%

1388990

89.9%

891390

57.7%

715901

46.3%
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ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

1. Գ նա ճի նպա տա կադր ված ռազ մա-
վա րութ յան ներ քո կան խա տես ման 
ու քա ղա քա կա նութ յան վեր լու ծութ-
յան մո դե լա յին հա մա կար գի եւ ո րո-
շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի 
շա րու նա կա կան կա տա րե լա գոր ծում 
եւ զար գա ցում` հե տա զո տութ յուն նե-
րի ու վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման եւ մի ջազ գա յին լա վա գույն 
փոր ձի ներդր ման մի ջո ցով:

2. Հա ղոր դակց ման բա րե լա վում` նպա-
տա կաուղղ ված ի րա կա նաց վող 
դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ-
յան բաց, թա փան ցիկ, հա սա րա-
կութ յան հա մար ա ռա վել մատ չե լի 
մա տուց մա նը:

3. ՀՀ տնտե սութ յան միկ րո հիմ քե րից 
բխող ընդ հա նուր հա վա սա րակշ-
ռութ յան կա ռուց ված քա յին տի պօ-
րի նա կի մշա կում եւ հե տա գա ներդ-
րում:

 Պե տութ յունն էլ իր ամ բողջ դրա մա-
վար կա յին քա ղա քա կա նութ յու նը 
գործ նա կա նում ի րա կա նաց նում է 
հենց Կենտ րո նա կան բան կի մի ջո ցով, 
քա նի որ վեր ջինս է պե տութ յան կող-
մից լիա զոր վածն ու օ րեն քով նա խա-
տես վա ծը՝ բո լոր ի րա վունք նե րով:

 Այս ա մե նը թույլ կտա ի րա կա նաց նել 
ա ռա վել ճշգրիտ ու հիմ նա վոր մակ-
րոտն տե սա կան կան խա տե սում ներ 
ու դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա-
նութ յան արդ յու նա վետ վեր լու ծութ-
յուն, հե տե ւա պես եւ այդ քա ղա քա-
կա նութ յան ա վե լի բարձր արդ յու նա-
վե տութ յուն:

Օգ տա գործ ված գրա կա նութ յուն

1. Բան կա յին տե ղե կա գիր «3» եւ «4», 
« Լո գա ա կունք» ՍՊԸ

2. Տն տե սա գի տութ յան տե սութ յուն, հե-
ղի նա կա յին կո լեկ տիվ՝ Գ. Ե. Կի րա-
կոս յան, Ի. Ե. Խլ ղաթ յան, Վ. Մ. Օր-
դու խան յան

3. Բան կա յին գործ, ինչ պես նաեւ ՀՀ 
Կենտ րո նա կան բան կի ըն թա ցիկ 
նյու թե րը

4. Ֆի նան սա կան մե նեջ մենթ, Ու սում-
նա կան ձեռ նարկ ԲՈՒՀ-ե րի հա մար

5. Լ. Հ. Բա դան յան, «Դ րա մաշր ջա նա-
ռութ յուն եւ վարկ», Ե րե ւան, 2007թ.

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1 2016թ . հու նիս ի 23-ին Մ եծ Բր իտա-
նիայ ու մ ի րակա նացվ եց եվրամիութ-
յու նը լքե լո ւ կամ կազմո ւմ  մնալո ւ 
հանրաքվե, որի ա րդյուն քում 52%  
կողմ ձա յն երո վ ը նտրվե ց Ե վր-
ամիությ ունը  լ քելու  տ արբերակը:  
Հանրաքվ եին անմ իջա պես հ ա-
ջոր դեցին կ տր ուկ տատանո ւմն եր 
ֆինան սա կան շու կաներում, ար դյ-
ու նքում Մեծ Բր իտանիայի  ազգ այի ն 
ա րժույթը կտրու կ ա րժ եզրկվեց: 
Մ եկ ամիս ան ց, ա յնուամ ենայնի վ, 
միջ ազգային ֆ ինանս ակ ան շուկա-
ներ ու մ իրավիճ ակը հանդ արտվեց , 
եւ հիմ նական ի նդեքսները վեր-
ադարձան  մի նչհ անրաք վե ական մա-
կա րդակին :

2 Տվյ ալ ները ներ կայ ացված են ՀՀ Կե-
նտրոնական  բ անկի տեղ եկատուն-
եր ից 201 4, 2015, 2 01 6, 2017թթ. 
հո ւնվարի համ ար:
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Բանկեր. իրողություններ, խորհրդածություններ

Гамлет Закарян

Банки: реалии, рассуждения

Автор анализирует историю банков-
ской системы РА, раскрывает основные 
направления ее деятельности, подчер-
кивает важную роль банков в деле осу-
ществления их функции на основе зако-
на о центральном банке РА, принятого 
24 марта 1993 года. Особое внимание 
уделяется важной роли экономических 
функций и банков, подчеркивается ак-
туальность управления государственно-
го долга на данном этапе. 

Hamlet Zakarian

Banks: Realities and Thoughts

The author analyzes the history of the 
Armenian banking system, revealing the 
main directions of the Republic’s banking 
activity and highlighting the importance of 
the exercise of banking functions, based 
on the Law on the Central Bank of the 
Republic of Armenia, adopted on March 
24, 1993. Particular attention is devoted 
to the important economic role of banks, 
emphasizing the urgency of public debt 
management in the current stage.
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ՄԵՐՈՒԺԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 Միա բա նութ յունն ի՞նչ ենք ա նե լու

ՄԵ ՐՈՒ ԺԱՆ ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ
Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

դա սա խոս

Հեղինակի խնդրանքով նույնութ
յամբ պահպանված են հոդվածի լեզ
վաոճական եւ մատուցման ձեւի
առանձնահատկությունները

Ա սենք թե` միա բան վանք: Միա բան-
վանք, դար ձանք մեր կա ռա վա րութ յան 
ա սած ազգ-բա նա կը ու շարք կանգ-
նանք, մի հատ էլ գե րազ նիվ ու գեր խե լոք 
ֆյու րեր ճա րինք (էս ապ րան քից ոչ թե 
մե նակ Հա յաս տա նը չու նի, այ լեւ՝ էս ողջ 
աշ խար հը, բայց մի րո պե հա մա րենք, թե 
ճա րինք): Հե տո էլ է սօր վա իշ խա նա վոր-
նե րին քշինք ու դա տինք ու ի րանց ու-
նեց վածքն էլ խլինք: 

ԱՍԵՔ, ԽՆԴՐԵՄ, ՀԵՏՈ Ի՞ՆՉ ԵՆՔ 
ԱՆԵԼՈՒ: 

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

ԶՎԱՐՃԱԼԻ ԱՆԵԿԴՈՏՆ ՈՒ 
ՈՂԲԱԼԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սո վե տի օ րե րին Կենտ րո նա կան կո-
մի տեից (  Կենտ կո մից) մի պատ վի րա-
կութ յուն ա գնում Անգ լիա ու երբ հետ ա 
գա լի, ոնց որ էն օ րե րի կարգն էր, Կենտ-
կո մում հաշ վետ վութ յուն ա տա լի ի րա 
տե սած-չտե սա ծի մա սին: 

Պատ մո ղը համ էլ ա սում ա, թե «էդ 
փթած կա պի տա լիստ նե րի եր թե ւե կութ-
յու նը ձա խա կողմ յան ա ու ա վե լաց նում 
ա, թե դրանք ե րե ւի մի բան գի տեն, որ 
ձախ կող մով են եր թե ւե կում, ու րեմն, 
լավ կըլ նի, որ Սո վետն էլ անց նի ձա խա-
կողմ յան եր թե ւե կութ յան»:

Կենտ կո մի ներ կա ան դամ նե րից մե կը 
տե ղից վռազ ա սում ա.

– Ըն կեր նե´ր, էս հար ցում չի կա րե-
լի շտա պո ղա կա նութ յուն ցու ցա բե րել: 
Է կեք փոր ձի հա մար հլը վա ղը Մոսկ վա-
յի 4-րդ գ ռու զա վոյ պար կը բաց թո ղանք 
ձա խա կողմ յան եր թե ւե կութ յան ու տե-
նանք, թե ինչ ա ստաց վում, նոր ո րո շենք:

Մեր ռե ֆորմ նե րը, հա է´լ, ա´յ  էս կար-
գի են, ու սրա ա մե նա փայ լուն օ րի նա կը 
մեր դպրո ցա կան ու բու հա կան կրթութ-
յան ռե ֆորմ ներն են: Էս ո լոր տի մեր ռե-
ֆորմ նե րով ար դեն հա մար յա լրիվ ենք 
քան դու քա րափ ա րե մեր կրթա կան հա-
մա կար գը: Ու մեր բո լո´ր ռե ֆորմ ներն էս 
տե սակ են՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան:

Ե րե ւի Հա յաս տա նի ոչ մի հա սուն քա-
ղա քա ցի չճար վի, ով գո նե մի քիչ հա վա-
տա, թե էս «ազգ-բա նա կա յին» ռե ֆոր մը 
ան պայ ման խո շոր վնաս չի տա մեր ռազ-
մա կան ա ռանց էն էլ ող բա լի ու ան բա րո 
հա մա կար գին ու ա վե լի շատ չի այ լա սե-
րի էդ հա մա կար գը:
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Միաբանություննի՞նչենքանելու

Ու քա նի հլը մեր երկ րի հա սա րա-
կարգն ան բա րո ա, մեզ ոչ մի ազգ-բա-
նակ էլ չի փրկի, ոչ շվեյ ցա րա կա նը, ոչ 
իս րա յե լա կա նը ու ոչ էլ մի այլ մո լո րա-
կա յի նը:

Կար դա ցեք ու ինք ներդ ո րո շեք՝ ճի՞շտ 
եմ ա սում, թե՞ չէ:

1. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ ՈՒ ԱԶ ԱՏ-
ՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ-
ՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՆ

«Ե թե հան կարծ մարդ կանց մեծ մասն 
ինչոր մի սխալ եզ րա կա ցութ յուն ա 
ա նում, ա պա հա մար յա անհ նար ա, որ 
էդ եզ րա կա ցութ յան սխա լա կա նութ յու
նը ա պա ցուց վի: Ու ինչ քան ա վե լի ան
հե թեթ լի նի էդ եզ րա կա ցութ յու նը, մար
դիկ էն քան ա վե լի հա վա տա րիմ են մնում 
դրան»:

ԳԵՈՐԳ ԿԱՆՏՈՐ

Միա բան վե լու-չմիա բան վե լու հար ցը 
ան պայ ման կապ ված ա հե տեւ յալ ե րեք 
դրույ թին (ին չը կէ րե ւա հե տա գա շա րադ-
րան քից):

Մեր է սօր վա ողջ քա ղա քակր թութ յու-
նը, քիչ թե շատ, հիմն ված ա հե տեւ յալ 
ե րեք բա րո յա կան նոր մի վրա.

1.   Մաս նա վոր սե փա կա նութ յան 
ու սրա ան ձեռնմ խե լիութ յան նոր մը:

2. Ու րիշ նե րի հետ տի րոջ ու զած 
ձե ւով իր մաս նա վոր սե փա կա նութ-
յու նը պար տա դիր գոր ծող պայ մա նով 
տնօ րի նե լու նոր մը: Այ սինքն՝ հան րութ-
յան ան դամ նե րի (մարդ կանց) հա րա-
բե րութ յուն նե րը պար տա դիր գոր ծող 
ու ան փո փոխ պայ մա նով (ան փո փոխ 
ու պար տա դիր գոր ծող օ րեն քով ու ոչ 
թե մա հա կով կամ թնդա նո թով) վա րե-
լու նոր մը: 

Ըստ էութ յան, սա խոս տու մը չդրժե-
լու նորմն ա:

3. Ա զատ մրցութ յան, այ սինքն՝ ի 
վեր ջո, օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա-
սա րութ յան նորմն ա, սո ցիա լա կան 
ար դա րութ յուն հաս տա տե լու ու նյու-
թա կան ու հո գե ւոր բա րիք ներն ար-
դար բաշ խե լու միակ ու ան հա տից կամ 
ան հատ նե րի կազ մա կերպ ված խմբից 
ան կախ մի ջո ցը, ու համ էլ նոր տեխ նո-
լո գիա ու առ հա սա րակ՝ նոր բան հայտ-
նա գոր ծե լու ա մե նա բե ղուն մի ջո ցը:

Էս նոր մերն ա ռա ջին ան գամ հստակ 
ձե ւա կեր պել ա անգ լիա ցի բա րո յա գետ, 
տնտե սա գետ, պատ մա բան ու փի լի-
սո փա Դե ւիդ Հ յու մը, 18-րդ դա րի ա´յն 
հռ չա կա վոր գիտ նա կա նը, ում հե տա զո-
տութ յուն նե րը պատ ճա ռա կա նութ յան 
սկզբուն քի վե րա բեր յալ` չա փա զանց 
բարձր ա գնա հա տել Ալ բերտ Էյնշ տեյ նը: 

Մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն ա սե-
լով` պի տի հաս կա նանք ոչ միայն նյու-
թա կան ար ժեք նե րը, այ լեւ մար դու 
կյան քը, ա ռող ջութ յու նը, ար ժա նա-
պատ վութ յու նը, խիղ ճը, գա ղա փար-
նե րը, կար ծիք ներն ու սրանք ար տա-
հայ տե լու ա զա տութ յու նը, կեն ցաղն 
ու սա կազ մա կեր պե լու ձե ւե րը, ու առ-
հա սա րակ` մար դու ի րա վունք ու ա զա-
տութ յուն կոչ ված նե րը լրիվ, այ սինքն՝ 
էն ա մե´նը, ին չը կա րա ծախ վի կամ 
հանձն վի ու րի շին, կամ ին չից մար դուն 
կա րան զրկեն ի րա կամ քին հա կա ռակ: 

Էս մի քա նի տո ղը, ըստ էութ յան, լի-
բե րալ-լի բեր թար ուս մուն քի ու դե մոկ-
րա տա կան կար գի, կամ ա վե լի ճիշտ, 
բա րո յա կար գի տե սա կան աք սիոմ ներն 
ու այդ կար գը կա ռու ցե լու չա փա զանց 
կարճ ուր վա գիծն են: 

Ում էլ հարց նես ա սես, թե, «ա´յ, էս վե-
րե ւի մի քա նի տո ղը հենց քու կամ մեր 
բո լո րի ու զած չի՞», կա սի՝ «ի հար կե, մեր 
ու զածն էլ հենց էդ բա ներն են»: Բայց 
ախր լի բե րալ-լի բեր թար կոչ ված նե րը 
հենց էդ մի քա նի տո ղի ա սած ներն են ու-
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զում, ու գի տա կան մե թոդ նե րով ա սում 
են, թե դրանց ո´նց  են հաս նում, այ սինքն՝ 
ո´նց  են հա սա րա կա կան կար գը դարձ-
նում բա րո յա կարգ:

Ս րան հա կա ռակ, էս ողջ աշ խար հով 
մեկ լի բե րա լիզմ-լի բեր թա րիզ մը վար կա-
բե կել ու վար կա բե կում են՝ ա սե լով, թե 
«լի բե րա լիզմ-լի բեր թա րիզ մը պարտ ված 
ա», ի հար կե, ա ռանց ա սե լու, որ լի բե րա-
լիզմ-լի բեր թա րիզ մի ու զա ծը հենց մեր 
ու զածն ա, հենց մեր ե րա զանքն ա:

Ու մար դիկ մո ռա նում են, որ ար-
դա րութ յունն է´լ  ա էս ողջ աշ խար հում 
պարտ ված, բայց սա հո չի՞ նշա նա կում, 
թե ար դա րութ յու նը սխալ բան ա, կամ 
թե որ մենք չպի տի ձգտենք ար դա րութ-
յան, ո րով հե տեւ հենց որ հե տե ւենք է´ս 
«տրա մա բա նութ յա նը», պի տի ստիպ-
ված ձգտենք ա նար դա րութ յան ու կոր-
ծա նենք մեր էս ողջ քա ղա քակր թութ յու-
նը:

Ու մար դիկ, ողջ աշ խար հով մեկ (իսկ 
Հա յաս տա նում` մա նա վանդ), ոչ միայն 
չեն հա վա տում ու չեն հե տե ւում լի բե րա-
լիստ-լի բեր թա րիստ նե րի ա սած նե րին, 
այ լեւ չեն է´լ ծա նո թա նում սրանց ու չեն 
քննար կում սրանք:

Ա վե լի հեշտ ա` հա վա տան հա յա գով-
նե րի ու քաղ գոր ծիչ նե րի շատ սի րած 
լո զունգ նե րից մի քա նի սին, մա նա վանդ 
ե թե դրանք պարզ են, մատ չե լի, հա սա-
րակ ու ճշմար տան ման ու, ի հար կե, համ 
էլ «հայ րե նա սի րա կան»: 

Էդ լո զունգ նե րից մեկն էլ հենց հայտ նի 
ու գո վա բա նած ազ գա յին միա բա նութ-
յան ու ազ գա յին նոր գա ղա փա րա խո-
սութ յան հրա տապ անհ րա ժեշ տութ յան 
լո զունգն ա, իսկ վեր ջերս էլ` ազգ-բա-
նակ դառ նա լու անհ րա ժեշ տութ յան լո-
զուն գը, ու էս անհ րա ժեշ տութ յունն ակն-
հայտ ա թվում հա մար յա բո լո րին:

Ընդ ո րում, ո´չ միայն հա յե րին, այ լեւ 
ա մեն քին ու հա մար յա ամ բողջ աշ խար-
հում: Բայց ե թե ու րիշ (ու մա նա վանդ՝ մե-
ծա թիվ) ժո ղո վուրդ նե րին էս ու սրա պես 
լո զունգ ներն էն քան էլ չեն խան գա րում 

(կամ ա ռայժմ չեն խան գա րում), փոք րա-
թիվ նե րի հա մար հա ճախ նույ նիսկ կոր-
ծա նա րար են: 

2. ԳԱ ՂԱ ՓԱՐԱԽՈՍՈ ՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆ ՃԱՐՈՒՄ

«ՃԱՆՃԸ.– Բա է սի կյա՞նք ա: Ա´յ, պա
տե րազ մի վախ տը, է րե խեք, էտ ինչ քա´ն 
սի րուն դիակ կա´ր»:

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ
 
Հան րութ յան կյան քի, մա նա վանդ քա-

ղա քա կան կա ռուց ված քի, ու րեմն, համ էլ 
կեն սա ձե ւի կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի 
շրջա նում շատ կլսես, թե «ազ գա յին նոր 
գա ղա փա րա խո սութ յան» ան հե տաձ գե-
լի կա րիք կա: Ու սա բնա կան ա: Ն ման 
կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նակ 
ա ռա ջին հեր թին դեն են շպրտում հին 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը:

Պարզ ա, որ նո րի կա րիքն ի րոք 
հրա տապ ա: Բայց նոր գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը որ տե ղի՞ց ճա րենք, ու մի՞ց 
վերց նենք:

Ու հա զար ափ սոս, որ չհաշ ված հա-
տու կենտ դեպ քե րը, նոր գա ղա փա րա-
խո սութ յուն փնտրե լիս, մար դիկ նա յում 
են անց յա լին, նա յում են պատ մութ յա նը:

Հ նա րա վոր ա, որ դա ըլ նի սե փա կան 
պատ մութ յու նը, բայց ե թե էդ պատ մութ-
յան մո տիկ անց յա լում հարկ ե ղած սրա 
ոչ մի օ րի նա կը չկա, դի մում են հե ռա վոր 
անց յա լին, դի մում են ի րենց «ար մատ նե-
րին»: 

Հե ռա վոր անց յալն էլ (այ սինքն՝ էս 
«ար մատ նե րը»), ե թե չհաշ վենք հույ նե րի 
ու հռո մեա ցի նե րի անց յա լը, ոչ մի ժո ղո-
վուրդ էլ լավ չգի տի: Ու էս ան գամ միակ 
ել քը ու րիշ ժո ղո վուրդ նե րի մո տիկ (մեկ-
մեկ էլ` հե ռու) անց յա լին դի մելն ա:

Մոտ անց յա լի ա մե նա փայ լուն «ազ-
գա յին գա ղա փա րա խո սութ յան» օ րի նա-
կը, ի հար կե, գեր մա նա ցի նե րինն ա: Բայց 
էս օ րի նա կը ա մե նաող բեր գա կանն ու 
ա մե նա խայ տա ռակն ա: 
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Գեր մա նա ցի նե րի էդ օ րի նակն էն քա´ն  
ա խայ տա ռակ, որ հա մար յա ոչ մե կը, 
ե թե նույ նիսկ հո գու խոր քում պաշ տում 
ա Mein Kampf-ը ( Հիտ լե րի գիր քը), ռիսկ 
չու նի ա սե լու, որ «ազ գա յին գա ղա փա-
րա խո սութ յան» հիմ քը սրա պես մի բան 
պի տի ըլ նի:

Ոչ մե կը սա ռիսկ չու նի ա սե լու համ էլ 
է´ն բա նի հա մար, որ ող բեր գա կա նից ու 
խայ տա ռա կից բա ցի, սա գեր մա նա կա´ն  
ա, այ սինքն՝ «մեր ազ գա յի նը» չի: Ու րեմն՝ 
պի տի սրա մի ո րե ւէ տե սակն ստեղծ վի, 
պի տի սա տե ղայ նաց վի: (Էդ ռիս կը չու-
ներ նույ նիսկ հենց ին քը՝ Նժ դե հը, ում 
գա ղա փա րա խո սութ յան ա կուն քը Հիտ-
լե րի կամ գեր մա նա կան նա ցիզ մի հիմ-
նա դիր նե րի գա ղա փար ներն են):

Ի՞ն չը կտե ղայ նաց վի, կվե րա ձեւ վի՝ 
ա սածս գի՞ր քը, կամ Պ լա տո նի, Ֆիխ տեի, 
Նից շեի ու սրանց պես ու րիշ ո րե ւէ մե-
կի «գա ղա փար նե րը», կամ էլ սրանց մի 
ո րե ւէ սին թե զը, կա րե ւոր չի: 

Երբ էս սին թեզն ի րա կա նա նում ա, 
սա հա սա րա կութ յան «ա ռա ջա վոր» կամ 
«հե ղի նա կա վոր» ան դամ նե րի մտքի 
ճգնա ժա մի նշանն ա: 

Բայց է լի հա զար ափ սոս, որ հե ղա-
փո խութ յուն նե րը միշտ չի, որ հա սա րա-
կութ յան վի ճա կը բա րե լա վում են: Ս րա 
հա մար հե րիք ա, որ հի շենք միայն Ռու-
սաս տա նի 17 թվի, Գեր մա նիա յի 30-40-
ա կան թվե րի կամ Չի նաս տա նի, Կու բա-
յի, Հ յու սի սա յին Կո րեա յի ու Կամ բո ջա յի 
հե ղա փո խութ յուն նե րի ուղ ղա կի մար դա-
կե րա կան սար սա փե լի անց քե րը:

3. «ՄԻ ԱԲԱ ՆՈՂ» ԳԱ ՂԱՓԱՐԱ ԽՈ-
ՍՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԵՐԸ

«ՈՉԽԱՐԸ.– Թո մոր թեն, մե նակ թե 
ա ռաջ նոր դեն»: 

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

« Միա բա նող» գա ղա փա րա խո սութ-
յու նը տո տա լի տա´ր  ա, բռնա կա լա կա´ն  
ա, ա մե նա տի րա կա´ն  ա: Սա լրի´վ հա կա-

ռակ ա ան հա տա կան ա զա տութ յա նը, լի-
բե րա´լ բա րո յա կար գին, ինչն ա մե նա կա-
րե ւո րը հա մա րում ա մտա ծե լու, խո սե լու, 
կար ծիք հայտ նե լու, ու րիշ նե րին մե նակ 
ու մե նակ հա մո զե լու, տե ղե կութ յուն 
ստա նա լու ու խղճի ու հա վա տի ա զա-
տութ յու նը ու, ի հար կե, տնտե սա կան ու 
քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան ա զա-
տութ յու նը: 

Լի բե րա լիզմ-լի բեր թա րիզ մը հա մա-
րում ա, որ միակ ճշմա րիտ կա նո նը` Ոս-
կե կա նոնն ա, որն ա սում ա. 

«Ու րի շին մի ա րա է´ն բա նը, ին չը չես 
ու զում, որ էդ ու րի շը քեզ ա նի»:

Սա, էս կա նո նը դեմ ա հա սա րա կութ-
յան միա բա նութ յան գա ղա փա րա խո-
սութ յա նը, ո րով հե տեւ սրան հե տե ւողն 
ար դեն չի կա րա միա բան ըլ նի բո լո րին, 
ո րով հե տեւ պի տի են թարկ վի միա բա նող 
գա ղա փա րա խո սութ յանն ու էդ գա ղա-
փա րա խո սութ յան ա ռաջ նորդ նե րին՝ մեծ 
ըլ նեն դրանք, թե փոքր:

Իսկ լի բե րալ-լի բեր թար բա րո յա կար-
գի ժա մա նակ հա սա րա կութ յան ա մեն մի 
ան դամն ի րա վունք ու նի ու ա զատ ա իր 
ՍԵՓԱԿԱՆ գա ղա փա րա խո սութ յունն ու-
նե նա լու, ե թե, ի հար կե, էդ գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը չի սահ մա նա փա կում կամ 
վե րաց նում ու րիշ նե րի ա զա տութ յու նը: 

Ու րեմն, բա րո յա կար գի ժա մա նակ մի 
հա տիկ գա ղա փա րա խո սութ յան փո խա-
րեն ու նենք էն քա´ն գա ղա փա րա խո սութ-
յուն, ինչ քան հա սա րա կութ յունն ան դամ 
ու նի, ու չի բա ցառ վում, որ դրանց մեջ 
լա վերն էլ ըլ նեն: 

Էս կար գի ժա մա նակ բռնա կալն ար-
դեն պար տա դիր գոր ծող ու էդ ա զա-
տութ յուն նե րը (ու րիշ ներն էլ) պաշտ-
պա նող է´ն  օ րենքն ա, ին չի ա ռաջ բո-
լորն են հա վա սար (նույ նիսկ պատ գա-
մա վոր նե րը, օ լի գարխ նե րի զա վակ նե րը, 
պրե զի դենտ ներն ու ավ տո տե սուչ նե րը): 

Էս կարգն ա մե նից ա ռաջ մտա վոր 
ան հա տա կա նութ յան կամ, ե թե կու զեք, 
մտա վոր «ա նիշ խա նութ յան», «մտա վոր 
ա նար խիա յի» կարգ ա, է´ն  ի մաս տով, որ 
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ա մեն մի մարդ էլ ի րա վունք ու նի ի´ր  իսկ 
գա ղա փա րա խո սութ յունն ու նե նա լու, 
ե թե սրա նով ու րիշ նե րին չի վնա սում, այ-
սինքն՝ էս ա նար խիան ա նար խիա ա մե-
նակ ու մե նակ օ րեն քի շրջա նակ նե րում:

Սա համ էլ ին տե լեկ տո ւալ ազն վութ-
յան կարգ ա:

Ա վե լի ճիշտ, սա ու րի շին հան դուր ժե-
լո´ւ կարգ ա, ու րի շի սե փա կան կար ծի քը, 
ճա շա կը, հոգս ու մտած մուն քը, կեն ցաղն 
ու սո վո րութ յունն ու նե նա լու ի րա վունքն 
ու ա զա տութ յու նը հան դուր ժե լո´ւ կարգ 
ա: 

Լա՞վ ա սա, թե՞ վատ, մի քիչ հե տո 
կտես նենք:

Իսկ «միա բա նող» գա ղա փա րա խո-
սութ յու նը պար տա դիր ա հա սա րա կութ-
յան բո լոր ան դամ նե րի հա մար: Բայց 
ախր հա´րց  ա, թե ո՞ւր կտա նի էս գա ղա-
փա րա խո սութ յու նը՝ կկոր ծա նի՞ հա սա-
րա կութ յու նը, թե՞ վի ճա կը կլա վաց նի: 

Չ գի տենք, ո րով հե տեւ ա պա գան ան-
հայտ ա: 

Են թադ րենք, թե հա սա րա կութ յան 
հա մար յա բո լոր ան դամ նե րը կողմ են ու 
հա վա տում են էս մի հա տիկ գա ղա փա-
րա խո սութ յա նը: Ս րա նից հե տե ւո՞ւմ ա, 
որ սա ճիշտ ա ու օգ տա կար: 

Չէ´, ի հար կե: Նույն բանն ա սե լուց մա-
զա չափ ան գամ չի հե տե ւում, որ էս ա սած 
բա նը ճիշտ ա, ե թե աշ խար հի նույ նիսկ 
բո լոր մար դիկ էլ միա բե րան սա´ ա սեն, 
ու սրա հա մար լի քը փաստ ու նենք: 

Օ րի նակ՝ մարդ կութ յու նը, հա մար յա 
լրիվ, մի քա նի հա զար տա րի հա վա տա-
ցել ա, որ Եր կի րը տա փակ ա, կլոր չի: 
Կամ էլ, որ Ա րե´ւն  ա պտտվում Երկ րի 
շուր ջը: Փոր ձը ցույց տվեց, որ, օ րի նակ, 
ճիշտ ա հենց է´ն մի հա տիկ մար դը՝ Կո-
պեռ նի կոս ա նու նով, ով լրի´վ հա կա ռակ 
կար ծիքն ու ներ: 

Ու թե որ էս կար գի կո պեռ նի կոս-
նե րի բե րա նը փա կես, հնա րա վոր ա, 
որ ճշմար տութ յու նը եր բեք չի մա նաս, 

ու հնա րա վոր ա, որ կոր ծան վես, ոչն-
չա նաս, վե րա նաս է´լ: Իսկ էս կար գի 
մար դիկ, այ սինքն՝ հա սա րա կութ յա նը 
«հա կա ռակ» գնա ցող մար դիկ, ա մե նա-
թանկն են ու ա մե նաա զա տա սե րը: 

Սեր վան տե սի Դոն- Քի շոտն ա սում ա. 
«Էս ա րե ւի տակ ա զա տութ յու նից թանկ 
բան չկա, Սան չո´», ու Դոն- Քի շո տը հա-
զար ան գամ ճիշտ ա:

Խոս քը ոչ թե ան սահ մա նա փակ ա զա-
տութ յան կամ օ րեն քը խախ տող ա նար-
խիա յի մա սին ա, այլ ա մե´ն մե կի, ա մե´ն  
ան հա տի է´ն  ա զա տութ յան մա սին, ին չը 
չի սահ մա նա փա կում ու րի շի ա զա տութ-
յու նը: Այ սինքն՝ խոսքն է´ն  ա զա տութ յու-
նից ա, ին չը չի խախ տում բո լո րին հա-
վա սար նա յող բռնա կալ ու ան պայ ման 
գոր ծող օ րեն քի սահ ման նե րը: 

Հա սա րա կութ յան ան դա մը ե՞րբ կամ 
ի՞նչ ի մաս տով պի տի ա զատ ըլ նի: Հա-
սա րա կութ յան ան դա մը պի տի պար-
տա դիր ա զատ ըլ նի թե´ պե տութ յան, 
թե´ ու րիշ մի ան հա տի կամ ան հատ նե-
րի խմբի ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ հար կադ րան-
քից, է´ն հար կադ րան քից, ին չը սահ-
ման ված չի էդ հա սա րա կութ յան ըն դու-
նած սահ մա նադ րութ յամբ ու դրա նից 
բխող հաս տատ ված օ րենք նե րից:

Բայց էդ սահ մա նադ րութ յու նը ու 
դրան հեն ված օ րենք նե րը պի տի ան-
պայ ման բա րո յա կան ըլ նեն, որ հա սա-
րա կութ յան ա մեն մի ան դա մի հա մար 
ա պա հո վեն ԱՆԽԱՓԱՆ ԳՈՐԾՈՂ օ րեն-
քով պաշտ պան վող ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ա զա տութ յու նը: Այ սինքն՝ երկ րի հա սա-
րա կա կան կար գը պի տի բա րո յա կարգ 
ըլ նի:

Էս կար գի ա զա տութ յու նը, այ սինքն՝ 
ա մեն մի ան հա տի ա զա տութ յու նը (տե´ս 
« Մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ-
յուն նե րի հռչա կա գի րը») ողջ մարդ կութ-
յան միակ ու գե րա գույն նպա տակն ա, ու 
ողջ մարդ կութ յան դա րա վոր ե րա զան քը: 

Մ նա ցած ա մեն ին չը, որ հա կա սում ա 
սրան, միշտ բե րել ա ար յուն, բռնութ յուն, 
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ճոր տութ յուն ու ա մեն տե սակ սար սափ, 
իսկ ե թե էս պես գնա, ու լի բե րալ-լի բեր-
թար ծրա գի րը չհաս տատ վի աշ խար հով 
մեկ, «միա բա նող գա ղա փա րա խո սութ-
յուն նե րը» ան պայ ման մեր է սօր վա ողջ 
քա ղա քակր թութ յու նը կոր ծա նե լու են: 

4. «ՄԻԱԲԱՆ ՈՂ»  ՈՒ  ՉԿՈՐԾ ԱՆՈ Ղ 
Գ ԱՂ ԱՓԱ ՐԱԽՈՍ ՈՒԹՅՈՒՆ Կ Ա՞

 
«ՈՐԴԸ.– Ա սում ես, Ար ծի՞վն ա ճիշտ: 

Վար յանտ չկա: Ճշ մար տութ յու նը միակն 
ա` որ դա յին ճշմար տութ յու նը»: 

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

Ի՞նչ ե րաշ խիք կա, որ էս ա զա տութ-
յուն նե րը Չ սահ մա նա փա կող կամ Չ վե-
րաց նող գո նե մի հատ «միա բա նող» գա-
ղա փա րա խո սութ յուն կա: Ո՞վ ա ա պա-
ցու ցել կամ ո՞վ կա պա ցու ցի սա: 

Ո´չ մե կը:
Մեր կա պա րա նոց հայ տա րա րութ-

յու նը կամ շա տա խո սութ յու նը, կամ էլ 
նման ու րիշ բա ներն ա պա ցույց չե´ն: Ո՞վ 
զո րութ յուն ու նի ա պա գան գու շա կե լու: 
1980 թվին ո՞վ գի տեր, թե է սօր ինչ վի-
ճակ կըլ նի: 

Ո´չ մե կը:
Ե րե ւի ինձ ա սող ըլ նի, որ ես դեմ եմ 

միա բա նութ յա նը:
Ի հար կե, ԴԵՄ ԵՄ, ե թե «միա բա նութ-

յուն» ա սե լով՝ հաս կա նում են մեն-մի 
հա տիկ գա ղա փա րա խո սութ յուն, ո րի 
գլխա վոր հրա մա նա տա րը մի Նժ դեհ ա 
կամ մի պրե զի դենտ, կամ մի նա խա րար, 
կամ մի գե նե րալ՝ իր ըն կեր-բա րե կամ նե-
րի շքախմ բով, կամ էլ նույ նիսկ մեկ կամ 
մի քա նի կու սակ ցութ յուն, ու ես էլ, ան-
կախ իմ գի տե լիք նե րի, իմ կա րո ղութ յուն-
նե րի, իմ վաս տա կի ու ար ժա նիք նե րի 
չա փից, պի տի սու սու փուս են թարկ վեմ 
դրանց: 

Հա նուն ին չի՞ պի տի են թարկ վեմ, 
թե որ հաս տատ գի տեմ, որ ա պա գան 
գու շա կե լու կա րո ղութ յուն չու նի ո´չ մի 
նույ նիսկ հան ճա րեղ մարդ ու գա ղա-

փա րա խո սութ յուն, ինչ քան էլ դա «ազ-
գա յին» ըլ նի:

Բա որ հան կարծ էդ գե նե րա լը կամ 
նա խա գա հը, կամ էլ՝ կու սակ ցութ յու-
նը ժո ղովր դի ա սած՝ «սար սա ղի մե կը 
է ղա՞վ» կամ էլ ար նա խում ու տա կան քի 
մե կը:

Մին չեւ հի մա ոչ մի գա ղա փա րա խո-
սութ յան ղե կա վար Սո լո նի կամ Պե րիկ-
լե սի կամ Լ յուդ վիգ Էր հար դի կամ Մար-
գա րետ Թա չե րի պես գի տուն, ազ նիվ ու 
սկզբուն քա յին չի է ղե, իսկ մեր ողջ քա-
ղա քակր թութ յան պատ մութ յու նը, սրան-
ցից բա ցի, ե րե ւի ու րիշ էս տե սակ օ րի-
նակ չու նի:

Ի՞նչ ե րաշ խիք կա, որ ներ կա յի կամ 
ա պա գա յի «գա ղա փա րա խոս գե նե րալ-
նե րը» գի տուն, ազ նիվ, սկզբուն քա յին ու 
քաջ մար դիկ կըլ նեն: 

Ոչ մի ե րաշ խիք չկա: 
Ու թե որ ըլ նեն էլ, հո հա վերժ չե՞ն 

ապ րե լու: 
Ի՞նչ ե րաշ խիք, որ դրանց փո խա-

նորդ նե րը կու նե նան նույն հատ կութ-
յուն նե րը: Սա՝ մեկ: 

Շատ կա րե ւոր ա, որ ար դեն է´ն փաս-
տը, որ տվյալ մար դը «գա ղա փա րա խո-
սութ յան գե նե րալ» ա, ցույց ա տա լիս, 
որ էդ մար դը չգի տի, որ ա պա գան գու-
շա կե լի չի, որ «պատ մութ յան օ րենք նե-
րը» մեզ հայտ նի չեն. չգի տի, որ է սօր 
նույ նիսկ չգի տենք, թե պատ մութ յունն 
օ րենք ներ ու նի՞: 

( Կամ էլ` գի տի, բայց խա բում ա ի րեն 
հա վա տա ցող նե րին):

Ֆի զի կա յի, քի միա յի կամ կեն սա բա-
նութ յան օ րենք նե րին մենք հա վա տում 
ենք, ո րով հե տեւ ի վի ճա կի ենք ա մեն 
վայրկ յան ու ա մեն տեղ ստու գե լու, որ 
սրանք ճիշտ են: 

(Ի մի ջի այ լոց, բնա գետ նե րը լավ գի-
տեն, որ ի րենց օ րենք նե րը սոսկ են թադ-
րութ յուն են, բայց է´ն տե սակ են թադ-
րութ յուն, ին չը միշտ ստու գե լու հնա րա-
վո րութ յուն կա: Էս ի մաս տով` կա՞ գո նե 
մի հա տիկ «պատ մա կան օ րենք», ո րը 



64

ՄԵՐՈՒԺԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

կա րող ըլ նենք ստու գե լու: Թե կա, թող 
ի մա ցո ղը ցույց տա ու հետն էլ ա սի ստու-
գե լու ձե ւը):

5 . «ՄԻԱ ԲԱՆՈՂ» ԳԱՂԱՓԱՐ ԱԽՈ-
ՍՈՒ ԹՅ ԱՆ ՀԵՏ ԵՎԱՆՔ ՆԵՐԸ 

« Կա տոն ա վա գը.– Ի՞նչ: Ա սում եք` սո՞վ 
ա, աղ քա տութ յո՞ւն ա, բերք չկա՞: Դ րանք 
ողջ հե´չ: Նախ՝ պտի Կար թա գե նը կոր
ծա նենք»: 

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

Տո տա լի տար միա բա նող կար գի ժա-
մա նակ մի հա տիկ ու բո լո րի հա մար հա-
վա սար բռնա կալ օ րեն քը կտոր-կտոր ա 
ըլ նում, բա ժան վում ա հա սա րա կութ-
յան բո լո´ր- բո լո´ր պաշ տո նա վոր նե րին` 
գե րա գույն ա ռաջ նորդ հրա մա նա տա-
րին, սրա տե ղա կալ նե րին, սրա տե ղա-
կալ նե րի տե ղա կալ նե րին եւ այլն:

Ու ար դեն ար դար ու պար տա դիր 
գոր ծող մեկ հատ օ րի նախմ բի տե ղը 
ու նե նում ենք ճիշտ էն քան հա տիկ օ րի-
նա խումբ, քա նի հատ որ պե տութ յու նը 
պաշ տո նա վոր ու «ավ տա րի տետ» ու նի: 

Ու էս ա ռան ձին օ րենք նե րի գոր ծե լու 
ձեւն ար դեն կախ ված ա պաշ տո նա վոր-
նե րի ու էս «ավ տա րի տետ նե րի» անձ նա-
կան հատ կութ յուն նե րից, սրանց բնա-
վո րութ յու նից, ազն վութ յու նից, սկզբուն-
քայ նութ յու նից եւ այլն: 

Բա նա կում, օ րի նակ, ու նե նում ենք 
ճիշտ էն քան հատ օ րենք, ինչ քան որ 
սպա ու «խա ռո շի» («դեդ, ա սիչ» եւն) կա 
էդ բա նա կում:

 Ոս տի կա նութ յու նում ու նե նում ենք 
ճիշտ էն քան հատ օ րենք, ինչ քան ոս տի-
կան կա, ու քա նի հատ էլ «թա ղի տղա» 
ու «ավ տա րի տետ» կա («խա ռո շին», 
«ավ տա րի տետն» ու «թա ղի տղան» էլ 
են պաշ տոն, ընդ ո րում՝ ա հա գին շա հու-
թա բեր): 

Մար դիկ տար բեր են ու սրա հա մար էս 
«ան հա տա կան» օ րենք ներն էլ են տար-
բեր ըլ նում: Ու էս ան գամ ար դեն ոչ մի 

միա բա նութ յուն հնա րա վոր չի, ո րով-
հե տեւ ա մեն պաշ տո նա վոր (այ սինքն՝ 
օ րենս դիր ու միա ժա մա նակ դա տա վոր) 
«սղոցն իր կողմն ա քա շե լու»: 

 Պաշ տո նից զուրկ ա մեն մի մարդ 
դառ նա լու ա պաշ տո նա վոր նե րի ճորտն 
ու ստրու կը: Բա նա կում, օ րի նակ, շար-
քա յին զին վո րը դառ նա լու ա սպա նե րի, 
«խա ռո շի նե րի» ու «դեմ բել նե րի» ճորտն 
ու ստրու կը (մեր բա նա կում, ի րոք, ան-
հա տա կան ստրուկ նե րի «ինս տի տու տը» 
կա, տե՛ս ստո րեւ «նախ կին զին վոր Ս տե-
փան Աբ րա համ յա նի պատ մա ծը…»), 
ծե ծու ջարդ ա ու տե լու, տանջ վե լու ա, 
բռնա բար վե լու ու հաս նե լու ա ինք նաս-
պա նութ յան:

Թե որ մի հայր իր ըն տա նի քի ան-
դամ նե րին ու զա վակ նե րին էն պես պա-
հի, ոնց որ էդ տե սակ պե տութ յունն ա 
պա հում իր ժո ղովր դին (այ սինքն՝ հայ րը 
հա րա զատ զա վակ նե րին ծե ծի, ջար դի, 
ստո րաց նի, բռնա բա րի, ու սրանք ոչ մե-
կից պաշտ պա նութ յուն ստա նա լու ճար 
չու նե նան), ո՞վ չի ա սի, որ էդ հայ րը տա-
կանք ա, ինչ քան էլ էդ «հայ րը» պնդի, թե 
էդ ա մենն ա նում ա՝ «հա նուն միա բա-
նութ յան, հա նուն ըն տա նի քի լու սա վոր 
ա պա գա յի»:

Հայ րե նի քը սոսկ բառ չի, սոսկ վե-
րա ցա կան հաս կա ցութ յուն չի: Չ կա´ 
հենց էն պես «հայ րե նիք»: Հայ րե նի քը 
ե´ս  եմ, դո´ւ  ես, Սե րոժն ա, Սար գիսն ա, 
Պո ղո´սն  ա, Քա վոր Պետ րո´սն  ա, հա-
մար յա ա մե´նքըս, հա տիկ-հա տիկ վե-
կա լած, այ սինքն՝ մեր մե ծա գույն մասն 
ա հայ րե նի քը:

Ու րեմն՝ հայ րե նի քի վի ճա կը մեր 
ա մեն մե կի վի ճակ նե րի խումբն ա՝ հա-
տիկ-հա տիկ գու մա րած: 

Ու ե թե էս ա ռան ձին գու մա րե լի նե-
րի մե ծա գույն մա սի վի ճա կը ող բա լի ու 
ստոր ու հու սա հա տա կան ա, ու րեմն, 
հայ րե նի քի վի ճակն է´լ  ա ող բա լի ու ստոր 
ու հու սա հա տա կան: Ու ե թե ժո ղովր դի 
մե ծա գույն մա սը ճորտ ա ու ստրուկ 
ու թշվառ ու ո ղոր մե լի, ու րեմն, հայ րե-
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նիքն է´լ  ա ճորտ ու ստրուկ ու թշվառ 
ու ո ղոր մե լի: 

Ու ոչ մի «միա բա նող ազ գա յին գա ղա-
փա րա խո սութ յուն» չի կա րա էս «հայ րե-
նիք» կոչ վածն էդ վի ճա կից հա նի, ո րով-
հե տեւ էս վի ճա կից ա զատ վե լու միակ 
ճա րը «չմիա բա նող» գա ղա փա րա խո-
սութ յունն ա մե նակ: 

Սա, էս «փա ռա բան ված միա բա նող 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը», շատ-շատ, 
կա րա հլու հնա զանդ ու պա սիվ հա սա-
րա կա կան հո տը փո խա րի նի հլու հնա-
զանդ ու ճոր տե րի հա սա րա կա կան հո-
տով, ով որ հլու հնա զանդ կեն թարկ վի 
իր գե նե րալ նե րին ու հա րե ւան երկր նե-
րին էլ կկո տո րի, թե որ ու ժը պա տեց: 

Էս աս վա ծը, իմ կար ծի քով, ան վի ճե լի 
ա, բայց ի րենց «հայ րե նա սեր» կամ «հայ-
րե նա սեր-դե մոկ րատ» հռչա կող բո լոր 
անսկզ բուն քա յին քաղ գոր ծիչ ներն ան-
պայ ման «միա բա նող ազ գա յին գա ղա-
փա րա խո սութ յուն» են պա հան ջում կամ 
հռչա կում: 

Ս րան ցից ո մանք գու ցե ան կեղծ հա-
վա տում են, որ լա´վ բան են ու զում, բայց 
սրանք ուղ ղա կի մո լոր ված են՝ ի րենց, 
մեղմ ա սած, «թե րի գի տե լիք նե րի» 
պատ ճա ռով: 

 
6. «Մ ԻԱԲ ԱՆՈՂ» ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԽՈՍ-

ՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Ո՞ՒՄ Ա ՁԵ ՌՆ ՏՈՒ
 
«ՑԻԿԼՈՆԸ.– Հի սուն քա ղաք ա քան

դու քա րափ է ղե: Բա է սի շշմե լու հաղ թա
նակ չի՞»: 

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

Քաղ գոր ծի չը, հա մար յա ա ռանց բա-
ցա ռութ յան, սկզբունք նե րից ու բա րո յա-
կա նութ յու նից ու շատ ան գամ էլ (ա վե լի 
ճիշտ` հա մար յա միշտ) հիմ նա վոր գի տե-
լի քից զուրկ ա, իսկ սկզբունք նե րից, բա-
րո յա կա նութ յու նից ու ֆուն դա մեն տալ 
գի տե լի քից զուրկ քաղ գործ չին «միա բա-
նող ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յու-
նը» չա փա զանց ա ձեռն տու: Խի՞: 

« Միա բա նող ազ գա յին գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը» անսկզ բուն քա յին ու ան-
բա րո քաղ գործ չին խի´ստ ձեռն տու ա 
է´ն պատ ճա ռով, որ էս գա ղա փա րա խո-
սութ յու նը հնար ա տա լի էս գործ չին, որ 
սա դե մոկ րա տա կան կարգ ու օ րենքն 
իր ու զա ծի պես խախ տի ու ոտ նա կոխ 
ա նի, երբ ու որ տեղ ու զե նա, ու համ էլ 
գի տու նի տպա վո րութ յուն թող նի: 

« Միա բա նող գա ղա փա րա խո սութ յու-
նը» թույլ ա տա լիս, որ քաղ գոր ծի չը խա-
բի, խար դա խութ յուն ա նի, ա մեն տե սակ 
ստո րութ յուն, զբաղ վի կա վա տութ յամբ 
ու պոռն կա նոց պա հի, զբաղ վի նար կո-
բիզ նե սով, տե ռո րիզ մով, իր իսկ երկ րի 
ան մեղ քա ղա քա ցի նե րին ճնշի, թա լա-
նի, բան տար կի, բռնա բա րի ու նույ նիսկ 
սպա նի, ո րով հե տեւ էս քաղ գոր ծիչն 
ար դա րա նա լու մի ջոց ու նի, ո րով հե տեւ 
միշտ է´լ հ նար ու նի ա սե լու.

 - Նախ՝ ան տա ռը կտրես, տա շեղ ներն 
ան պայ մա´ն կո րե լու են: Երկ րորդ՝ ես էս 
ձե ւով «աշ խա տածս» փո ղե րով հայ րե-
նի քի լու սա վոր ա պա գան եմ կեր տում, 
չե՞ս տե նում, որ, օ րի նակ, մեր դա րա վոր 
թշնա մի նե րի ու մեկ էլ տե ռո րիստ նե րի 
հե´րն  եմ ա նի ծում: Իսկ հե տո էլ, հենց 
որ էս ձեւ, այ սինքն՝ ա ռանց մի ջոց նե րի 
խտրութ յան, հար կա վոր գու մարն «աշ-
խա տեմ», ադր բե ջան ցի նե րի, թուր քե րի, 
ի րաք ցի նե րի, նե նեց նե րի ու չուկ չի նե րի 
հե րը լրիվ ա նի ծեմ, ա´յ, էդ վախ տը քու 
հա մար «ծո վից-ծո վը» կստեղ ծեմ: Ը նենց 
որ, հլը ձեն մի հա նի, ու մի քիչ, մի քա նի 
դար էլ դի մա ցի´ քու էս ա նաս նա կան վի-
ճա կին, ու համ էլ ըն ձի բան մի ա սա, ու 
թող որ կուշտ ու տեմ, մին չեւ հար կա վոր 
գու մա րը «աշ խա տեմ» պրծնեմ: 

Ու ճիշ տը որ ա սենք, «միա բա նող» 
ցան կա ցած գա ղա փա րա խո սութ յան 
նպա տակն ու էութ յու նը էդ գա ղա փա-
րա խո սութ յան գե նե րալ նե րի «կուշտ 
ու տելն ա»:

Մ նա ցա ծը՝ քո ղար կութ յուն ա, քո ղար-
կութ յուն՝ ստի, խար դա խութ յան ու խա-
բեութ յան ծխի շղար շով:
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Զար մա նա լի ա, բայց մար դիկ ոնց որ 
կույր ու խուլ ու տար րա կան տրա մա-
բա նութ յու նից զուրկ ըլ նեն, ո րով հե տեւ 
շատ-շատ ան գամ (ե թե ոչ միշտ) ուղ ղա-
կի չեն նկա տում, չեն տե նում, որ «միա-
բա նող», տո տա լի տար (բո լո րի հա մար 
պար տա դիր ու բո լո րի հա մար միա տե-
սակ) պա հանջ ներն ան հե թեթ են ու ա նի-
մաստ: 

Ս րա բնո րոշ օ րի նակն ա «ԱԶԳԻ 
ՈՒ ՄԱՆԱՎԱՆԴ «ՄԱՔՈՒՐ ԱԶԳԻ» 
ՈՒ «ՄԱՔՈՒՐ ՈՒ ԱՆԱՂԱՐՏ 
ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ ԽՈՍՈՂ ՈՒ ՄԻԱԿԵՐՊ 
ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՐՈՂ ԱԶԳԻ» 
գա ղա փա րը, ին չը «հայ րե նա սեր նե րի» 
սի րած թե ման ա: 

Չ խո սենք էն բա նից, որ մին չեւ է սօր ոչ 
մե կը ի վի ճա կի չի ե ղել ա սե լու, թե ի՞նչ ա 
«ազգ» ա սա ծը (ինք նին են թադր վում ա, 
որ սա հայտ նի ա բո լո րին), բայց մի փոքր 
ա վե լի լուրջ քննութ յու նը ցույց ա տա լիս, 
որ էս «գա ղա փա րը» ուղ ղա կի զա ռան-
ցանք ա: Մի օ րի նակ բե րեմ:

 
7. ՀԱ ՅԸ  ՄԱ՞ՐԴ Ա , ԹԵ ՞ ՉԷ

«ԼՈՒՑԿԻՆ.– Տե սեք հլը: Ես ան շեջ 
կրակն եմ»: 

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊԵԿ

Վեր ջերս «հայ րե նա սեր նե րից» հա-
ճախ կլսես. «Ե կեք բո լորս հա յե ցի մտա-
ծենք, որ հայ մնանք» եւն:

Էս «չքնաղ» ու «հա յեր նա շունչ» կար-
գա խոսն ուղ ղա կի հա կա սա կան ա: 

Ի րոք, թե որ «հա յե ցի» մտա ծե լը մեր 
է սօր վա հա յե րի մեծ մա սի մտա ծո ղութ-
յան ձեւն ա (թե սա ի´նչ բան ա, չգի տեմ, 
ո րով հե տեւ ինչ քան մարդ կա, էն քան էլ 
մտա ծե լու ձեւ կա, բայց մի րո պե են թադ-
րենք, որ բնա գետ նե րի ի մա ցած մի ջի նի 
հաս կա ցութ յու նը էս տեղ էլ ա անց նում), 
էդ ժամ սա շատ վատ ձեւ ա, ո րով հե տեւ 
հենց էս «հա յե ցի» մտա ծե լով ենք հա-
սել մեր էս թշվառ ու ո ղոր մե լի վի ճա-
կին: 

Ու թե պի տի է սօր վա հա յի պես հայ 
մնանք, թե պի տի մնանք է սօր վա պես 
թշվառ ու ո ղոր մե լի, բայց «մնանք հայ», 
էս ան գա մը ես չեմ ու զում հայ մնամ, ու-
զում եմ դառ նամ մարդ ու մար դա վա րի 
ապ րեմ:

Մ յուս կող մից, թե որ հա մա րենք, թե 
«հա յե ցի» մտա ծե լու ձե ւը ոչ թե սո վո րա-
կան, այ սինքն՝ մար դա վա րի մտա ծե լու 
ձեւ ա, այլ մի լրիվ ու րիշ բան ա, կհաս-
նենք մի ար տա ռոց եզ րա կա ցութ յան. 

Քա նի որ մարդ կութ յան մեջ հա յե-
ցի մտա ծե լու ձե ւը միայն հա յերն ու նեն՝ 
կնշա նա կի հա յե րը մարդ չեն, այլ մար-
դուց տար բեր մի բան են: 

Սա ինձ հեչ դուր չի գա լի: « Հա յե ցի 
մտա ծե լու» տե ղը ա վե լի լավ ա մար դա-
վա րի´ մտա ծեմ ու վար վեմ: Ու զար մա-
նա լին է´ն հան գա մանքն ա, որ երբ սա 
ինձ հա ջող վում ա, ես է´լ  եմ շատ գոհ ըլ-
նում, շրջա պատս է´լ: 

Բա ցի սա, շատ եմ ու զում, որ կա րո-
ղա նամ գո նե մի քիչ «անգ լիա ցի» մտա-
ծեմ ու վար վեմ, օ րի նակ՝ Ն յու տո նի, Միլ-
թո նի, Լո կի, Հ յու մի, Ա դամ Ս մի թի, Ա լեք-
սիս դը Թոք վի լի ու Լորդ Աք տո նի պես: 

Մի քիչ էլ «ավստ րա ցի» մտա ծեմ ու 
վար վեմ Կառլ Մեն գե րի, Լ յուդ վիգ Մի զե-
սի, Ֆ րիդ րիխ Ավ գուստ Հա յե կի ու սրանց 
ըն գեր ու հե տե ւորդ նե րի պես: 

Մի քիչ «ֆրան սիա ցի» մտա ծեմ ու 
վար վեմ Ռո մեն Ռո լա նի, Պիեր Կ յու րիի, 
Բա րոն դը Մոն տեսք յո յի ու ֆի զիոկ րա-
տիկ նե րի պես: 

Մի քիչ «հու նա ցի» մտա ծեմ ու վար-
վեմ Դե մոկ րի տո սի, Սո լո նի, Սոկ րա տե-
սի, Պե րիկ լե սի, Հե րո դո տո սի կամ Եվ րի-
պի դե սի պես: 

Մի քիչ էլ «գեր մա նա ցի» մտա ծեմ ու 
վար վեմ, օ րի նակ՝ Գաու սի, Էյնշ տեյ նի, 
Գ յո թեի, Հում բոլդ տի պես: Մի քիչ էլ «ռու-
սա ցի» մտա ծեմ ու վար վեմ՝ Լեւ Տոլս տո-
յի ու Սա խա րո վի պես եւն: 

( Դե մոկ րի տո սը, օ րի նակ, ա սում էր. 
«Ա վե լի լավ ա, մի թեո րեմ գտնեմ, քան 
թե Ի րա նի շա հան շա հը ըլ նեմ»):
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Ու կամ էլ, ե´ս  եմ ու ձեր պես չեմ 
մտա ծում ու վար վում, ձեր ի՞նչ գործն 
ա, ես հո ձեզ վնաս չե՞մ տա լի: Դուք ինչ-
քան ու զում եք, «հա յե ցի» մտա ծեք, ե թե, 
ի հար կե, գի տեք, թե դա ինչ ա:

8. ՄԵՆՔ ՄԵ ՆԱ Կ ՉԵ ՆՔ, ԿԱՄ 
ՉԵԽԱԳՈ ՎՆ ԵՐԸ 

8.1  Բ ա ռեր ի քննա դա տութ յո ւնը:
8.2  Բա ռե րին ̀ գե րի (մե ծա տա ռերն ու  

թարգ մա նո ւթյո ւնն  ի մն  են – Մ . Հ .)
ԿԱՐԵ Լ ՉԱՊԵԿ

8 .1 «ՄԵ ՆՔ»-Ն ՈՒ «ԵՍ »-Ը

« Մենք » բառն  ա սում են ք տագ նա պա-
լի օ րե րի ն  ու տագ նա պա լի  ձե նով:  Մա-
րդկ ան ց մե ծա գույն մա սը կ ար ծում ա , թ ե 
«մեն ք»-ը հան րութ յա ́ն բառ ա , սո ցիա-
լա կա ́ն  ա, ո ւժ տ վո ́ղ  ա, իսկ «ես»-ը` յա նի 
ա ռա նձնութ յա ն, ան հատ ա պաշ տութ յան , 
ինք նաս ի րահ ար ութ յան ու է գոի ստութ-
յան բառն  ա: 

Բայ ց «մենք»  բա ռը մի մեծ  թե րութ-
յու ն  ու նի:  «ՄԵՆՔ»-Ն ԱՆՈՐՈՇ Ա,  ՈՒ 
ԱՆՊԱՏ ԱՍԽԱՆԱ ՏՈՒ: Օ րի նակ ՝ շա տ 
հեշ տ  ու հան գիս տ  ա սու մ  ենք. « Մենք 
փ այ լուն ժո ղո վու րդ  ենք» : Բ այց ինչ քան  
դժվար կաս ես. «Ես  փ այ լուն  մարդ եմ»:

Ե րե ւի ա մեն  չեխ էլ ա սի . « Մենք վ առ 
են ք պա հում Հո ւսի պ ատ գամ նե րը», 
բայց ո՞ւմ լեզ ուն կզոր ի, որ ա սի. «Ես 
վառ եմ պ ա հում Հու սի պատ գա մնե րը»: 
« Մեն ք»-ը միշտ էլ  յա նի ա րուն  ա թ ա-
փում ու  զ ոհ ում  ա ի րա ա զա տութ յու նը ̀ 
հա նուն ը նդհ ան ուր բա րօ րութ յան: Իսկ 
«ես»-ը,  կն ե րեք, ի հա րկե, էդ ա րու նը չի 
թա փե: Է ՜ն օ րե րի ն, երբ «մե նք »-ե րը  յա նի 
ինչ-ինչ բա ներ էին  զո հա բե րում, «ե ս» -ը 
նս տա ծ  էր տա նը:  

« Մենք» -ե րը ծեր ից -ծ եր հե րոս են, ծե-
րից- ծեր նահ ատ ակ են ո ւ մարտ ի րոս, ո ւ  
իր ար ու էլ  ախ պե ր  ե ն:  

« ՄԵ ՆՔ»-Ը ՅԱՆԻ ՀԵՆՑ  ՄԵԾԱՀՈԳ-
ՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԶՈՀԱԲ ԵՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆ  

Ա, Ո Ր ԿԱ: «Մ ԵՆՔ»-Ն ԱՆԸՆԴՀ ԱՏ 
« ՊԱՅՔԱՐՈ ՒՄ Ա», «ՄԵ ՆՔ» -Ը ՊԱՀԱ-
ՆՋՈՒ Մ Ա: Բա´:

Հ ա´, ե ս  էլ կա րա մ գ լուխ գո վա մ  էս 
ա հա գի ն սի րու ն «մենք»- ով , էս ա հա գին 
առ նա կան, էս ա հա գին  վսեմ ու ա հա գին 
վա ստ ա կա վո ր «մենք»-ով, բայ ց  ախր ես 
ինքս, ցա վոք,  լրի՜վ զո ւրկ  եմ  «մ եր» էս 
գո վակ ան ա ռա քի նութ յո ւննե րից: 

Ու  մե կ  էլ ̀ լ ավ գի տեմ , որ ՈՉ ՄԻ ԳԵՐ-
ԿԱ ՏԱՐՅ ԱԼ «ՄԵՆ Ք» ԷԼ ՄԻ ԿԱԹԻԼ  
ԱՆԳԱՄ ՉԻ ԱՎԵԼԱՑՆԻ ԻՄ ԿԱՐԵ-
ՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՒ ՄԻ ԿԱԹԻԼ ԷԼ ՉԻ  
ՇԱՏԱՑՆԻ ԻՄ ՇԱՏ ՈՒ ՇԱՏ ՀԱՄԵՍՏ  
ՎԱՍՏԱԿԻ ԿՇ ԻՌԸ: Ու  ըն ձի ոչ մի 
«մենք» էլ չի փ ր կի, թե ո ր  ինքս ոչ մի բան 
չե մ  ա րե,  թ ե որ, օ րի նակ, մի սո խի գլ ու խ  
էլ ո ղոր մութ յուն չ եմ տվե: 

« Ես»-ը գործ նա կա՜ն բառ ա, գոր ծի՜ 
բա ռ  ա, պա րտադ րո՜ղ բ առ ա,  ու  «ես»-ը 
«մ ենք »-ից շ ատ ա վե լի հա մես տ  ա: «Ես»-
ն  անհ ան գիստ ա ու  ծա նրակ շի ռ:  

«Ե ս» -ը  հա մ խղ ճի՛ բ առ ա, համ էլ ̀ գոր-
ծի´ բառ :

8.2 « ՄԵ ՆՔ Է ՜ Ն Ա ԶԳՆ ԵՆՔ,  Ո Վ ԱՇ-
ԽԱՐՀԻ Ն ՏՎԵԼ Ա…»

Մե րոնց հ աց  ու ջուր  չտաս` մե նակ 
թո ղաս, որ ա սեն. « Մե նք  է´ն  ազգն ենք,  
ով ա շխար հին տվել ա`  Յան Հուս, Յա ն 
Ժիժ կա, Սմ ետ ա նա. մեն ք Կո մենս կո´ւ  
ազգն ենք» :

Գեր մա նա ցիք  էլ ա սո ւմ  են. « Մենք Գ յո-
թեի, Կան տի, Բիս մարկ ի (ու չգի տե մ, թե  
է լ  որ մե կի) ազգն  ենք» ( Չա պե կը է սի  գր-
ել ա Ա ռա ջին  հ ա մաշ խար հա յի նի  սկզբ ի 
օ րե րին- Մ. Հ.):

Գեր մա նա ցիք ա սում  են . « Մենք Գ յո-
թեի ազգն ե նք »: 

Բայց ախր  ԴՈՒ , ՀԵՆՑ ԴՈ ՜Ւ, ՈՐ 
ԳՐՈՒՄ ՈՒ ԱՍՈՒՄ Ե Ս ԷՍ ԲԱՆԵՐԸ, 
Ի՞ ՆՉ ԿԱՊ Ո ՒՆԵ Ս ԳՅՈԹ ԵԻ  ՀԵՏ:  ԴՈՒ 
ԻՆ ՔԴ ԳՅՈԹԵ ԻՆ ԻՆՉՈ՞Վ Ե Ս Ն ՄԱՆ: 
ԴՈՒ Է՞Լ ԵՍ ԳՅՈԹԵԻ Պ ԵՍ ԻՄԱՍՏՈՒՆ 
ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ, դու է՞լ  ես Գ յո թեի պես  
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ս իր ում Ֆ րան սի ան, Դ ՈՒ Է ՞Լ ԵՍ ԳՅՈԹ-
ԵԻ ՊԵՍ Ո ՏԱՆԱՎՈՐ  ԳՐ ՈՒՄ, դու է՞լ ես 
Գ յո թեի պես ողջ աշ խար հի ն  օ րի նակ : 

Կամ էլ ա սում են.  «Մ ենք Շիլ լե րի  ազգ-
ն  ենք»: Բայց դու է՞լ ե ս Շիլ լե րի պես կ ոչ 
ա նում  “In Tirannos ” (ՙԸնդ դեմ բռն ա կա-
լնե րի՚), դու է՞ լ  ես  Շի լլե րի  պես պա հան-
ջում. “Sir, geben Si e Geda nkenfrei heit ” 
( « Սըր,  ազ ա տութ յուն տվ եք մ եզ» ): 

Մեկ- մեկ էլ ա սում ե ն.  « Մեն ք Կան տի 
ա զգն  ենք»:  Բայց՝ ԴՈՒ Է՞Լ ԵՍ Կ ԱՆ ՏԻ 
ՊԵՍ Հ ԱՄ ԱՐՈՒ Մ, ՈՐ ՄԻ ԱԿ ՆՊ ԱՏԱԿԸ  
ՄԱ՜ ՐԴՆ Ա, ՈՐ  ՄԱՐԴԸ ՆՊ ԱՏԱ՜ԿՆ Ա , 
ՈՉ Թ Ե ՄԻՋՈՑԸ: 

Հա´, Գ յո թե ն  ու  Կան տը  ու սրանց պես  
է լի մար դիկ է ղե´լ  են, բա յց ս րանց լի նե-
լո ւթյան մեջ Դ ՈՒ ՎԱՍՏ ԱԿ ՈՒՆԵ ՞Ս,  դու 
առնչ վո՞ւմ ես սրանց, ու սրանց մի ժա մա-
նակ վա գո յութ յունն ա վե լաց րե՞ լ  ա  քու, 
հենց քո´ւ  վսե մո ւթ յուն ն  ու կա տա րել ութ-
յու նը: 

Ու որ սրանք քեզ նից ա ռաջ ե ն  է ղե , 
սրանց  էս լ ի նե լությ ուն ից դո ւ  ա վե լի կո-
ւլտու րա կան, ա վե լի վեհ,  ա վե լի  մարդ-
կայ ին ու ող ջ  աշ խար հին հայտ նի ես դա-
ռե՞, հենց  դո ́ւ,  դո ւ  ի´նք դ: 

Դու Վո ՞լֆն ես (նա ցիզ մի  ավստ րա-
հուն գա րա կան ազ դեց իկ գա ղա փա րա-
խոսն ե րից ա–Մ . Հ.), թե՞ Գ յո թեն, Կա՞նտ ն  
ե ս, թե՞  ծ ա խո ւ գր չակ: 

Տո , դու ո՞վ  ես, ո ՞վ: 
Ա խր, ա´յ  ըն թեր ցող , թ ե որ է ս թեր թեր-

ում գրա ծնե րին հ ա վա տանք, պ արտ վա ծ 
Բել գիա յի տա րած քո ւմ մե նա կ ս րանց 
պես  գյ ո թե ներ ն  ու կանտ երն են ար շավ ել: 

Ու հե նց  որ ար տա սահ մա նը մեզ  մի 
թե թեւ  նա խա տինք ա տա լի , ս կ սում ենք  
օ դը դղրդաց նել վե հա պան ծ  ա նո ւննե-
րո վ: 

Ա´յ  ըն թե րցող, գի տեմ, ո ր դ ու է´լ  ե ս 
հա մա ձայ ն, որ ՄԵ Ր ԷՍ ԱՐԱ ՐՄՈՒՆՔՈՎ  
ՎԱՐԿԱԲ ԵԿ ՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ  ՎՍԵՄ 
ՆԱԽՆԻՆԵՐԻՆ : Ա վե լի լավ կլ ի ներ, որ  
ոչ  մ ի Ժիժ կա էլ չու նե նա յի նք,  ՔԱՆ ԹԵ 
ԺԻԺԿԱՅԻ ԱԶ ԳԻ ՄԵՋ ԷՍՔԱՆ ՎԱԽԿ-
ՈՏ ԸԼՆԵՐ: 

Պարզ չի՞, որ Կ ԱՐԵՎՈ Ր ՉԻ, ԹԵ Ի՜Ն-
Չ ԱԶԳԻՑ ԵՆՔ, ԹԵ ՈՐ  ԻՆՔՆԵՐ Ս ՄԻ 
ԲԱ Ն ՉԵՆՔ:  Ազ գին  ա նո՜ ւն չի  պետք, ազ-
գին մ ա´ր դ ա  պե տք:

9. ՉԱՊԵ ԿԻ  ԷՍ ԱՍ ԱԾՆ ԵՐԻ  
ԱՌԻԹՈՎ 

Հե տաքր քիր  ա,  որ Չ ապ ե կի էս գրա-
ծնե րը  փոք րա քա նա կ  ազգ ե րի ն շա´տ  են 
հա տո ւկ՝ չնա յա ծ ժա մա նակ ա ռ ժա մա-
նակ  մեծ աք ա նա կ  ազ գե րն  է´լ  են խիս տ 
«հրա պուր վում» էս տ ես ակ «ազգ իզ մով»:

Փո խե ք, օ րի նակ, Չա պե կի էս գ րած ի 
մ եջ « Մենք ա շխա րհ ին տվել ենք`  Յան  
Հուս, Յ ան  Ժ իժ կա, Ս մետ ա նա. մենք 
Կո մենս կո´ւ  ա զգն  ենք» խո սքե րը հե-
տեւյ ալն ե րով.  « Մենք աշ խար հին տվել 
ենք Տիգ րան Մե ծ, Վար դան Մա մի կոն-
յա ն, Մե սրո պ Մաշտ ոց: Մենք Գ րի գո ր 
Նա րե կա ցո ՜ւ ազգն են ք»  ( տար բե րա կ` 
« Վիկ տոր Համ բա րձում յա նի կ ամ Վիլ յամ  
Սար ո յա նի  ա զգն  ենք»), ու կստան աք  
ճ իշ տ մե ՜ր նկա րա գի րը:

Է սօր վա ա ֆրի կյան  ն ո րա թու խ պե-
տութ յուն ներն  է´լ  են էս տես ակ  «ազ գի-
զմի» թունդ հե տե ւոր դն  ո ւ պաշտ ո ղը: 
Էռ նե ստ Գել ներն իր «Ազ գերն ո ւ  ազ գայ-
նա կա նու թյու նը» գրքի մեջ վկա յում ա, 
որ է սօր վա նույ նիս կ  ա ֆրիկյ ան պե տութ-
յունն ե´ր ն են ի րե նց  հա մար ազ գա յի ն 
հ զոր անց յա լի  ու ա զգ ա յին ըն տրյա լությ-
ան լեգ ենդ ներ հո րի նում, ու ա զգա յին  
փոքր ա մաս նե րին  կո տո րում  ե ն` հենվ ե-
լով հենց է ս լե գենդ նե րի ն:  Էս տե սակ գե-
նո ցիդն  է սօր սով ո րա կան  բ ան ա: 

Հե տաք րք իր ա մ ի ուր իշ բան:  Ազ գի-
զմ ը, որ  ծն վել ո ւ ք ա ղա քա կա նութ յան  մի-
ջոց ու գ ործ իք ա դա ռե հե գե լիզ մից (տե՛ս 
Կառլ Պո պե րի գրքե րը), շատ ա րագ ու 
հեշտ մի ավ որ վում ա  սո ցիալ իզ մի  հետ: 
Ս րա փայ լուն օր ին ա կը գերմ ա նա կան  
նա ցի ոն ալ սո ցիա լիզմն ա  (ո ւ համ էլ  մե ր 
ս ե փա կա նը ), կամ՝ է սօր վա քրդ ե րի նը:

Քաղ քե նին ու քաղ քեն ու մտած ո ղութ-
յամբ «մտ ա վո րա կա նը » մի հա սա րա կ 
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բան չի  հաս կա նու մ: Չի հ աս կա նում , որ 
ԹԵ Ո Ր է սօր ա ռան ձի ն մ ի բան չես ո ւ 
խեղճ ու ո ղոր մե լի մի վիճ ա կում  ես, ու  
ծույլ ու  ան կա րո ղ  ու սո վոր ե լո ւ  ու նա կո-
ւթյո ւնից  զուր կ մեկն  ես , քո իսկ  ժ ո ղով-
րդ ի փ ա ռա վոր անց յա լը քեզ ոչ մի  կերպ 
Չ Ի ԱՐԴԱՐԱՑՆԻ ՈՒ Չ Ի ՕԳՆԻ: 

Ու  երբ հպար տա նում  ես քո էդ  փա-
ռա վոր անց յա լով,  նախ` ծիծ ա ղել ի ես, 
որ ով հե տեւ է սօր  ու ղղա կի ո ղո րմե լի  ես, 
ու երկ րոր դ՝ Չապ եկ ի ա սա ծի պես,  վար-
կա բե կում ես քո  ի սկ վս եմ  նա խնի նե րի ն  
է՜լ, քեզ է՜լ :

Սո վո րե լու  ու նակ ութ յու նից էլ զո ւրկ  
ես , ո րովհ ետ եւ քեզ հռչա կել ես «փայ լուն 
ու ըն տիր ազգ» : Իսկ ե թե  «փայ լու ն  ես  ու  
ըն տի ր»,  էլ  ի´ն չ կա րիք ու նես  սո վո րե լո ւ: 
Թո ու րիշ նե րը քեզ նից ս ո վո րեն , բ ա´: 

Պա րզ  ա՝ կա րե ւո ր չի, թե ի ́նչ  ազ գից  
ե նք , թե  որ  ինք ներս մի բա ն չենք : Ազ գին , 
ի րո ք,  ա նո´ւ ն չի պե տք,  ա զգ ին կար գին 
մ ա´րդ  ա պ ետք :

10. Բ Ա ԻՆՉԻ՞  ՇՈՒՐՋ Ը ՄԻԱԲ ԱՆՎ-
ԵՆՔ 

« Գե տի է րե սի տա շեղ ը.–  Հ լը էս  կարմ
րա խայ տին նա յի , է կե ու ըն ձի լող տա լ  
ա սո վոր ցը նում: Էս տգ ե տը , փո խան ակ 
հոս ան քով լող տա, հո սան քին հ ա կա ռա կ  
ա  լող տա լի »:

ԿԱՐԵԼ ՉԱՊ ԵԿ

Ա սո՞ ւմ  եմ ես, որ  «մ իա բան ութ յուն» 
ա սա ծը առ հա սա րակ պ ետք  չ ի: Չէ,  չեմ 
ա սում: 

Մ իա բա նութ յու նը  պետք ա, ու անպ այ-
ման ա պետք, բայ ց  ես կ ողմ եմ  միայ ն  ո ւ 
միա յն  է´ն մի աբ ան ութ յա նը , ինչ ը հաս-
տա տում ա բո լո րի ն հա վա սար աչ քով 
նա յող ու պար տա դիր գոր ծող օ րեն քը: 
Է´ն  օ րեն քը , ին չի  աղ բյո ւրը  մաս նավ որ 
սե փակ ա նո ւթյան ն որ մն  ա, ոչ թե  ու ժը:

Ես կողմ եմ  մ ե նակ է´ ն միա բա նութ-
յա նը , ին չը  հաս տա տո ւմ  ա է´ ն  օ րեն քը, 
ին չը  պաշտ պան ում  ա ա մե´ն մի հա-

տիկ-հա տիկ վեր ցրած մար դու  ա զա-
տո ւթյուն ներ ն  ու ի րա վունքն ե րը: Է´ ն  
օ րեն քը, ին չը հն ար ա տա լի ս  ա մեն մի  
ա ռան ձին վեր ցրա ծ  ան հա տին ապ րե-
լո ւ, ծա ղկ ել ու , բ ար գա վա ճե լու, հ արս-
տա նա լու, գոր ծե լու, խո սե լո ւ, հա մո զե-
լու, պաշտ պա նե լու ու պաշ տպա նվ ել ու , 
ընտ րե լո ւ  ո ւ  ը նտրվե լու ե ւն : Է´ն  օ րեն-
քը, ին չը չի ա վե լաց նում ոչ մ ե կի ցավ  ու  
դա րդը , ին չը քչ աց նում ա բ ո լո ր- բո լո-
րի ցա վերն ու  ո ւզում  ա, որ է դ ցա վե րը  
դառ նան  ինչ քան հնա րա վոր ա քիչ:  

( Այս ինքն՝  ե ս կողմ եմ  Հ յու մի ա սած բա-
րո յա կան նոր մե րի հաս տա տած մ իաբ ա-
նո ւթյ ա նը մի այն): 

(Ան ցավ ու ան դարդ ու «դրախ տայ-
ին» կյա նքի, այ սին քն՝ լիա կա տա ր  եր-
ջանկ ութ յան ձգտումն ան հե թեթ ա ու 
ա նհնար : Ա նընդ հատ  ու ամ են  րո պե երջ-
ա նիկ կ ա րա ըլ նի միայն լրիվ  ա ռողջ ու 
կու շտ  ու  կ ե րած խ մած հոգ ե կան հի վան-
դը՝  « դե բիլ ը» ):

Պար զից էլ  պ արզ ա, որ  եթ ե հան-
րութ յան ա ռան ձի ն վերց րած ա մեն մի 
ան դա մը հ արս տա նա, ծաղ կի ու բա-
րգա վաճ ի,  կ հարս տա նա ու կծաղ կի ու 
կբար գա վա ճի հենց հա սա րա կութ յու նն  
ի նքը, ա յս ինքն՝ ողջ երկ ի րը : 

Հար ուստ պ ե տութ յունն էլ կու նե նա  
ա ռողջ , տե խնի կայ ով հագ ե ցած ու  մար-
տու նակ բա նակ , ի նչ ի ամ են մի  զին վորն 
ու սպան կգոր ծեն ո ւ կա ռաջ նո րդվեն հե-
նց  էս պար տա դի´ր գործ ող  օ րեն քով , էս 
արդ ա´ր  օր են քով, ինչն ան պա յման ն ա-
յում  ու  հա տիկ-հա տիկ  պաշ տպա նում ա 
ամ ե´ ն մե կին : 

Ու է ս զին վոր ներն  ու սպա նե րը կգ նա-
հա տեն, կափ սո սան ո ւ կ պաշ տեն էս օ րե-
նք ը, ո րով հե տեւ գնա հա տա ծ, ափ սո սած  
ո ւ պ աշ տա ծ կըլ նեն իս կա կա ն  ար դա րո-
ւթ յո ւն ը: 

Ու էս օ րե ́նքը կ ըլ նի  ա մեն մի քա-
ղա քաց ու հայ րը , ու րե մն  հ ամ  էլ  հայ րե-
նի քը, ո ւ  էնք ա´ ն թան կ հայ րե նի քը, որ  
քա ղաք աց ի նե րը, պ ետ ք  եղ ած ժամ ա-
նակ, Վ ՌԱԶ ԿՄԻ ԱԲԱՆՎԵՆ  ու կհել նե-
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ն  ա մեն  գնո վ,  ն ու յն իսկ իր անց  կյան քի´ 
գ նով, պաշտ պա նե լու սա :

 Ու ե թե էս տե սակ  օր են քը,  էս կ ար գը, 
էս  տ ե սակ ե րկի րը , էս տե սակ  հայ րե նի քը  
պաշտ պան ե լու հարց ըլ նի, էն ժամ հա-
մար յա բո լոր ը կը լնեն միա բա ն (չ հաշ-
ված  « դե բի լնե րին»), ո րով հետ եւ թե  ո ր 
սա կ որցր ին՝  կորց նե լու  են ի րենց ա մե-
նա թա նկ բա նը, ի րենց անձն ա կան  ազ-
ատ ութ յունն ու վ երն ա սա ծս մ նա ցած 
բո լոր բ ա նե րը, ո ր մեր բոլ ո րի  ու զածն  
են, ու դառ նալ ու ե ն ճ որտ ու ստրուկ, աղ-
քա տ  ու հարկ ադ իր ստոր:

(Ու կա րե ւոր չ ի,  թե ո ւմ ստ րուկ  ո ւ 
ճ որտ ը կըլն են , օ տար ներ ի՞, թե ՞ սե փա-
կան  փա շա ու  ս ուլ թա ննե րի):  Ու էս տ ե-
սակ պե տու թյ ու նը կըլն ի ոչ մ իայն հ ա-
րուստ, այ լեւ  կը լնի ու ժե ղ, ո րով հե տեւ 
բա նակ ը պա հում են տ ն տե սութ յու նով 
(փո ղով) ու արդ ա րո ւթյամ բ (օ րե նքով ):

Մե նակ հզ որ ու  բազ մա կո ղմա նի 
զար գա ցած տնտե սո ւթյու նո վ  եր կի րը 
կա րա հզոր բան ակ ու նեն ա:

Հզ որ ու բազ մա կողմ ա նի զար գա-
ցած տնտե սութ յու նո վ  եր կի րը կա րա 
հզ որ բ ան ակ ու նե նա, մ ե նակ է´  ն պ այմ-
ա նո վ, թե որ ի ր հա սա րա կա րգ ը հիմն-
վա ծ  ըլն ի բ ար ոյ ակ ա նո ւթյան Հ յու մի 
նշածս նոր մե րին: Ս րա´ հա մար ա, որ 
էդ տե սակ հա սա րա կար գին ա սում եմ` 
բա րո յա կարգ: 

( Տե՛ս իմ 1. «Հ ա յաս տան – 2 01 6, Չս եր-
տած դա սեր,  «Ի՞նչ պիտ ի ա րվ ի, որ Հա-
յաս տա նը չկոր ծանվ ի»  հոդ վա ծը, Ռազմ-
ա վա րա կան  եւ ա զգ ա յի ն հե տա զո տո-
ւթյո ւններ ի հա յկա կան կենտ րոն,  20 16,  
Եր ե ւան», ու 2. «Բ ա րոյ ա կան հա սա րա-
կա րգի ու րվա գի ծը» , « Գա րո ւն»  ամ սա-
գիր , 2 013 , NN  5-6) :

Ե ս, ա´ յ, է´ս  ի րո´ք միաբ ա նող օ րենք ին 
եմ կողմ, կողմ եմ  էս  բռնակ ալ,  դիկ տա-
տո ր, թա գա վոր օ րեն քին, ո րո վհե տեւ 
է ս  ան գամ ա րդեն է նքան էլ կա րե ւո ր չի 
ըլ նի , թե ո´վ  ա պրե զի դեն տը կա մ վար-
չա պե տը , Սե րո՞ ժը, Սար գի՞ սը,  Պո ղո ՞ սը, 
թ ե՞ Քա վոր Պետ րո սը: 

Ու ես դե մ  եմ ա մե ն տ ե սա կ «ազգ ա-
յին », «կրոն ա կա ն» ու սոց իա լիս տա կան 
միաբ ա նող գա ղա փա րա խոս ութ յուն նե-
րին՝ ա ռա ջին հեր թի ն հեն ց  է´ ն բա նի հա-
մար, որ սրանք դ եմ են նկա րագ րածս օր-
են ք- բռն ա կա լին:

11. ԻԴԵՈ ԼՈԳԻԱՆ Պ ԻՏԻ ՀԵՆՎԻ 
ՄԵՆԱ Կ ՈՒ ՄԵՆ ԱԿ ԳԻՏՈՒԹՅԱ ՆԸ

«Экон омик а долж на быт ь эк он омной» 
М.  ГОРБАЧЕВ

Ու րեմն, պի տի միաբ անվ ենք մե նակ 
ու մե նակ  բո լո րին  հա վա սար  աչ քով 
ն ա յող ու պարտ ա դիր գ որ ծող  օ րեն-
քի  շուր ջը, է´ն  օր ենք ի, ինչ ի աղբ յու րը 
մաս նա վոր սե փա կա նո ւթյ ան նորմն  ա, 
ոչ թե  ու ժը : Է´ն  օր են քի, ին չը երկ րի  մե ջ 
բա րո յակ արգ  ա հաս տա տում:

Բայ ց  ըս տեղ մի շատ  ան հաղ թա հար-
ել ի դժվար ու թյուն  կա: 

Էդ դժվ ա րո ւթյ ու նը շար քա յին  մ արդ-
ու մ տա ծո ղությ ան խեղ ճո ւթ յո ւնն  ա  
(շատ  մե ղմ  ա սած ):

Հեն րի Պո ւան կա րեն  ա սում ա.  
« Մարդ կանց մե ծա գո ւյն մ ա սը  ա լա րո ւմ  
ա մտա ծի»: 

Պո ւա նկար են սխա լ  ա: 
Մա րդկա նց մե ծագ ույն մա սը  Չ Ի 

ՄՏԱԾՈՒՄ ՈՒ ՉԻ Է´Լ ԿԱ ՐԱ ՄՏԱԾԻ :
Շ ար քա յին  մար դը, ու նույ նիս կ «բարձ-

րա գո ւյն» կրթութ յուն ով «շա րքա յին» 
մարդ ը,  չի´ մտա ծում: 

Մ տա ծո ղ մար դը չա փա զանց հազ-
վագ յուտ ա: 

Չմ տա ծո ղի ու ղե ղը նման ա մի գրա-
դա րա նի, որ տեղ դա րա կնե ր կ ան ու  էս 
դա րակ նե րի վրա ՈՒՐԻՇ ՄԱՐ ԴԿԱՆՑ 
գ րա ծ նա խա դա սութ յու ննե րո վ ք արտ-
եր են դա րսած: Ու ը սենց մարդ ն  էս 
ՈՒՐԻՇԻ Գ ՐԱԾ  քար տե րից  ըն դա մեն ը 
կ ոմ բի նա ցիա ներ  ա կազմ ում , ու քա նի 
որ իր ան լսող ներն է´ լ ճիշտ էս ձեւ են 
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վար վում,  իր ե´նք  է ́լ հենց գի դեն,  թե էս 
մա րդը մտա ծեց :

Մ տա ծո ղնե րը  մե նա կ  է´ն մ արդ իկ 
են, ով քե ր ՆՈՐ ՔԱՐ Տ Գ ՐՈՂՆ ԵՐՆ  ԵՆ, 
Սոկ րա տե սի, Դե մոկ րիտ ոս ի, Լո կի, Հ յու-
մի, Ս մի թի, Մե նգե րի, Մի զե սի, Հայ ե կի, 
Գա լի լե յի, Ն յու տո նի, Լայբն ի ցի,  Գաու-
սի , Պ լան կի, Պո ւան կա րեի , Էյն շտե յնի 
պես մար դի կ: Ս րանց պես մար դը, թե որ 
բ ախ տը չբե րեց ու  հայտ նի չդա ռավ, չմտ-
ա ծո ղնե րի մեջն ա նն կատ ա մնու մ: 

Առ հա սա րակ ՝ քաղգ որ ծիչն իր եք 
պարզ  բան ա ա սում.

ա ) Ես գիդ ե´մ , թե ինչ պի տի ար վի:
բ)  Ես  է տի կա րա ́մ  ա նեմ:
գ) Որ ըն ձի´ ընտ րեք, ես է տի ա´նպայ-

ման կա նեմ:

Քաղ գործչ ին լսո ղ շար քա յին մա րդուն 
է սի լրի´վ հե րիք ա , ո րով հե տեւ, ոնց որ 
ար դեն ա սի, մար դկանց մե ծա գու յն  մ ա-
սը, ինչ քան էլ տա րօ րի նա կ թ վա ա սածս , 
ուղ ղակ ի զու րկ  ա մտա ծե լուց, հենց ա  
ի ման ում, թե է դ մա րդ ն ա ́նպայ ման խել-
ոք ա ու  ի մաս տուն: 

Քա ղգո րծիչն երն էս  ա սածս բան եր ը 
շատ լա վ գի դեն,  բ ա ցա ռութ յամ բ  է´ն բա-
նի, որ ի րանք է´լ չեն  մտա ծում, ո րով հե-
տեւ ի րանք մտա ծե լը  շփոթ ում են խո րա-
ման կու թյան հետ՝ չն ա յած իր անց հո գու 
խոր քում մեկ-մ եկ կա սկած ում  են ի րան ց 
խել քի զո րու թյ ան  վ րա:  

Ու շարք ա յի ն մարդ ը սրանց էնք ա´ ն 
շա տ  ա  ծափ տա լի, որ սրանք  սկսու մ  են 
լու րջ- լո ւրջ մ տա ծել, ո ր  ի րա նք  ոչ թե  ըն-
դա մեն ը խ ո րա մանկ են, այլ հե նց  իս կա-
կա նից ի մաս տո ւն  են: Բա´: 

Ե ս  է ս քաղ գոր ծիչ նե րի ց շ ա տե րի 
(մեկ-մեկ ̀ նույ նիսկ հայտ նի  մար դու)  եմ 
փորձ ե բան հաս կաց նեմ,  բայց լրիվ ան-
արդ յունք: Մի օ րին ակ բե րեմ: Ս րա նցի ց 
մե կին,  ով ա ռաջ ՀՀՇ-ից է ր  ու համ  էլ 
պատգ ա մա վո ր  էր, նա մա կով առ ա ջար-
կե ցի,  որ  մի քա նի կար ե ւո րա գույն գիրք 

կար դա , մ ա նա վանդ սահ ման ադ րութ-
յուն ստ եղ ծե լու ո ւ բա րո յա կան պ ետ ութ-
յուն սա րքե լու  գի տութ յու նից: Էս ըն կե րո ջ 
պ ա տասխ անն  իմ հա մար արտ ա ռոց էր՝ 
չնա յած տի պիկ չ մ տա ծող մար դո ւ պատ-
աս խան է ր: Ինքն աս եց .

- Ախ ր 1990 -ակ ան նե րի ն  ազ գայ ին 
ժո ղո վում էնք ան վի ճե ցինք սահ մա-
նադ րութ յու նից,  որ բո լոր ս  էլ դա ռանք 
սա հմա նադ րութ յան մաս նա գետ, բա էլ  
սահ մա նադ րութ յան մ ա սի ն կ ար դա լո ւ 
կա րիք ո ւնե՞մ որ :

Ու հլ ը էս պա րոն ը բարձ րա գու յն կր-
թութ յու ն  ու նի, էն էլ մա թե մատ ի կա յից, 
լ ի քը գիրք  ա կար դաց ե, մտա վոր ա կա-
նի հա մբավ  ու նի ու ա հա գին  էլ հայ տնի 
ա:  Բա շար քա յի ն մա րդուն է լ  ո՞նց հաս-
կա ցնես, որ  բա րո յա կան  եր կիր սար քե-
լո ւ խն դիրն ավ ե լի շատ ու  ա վե լի բարդ  
գի տութ յուն ա պա հա նջո ւմ, քա ն թե 
է սօրվ ա ա մե նա բա րդ ֆի զի կան ու մա-
թե մա տի կան : 

Էս ա սածս գի տութ յան  բա րդությ ու նը, 
ի մի ջի այլ ոց, հ են ց սա բո լո րին բա ցատր-
ել ու ու հ ա մո զե լու ար տա ռոց դժ վա րությ-
ունն ա: Ես մ իշտ մի ի րա կա ն դեպք եմ 
պատ մո ւմ, ին չը մի քա նի ան գամ արդ են 
հրա տա րա կել  եմ, բայց էդ դեպ քն  էն քա´ն  
ա խրա տա կան, որ էս տեղ նո րից եմ  պա-
տմ ու մ:

Մի անգ ամ խ ոս ք  ը նգ ավ, թե ո՞վ լավ 
պրեզ ի դե նտ կըլ նի, ո ւ ներ կա նե րից մե կը՝ 
մի ԿամԱ Զ-ի վար որ դ, ա սեց. 

– Թո ըն ձի դ նեն պրե զի դե նտ, նե´ նց 
ղեկ ա վա րեմ ո ́ր :

Ես ա սի.
– Ա բո  ջա ն, շատ  եմ խ նդ րու մ, մի քա նի 

օ րում ընձ ի հա մար մի ջուխտ լավ  կո շի կ 
կա րի է լի,  ի ́նչ  կ ըլ նի :

– Բ այ ց  ախ ր  ես կոշ կա կար չե մ,– 
ա ռար կեց  Ա բոն:– Ա´յ , որ կ ոշ իկ կար ե լը  
սո վո րած  ըլ նեի,  ա նպա յման  կկա րեի:

Ես ա սի.
–  Ար ա´, Ա բո´, դու որ կ ո շի կ կա րե լը պի-

տի ս ո վո րես, որ նոր կար ե նա ս մի ջուխտ  
կ ո շիկ կա րես , քու կ ար ծի քով եր կիր ղե-
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կա վա րե լը կո շիկ կա րե լուց էդ քան ավ-
ե լի հե՞շտ  գ ործ ա, որ ա ռանց սո վո րե լու 
վ ստ ահ-վստահ ա սում ես, թե շատ լավ 
կղե կավ ա րե ս:

Ես էս Հայ աս տա նում ոչ մե կին չգի դեմ 
(հ այտ նի կ ու սա կց ա կան նե րից ու սրա նց  
ա ռաջ նորդ ներ ից էլ չ խո սեմ), ով վստ ահ 
չըլ նի, թե  կա րա  շատ լավ պրեզ ի դենտ 
կամ վար չապ ետ կամ  է լ նա խա րար ըլ նի:  
Բա յց, ախ ր, հա սա րա կությ ուն ը մի ջո-
ւխ տ կ ո շի կից շատ ա վե լի բարդ բան ա: 

Ես , ոնց ո ր վերն ա սել եմ, բա րո յա կար-
գով  հա սա րա կարգ  սար քե լու մա սին ուր-
իշ տե ղեր էլ  եմ ա սե, ու դ րա նց վեր ջում է լ 
դ րել եմ է ́ն կա րեւ ո րա գույն գրքեր ի ցու-
ցակ ը, որ հա յերն էս օր պի տի յո ւրաց նեն,  
որ բ ա րո յա կար գ ս ար քեն իր ան ց  երկ րու-
մ:  Էս ցու ցակն էն քա´ն  եմ  կա րեւ որ հա-
մա րում, որ  էս շա րադ րան քի վերջ ու մ  էլ  
եմ դնո ւմ, անգ լեր են ու ռու սե րեն լեզ ու-
նե րով: 

12. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԹՔԱ Ծ 
ՈՒՆԻ ԺՈՂ ՈՎՐԴԻ ՇԱՀԵՐ Ի ՎՐԱ

«Ժ ո ղո վր դին ա սա մե նակ է´ն բա նե րը, 
ինչն ի´նքն  ու զում ա լսի, թե կուզ ա սածդ 
սխալ ըլ նի»:

ՎԻԼՖՐԵԴՈ  ՊԱՐԵՏՈՅ Ի կա նո նը 

Ա մե նաշ ա տը  մի ա բան ութ յուն են պա-
հան ջում կու սակ ցա կա կա ն  առ աջ նորդն-
եր ն  ո ւ ս րան ց  ազդ ե ցիկ կու սա կի ցնե րը, 
ընդ  որ ում, ամ են մի կու սակ ցութ յուն ը 
ճիշտ ա համ ար ու մ մե նակ ու մե նա կ 
հ ենց իր շուր ջը միա բան վե լը :

Ու չնա յած  կուս ակ ցութ յուն նե րն  
ա նընդհ ատ հայ տա րա րե ու  հա յտա րա-
րո ւմ  են, թե ի րան ց մ իակ  ու  վ երջ նա կան 
նպա տա կը ժո ղո վրդի բ ար օ րութ յո ւնն  ու 
շահ ե րը  պա շտ պա նելն ա , մ եկ ա, սրան ք 
մե նակ  ու  մե նակ մի  նպ ա տակ են ո ւն ե-
ցե, ու հա է´լ  մե նակ  է´ դ ն պա տա կը կո-
ւնե նան: 

Էդ նպա տա կը Ի ՇԽ ԱՆՈ ՒԹՅՈՒՆԸ 
ՑԱՆԿ ԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑ ՈՎ ԳՐԱՎԵԼՆ Ա: 

Մ նաց ած բան ե րը կու սակ ցո ւթյու ննե րին 
բա ցար ձակ չ են  հե տաք րքր ում, չե ն հետ-
աք րքրե ու  չե ն  է լ հ ետ աքրք րի:

Ի հարկ ե, կու սակց ակ ան ա ռա ջնորդն-
երն ո ւ ն շա նա վո ր գոր ծիչ ներ ը ե րբեք սա 
չ են  խո ստո վա նի, ո րովհ ե տեւ եթ ե խոս-
տո վա նե ն, բ ա ժո ղովր դին էլ ո՞նց խա բեն:  
Կու սակ ցա կան  առ աջ նորդ ներն ու ազ դեց-
իկ  ան դամն ե րը հե տե ւու մ  են Վի լֆրե դո  
Պա րե տո յի խ որ հրդին,  մե նակ որ ի րանց  
անձ նա կան շա հերն ի րակ ա նացն են: 

Բո լոր կո ւսակ ցո ւթյուն ներն էլ  ո ւնեն 
ի րե նց կան ո նադ րութ յուն ը, ու էս կա նո-
նադ րու թյուն նե րը  շատ են հիշ եց նո ւմ 
զին վո րա կան կան ո նադ րութ յուն ներ ու 
երբ եք դե մոկ րա տա կան չեն: 

Էս  կա նո նադ րութ յո ւններ ը հաս տա-
տո ւմ  ե ն ներ կու սակ ցա կան կար գա պա-
հութ յուն, հաս տա տում են մաս նա կի կամ 
լրի վ գաղտն իութ յուն  ու արգ ե լում են 
խ ոս քի  ազ ա տութ յո ւնը: Ա յս ինք ն՝ պա-
հա նջում են, ո ր կ ու սակ ցութ յան  ան դա-
մը կու սակ ցակ ան  վերն ա խա վի ներ քի ն 
«խո հան ո ցի» գաղտ նիք նե րը չհայտ նի 
հ ան րութ յա նը: 

Էս գաղ տն իք նե րը հ այտ նող կու սակ-
ցա կա նը կա մ  ինքն ա հե ռա նում կո ւսակ-
ցու թյու նից, կամ կու սակ ցո ւթյունն  ա 
դրա ն հե ռացն ում իր շար քե րից: 

Սա ա նում ա  նույն իսկ է´ն կ ու սակ-
ցութ յու նը, ո րը , ը ստ  իր հայ տա րա րութ-
յան  ո ւ կա նոն ադր ութ յան , պայ քա րո ւմ  ա 
հա նուն խ ոս քի ա զատ ութ յան:

(Կ ուս ակ ցութ յու նն երն  էս ա ռու մով 
( բո լոր  երկր ներ ում)  գոր ծում են  ճիշ տ 
հեն ց  իշ խա նա կան կ ա ռույց նե րի պես, 
ում հո րի նած պե տա կան գա ղտն ի քի  
« ինս տի տու տը» , իր մե ծա գույն մա սով, 
մե նակ  ու մե նակ իշ խա նա վոր նե րի թ ա-
լանն ու հա նցա գոր ծութ յո ւննե րը հա նրո-
ւթյուն նե րից թա քուն  պա հե լու հ ա մար 
ա ): Раз ьве этог о н е было ?

Է սօր չկա գ ո նե մի կո ւսա կցությ ուն, 
ո րի գո նե ա ռաջ նորդն ու ազ դե ցիկ ան-
դամ ներն ի մա նան, թե բա րո յա կան հա-
սա րա կար գը ո´նց  են ստեղ ծում, ի´նչ 
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սկզ բունք նե րով ու  մե խա նիզ մնե րով , 
ա յս ինքն՝ ի մա նան  լի բե րալ իզմ-լի բեր թա-
րիզ մի գի տո ւթյո ւնը, ինչ ի այ լը նտրան քը 
էս կ ամ էն տե սակ բռնա պե տությ ունն ա:

Թե կա  էլ , մեկ ա, չկա գո նե  մի կո ւսակ-
ցութ յուն, որն էս սկզբունք նե րը ժող ով-
րդ ին բա ցատր ի կամ գո նե բա ցատ րե լու 
ցան կու թյ ուն ուն ե նա :

Է սօր մա նա վանդ չկա գո նե մի կու-
սակ ցութ յուն կամ գո նե մի կու սակ ցա-
կան ա ռա ջնորդ կամ քիչ թե շատ հայտ-
նի գո րծիչ, ով  իր  ա սա ծին հա վա տա լով, 
անկ եղծ ա սի. «Մ ին չեւ հ ի մա ես պայ քա-
րում էի, որ իշ խա նութ յու նը փոխ վի , բայց 
երբ իշ խա նությ ունն ի րոք  փոխ վի, ես 
ա մեն ինչ կ ա նեմ, որ  Պո ղոսն ո ւ Պե տրո սը  
(ու ոչ թե ես ինքս) դառ նան պրե զի դենտ  
ու վար չա պետ, որ ով հե տեւ ես ինքս պրե-
զիդ են տութ յան ն  ու վար չա պե տութ յա-
նը հա րկավ որ  հատ կա նիշ նե րը  չուն եմ: 
Էդ հատ կա նի շնե րը  մ ե նակ  Պո ղոսն ու 
Պետ րոսն ու նեն: Իսկ իմ հա մար ամ են-
ա կա րե ւո րը ոչ թե իմ անձ նա կան ա պա-
գա բ ա րե կե ցութ յունն ա, այ լ մեր եր կրում 
բա րո յա կար գ հ աս տա տե լը»:

Է սօր չկա գո նե մի կու սակ ցո ւթ յո ւն, 
որն իշ խան ակ ան կա ռույց նե րի ո րե ւէ 
ման դատ ձե ռը քցե լուց հե տո ՉՁԳՏԻ 
ՊԱՇՏՈ Ն ԳՐԱՎԵԼՈՒ Ն:

Է սօր չկա գո նե մի կ ու սակ ցա կան 
ա ռաջ նորդ կամ քիչ թե շատ հա յտնի 
գոր ծիչ, ով  պե տա կան խ ո շո ր պաշտ ո-
նի (համ էլ`  նա խագ ա հի, վար չա պե տի 
ու նա խա րա րի պաշ տո նի) չձ գ տի իր ող ջ  
էությ ամբ  ու  կա րո ղութ յուն ներ ով:  

Բայց ախ ր  էս էղ ած հա սա րա կար գը 
ք ն նա դատ ե լը մի´ բան ա,  ու շատ ան գամ 
էլ շատ հեշտ բա ն  ա, ո րով հե տեւ է սօր վա 
իշ խա նա վոր նե րի  հան ցագ ործ ութ յուն նե-
րը տե սա նե լի են ն ույ նիսկ դ պ րո ցա կանն-
ե րին, իսկ բար ո յա կան հա սա րա կարգ 
ստեղ ծե լը` լրիվ ու րի շ բան ա, ո րով հե տեւ 
քննա դատ ե լու շնոր հք  ու խի զա խութ յու-
նից բա ցի, լի քը ու րիշ  հա տկութ յո ւն  ու, 
իհ ար կե, առ ա ջին հերթ ին մա սնա գի տա-
կա ն խոր ը գի տել իք ա պ ահ ան ջո ւմ: 

Ո՞վ ա սե ց, որ կո ւսակ ցակ ան ա ռա-
ջնորդն ա´ն պա յման հիա նալ ի պրե զիդ-
են տա ցու ա , ո ր հլ ը մենք է լ  ի ր  ը նտր վե լո-
ւց  հե տո  «միա բան » մնանք իր հե տ:

Թե որ  իշ խա նա կան մանդ ատ  ա ձեռ 
ք ցո ւմ մեկ ից ա վել կ ուս ակ ցու թյո ւն,  իշ-
խա նո ւթյո ւնը ձե ւա վո րու մ  են մե նա կ կ ու-
սա կցա կան շահ եր ով՝ բար ի շե լով, թե ո´ր 
պա շտո նը ո ́ր մի կու սակ ցո ւթյ ա նը  պիտ ի 
ըլն ի: 

Ժո ղո վրդի շահ ե րը կամ մա սն ա գի տա-
կան ո ւնա կութ յո ւննե րը հա շվի չ են առն-
վու մ  առ հաս ար ակ: Ու պաշ տոն  են  ս տա-
նո ւմ  մե նակ ա ռա ջնորդ ներ ին նվիր վա ծ  
ան կար ող տգետ ներ ը:

Մի թարմ օ րի նակ բե րե մ:
Վերջ ին ընտր ութ յուն ներ ին ժո ղո վուր-

դը քիչ  թե շատ հա վա տում է ր մե նա կ Նի-
կոլ Փա շին յա նի ու Էդ մոն Մ ա րուք յա նի 
«Ելք» դա շին քին: «Ել քը » ան ցավ խորհր-
դա րան: Ընտ րութ յուն նե րից հե տո մի 
անկ ախ ու ա զա տատ ենչ ջա հել՝ Դա նիել 
Ի ոն նիս յա նը , հրա պա րա կեց ընտ րա կար-
գը խախ տե լու խայ տա ռակ փաս տեր, որ 
բա ցա հայ տել էր իր ղե կա վա րած  «Ի րա-
զեկ ք աղ ա քա ցի նե րի միա վո րո ւմը»: 
Ընտ րութ յունն ե րը  կեղ ծած իշ խա նո ւթյո-
ւննե րը 2017-ի ապ րի լի ընտ րութ յուն նե-
րից բռնե ցին Իոն նիս յա նին, իբր զրպար-
տո ւթյան հա մար ո ւ հ մի գործն ի բր «քնն-
ում ե ն», որ հետ ո դատ են:

Թ վում էր, թե էն մի ակ դա շին քը՝ «Ե-
լքը», ում  ժո ղո վուր դը հա վա տու մ  էր, 
էս ա ռի թը բա ց չի թող նի ու իր քա ղա-
քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րո վ  ա նպայ-
ման  կպաշտպ ա նի Իո ննի սյա նին ո ւ 
սր ա ղե կա վար ած կազմ ա կեր պութ յա-
նը: ԲԱՅՑ ՀԼ Ը ՈՐ «ԵԼՔԸ» ՁԵՆ  Չ Ի 
ՀԱՆՈՒՄ , Ո Ւ ԻՐ ՄՅՈ ԻՍ ԿԱՐԵՎՈՐ 
ԽՆԴԻՐԸ ՀԱՄԱՐՈՒՄ Ա ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ Ի ՊԱՇՏՈՆԸ ԳՐԱՎԵԼԸ: 

Ի՞նչ ա , Նի կո լ Փա շին յան ը չի՞  հաս կա-
նում, ո ր թե դար ձավ Ե րե ւա նի ք ա ղա քա-
պետ, դրա նից իր պաշտ պա նած գոր ծը 
(ար դար պե տու թյուն սար քել ը) չի շա հի:  
Ախր քաղ ա քա պետ  Նի լոլն ա ́ն պայ ման 
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պի տի են թարկ վի ՀՀ-ի է սօր վա ան բար ո 
կար գին ու ինքն  էլ դառ նա ան բա րո , ո ր  
էդ պա շտո նում դի մա նա: Ի հար կե՛ , հաս-
կան ում ա: 

Ու թե որ հաս կա նու մ  ա, բա  խի՞ Ի ոն-
նիս յա նի ն պաշտ պա նե լու արդ ար ու 
նպա տա կա յին գոր ծը թո ղած ̀ ո ւզում ա 
դառ նա քա ղա քա պե տ: Ու րեմն,  Նի կո լի 
նպա տակն է սօր վա սիս տե մից օգտ վելն 
ա , թե չէ` չ էր ձգտի քա ղա քա պե տութ յա-
նը:

Հ նա րա վոր ա, որ  «Ել քը»  ( մի թե թեւ , 
«ձե ւի հա մար» ) ստիպ ված պաշտ պա նի 
Իոն նիս յա նին  կամ էլ  գո նե դա տա պար-
տի իշ խա նութ յուն նե րի վար քը Իոն նիս-
յա նի նկատ մամբ, որ ժո ղովր դի ա ռաջ 
սե ւէ րես չըլ նի, բայց չեմ հա վա տում, որ 
«Ելքն» իր ձե ռից է կա ծը կա նի, որ Իոն-
նիս յա նին պաշտ պա նի: 

Ես կհա վա տամ մե նակ է´ն կո ւսակ-
ցո ւթյա նը, ո րի ա ռաջն որդ նե րը նա խօ-
րոք կհայ տար ար են, որ  ոչ մի պե տա կան 
պաշ տոն չեն գ րա վի ոչ մի օր,  ու ի րանց 
խնդի րը մե նակ ժո ղովր դի քա ղա քա կան 
գի տակ ցութ յու նը  կրթել ն  ու բա րո յա-
կարգ ստե ղծ ող ներ ին օ գնելն ա:

Ը սենց կու սակ ցո ւթյուն չկա է սօր, չի 
է ղե, ու չեմ էլ հա վա տում, որ Հա յաս տա-
նում ը սենց կու սակ ցութ յուն կըլ նի մի օր: 
Հա զար ափ սոս:

13. ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԻ-
ՆԱԿ

13.1 ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ՄԻԱ ԲԱՆ-
ՈՒԹ ՅՈՒՆՆ Ո Ւ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԸ

«– Ա պե´, դր ախ տում հե չ  ի՞նչ կա,–  
ա սաց Հենդ ոն:

– Դ րախ տում , ապ ջան,–  ա սաց Վա լո
դը ,–  ա մեն ինչ  էլ կ ա, ուղ ղա կի մենք ըն դե 
չ ենք»:

ՄԻ ՉԳՐՎԱԾ ՎԵՊԻՑ
 

1 3.1ա – Հան ուն ի նչի՞ ա Շ վեյ ցա րիա-
յի ժո ղո վուր դը մ իա բան  

Միաբ ա՞ն ա Շ վեյ ցար իա յի ժո ղո վուր-
դը:

Ի հար կե, միա բան ա: 
Հա նուն ին չի՞ ա մի ա բան:
Շ վեյ ցա րիա յի ժ ո ղո վուր դը միա բան 

ա հա նուն ան խա փան գոր ծող բա րո-
յա կար գի: Շ վեյ ցա րիա յի ժող ով ուր դը  
կողմ ա մե նակ ու մե նակ  է´ն միա բա-
նությ ա նը, ո րը հաստ ա տում ա բո լո րին 
հա վա սար աչ քով նա յող ու պա րտադ իր  
գոր ծող օր են քը: Է´ն  օ րեն քը, ո րի աղբ-
յու րը  մ ասն ա վոր սե փա կա նութ յան նո-
րմն  ա , ոչ թ ե ուժ ը:

Շ վեյ ցա րիա յի ժող ո վուր դը կողմ  ա մե-
նակ է´ն միա բա նո ւթյ ա նը,  ո րը հաս տատ-
ու մ  ա է ́ն  օ րե նքը, ո րը, ան պայ ման ու 
ան խա փան , պաշ տպա նո ւմ  ա հա տիկ-
հ ա տիկ վե րցրած ա մե´ն մի մա րդու 
ա զա տութ յուն ներն ու ի րա վունք նե րը: 

Շ վեյ ցա րիա յի ժո ղո վուր դը կողմ ա է´ն  
օ րեն քին, ո րը ե րաշ խիք ա տա լի ա մեն 
մի ա ռան ձին վերց րած ան հա տին 
ապ րե լու, ծաղ կե լու, բար գա վա ճե լու, 
հարս տա նա լու, գոր ծե լու, խո սե լու, 
հա մո զե լու, պաշ տպ ա նե լու ու պաշտ-
պան վե լու, ընտ րե լու ու ընտր վե լու եւն: 

Շ վեյ ցա րիա յի  ժո ղո վուր դը ստեղ ծել ա 
մ ի ի սկա կան բա րո յակ արգ, ի րան էն քա´ն 
թա նկ մի բա րո յա կարգ , որ էտ բա րո յա-
կա րգ ը ար դեն իր  ա մե նա թանկ հայ րե-
նիքն ա:

Ու էս ձեւ միա բան վե լով ի րա էս բա րո-
յակ արգ- հայ րե նի քի շուր ջը , ժո ղո վուր դը 
էն քա´ն հ զոր տնտե սութ յուն ա ստեղ ծե,  
որ էս տն տես ութ յան  բեր ած ե կա մո ւտնե-
րով պա հո ւմ  ա մի իս կա կան ա զգ -բա-
նակ,  որ իր էս հայ րե նի բա րո յա կար գը 
պաշտ պա նի, ու պաշտ պա նի իր կյան քի 
գնով, թե պետք ըլ նի: 

Ընդ ո րում, Շ վեյ ցա րիա յի ժո ղո վուր-
դը «ծով ից-ծո վ Շ վե յցար իա » ստեղ ծե լու 
ոչ մի նկ ատ ակ չո ւնի, չու նի ար դե ն 200 
տար ի, 1 815 թվից:
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13.1բ – Շ վեյ ցա րիա յի ազգ-բա նա կը

Ի՞նչ տե սակ ա Շ վեյ ցա րիա յի ազգ- բա-
նա կը: 

Ըստ է ութ յան, Շվ եյ ցա րա կան դաշ-
նութ յան զին ված ո ւժե րը  աշ խա րհա զո-
րայ ին են, հա մար յա ճիշտ Հին  Ա թե նքի 
զին վա ծ  ու ժե րի պես:

Է ս զ ին ված ու ժե րը էրկ ու  բ աղ ադ րի չ  
ու նեն, ցա մա քա յինն ո ւ ռազ մաօ դա յի նը: 
Ցա մա քա յի նն  ո ւնի 9 ռ ազ մա կան բրի-
գադ (էր կու տան կա յին , չոր սը հե տեւ ա-
կա յին ու ե րե ք  ալ պիա կա ն (լե ռնա հե տե-
ւա կա յին): Բ ա ցի սր անք, կան օ ժան դակ 
բրի գադն եր ու խմբա վո րում ներ, ու ու-
սում նա կան խ մ բա վո րում ներ: 

Շ վեյ ցա րիա յի ռազ մաօդ ա յին ու ժերն 
ու նեն կոր ծան իչ նե րի էս կադ րի լի ա ներ , 
ո ւղղա թի ռնե րի խ մբ ավ ո րում ներ, ցա մա-
քա յին Հ ՕՊՈՒ, թռիչք ա յին բա զա ներ ու 
սպա սար կու ա նձնա կազմ: Ռազ մակ ան 
ու ժեր ը կազմ ված են կա մա վոր-պայմ ա-
նագ րա յին ու պար տադ իր ծա ռա յութ յան 
խա ռը սկզբունք ով : Եր կրի ա րակ ան սե-
ռի 1 9- 31 տա րե կա ն բո լոր ա ռողջ քաղ-
ա քա ցին ե րի ծա ռա յութ յու նը պար տա-
դիր ա ու հիմ նա կա նում 260 օր ա, ո րը 
բաշխ վում ա 10 տար վա :

Էս բա նա կի  զին վոր նե րի թիվ ը՝  ն ե-
րառ յալ պ ա հես տա յին նե րը, 1995-ին 400 
հա զար էր, 2004-ին` մոտ 200 հա զար, 
2013-ին` 155 հա զար, իսկ 2016-ին` 
100 հա զար, այ սինքն՝ հա մար յա ՀՀ-ի 
բա նա կի չափ:

Էս խա ղաղ ա սեր ու չե զոք պե տութ-
յուն ը կար ա 2-4 ժա մում հա վա քի 22 
հա զա րա նոց հիա նա լի վարժ ված,  կազ-
մա կերպ ված ու հա դեր ձա վոր ված մար-
տու նակ բան ակ,  իսկ ե թե կ ա րիք լի նի, 
մեկ- էր կու օ րո ւմ  էս թի վը կա րա մե ծա նա 
մի քա նի տ ասն յակ  ան գամ: 

Շ վեյ ցա րա կան բա նակ ի էս դրվա-
ծքը աշ խար հում  միակ ը չի: Էս նույն 
սկզբուն քով ա  կազ մա կերպվ ած Բուն-
դես վե րի բա նա կը, ո րի  սկզ բունքն ա. 

«քի չ զին վոր +  կադ րա յի ն շատ սպա 
ու են թաս պա + քա ղա քա ցիա կա ն պա-
հես տա յին ներ ը + ու սում նա կան զո րա-
հա վաք նե րը = հարկ ավ որ բա նա կը »: 

Շ վեյ ցա րի ա յի կադր ա յին զ ին վո րակ-
ան նե րի թի վը 9000 ա, ո րի հիմ նա կան 
մա սը  ա վիաց իա յու մ  ա : 

Տ ՎՅԱԼ  ՊԱՀԻՆ Ծ ԱՌԱՅ ՈՂ ՆԵՐԻ 
ՈՒ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ  
ՄՈՏ 10-15 ՀԱԶԱՐ  Ա : 

Շվ ե ցա րա կան բա նա կի  թե ́ զին վո րը, 
թե´ սպան երբ եք դպրո ցում կամ բու հում 
զին վո րա կան գ ործ չի սո վո րում, սո վո րո-
ւմ  ա մե նակ բա նա կո ւմ, իսկ  պ ա հեստ ի 
սպա պատ րաս տե լը ան չափ բա րե խիղճ 
ու ե ռան դո ւն  ա: Ծա ռայ ե լը  պար տա դիր 
ա թ ե´ ա մեն տե սակ պ աշ տոն յան ե րի, 
թե´ քաղ գոր ծիչ նե րի, թե´ դե պու տատ-
նե րի հ ա մար, ու ոչ մե կը՝ ըլ նի ու սա նող, 
թե բան կի տնօ րեն, Ն ՈՒ ՅՆ ԻՍԿ ԵՐ ԿՐԻ 
ՊՐԵԶԻԴԵՆՏԸ, չի  կա րա խու սափ ի զին-
վո րա կան ծա ռայ ութ յու նից, թե որ  ա րա-
կան սե ռից ա  ու ա ռողջ  ա:

Շ վե յցա րիա յի բնակ չութ յու նը 8 մի լիո-
նից ա վել ա ու ա ճում ա , մ եծ  մա սամբ, 
բնա կան աճ ի հաշ վին: Կյ ան քի մի ջին 
տե ւող ությ ուն ը 82  տա րի ա:

Զի վո րա կան տա րե կան բյու ջեն ներ-
քին  հա մա խառն արդ յուն քի  հ ա մար յա 
20%- ն  ա, մո տ 5 մի լիարդ դո լար: Ըն դա-
մե նը 300 կմ ձգվ ող էդ երկ րում կ ան 800 
ժա մա նա կա կից տանկ ու  զ րա հա մե քե-
նա, 14 էսկ ադ րի լիա` մոտ 350  մար տա-
կա ն  ու 1 20 ու սում նա կան ին քնա թի ռով 
ո ւ 100 ու ղղա թիռ ով, ու էս պարկն ա նըն-
դհատ թար մաց նո ւմ  են: 

Էդ ԱՄՆ -ում կա րա  օ դա չուն իր ին-
քնա թի ռից ջա հել ըլ նի, Շ վայ ցա րիա յո ւմ  
էս  տես ակ բան ն  անհն ար ա: 

Շ վեյ ցա րիա յում հա մար յա նույնք ան 
տիր ու հր աձ գա րան կա, ինչ քան կա ֆե:

Ծա ռա յող զին վո րը շա բաթ-կի րա կի 
գնում ա տուն, զու գա րան չի սար քում, 
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կա ռտ ոլ չի մաք րում, ա ման չի լվա նում, 
ցան կա պատ չի  ներ կում (հրա մա նատ-
ար նե րի կամ խա ռո շի նե րի համ ար ճոր-
տու թյուն ա նելն է ստեղ ֆան տաս տի-
կա յի ժան րից ա): Էս ա մե նն  ա նում են 
մաս նա վոր ֆիր մա ներ ը: 

Բայց ա մե նաապ շե լուն է´ն  ա, որ շվեյ-
ցա րա կան զին վո րը «պոստ»  չի կանգ-
նու մ: Էս գոր ծն  ա նում են մաս նա վոր 
պա հա կա յին ֆիր մա նե րը: 

Զին վո րին վեր են կա ցնում ա ռա վոտ ը 
ժ ա մը 5 -ին, տա նում վա զքի:  Հե տո պի տի 
ու տի ու զու գա րան էթ ա, հե տո ար դեն 
ռազ մա կան ա նընդ հատ խաղ՝ ֆիզ-
պատ րաս տութ յուն, հրա ձգութ յուն , 
ձեռն ա մարտ, վա րորդ ակ ան գործ, տե-
խնի կա յի  գոր ծա ծութ յու ն, ալ պի նիզմ, 
ու էս ա մե նը` նո րից ու նո րից, մին չեւ  
քնել ը:  Է ս տե սակ լար վա ծութ յուն եր եւ ի 
ու րիշ ո րեւ է բա նակ ու մ չըլ նի :

Զին վորն ե րին է´ն ձե ւ  են չար չա րում, 
որ դ րանք դառ նում են  Թ եր մի նատ որ ու 
Ռեմ բո:

Դե դովշ չի նա, «ա սիչ»-ի պ ես բա ն, 
խա ռո շի-մառ ոշ ի չկա,  զին կոմ ը կամ մի  
ու րիշ  սպա զ ինվ ո րից փող շ որ թի՞, անհ-
նար ա, նո ւյնիսկ մտքնե րո վը չի ան ցնի: 
էս տե սակ բա նե րի  մա սին Շ վեյ ցար իա-
յում նու յնիսկ լսած չկան: 

(«Ա սի չը» մեր բա նա կում է´ն հե ղի նա-
կա վոր զին վո րն  ա, ով զին վոր նե րի  հա-
մար  «սա հմա նադ րա կա ն դա տա րա նի » 
պես մի բան ա: Աս ի´չն  ա քն նում  ու վճռո-
ւմ, թ ե շար քա յին զ ին վո րի վար քը չգրվ-
ած նոր մե րին  հ ամ ա պա տաս խա՞ն ա, թե՞ 
չէ): 

Էս երկ րում, ճ իշ տն  ա սա ծ, բա նա կ 
տա նել չկա , ուղ ղա կի մի քա նի շա բա թով 
է թում են բա նակ ու հետ  են գա լի տո ւն, 
գնա ցած օ րե րին էլ ամ են շա բաթ-կի րա-
կի տա նն  են: 

Էս քա նից հե տո էլ կար գա պա հու թյան 
խախ տում  հա մար յա չկ ա, ո րո վհե տե ւ 
խ ախտ ե լու հա մար տուգ անք նե րի շա՛տ 
ման րա մասն ու շատ թանկ ու ան խա-
փան աշ խա տող սիս տեմ ա  մշա կած:

Հս կո ղը կադ րա յին սպան երն են, տ ու-
գան քը նշ ա նա կում ա տվյալ մա սի հրա-
մա նա տա րը,  իսկ հա զվագ յուտ  քրեա-
կան հան ցանք նե րը դա տում ա ռազ մա-
կան դա տա խա զո ւթյու նը:  

Դե հի մի էս ա մե նը հա մե մա տեք հայ-
կա կան բա նա կի հետ: 

Լա´ց  ըլ նենք  մե նք, հ ոն գուր-հոնգ ուր, 
ազ գ- բա նա կ  ենք  սար քու մ,  բա´:

13.2 Հ ԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿԸ

1 3.2ա – Մեր բա նա կի վի ճա կը

Մեր է սօր վա  հ այ կա կան  բա նա կում 
զին վո րնե րի փոխ հա րա բե րութ յու ննե րն  
ու զին վոր-սպա հա րա բե րու թյու ննե րը 
մեծ մա սամբ ան բար ո են: Չեմ ա սո ւմ, 
թ ե մեր բ ա նա կի բո լոր ս պա ներն են ան-
բա րո (կամ զի նվոր նե րը ), ի հար կե չէ: Ազ-
նիվ ու քիչ թ ե շատ բա րե խիղճ  սպա ու 
զ ին վոր  կա ́ մեր բա նա կում, մա նա վանդ 
ցած րաս տիճ ան սպա նե րի մեջ, իսկ ազ-
նիվ  զ ին վոր` լիք ը, բայց սրան ց մ ե ծա-
գույ ն մա սի վի ճակն ա նտա նե լի ա: 

Բա րձրաս տի ճան սպա նե րի մեծ մասն 
ան բա րո ա , ու էս մաս ը հա´մ բան ակ ա յին 
կա նո նադ րո ւթյունն ա խախ տո ւմ, հա´մ  
իր պար տա կա նութ յուն նե րն  ա  շատ վատ  
ա նում , համ է´լ  ա պա կան ա («կո ռում-
պաց ված» ա): Էս  մա սը ճնշում  ու  կեղ ե-
քում ա զին վո րնե րի ն, զին վոր նե րից ու 
սրանց ծնող նե րից կա շառք ա վե կա լում, 
գո ղան ու մ  ա բա նա կի  ու նեցվ ած քը, պա-
տե րազմ ի վախտն է լ թա լան ա  ա նու մ:

Ընդ  ո րում, է ս ձեւ սպան ինչ քան 
բարձ րաս տիճ ան  ա, էն քան թա լա նի 
ծավ ալն ա վե լի մ եծ ա: Գո ղա նում  են 
բա նակ ի հան դեր ձանք ի ու տ եխ նի կայ ի 
վա ռե լան յո ւթի հա մար տ րա մադր վող  
բյու ջե ի զ գա լի մա սը ու շու կա յա կա նի ց  
ա վե լի թանկ, բայ ց  ի րանց հա մար ձեռն-
տու գնե րով բա նա կը  մա տա կա րե լու 
պա յմա նա գրեր են կա պում մաս նա վոր ի 
հետ: Շ ատ ան գամ բա նա կի մա տա կա-
րա րը հենց ի րանք են եւն:
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Մե ր բա նա կի ռազ մա կան տ եխ նի կան 
հլը 1980-ակ ան թվա կանն ե րի ա ու չա-
փա զանց աղ քա տ  ա, այ սի նքն՝ ի տար-
բե րութ յուն, օ րի նակ,  շ վեյ ցա րա կան բա-
նա կի, էդ տեխ նի կա յի տա րի քը դա գոր-
ծա ծող զին վո րի տ ա րի քից մոտ  էր կու 
ան գա մ շատ ա: 

2016 թ. ապ րիլ յա ն պա տե րազ մի օ րե-
րին պար զվեց, որ ա ռա ջին գծի տեխ նի-
կան  ա պա հով ված չ ի վա ռե լա նյու թով, 
իսկ սահ մա նին կ անգ նած զին վո րը նույ-
նիսկ հար կա վոր քա նա կով փամ փուշտ 
չու նի: Զին վո րներ ի հան դեր ձան քը շատ 
ան գամ, մեղմ ա սած, թե րի ա , կան խար-
գե լիչ տեխն ի կան ու պաշտ պա նակ ան 
կառ ույց նե րի վի ճակ ն  անմ խիթ ար ա 
(շ ար քա յին նա խաձ եռ նող քա ղա քա ցի-
ներ ը մին չեւ հի մա  մաշ ված  ա նվա դող են 
հա վա քո ւմ  ա ռա ջին գծի հ ա մար):

Զին վո րա կան կա նո նադր ութ յան տեղ-
ը գործ ու մ  են «դեդ»-ե րի ու «ա սի չ» -ն ե րի 
ան բար ո «ի նս տի տուտ նե րը», ու բա նա-
կում «բա րոյ ա կան» նոր մեր հաս տատ-
ող ներն էս զին վոր-դե դերն ու ա սիչ ներ ն  
են : Ս պա նե րի  մեծ  մա սին է ս  ան բա րո 
կար գը ձեռ ա տա լի, ո րով հե տեւ էս ձե ւ, 
այ սինքն՝ դե դե րի ու ա սի չնե րի մի ջո ցով,  
շատ  ա վել ի հեշտ ա զին վո րնե րի ն ղե կա-
վա րե լը, «գլխա ցավ ան քը ք իչ ա»:

Բա նա կա յին մար զան քն  ու ու սու ցում ը 
(ա ռա վոտ վա վազ քը, մարշ-բրաս ոկ նե րը, 
ձեռ նա մար տի դա սե րը, տրան սպորտ քշ-
ե լը եւն) ու  ռազմ ա կան գոր ծի ու սու ցու-
մը  հազ վա գյո ւտ  ա ու, ըստ էութ յան, չկ ա: 
Զին վո րը կա րող ա էր կու տա րի ծա ռա յի 
ու ոչ մ ի անգ ամ կրա կած չըլ նի : 

Իսկ ծ ան ր տեխ նի կա յից (տան կե րից, 
ինք նա թիռ նե րից եւն) կրա կե լը ըստ էո-
ւթյան  չկա,  ո րով հե տեւ փամ փուշտ ու 
ար կը քիչ ա ու թանկ, ու սու ցա նել ու պրո-
ցե սն  էլ  սպ ա նե րի հա մա ր զահ լա ա, ու 
սպա ներն ի րանք է լ շա տ  ան գամ պրո-
ֆես իոն ալ  չ են ու ի րան ց գոր ծը  լավ  չգ-
ի տեն:

Չա փա զանց շատ ա ի նքնասպ ան ութ-
յուն նե րի ու ս պա նու թյուն նե րի թի վը (թ շ-

նա մու գնդա կի ց զոհ ված նե րը չ հա շված), 
ու մ ար դաս պան նե րը (ու մ մ ի մա սը հեն-
ց ս պան երն են, մ յու սը ̀ դե դե րը), եր բեք 
չեն բ ա ցա հայտ վո ւմ : Զին վո րա կան դա-
տա խազ ութ յուն նե րը սպա նութ յուն նե րը 
միշտ ո րա կում են ինք նաս պա նութ յուն: 
Զին կոմ ներն ու զին վո րա կան բժշկա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րը, ա ռանց բա ցառ ութ-
յան, ա պա կան են, ու կա շա ռքն  էս տեղ  
սո վոր ա կան բան  ա ու չգրված օ րեն քի 
ուժ ու նի: 

Ապր իլ յան պատ եր ազ մին պ արզ վեց , 
որ զին վո րա կան խո շո րա գույն պ աշ տոն-
յան ե րի ց շա տե րը վիթ խա րի քա նա կով 
թա լան են ա րե բա նա կի  ու նե ցված քից 
ու էս թա լա նով , օ րի նակ, դղյ ակ ներ են  
սար քե : Չ նա յած թա լա նն  ակն հայտ ա, 
սրան ցից ոչ մե կին չդա տե ցին, ո ւ ս րանց  
թ ա լա նած ից  ոչ մ ի բան հետ  չո ւզին:

13.2բ  – Ռազ մա կան գոր ծի ու սու ցու-
մը դ պ րո ցում  ու բո ւհու մ

Մեր դպրոց նե րո ւմ՝  սկսած  8–րդ դա-
սար ա նից  մին չեւ 12–րդ դա սար ա նի 
ա ռա ջին կի սամյ ա կը,  ռազ մա գի տու թյուն 
են դ ա սա վան դում: Դա սա վան դող նե րը 
պա հես տի սպա ներ են:  Ոչ մե կը չի հարց-
նում, թե ոնց ա է ս գործն ար վում,  ինչ են 
սո վո րո ւմ  ա շա կերտ ներն էս դա սե րին, 
ինչ խո րո ւթ յու նով եւն: 

Ի հար կե, Կր թու թյ ան  եւ գի տութ յան 
նա խա րա րու թյան հրա տա րա կած  դա-
սագրք ե րը կա´ն, կա ն մեթ ո դա կան ու-
ղե ցույց ներ ու չա փա նիշն եր,  ոն ց  որ 
մ նա ցած  ա ռար կա նե րից (նույ նիսկ ֆ իզ-
կուլ տուր ա յից, ին չը ծի ծա ղե լի ա ու արտ-
ա ռոց), բ այց, ըստ էութ յան, սրանք ա նօ-
գուտ են ու շատ ան գամ էլ` վնա սա կա ր:

Ռազ մա գի տութ յան դ ա սե րը մեծ մաս-
ամբ զրույց ներ են, շատ ան գամ տնա յին 
գրա վոր  հանձ նա րա րութ յուն նե րով  (բա´), 
իսկ ա ռա վե լա գույ նը` շա րա յին պա րապ-
մունք նե ր  եւն: 

Զր ույց նե րի բո վա նդա կութ յո ւնն  ու 
խոր ութ յու նը կախ ված  ա ո ւսո ւցչ ի ին տե-
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լե կտի մ ա կար դա կից,  ին չը (մի ջի նով ) չի  
փայ լում, էն էլ շատ մեղմ ա սած, ու ս րանց 
հիմ նակ ան նպա տա կը ա շա կերտ ներ ին 
կեղծ «ռազ մա հայր ե նա սի րակ ան ո գով » 
դաս տիա րակ ելն ա, է´ն տե սակ դ աստ-
իա րա կե լը, որ  էս է րե խե քը հե տո «միա-
բան վեն ու դառ նան ազգ-բա նակ»:

Պարզ չի՞, որ է ս դա սե րը է րե խե քի 
« ու ղե ղը լվա լու» դաս  պի տի լի նեն, ճ իշտ 
ոնց որ մե ր դպր ոց ի հայ ե կե ղե ցու  պ ատ-
մութ յան դա սեր ը, որ, ըստ էութ յան,  կ րո-
նի դաս են, ինչ ն  ան թույ լատ րե լի ա ի րան 
21-րդ դար ի քա ղա քա կիրթ հայ տար ա-
րած ա շխա րհիկ պե տո ւթյան հա մար: 

Գա ղա փա րա խո սութ յան ա ռո ւմով ինչ 
է´լ  ան ցնես դ պ րո ցում , լրիվ ա նօ գուտ կըլ-
նի ու զրո  ար դյո ւնք կու նե նա, ո րով հե տեւ 
էդ է րե խեն, ար դեն հենց  դպ րո ցում, տ ե-
նում ա, որ ի րան տված քա րոզն ու ի րա-
կա նու թյուն ը լր իվ տարբ եր են: 

Ու րեմն, էս «ռա զմ ա հայ րե նա սի րա-
կան  ո գով» դաս տիա րա կութ յան արդ-
յուն քը , ա մե նա շա տը, պի տի ըլ նի է րե-
խեք ին  է րկու է րե սան ի դարձ նե լը, այ-
սինքն՝ կրկնա կի ստան դարտ ներ ով 
ապ րե լը, ո րով հե տեւ էս ձեւ դաս տիար-
ակ վա ծը հո գու խոր քու մ լավ գիտ ի,  որ 
էս քա րո զը սուտ ա, բայց տեղն ըն գած 
տե ղը պ ի տի հենց  էս քա րո զի դրո ւյթն ե-
րը թութ ա կի պես ար տա սա նի, որ համ 
թու քու մուր չու տի , համ էլ  հա ջող ութ յուն 
ու նե նա:

Կ յան քի ց հ զոր ու սու ցիչ էս ա ռու մով 
(ո ւ ն ույ նիսկ մյուս ա ռա րկա նե րի  ա ռու-
մով էլ), չկա´:

Դպ րո ցում ա շա կեր տին ինչ քա ́ն  էլ 
«ռազ մա հայր են ա սի րա կան ո գով» դաս-
տիա րա կես , մեկ ա, հենց որ էդ  էր ե-
խեն գնաց բա նա կ  ո ւ տե սա վ,  որ (ոչ 
« խա ռո շի ») զ ին վորն  ա մե նաս տոր աս-
տի ճա նի մի  ճորտ ա ու  ապ րում ա  ա նաս-
նա կան պայ ման նե րու մ, հի վան դան ում 
ա դի զեն տե րիա յով ո ւ հա զար ու  մի ու-
րիշ ախ տով, ա նընդ հատ ծեծ ա ու տում,  
բռնա բա րվում ա՝ էս բա ռի բուն ի մաս-
տո վ, հասն ում ա ի նք նաս պա նությ ան 

կամ հլու  հնա զանդ ա նա սու նի վի ճա կի, 
կամ դառ նում ա մի խ ա ռո շիի ստրու կը, 
դ պ րո ցի իր «ռազ մա հայ րե նա սի րա կան » 
դա սեր ից թե որ չզ զ վեց էլ,  ամ ե նա քի չը 
հա մոզ վե լու ա, որ ի րան խա բել են, խա-
բել են ա մե նաս տոր  ձեւ ով: 

Կամ էլ, էս  ա մե նի ց  ա զատ վե լու հա-
մար, հե նց  ի´ն քն ա դ առն ա լու գա զան 
(այ սինքն՝ ան բա րո յութ յան  կրող ու աղբ-
յո ւր): Ու ե թե մի օր  սրան ա սեն.  «Գ նա´, 
կյա նքդ  տուր հա նու ն հայ րե նի քի» , ո ւ սա 
էլ կան գնի ու ա սի . « Ձեր հ այ րե նի քի էլ՝ 
ը սեն ց -ը նենց ը»,  ո՞ր մի հաս կա ցող  ու կյ-
ան քի փորձ ո ւնե ցո ղ  ազ նիվ մարդ ու բե-
րան կբացվ ի, որ մե ղա դրի սրան :

13.2գ – Ազգ-բա նա կի  ռե ֆոր մը 

Հի մա  մեր էս ազ գ- բա նակ ստ եղ ծող-
նե րի ռ ե ֆոր մի մա սին,  որ  պի տի շու տով 
ա նեն մեր բու հե րո ւմ:  Մ ե րոնք ո րո շել են, 
որ մեր ու սա նող նե րը շաբ աթ վա մի օ րը  
բու հում ռազ մա գի տութ յուն անց նե ն  ու 
դառ նան սպա: Սո վե տի օ րե րի ն, Խ րու-
շչո վի հրա մա նով էս կա րգը կար , բայց 
փոր ձը ցու յց  տվեց, որ բու հ  ավ ար տած 
սպա յի ռազմ ա կան գիտ ե լիք ներն ուղ ղա-
կի չնչի ն  են: 

Է սօր վա իր ա վի ճա կում դժ վար չի հա-
մոզ վե լը, որ  ա պա գա  բուհ ա վար տող 
սպա ն,  ան կաս կած, շ ատ ա վե լի չ ն չին գի-
տե լիք կուն ե նա, քան նույ նիսկ Սո վե տի 
օ րոք, մա նա վանդ ե թե հաշ վի առ նենք 
մեր է սօր վա  հա մա տար ած ա պա կա-
նութ յո ւնը (կո ռուպ ցի ան):

Մե րո նք  ա նընդ հատ  աս ում են, թե տե-
սեք , Շ վեյ ցա րիա յում  բո լո րին տա նում են 
բ ա նակ 19 տա րե կան ից,  ու սա  չի խան-
գա րում իր անց կրթ ու թյա նը, ու Շ վեյ ցա-
րի ան իսկ ա կա ն  ազգ-բա նակ ա: 

Բա յց Շ վեյ ցա րիա յում 19 տա րե կա նին 
բա նակ տա նե լը հեչ չ ի խան գա րում դրա 
թե´  ըն թա ցիկ , թե´ ա պա գա ու սմա նը, 
ո րով հե տեւ չ նա յած  շվեյ ցա րա կա ն ջա-
հե լին բա նակ  են տան ում 8 անգ ամ 10 
տար վա մեջ, բ այց ա մեն ան գա մը տա-
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նում են 21 օ ր, ինչն ա վել ի շուտ մի հա-
մա րյա տա րե կան կարճ ար ձա կուրդ ա , 
ո ւ լավ էլ «ց րո ւմ  ա» ու սա նո ղին իր ու-
սումն ա կան չար չա րան քից: 

Մեր մոտ բան ակ են տա նում էր կու 
տա րով, ու տա նո ւմ  են ջա հել ի հենց է ́ն 
տա րիք ում, որ ս ո վո րե լու հա մար ամ են-
աօպ տի մալն ա, ու էդ ըն թաց քում  կամ 
ջա հե լի ս ո վո րե լու հ ա վեսն ա փ ախն ում, 
կամ նո ր բան յու րաց նել ու զո րութ յունն 
ա քչա նում, կամ էլ` էս էր կուս ը միա սին:

Մեր է սօ րվ ա ռազ մա գի տութ յա ն  ու-
սու ցու մը թե´ դպ րո ցում, թե´ բու հում, ա´-
նպայ ման ա նարդ յունք ա, ու ա´նպայ ման 
վնա սա կար ա:

13.2դ – Նախ կին զին վոր  ՍՏԵՓԱՆ 
ԱԲ ՐԱՀԱՄ ՅԱՆԻ պա տմա ծը մեր ազգ-
բա նա կի մա սին. 

Բ  Ա Ր Ո Յ Ա  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն  
ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ ԲԱՆԱԿՈՒՄ 2000 –  
ԱԿԱՆՆԵՐ ԻՆ

Որ դիս ծառ ա յել ա  մեր բա նակ ու մ 
1994- 19 96 թվե րին, թե ժ կե տե րու մ  ու 
սահ մա ննե րի ն, ու ա սեց, ո ր  էս շա րադ-
րան քը, հիմ նա կա նում ի րո ղութ յուն ա: 
Ս տե փա նի շա րադ րանք ին ձեռ չեմ տվե: 
Չեմ հա վա տու մ,  ո ր  է սօր էա կան փո փո-
խութ յուն է ղած ը լնի , ո րով հե տեւ հենց 
ինք ը` եր կի րը չի փո խվե, չ ի փոխ վե ե րկրի 
ան բա րո կար գը :

«Հ իտ լե րի  ժա մա նա կով գեր մա նակ-
ան ազ գը պա տե րազ մի մեջ էր ու  իբր 
տեղ յակ  չէր, թե ինչ ա տե ղի ու նեն ում. 
«չգի դեր», որ համ ա կենտ րո նաց ման 
ճամ բար ներ կան Գեր մա նիա յի  տա րած-
քով մեկ… «Չ գի դեր»… Բայց հի մա նման 
Հիտ լեր չկա, պա տե րազմն էլ ակ տիվ  
փու լից անց ել  ա  դ իր քա յի նի, զի նադ ադ-
ա րի ռե ժիմ ա: 

Իսկ ազ գը չի՞ ի մա նում, որ ԲԱՆԱԿ կո-
չվա ծը  մի հսկ ա հա մա կենտ րո նա ցման 
ճամ բար ա յի ն սիս տեմ ա ի րա նի ց ներկ ա-
յաց նո ւմ…: Չի՞ հաս կա նո ւմ, որ էդ ստե-

ղծվա ծ բան ա կը ի րա օ րա կա րգ ի ա մեն  
մ ի կե տով, բա ռա պա շա րով ու մն ա ցած 
մ աս նիկ նե րով ծեր ից ծեր հան ցա գործ 
ռե ժի մով  ա  ապ րում … Ա րդյո ւն քու մ  
ա մեն շ ա բաթ ԱԶԳԸ դիակ ա ստա նու մ 
ԲԱՆԱԿ կոչ ված կառ ույ ցի ց: 

Էդ ի րան չ ի՞ հու շում, թե ի նչի ց  են էդ 
դիակ նե րը գո յա նո ւմ… Եր բ մ տնում ես 
զո րա մա ս,  ա յսինքն՝ նույն գա ղու թը, 
գլխումդ ուն ես էն  ին ֆոր մա ցի ոն  պա-
շա րը, որ բե րել ես քա ղա քա ցիա կան 
կյան քից, բայ ց դո ւ  է դ պա շա րի մաս ին 
միա նգա մից ես  մ ոռ ա նում:  Քո  հե տե ւից 
փակ վո ղ դար պաս նե րից դուրս դու թո-
ղո ւմ  ես քո քա ղա քա ցիա կան կյան քը, քո  
նա խա սի րու թյո ւննե րը,  կեն ցա ղը, ա ռօր-
յան, շփում նե րը, ա վե լի  գլ ո բալ ա սած՝ 
քո  « ԵՍ»-ը: ԴՈՒ ԱՅ ՍՈՒՀԵՏ Ք ԵԶ ՉԵՍ 
ՊԱՏԿ ԱՆՈՒՄ: 

Էդ  վե րա բերվ ում ա բոլ ո րին՝ ան կախ 
ի րա նց  ով ը լնե լուց: Բա ցի էդ,  ք ո վրա 
զո րա մաս  գա լուց ա ռաջ ա րդեն «ա շխա-
տած» են ըլ նում  քա ղա քա ցիա կան կյան-
քում քո ըն կեր ներն ու  մե րձա վոր նե րից 
նրանք, ով քեր ծա ռա յել ե ն բան ա կում: 
Ու էդ խոր հու րդներ ը, որ տա լիս են վեր-
ջին ներս, ը նենց տպա վո րութ յուն ա ստե-
ղծում, որ կար ծես ի րանք  իր անց կ յան-
քով մե կ «գանգստ եռ» են է ղել: 

Լավ, է դ մի կողմ: Պար ծեն կոտ ու թյո-
ւնը ա նուղղ ե լի հատ կա նիշ ա ո մանց մեջ:  
Ին չե ւէ, մտար զո րամ աս՝ ար դեն ու ղե ղիդ 
վրա մի քա նի օր  ա ռաջ նստ ըց րած  ե ն  
ըլ նում քո մեր ձա վոր ընկ եր ներ ն  ու  ախ-
պեր նե րը մի ծրա գիր : 

Բայ ց չի ան ցնում մի քա նի րո պե չաստ 
մտնե լուց հե տո, երբ զգում ես , որ էդ 
ծրա գի րը քո ու ղե ղի ո ւ բ նույ թի  հա մար 
չի:  Նա յում  ե ս, քո  նման մար դի կ, ար դեն  
հա մա զգես տո վ, քո ն ման նո րա կո չիկ ներ 
են: Մե կի դեմ քը  մտա հո գ, մե կի նը ՝ լար-
ված, մյու սը ՝ լրիվ շո կի  մ եջ , էն  մյու սը բո-
լո րո վին չգիտ ի, թ ե ուր ա գ տն վում, էն 
մյու սը տե ղում ա, բայ ց՝  բա ցա կա… Իսկ 
քո սե փակ ան դեմ քի ար տա հայ տութ յու-
նից հեչ խա բար չես… 
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Մի խոսք ով՝ հ ա զար ու մի տ ես ակ  
դեմք եր են, ո րոնք  ար տա հայտ ում ե ն 
մե ծա մա սամբ վատ ք ող ար կվ ած  հո-
ւզմունք, վ ախ , ա նոր ոշ ութ յու ն  ո ւ  ան-
հայ տութ յուն: Ու ա մե նա կա րե ւոր զգա-
ցո ղութ յու նը  ու ներք ուստ հար ցը հե-
տեւ յալն ա. Բ Ա ՀԵ ՏՈ՞… Դեմ քե րի մեջ 
կտես նես ինք նա վս տա հ, խո րա մանկ, 
լկտի հա յացք ներ, շուստ րի ա սի չո ւթյան 
պո տեն ցիա լո վ  աչ քեր, ո րոնք ման են  գա-
լի  ի րա հա մար մի հատ ծա նոթ դեմք,  ո րը 
կ ա րա ի րա զո հը ըլ նի, քա նի ո ր փո ղո ցա-
յին կյանք ում հ եչ աչ քի  չի ըն կել  ու  խե լոք 
մար դու տպա վո րութ յո ւն  ա թող նում… 

Մե նա կ  ո րոշ ժա մա նակ հե տո դու 
կիմ ան աս, որ էդ գյա դեն գնդ ում ծա նոթ- 
բար ե կամ ա ֆի ցեր ու նի կա մ հո ր  ընկ եր 
ա ֆի ցե ր... Դ րանք միա ժա մա նակ լավ 
ֆիզ իան ա միստ ներ են. դե մքին նա յե լով՝ 
«ա խտո րո շում»  են, թե ով ին չի ա ըն դու-
նակ: Տ ի պիկ  գա ղո ւթա յին- մեն թակ ան- 
հո գե բա նակ ան մո տե ցում: 

Ու պա տա հա կան չի , որ նման նե րը 
բա նա կի ց հետ ո հա մալր ում են ոս տի կա-
նութ յան շար քե րը: Բա նա կում քո կ ող քի 
զ ին վո րի ն դու  բնա կա նո րեն ըն դու նում  
ես որ պես  քո նմա ն՝ մարդ ու  քո հա մար  
ան հաս կան ա լի ա ըլ նում, թե խի  պտ ի 
դ ու քո համ ար անձ նա կան ստրուկ ու նե-
նա ս… Ո՞ր դարն  ա , որ մարդ ի րա հա-
մար ս տ րուկ պա հի… Խի՞ պտի քո հ ամ-
ար դի մա ցի նիդ ը սե նց  ա սած՝ «հա րի ֆի» 
սար քես, ք ո փաս տա ցի ճոր տը. .. 

Ես հաս կա ցա բա նակ ում, որ ե թե դո ւ  
էն մար դը է ղար, էն « խա ռո շի տղեն» 
է ղար,  ո րը կա րո ղա ի րան ստ րուկ  պա հի, 
ուր եմն է դ քո ու ղե ղին  նստըց րած ծրա-
գի րը ճիշտ հաս ցեա տեր ու նի՝ հան ձին 
քե զ: Բայց ե թե դու ս տ րուկ չկա րա ցար 
պա հես, ու րե մն դո ւ  ես դառ նում ստրուկ, 
իսկ «չե զոք » անձ բ ա նա կում հեշտ  բա ն 
չի ը լնե լը, թ եեւ կ ա յին նման մար դիկ: 

Կա րաս ին չ -որ մի կա տե գո րիա յի 
պատ կա նես, բայց՝ չե զոք, այ սինք ն՝ մնաս 
որ պես գո նե ինքդ քո հա մար  «ՄԱՐԴ»՝ 
անհն ա րին  բան ա : Քեզ «ծրագ րավ որ-

ած» քո ըն կեր նե րը ա սել  էին,  որ բ ան ա-
կո ւմ  էս բա նը ը սենց ա, բ այց դու հա կա-
ռա կը պտ ի ա նես:

Իսկ էն հար ցին, թե ԻՆՉԻ՞, տա լիս են 
մե նա կ մի պ ա տաս խան՝  Է ՏԻ ԲԱՆԱԿ  
Ա…  Բա հիմ նա վո րում նե՞ր ը… Հիմ նա-
վո րո ւմներ եր բեք չե ս լ սի, բա ցի ան գիր 
ա րած՝ «ԷՏԻ ԲԱՆԱԿ Ա» տ խ մար ութ յու-
նից: Այ նին չ, ա սե լով ու կրկնել ով «ԷՏԻ  
Բ ԱՆԱԿ Ա», դու ա նա ռար կե լիո րեն կամ 
հա մաձ այն վում ես ըլ նե լ ստ րուկ, կամ  
հա մա ձայնվ ում ես ըլ նել ստրկ ա տեր, 
կամ  էլ՝ տ ա նե լ շատ ան գամ ան տե ղի 
ստոր ա ցումն եր ու զր կանք ներ: 

Մե ր դ եպ քում բա նա կի գլխա վոր ֆուն-
կցիան էդ ժո ղով րդի անվ տան գությ ու նը 
պաշ տպ ա նե լը չի , այ լ նր ա վրա կր ա կելն ա,  
երբ որ կ ըլ նի  ը տենց մի հ րամ ան: Ու  կրա-
կո ղը ս պայ ութ յուն ն  ա, այլ ոչ թ ե հա սա րակ 
զ ին վո րը , ով սպ ա յու թյան  նման դիր քի հ ա-
մար գզ վռտ ուք ի մեջ չի գտնվու մ  ու ոչ էլ 
վար ձատ րվու մ  ա ս պա յութ յա ն ն ման: 

« Հայ րե նի ք» կոչ վա ծը եր բե ւէ նման 
տե սակ զրկանք ներ ու հա րա բե րությ ուն-
ներ չի պա հան ջել: 

Ըս տ  էու թյ ան, էդ ստ ո րութ յու ննե րը 
մարդ ա րա րա ծը բա նա կում պետ ք  ա 
տա նի հա նու ն ս տո րան ա լու: Էդ ստո-
րութ յուն նե րը պետք  ա տես նի ու զզ վի՝ 
հա նուն տես նե լու ու  զզվե լու: 

Էդ տե սակ բա նա կը պետք ա վե րաց-
վի: Բա նա կը ի րանց որ պես գու լագ ու 
գա ղութ, որ պես հան ցա գործ ինս տան-
ցիա, պետք ա, որ երկ րի ամ բող ջ  ա րակ-
ան  բ նակ չութ յան հո գին խե ղեն: Էդ հատ-
ուկ ա մ տած վա ծ: 

13.2ե – Կ դառ նա՞նք ազգ բա նակ 

Շ վե յցա րիա յի պես ազգ-բ ա նակ դառ-
նա լո ւ հա մար նախ բ ո լորս էլ  պի տի «դա-
ռն անք շ վեյց ա րա ցի», այս ին քն՝ բո լորս է լ 
շ վեյ ցա րա ցի նե րի պես պիտ ի միա բանվ-
ենք ար դար  ու իս կա կան բա րո յա կար-
գով  եր կիր ստեղ ծե լու գա ղա փար ի շուր-
ջը ու ստեղ ծե´նք  էդ  ե րկի րը: 
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Մե ր  է ս նոր ռե ֆոր մա տոր ներ ը ծպտուն 
անգ ամ չեն հա նում մեր բա նակ ի է սօր-
վա ան բա րո  ախ տեր ից, զին վո րն եր ի էս 
թշվ առ ստրկա կան վի ճա կից, խո շոր  զի-
նվո րա կա ններ ի է ս  ահ ռե լի թա լա նից, ու 
մեն ակ հայ տա րա րում  են, որ հե նց մեր 
ու սա նող նե րը բու հե րում շա բա թը  մի  օ ր 
ռազ մա կան  գո րծ  ու սո ւմնաս իր են ու դա-
ռնան սպա, կդա ռնա նք  ազ գ- բա նակ:  

Ս րա նից ա ռաջ մեր կա ռա վա րութ յունն 
ու  Ազգ ա յին ժ ո ղո վը ազգ -բ ա նակ դառն-
ա լու մի խայտ ա ռակ քայ լն  ար դե ն  ա րե լ  
են ՝ աշ խատ ողն ե րից ամ ի սը 10 00-ա կան 
դ րամ հարկ պա հե լու օ րենք ով : Ընդ 
ո րում, պե տա կան այ րերն էս քայլ ը հիմ-
նավ որ ե լուց ա սու մ  էին . « Հի մի  է լ թ ո ժո-
ղո վուր դը  պա հի  իր  զին վոր ներ ին », մո-
ռա նա լով, որ մ եր զինվ որ նե րի ն միշտ էլ  
ժո ղո վու րդն  ա պա հե:

Ես բան չպատ մե ցի Ի սրա յե լի  «ազգ-բ-
ան ա կի » մա սին  ( ո րով հե տեւ սրա  մա սին 
ա հա գին բան գի տենք), որն ի րո´ք հ զոր 
ա ու իր երկ րի թշնա մի նե րին ար ժա նի 
կայ ծակ նա յին հ ա կա հար վա ծ  ա տա լի : 

Իս րա յե լցիք մտա ծում են, որ ի րանց 
եր կիրն ա նընդհ ատ  պա տեր ազ մի մեջ 
ա: Սր ա հա մա ր  էլ ի րանց հզոր բա նա կը 
ա մե´ն պա հի մար տա կան վի ճակ ում ա: 

Բա իս րա յե լց ի ներ ը կհ ան դու րժեի՞ն , 
որ ի րանց թշնա մի ար աբ ներ ը համ արյ ա 
օր ը մի իս րա յել ցի զ ին վոր սպ ա նեին:

Հիմ ի որ մե նք մ եր հա մալ սա րա նն-
ե րում ռ ազ մա գի տութ յուն  անցն ենք  ո ւ 
սպ ա պատր աս տենք ու է դ ս պա նե րով 
հ ա մալ րենք  մեր բան ակ ը, մեր օ րա կան  
զ ո հե րի  թի վը կպ ա կա սի՞,  կ ամ դր անք 
կվե րա նա՞ն: Մեր բա նա կի զին վոր նե րի 
սպա նութ յո ւննե րի ո ւ  ինք նա սպան ութ յո-
ւններ ի թ ի վը  կպա կա սի՞ , կամ դր անք հա-
մար յա  կ վե րա նա ՞ն:

Ով հա վա տա, ես չեմ հա վատ ա: 
Մեր բա նա կի օր ա կան զ ո հե րի պ ատ-

ճա ռը  մ եր սպան ե րի թվի կամ դրանց 
կ ր թութ յան պա կա՞ս ն  ա, թե՞ մեր իշ խա-
նա վոր նե րի ու  բարձ րա գույն սպա յա կան  
կա զմի հանց ա վոր տ գի տությ ու նը, վա-

խկո տու թյ ու նը, այլ ան դա կ  անբ ա րո յո-
ւթյունն  ու  ռուս նե րի  ա ռաջ ի րանց ստո-
րա քա րշութ յուն ը ու, սրա նց հե տե ւան-
քով , մ եր բա նա կի թու լո ւթ յու նը: 

Հի մի էլ մեր էս  այ րե րը ու զու մ  են, որ 
Հա յաս տա նի ողջ ժո ղո վուր դը դ առ նա 
ա զգ- բա նակ, էն էլ` Շ վեյ ցա րիա յի կ ամ 
Իսր ա յե լի պես: Բայց վե րը տե սանք , թե 
մեր  բա նա կի վի ճակն  ին չքա´ն  ա դժ ո խա-
յին: Ու  է սօր մեր  իշ խա նա վոր ներն ու-
զում են, ո ր մեր ողջ ժող ովր դի վի ճակն 
ըլն ի մեր բա նա կի զին վոր նե րի վ ի ճա կի 
ճիշտ պա տճե նը, այ սինք ն, որ մեր երկ-
ի րը լր իվ դառ նա մի դժոխք մե ր ժող-
ովր դի մեծ մա սի  հա մար:

Մի պրոբ լե մը հո հաս տատ  կվե րա նա՝  
ը նտ րու թյուն նե րի պր ոբ լե մը, ո րո վհե տեւ 
ժո ղո վուրդն  ար դեն կք վեար կի  ճ իշտ մե ր 
զ ինվ որ նե րի պես, այ սի նքն ՝ շար քով, հլ ու 
հնա զանդ ու կա ման դի րի հրա մա նո վ:

Թ ե «չդա ռանք շվեյ ցա րա ցի» ու բա րո-
յա կար գո վ  եր կի ր չս տեղծ ին ք, ոչ թե ա զգ- 
բան ակ  կդա ռնանք, այլ՝ ա զգ- գող կամ 
ազ գ- թա լան չի  կա մ  ազգ- կաշ ա ռա կեր  
կամ ազգ -սրիկ ա, կամ  ազգ-ստրուկ,  կ ամ  
ազգ -տա կա նք,  թ ե որ մին չեւ էդ քար տե-
զի վր ից չա նհե տա նանք:

13 .2զ -  Միա բան վե լու գի նը 

Մի կա րեւ որ  հ արց ից համ ար յա չեն 
խո սում՝ եր ե ւի բնազդ ով զգա լով, ո ր  
ա մոթ ա:

Մի աբ ան ա զգ- բա նա կի  կողմ նա կի-
ցներն ու քա րո զի չնե րը շատ ան գա մ  են 
հայ տա րա րում , թե պատ ե րազ մի վախ-
տը ան մա րդկ ա յին գա զան ութ յո ւննե րը  
ան խու սա փե լի  ո ւ  ան հր աժ եշտ բ ան են :

Օ րի նակ՝ Ղա րա բա ղի պատ ե րազ մի  
օ րեր ին, երբ լսո ւմ  էի նք, որ  մեր  զին վոր-
ներն  է լ  են 1915 թվի ե րիտ թո ւրքեր ի 
պես գա զան ու թյուն ա նո ւմ՝ ը լն ի ադր-
բեջ ան ցի գե րի զի վոր ներ ի կամ խա ղաղ  
բ նակ չութ յան նկատ մամբ , ընկ եր ներ իցս 
շ ատն ա սում էր, թե « ճիշտ են ա նում, 
թուր քը  ա րել ա, մեր ոնք է´լ պ տի ա նե ն» : 
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Իսկ  ը նկ եր նե րիցս ա վե լի «առ ա ջա-
դեմ ներն» ա սո ւմ  էի ն. «Պ տի մե րո նք  էլ 
տեն ց  ա նեն, որ  թուր քի աչ քը վա խե նա»: 

Ի հա րկե,  ես չեմ ա սում, որ հ այ զին-
վորն էլ պի տի կուր սիս տկա յի պես բա րե-
կիրթ շ ար ժու ձեւ ու նե նա: Պա տե րա զմն  
ին քնին դաժ ան  բան ա, բ այց մի ջազ գա-
յին ըն դո ւնված նո րմե րը  խախ տելն ան-
հան դուր ժե լի ա ու կ որ ծա նա րար , կ որ-
ծա նա րար ա հա մար յա մի շտ, կ որ ծա-
նա րա ր  ա հա մ  էլ հ են ց հաղ թո´ղ  երկ րի 
հ ա մար,  ինչք ան էլ ա սած ս պա րա դոքս 
թվա: 

Զ ին վո րը մն ու մ  ա զին վոր , տղամ-
արդն է լ պիտ ի մեծ մա սամբ ան պայ ման 
զինվ որ  ըլ նի, ու իմ կար ծի քով ա հա վոր 
ա մոթ էր, երբ ը նդ ա մե նը մի  քա նի  հ րա-
ցան ա վոր  թուրք հա զար նե րով հայ էի ն 
ք շում Դեր  Զո րի ա նա պատ նե րը, ո ւ  էս 
հազ արն եր ը ոչ խա րի  հ նա զան դութ յո-
ւնո վ գ նում  էի ն մա հի: 

Ս րանց մեջ էլ հար յուր նե րով հա սուն 
տղ ա մա րդ  կար,  ովք եր , հաս տատ ի մա-
նա լով, որ ի րա նց  բ ոլ ո րին էլ կո տո րե-
լու են, չ էին շուռ գա լի ու ի րանց կյան-
քի գնով չէին հար ձակ վում էդ մի քա նի 
թուրք զին վո րի վրա ու չէին կո տոր ում  
դրան ց, որ փրկեն ի րանց է րե խե քին, մե-
րե րին, հե րեր ին ու կա նան ց:

Բայց  սա  ուր իշ բան ա, ու լրիվ ու րիշ 
բա ն  ա, երբ հայ  զին վոր նե րից ո մանք 
բռնա բա րում էին  ման կա հա սակ  ա զե րի 
աղջ իկ նե րին:

Երբ ա սում էի, թե  էս կար գի  գազ ա-
նութ յուն  ա նո ղ հա յ զին վորն էլ ար դեն 
մ արդ չի, ո րովհ ետ եւ ին քն  ար դեն խախ-
տե լ  ա մ արդ կա յնութ յան սահ ման նե րը, 
ինձ ա ռար կում էին ու ա սում, թե դա 
հարկ ավ որ  դժա նութ յուն ա :

Ի րա նք  ա սո ւմ  էին «ո չինչ,  թո մե նա կ 
հաղ թենք,  ա մեն ինչ  լա վ կըլ նի»:

Ես  աս ու մ  էի. « ախ ր  էդ  վախտն ի՞ն չ 
տար բե րո ւթյուն կմնա մեր ու գա զա նա-
ցա ծ թուրք զին վո րի մեջ: Աս ում էի. « Բա 
ար ժի՞, ո ր հաղ թե նք,  բայց  դառ նանք գա-
զան թուրք կամ գեր մա նա ցի գա զա ն  էս-

է սա կան, բա էս տե սակ գին ը ար ժի՞  հաղ-
թա նակ ին:

Ըն կեր ներս չէին հա մաձ այ նու մ, ու 
դրան ց մ ե ջը է լի մարդ կա, ով նո րից հա-
մա ձայն չի աս ած նե րիս: Մարդ կա, ո վ 
նու յնիսկ ա սու մ  է ր (հմի էլ ա սող կա), թե 
բո լոր թ ուր քե րին պի տի սպա նեն ք, բո լո-
րին անխտ իր, ան կախ ի րենց տա րի քից 
ո ւ սե ռից : Յա նի, թուրք ի մե ջը գա զան-
ությ ան  գ են ը է´ն գլ խից էլ կա:

Ա սում էի, թե ախր մ ոռ ա նու մ  եք, որ  
ե րբ պա տե րազ մը վեր ջան ա,  էդ կար գի 
մար դիկ ե տ  ե ն դ առ նա լո ւ  ու մ եր հե տ  են 
ապ րե լու, ու դրան ք մե´ր հետ էլ են վե րա-
բեր վե լու, ոնց որ  թուր քի հե տ  են վար վե : 
Դ րանք ար դեն ի րան ցի ց թու յլ  ա մե´ն մ ե-
կի ն, հենց մեզ է´ լ  են հա մար ե լու ոչն չութ-
յո ւն , մ եզ  է ́լ  են տան ջե լու, ստ ո րաց նե լու,  
սպա նե լու:

Հա զար ափս ոս, բ այց կ յա նքը ցու յց 
տ վեց, ո ր ճ իշտ էի : 

Էդ գա զա նա ցած հայ  զին վո րա կան-
նե րը  պա տե րազ մից հետ է կա ն, ու դրա-
նց զ գա լի  մ ա սը մտավ մեր ու ժա յին 
կա ռույց ներ ը, մա նա վանդ մեր ոս տի կա-
նութ յու նը կամ  դա ռա վ թ րա շագլ ուխ ու 
հաս տավ իզ թ իկ նա պա հ  ու « ախր ա նիկ»: 

Իսկ  ա վե լի ճա րպիկ մա սը դա ռա վ 
քաղ գոր ծիչ ու խո շոր  պաշ տոն գրա-
վե լով՝ բազմ ա պատ կեց պատ ե րա զմի 
վախտ ն  ա րած իր թա լա նը: Ս րա նց մեջ 
ք իչ չեն համ էլ բարձ րաս տի ճան սպա նե-
րը, գնդ ա պետ ներն ու գե նե րա լնե րը:

Ու մեր է սօ րվա հ ամ ա տա րա ծ  ա պա-
կա ն  ի շա նա վոր ներ ի ու պե տակ ան ան-
բա րո կար գի հիմ նա կան պաշտպ ան  ու  
նե ցո ւկը հեն ց ս րա´ն ք են ու սրա նց սե-
րունդ նե րը, ում սր անք դաս տիա րա կել 
ու մե ծացր ել են  հենց իր ան ց «ա րար ու 
պատ կե րով»:

Շատ ան գա մ միա բան ազգ-բա նակ 
ս տեղ ծե լու  գի նը  հեն ց  էս կա րգի բա ներն 
են:

Հա յը պի տի նախ ե ւա ռաջ մարդ ըլ նի, 
հե տո ն որ  հա յ: Հա կա ռա կը կա րող ա 
լրի վ սխ ալ ըլ նի:
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Երբ նպ ատ ա կին հաս նե լո ւ մի ջոց-
նե րի մեջ ոչ մի խտրու թյուն չես դնում, 
նպա տակն ա´ նպ այ ման ես  սպա նու մ»:

(Ազգ-բա նա կ թե մայ ի շա րո ւն ա կութ-
յու նը՝ հա ջոր դիվ)

Меру жан А рутюнян

Ч то буд ем делать с объединением?

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

Meruzhan  H arutyu nyan 

What  Are W e to  Do with U nity? 

The paper, What Ar e We to  Do wi th 
U nity ? deals wi th the slo gan, “ we  must  
unite an d become a na tion-army, and  he-

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

Նախաբան

Քրդս տա նի աշ խա տա վո րա կան կու-
սակ ցութ յու նը (PKK) Թուր քիա յում՝ որ-
պես սո ցիա լիս տա կան ձախ կու սակ-
ցութ յուն, ստեղծ վել է 1978 թվա կա նին։ 
1980թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին, երբ գրանց-
վեց Թուր քիա յի պատ մութ յան մեջ ա մե-
նաար յու նա լի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը, 
ձեր բա կալ վեց PKK-ի գրե թե ողջ ղե կա-
վա րութ յու նը։ Սա կայն PKK-ի հիմ նա դիր 
Աբ դուլ լահ Օ ջա լա նին (Ա փո) ու նրա մի 
շարք կու սա կից նե րի հա ջող վում է փախ-
չել Սի րիա։ Այ նու հե տեւ զանգ վա ծա յին 
բռնութ յուն ներ են սկսվում քուրդ բնակ-
չութ յան դեմ, եւ 1984-ին Թուր քիա յում 
բռնկվում է PKK-ի դեմ զին ված պայ քար։ 
Հայտ նի է, որ այդ դի մա կա յութ յու նում 
եր կու կող մից զոհ վել է շուրջ 50.000 
մարդ: Կար ծիք ներ կան, որ Ա ռա ջին հա-
մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ան-
ցած մեկ դա րում Թուր քիան ա մե նա շատ 
կո րուստ նե րը կրել է հենց PKK-ի դեմ 
պայ քա րում1։ 

1984թ.-ից ձեռք են բեր վել մի շարք 
հրա դա դար ներ, ո րոն ցից վեր ջի նը 
2013թ. էր, երբ PKK-ը սկսեց լքել Թուր-

քիան։ Սա կայն երկ րի կա ռա վա րութ յու-
նը չկա տա րեց քրդե րին առնչ վող բա րե-
փո խում նե րը, ու 2015-ին  խախտ վեց 
վեր ջին հրա դա դա րը։ Նույն թվա կա նի 
հու լի սի 20-ին Թուր քիա յի քրդե րը հա-
վաք վե ցին հա րա վա րե ւել յան Շան լըուր-
ֆա նա հան գի Սու րու չի շրջա նի մշա կու-
թա յին կենտ րո նում՝ պատ րաստ վե լով 
մեկ նել Սի րիա եւ օգ նել ԻՊ-ի գոր ծո-
ղութ յուն նե րից տու ժած Քո բա նի քա-
ղա քի վե րա կանգն մա նը։ Սա կայն շեն քի 
մուտ քի մոտ գրանց ված պայթ յու նի հե-
տե ւան քով զոհ վեց 34, վի րա վոր վեց 104 
մարդ։ Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
պայթ յու նի պա տաս խա նատ վութ յու-
նը դրե ցին ԻՊ-ի վրա։ Պայթ յու նից 2 օր 
անց նույն նա հան գի Ջեյ լան փը նար քա-
ղա քում սպան վեց 2 ոս տի կան, ո րի պա-
տաս խա նատ վութ յու նը, թուր քա կան մա-
մու լի պնդմամբ, ստանձ նեց PKK-ը՝ դա 
կա պե լով Սու րու չի պայթ յու նի հետ եւ 
ոս տի կան նե րին մե ղադ րե լով ԻՊ-ի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար։ Սա կայն 
PKK-ի ղե կա վար նե րից Մու րադ Քա րա-
յը լա նը հայ տա րա րեց, որ ոս տի կան նե րի 
սպա նութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը 
ստանձ նել է «Ա փո յա կան ֆի դա յի ներ» 
խում բը, ո րը գոր ծում է կու սակ ցութ յու-
նից ան կախ2։ 

Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը ոս տի-
կան նե րի սպա նութ յա նը պա տաս խա-
նե ցին Հ յու սի սա յին Ի րա քում ( Ղան դիլ) 
PKK-ի ճամ բար նե րի ռմբա կոծ մամբ։ Այդ-
պի սով՝ խախտ վեց ա վե լի քան 2 տա րի 
տե ւած հրա դա դա րը, ո րում էա կան դեր 
խա ղա ցին նաեւ 2015թ. հու նի սի 7-ի 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը, ո րոնք հատ կան շա կան 
էին 2 ա ռու մով. ա) իշ խող ԱԶԿ-ն  իր 
պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ չստա-
ցավ միա կու սակ ցա կան կա ռա վա րութ-
յուն ձե ւա վո րե լու ի րա վունք (258 պատ-

Թուրքիայում PKK-ի դեմ պայքարի արդի փուլը
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գա մա վո րա կան ման դատ՝ անհ րա ժեշտ 
276-ից), բ) քրդա մետ « Ժո ղո վուրդ նե րի 
դե մոկ րա տիա» կու սակ ցութ յու նը (ԺԴԿ) 
հաղ թա հա րեց 10%-ի ընտ րա շե մը՝ 
ստա նա լով 80 ման դատ։ Սա իս կա պես 
ան նա խա դեպ էր։ Բա ցի դրա նից, «Ազ-
գայ նա կան շար ժում» կու սակ ցութ յու նը 
(ԱՇԿ) նույն պես զգա լիո րեն բա րե լա վեց 
իր ցու ցա նիշ նե րը՝ ստա նա լով նույն պես 
80 ման դատ։ ԺԴԿ-ի ու ԱՇԿ-ի այս ձեռք-
բե րում նե րը հիմ նա կա նում ԱԶԿ-ից քվե-
ներ տա նե լու հաշ վին էին, ին չի հա մար 
էլ եր կու կու սակ ցութ յուն ներն էլ հայտն-
վե ցին թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
թի րա խում։

Թուր քիա յի նա խա գահ Ռե ջեփ Էր-
դո ղա նի հրա հան գով ԱԶԿ-ը կոա լի ցիա 
չկազ մեց խորհր դա րան ան ցած ո րե ւէ ու-
ժի հետ, եւ նո յեմ բե րի 1-ին նշա նակ վե ցին 
կրկնա կան ընտ րութ յուն ներ։ Այդ կարճ 
ժա մա նակն իր օգ տին բե կե լու հա մար 
իշ խող կու սակ ցութ յու նը գնաց ար մա-
տա կան քայ լե րի, ո րոն ցից մե կը PKK-ի 
դեմ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 
վերսկ սելն էր։ Դա միտ ված էր թե՛ ԺԴԿ-ի 
(նրա ընտ րա զանգ վա ծի պա ռակտ մա-
նը, նոր ընտ րար շա վի խո չըն դոտ մա նը), 
թե՛ ԱՇԿ-ի (ա վե լի ազ գայ նա մո լա կան 
դիր քե րից հան դես գա լու, նրա նից քվե-
ներ տա նե լու ա ռու մով) դեմ։ Թուրք փոր-
ձա գետ Ու մուր Թա լո ւի խոս քով՝ PKK-ի 
հար ցում ԱՇԿ-ը խո սում է, իսկ ԱԶԿ-ը՝ 
ռմբա կո ծում։

Արդ յուն քում 2015թ. նո յեմ բե րի 1-ի 
կրկնա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք-
նե րով ԱԶԿ-ը խորհր դա րա նում ստա ցավ 
ար դեն 317 ման դատ, մինչ դեռ ԺԴԿ-ի 
ման դատ նե րի թի վը նվա զեց մին չեւ 59-
ի, իսկ ԱՇԿ-ին կրճատ վեց եր կու ան գամ՝ 
մին չեւ 40-ի3։ Եվ, վեր ջա պես, ինչ պես 
2016թ. փետր վա րին դի պուկ նկա տել է 
Մու րադ Քա րա յը լա նը, PKK-ի դեմ ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ վերսկ սե լու 
պատ ճառ նե րից մե կը Սի րիա յի քրդե-
րի ռազ մա կան հա ջո ղութ յուն ներն են. 
« Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը կար-

ծում են, որ ե թե Սի րիա յի 3 մլն քր դե րը 
ստա նան ան կախ պե տութ յուն, ա պա 
այս տեղ ապ րող 20 մլն քր դե րը նույն-
պես կձգտեն հաս նել դրան»։ Նո յեմ բեր-
յան ընտ րութ յուն նե րից հե տո PKK-ի դեմ 
պայ քա րը բոր բոք վեց նոր ու ժով:

PKKի դեմ պայքարի առանձնա
հատկությունները

PKK-ը ի ջել է քա ղաք ներ

PKK-ի դեմ պայ քա րի նոր փուլն աչ քի 
ըն կավ նրա նով, որ վեր ջինս սկսեց իջ-
նել քա ղաք ներ, իսկ թուր քա կան կող մը 
չխոր շեց քա ղաք նե րում կի րա ռել ծանր 
սպա ռա զի նութ յուն։ Դ րա հե տե ւան քով 
Թուր քիա յի հա րավ-ա րե ւել քում ա վեր վե-
ցին շատ քա ղաք ներ, ո րոնք սկսե ցին հի-
շեց նել Սի րիա յի ա վեր ված քա ղաք նե րը, 
մոտ 350.000 մարդ դար ձավ փախս տա-
կան։ Բա ցի դրա նից, թուր քա կան օ դու-
ժը երկ րի ներ սում նույն պես հար վա ծեց 
հա կա ռա կոր դի ակ տիվ գոր ծու նեութ յան 
շրջան նե րին։ Ի պա տաս խան՝ PKK-ը մե-
ծաց րեց ա կա նա պատ ավ տո մե քե նա նե-
րով ոս տի կա նատ նե րի ու զին վո րա կան-
նե րի դեմ հար ձա կում նե րի գոր ծե լա կեր-
պը։

Քա ղա քա կան, տնտե սա կան ու սո-
ցիա լա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հիմ-
նադ րա մի (SETA) տվյալ նե րով՝ 2015թ. 
օ գոս տո սի 2-ից մին չեւ 2016թ. օ գոս-
տո սի 25-ը PKK-ն  ի րա կա նաց րել է 488 
հար ձա կում, ո րի 7%-ը՝ 35 հար ձա կում, 
կա տար վել է ա կա նա պատ մե քե նա նե-
րով։ 35 հար ձա կում նե րի 31%-ը կա տար-
վել է մա հա պարտ նե րի, մնաց յալ 69%-ը՝ 
թի րա խի մոտ կա յան ված մե քե նա նե րի 
պայ թեց ման մի ջո ցով։ 35 հար ձա կում նե-
րից 26-ն  ուղղ վել է ֆիքս ված, իսկ 9-ը՝ 
շար ժա կան թի րախ նե րի դեմ։ Սո վո րա-
բար ճա նա պարհ նե րի եզ րե րին տե ղադր-
վում է 200-250 կգ պայ թու ցիկ նյութ, 
նման դեպ քե րում թի րա խում գտնվում է 
1 զրա հա պատ մե քե նա։ Մինչ դեռ 1500 
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կգ պայ թու ցի կով բեռն ված փո խադ րա-
մի ջո ցով հար ձակ ման պատ ճա ռած վնա-
սը, մարդ կա յին կո րուստ նե րը շատ ա վե-
լի մեծ են։ Հար ձա կում նե րը գրանց վել են 
Իգ դի րի, Հաք քա րիի, Մար դի նի, Դիար-
բե քի րի, Աղ րըի, Շըր նա քի, Վա նի, Թուն-
ջե լիի, Է լա զը ղի նա հանգ նե րում։ Դ րանց 
46%-ը բա ժին է ըն կել Ժան դար մե րիա յի 
պա հա կա կե տե րին, իսկ 30%-ը՝ ոս տի կա-
նատ նե րին։ Ընդ ո րում՝ PKK-ը նմա նա-
տիպ ա ռա ջին հար ձա կու մը ձեռ նար կել 
է 2011թ. սեպ տեմ բե րի 20-ին Ան կա րա-
յում, ին չից հե տո մին չեւ 2013թ. հրա-
դա դա րը ձեռ նար կել է միայն 2 այդ պի սի 
հար ձա կում՝ 2012թ. մա յի սի 25-ին Քայ-
սե րի նա հան գի Փը նար բա շը քա ղա քում 
եւ 2012թ. օ գոս տո սի 20-ին Գա զիան-
թեփ քա ղա քի մոտ։ Այդ հար ձա կում ներն 
ի րա կա նաց վել են 1 միկ րոավ տո բու սի ու 
2 ավ տո մե քե նա յի մի ջո ցով4։ 

2016թ. Քա րա յը լա նը հայ տա րա րեց, 
որ PKK-ը քննար կում է մար տա վա րութ-
յան փո փոխ ման հար ցը. «PKK-ը չի մղում 
դա սա կան պա տե րազմ։ Ան կաս կած է, որ 
մեզ հա մար քա ղա քա յին պա տե րազ մը 
շատ ռիս կա յին քայլ է։ PKK-ի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հիմ քը մշտա պես ե ղել է գյու ղա-
կան տե ղան քը.նրա պար տի զա նա կան 
ջո կատ ներն ի րենց վե րահս կո ղութ յան 
տակ են ա ռել հենց գյու ղա կան տե ղան-
քը։ Սա կայն ներ կա պայ ման նե րը թե-
լադ րում են մար տա վա րութ յան փո փոխ-
ման անհ րա ժեշ տութ յուն։ Թուր քա կան 
պե տութ յու նը լայ նա ծա վալ պա տե րազմ 
է վա րում քրդե րի դեմ՝ խա ղաղ քա ղա-
քա ցի նե րի դեմ օգ տա գոր ծե լով ծանր 
սպա ռա զի նութ յուն։ 21-րդ դա րում Թուր-
քիան հրե տա կո ծում է մի քա նի հա զար 
տար վա քա ղաք ներ, ոչն չաց նում տա րա-
ծաշր ջա նի պատ մամ շա կու թա յին ժա-
ռան գութ յու նը։ Այ սօր նման բա խում ներ 
տե ղի են ու նե նում նաեւ Սի րիա յում, սա-
կայն այն տեղ վար չա կար գի դեմ պայ քա-
րող ներն ու նեն տան կեր, գնդա ցիր ներ, 
զրա հա պատ մե քե նա ներ։ Ն րանք զին-
ված են մի շարք երկր նե րի զին ծա ռա յող-

նե րից ոչ վատ, նրանց թի կուն քին կանգ-
նած են լուրջ ու ժեր։ Մինչ դեռ Ջիզ րեում 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կա մա-
յա կա նութ յուն նե րի դեմ պայ քա րող ներն 
ու նեն միայն « Կա լաշ նի կով» տի պի ինք-
նա ձիգ ներ, որ սոր դա կան հրա ցան ներ 
ու Մո լո տո վի կոկ տեյլ ներ։ PKK-ը պաշտ-
պա նա կան պայ քար է մղում միայն նրա 
հա մար, որ ԱԶԿ-ը քուրդ խա ղաղ բնակ-
չութ յան դեմ իր ֆա շիս տա կան հար ձա-
կում նե րով պար զա պես չի թո ղել ընտ-
րութ յան հնա րա վո րութ յուն»5։

2016թ. հու նի սին Թուր քիա յի խորհր-
դա րա նը երկ րի ա րե ւել քում «հա կաա-
հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յան» մաս-
նա կից նե րին շնոր հեց ի րա վա կան ան-
ձեռնմ խե լիութ յուն՝ ա զա տե լով սահ մա-
նադ րութ յան դրույթ նե րը խախ տե լու 
հա մար քրեա կան հե տապն դու մից, 
ե թե հե տաքն նութ յունն ան մի ջա պես 
չի ար տո նել երկ րի քա ղա քա կան կամ 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ղե կա-
վա րութ յու նը։ Բա նակն ու հա տուկ ծա-
ռա յութ յուն նե րը ստա նում են հա վել յալ 
լիա զո րութ յուն ներ։ Նոր օ րենքն ու նի 
հե տա դարձ ուժ, ո րով պա տաս խա նատ-
վութ յու նից ա զատ վում են 2015թ. հրա-
դա դա րի խախ տու մից հե տո հան ցանք-
ներ գոր ծած զին ծա ռա յող նե րը6։

2015թ. հու լի սի 22-ից ցայժմ PKK-ի 
դեմ պայ քա րում սպան վել է թուր քա կան 
անվ տան գութ յան ու ժե րի ա վե լի քան 
1000 ներ կա յա ցու ցիչ։ Ըստ ա մե նայ նի, 
այս թվե րը բա վա կան նվա զեց ված են, 
էա կա նո րեն տար բեր վում են PKK ներ-
կա յաց րած տվյալ նե րից, ին չը միտ ված 
է թուրք հա սա րա կութ յու նից խնդրի ողջ 
ծա վա լը քո ղար կե լուն: Դա էլ, իր հեր-
թին, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին 
հե ռու է պա հում այդ հա կա մար տութ-
յան կար գա վոր ման ռազ մա վա րութ յուն 
ու նե նա լու հա սա րա կա կան պա հան ջից: 
Եր բեմն չեն հա մընկ նում ան գամ Թուր-
քիա յի Գլ խա վոր շտա բի (ԳՇ) ու Էր դո ղա-
նի ներ կա յաց րած կո րուստ նե րը։ 2016թ. 
մար տին Էր դո ղա նը հայ տա րա րեց, որ 
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2015թ. հու լի սից PKK-ի դեմ պայ քա րում 
սպան վել է թուր քա կան անվ տան գութ-
յան ու ժե րի 355 ներ կա յա ցու ցիչ, մինչ-
դեռ ԳՇ-ի տվյալ նե րով՝ կո րուստ նե րի 
թի վը հաս նում էր 377-ի7։

Այդ պի սով՝ Թուր քիա յում PKK-ի դեմ 
պայ քա րի ար դի փուլն աչ քի է ընկ նում 
ոչ միայն լեռ նա յին վայ րե րում, այ լեւ քա-
ղաք նե րում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րով, դրանց ա վեր մամբ, պա րե տա յին 
ժա մե րի սահ ման մամբ, ոչ միայն Հ յու-
սի սա յին Ի րա քում, այ լեւ Թուր քիա յում՝ 
թուր քա կան օ դու ժի ին տեն սիվ հար ված-
նե րով։ « Քա ղա քա յին պա տե րազ մի» հե-
տե ւան քով մեծ թվով մար դիկ դար ձան 
փախս տա կան։ Դա հա մա պա տաս խա-
նում է տա րա ծաշր ջա նի ժո ղովր դագ րա-
կան պատ կե րը փո խե լու՝ թուր քա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի պլա նին, ո րոնց խստա-
պես մտա հո գում է, որ հա րա վա րե ւել յան 
շրջան նե րը գե րա զան ցա պես բնա կեց-
ված են քրդե րով։ Ու շագ րավ է, որ ներ-
կա յումս Թուր քիա յի զին ված ու ժե րի 
(ԹԶՈՒ) դեմ պայ քա րում է 1990-ա կան-
նե րի սե րուն դը, երբ Թուր քիան լայ նա-
ծա վալ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներ էր վա րում PKK-ի դեմ։

PKK-ի հար ված նե րը դառ նում են 
ա վե լի մա հա բեր

Նոր սպա ռա զի նութ յուն նե րի շնոր հիվ 
PKK-ի հար ված նե րը դառ նում են ա վե-
լի մա հա բեր, նրա մոտ ար դեն հայտն-
վել են հա կաօ դա յին ու հա կա տան կա յին 
հրթիռ ներ, ո րոն ցով նա խո ցում է ԹԶՈՒ 
տան կեր, մար տա կան ուղ ղա թիռ ներ ու 
ինք նա թիռ ներ։ Դե ռեւս 2014թ. հու լի սին 
թուր քա կան մա մու լը գրեց, որ PKK-ի 
տրա մադ րութ յան տակ կան ռու սա կան 
SA-8 հրթիռ ներ, ո րոնց օգ նութ յամբ նա 
փոր ձել է խո ցել ուղ ղա թիռ ներ եւ ո րոնց 
PKK-ին տրա մադ րել է Սի րիա յի նա խա-
գահ Բա շար Ա սա դը, քա նի որ Թուր-
քիան չի դա դա րեց րել սի րիա կան ընդ դի-
մութ յանն իր ա ջակ ցութ յու նը։

2015թ. հոկ տեմ բե րին թուր քա կան 
մա մու լը հա ղոր դեց, որ հա րա վա րե ւել-
յան Շըր նաք նա հան գի Բեյ թու շե բափ 
շրջա նում PKK-ի զին յալ նե րին պատ կա-
նող տնե րում հայտ նա բեր վել են ռու սա-
կան ար տադ րութ յան Metis M հրթիռ ներ։ 
Վերս տին ընդգծ վեց, որ այդ հրթիռ նե-
րը PKK-ին տրա մադ րել է Բա շար Ա սա-
դը։ 2015թ. նո յեմ բե րին էլ թուր քա կան 
մա մու լը գրեց, որ PKK-ը PYD-ից, ո րին 
թուր քա կան կող մը ո րա կում է որ պես 
«PKK-ի սի րիա կան թեւ», ստա ցել է ա մե-
րիկ յան ար տադ րութ յան «եր կիր-օդ» 
դա սի Stinger հրթիռ ներ։ ԱՄՆ-ն  այդ 
հրթիռ ներն ու ղար կել է Սի րիա, եւ PYD-ը 
դրանք կա րող է օգ տա գոր ծել Թուր քիա-
յի ՌՕՈՒ-ի դեմ, քա նի որ ԻՊ-ը չու նի 
ա վիա ցիա։

2016թ. մա յի սի կե սին հա մա ցան ցում 
ի հայտ ե կան կադ րեր, ո րոն ցում ե րե ւում 
է, թե ինչ պես է Թուր քիա յի հա րա վա րե-
ւել յան Հաք քա րի նա հան գի լեռ նե րում 
քուրդ զին յա լը ռու սա կան ար տադ րութ-
յան «Իգ լա» շար ժա կան ԶՀՀ-ի օգ նութ-
յամբ խո ցում ԹԶՈՒ-ի տրա մադ րութ յան 
տակ ե ղած ա մե րիկ յան AH-1W Super 
Cobra հար վա ծա յին ուղ ղա թի ռը, ո րը 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն էր ի րա կա-
նաց նում քուրդ ապս տամբ նե րի դեմ։ 
Ուղ ղա թի ռի խոց ման կադ րե րը հրա պա-
րակ վե ցին PKK-ին մոտ կանգ նած Gerilla 
TV հե ռուս տաա լի քի կայ քում։ Թուր քիա-
յի գլխա վոր շտա բը նախ հայ տա րա րեց, 
որ ՌՕՈՒ-ի ուղ ղա թի ռը կոր ծան վել է 
տեխ նի կա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով, 
ո րի հե տե ւան քով զոհ վել է անձ նա կազ մի 
2 ան դամ, սա կայն ա վե լի ուշ ըն դու նեց, 
որ այն հրթի ռա յին հար վա ծով կոր ծա-
նել է PKK-ը։ Մա յի սի վեր ջին Էր դո ղա նը 
Ռու սաս տա նին մե ղադ րեց ա հա բեկ չութ-
յա նը սա տա րե լու հա մար՝ ընդգ ծե լով, որ 
PKK-ի ձեռ քում կան ռու սա կան հրթիռ-
ներ ու զե նի թա յին զենք։ PKK-ի զին յալ-
նե րի ձեռ քում նման զեն քի առ կա յութ-
յունն իս կա պես ու շագ րավ է. ե թե PKK-ի 
զին յալ նե րի ձեռ քում կան բա վա կա-
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նա չափ հա մա պա տաս խան հրթիռ ներ, 
ա պա Թուր քիա յի ՌՕՈՒ-ի հա մար իս կա-
պես կա րող են սկսվել բարդ ժա մա նակ-
ներ։ Շար ժա կան ԶՀՀ-ն կա տա րե լա պես 
հա մա պա տաս խա նում է քուրդ պար տի-
զան նե րի կազ մա կեր պած դա րան նե րին։

Օ րեր անց թուր քա կան մա մու լը հայտ-
նեց, որ PKK-ի զին յալ նե րը Դիար բե քի-
րի նա հան գում գնդա կո ծել են ՌՕՈՒ-ի 
Sikorsky S-70 ինք նա թի ռը, իսկ հու լի սի 
սկզբին հյու սի սա րե ւել յան Գի րե սուն նա-
հան գում կոր ծան վեց ՌՕՈՒ-ի Sikorsky 
S-70 ուղ ղա թի ռը, ո րում գտնվել է 15 
մարդ, այդ թվում նաեւ Ժան դար մե րիա յի 
բարձ րաս տի ճան սպա ներ՝ ի րենց ըն տա-
նիք նե րով։ Ս պա նե րի թվում ե ղել է նաեւ 
Գի րե սու նի Ժան դար մե րիա յի ղե կա վար, 
գե նե րալ Մուս թա ֆա Դող րան։ Ուղ ղա-
թի ռի կոր ծան ման հե տե ւան քով զոհ վեց 
7 եւ վի րա վոր վեց 8 մարդ։ Թուր քա կան 
մա մու լում ե ղան հրա պա րա կում ներ, թե 
ուղ ղա թի ռը հրթի ռա յին հար վա ծով կա-
րող է կոր ծա նած լի նել PKK-ը։ 

2016թ. սեպ տեմ բե րին PKK-ը հայ տա-
րա րեց, որ Հաք քա րի նա հան գի Չու քուր-
ջա շրջա նում ա կա նա նե տով հար վա ծել 
է ուղ ղա թիռ նե րի կա յա նի, ոչն չաց րել է 
վար չա պե տա կան ա պա րա տին պատ-
կա նող 5 ուղ ղա թիռ նե րից 3-ը եւ վնա սել 
մյուս 2-ը, ին չը տե ղի է ու նե ցել Թուր-
քիա յի վար չա պետ Բի նա լի Յըլ դը րը մի 
ա նակն կալ այ ցի ժա մա նակ։ Հաք քա րիի 
նա հան գա յին իշ խա նութ յուն նե րը հեր քե-
ցին PKK-ի այդ պնդու մը, սա կայն Gerilla 
TV-ն ցու ցադ րեց հա մա պա տաս խան 
կադ րե րը։ Ի դեպ, Յըլ դը րը մի ժա մա նու-
մից ա ռաջ Չու քուր ջա յում PKK զին յալ նե-
րի հետ բա խում նե րում սպան վել էր 7 եւ 
վի րա վոր վել 20 զին ծա ռա յող8:

Ն մա նա տիպ վեր ջին դեպ քը գրանց-
վեց 2017թ. մա յի սի 31-ին, երբ Շըր նա քի 
Ու լու դե րե շրջա նում կոր ծան վեց ԹԶՈՒ-ի 
AS 532 COUGAR մար տա կան ուղ ղա թի-
ռը, ո րի հե տե ւան քով զոհ վեց 13 զին-
ծա ռա յող, այդ թվում՝ 1 գե նե րալ եւ 2 
գնդա պետ։ Ուղ ղա թի ռը Կա տո լե ռան 

շրջա նում մաս նակ ցում էր PKK-ի դեմ 
մասշ տա բա յին ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յա նը։ ԹԶՈՒ-ն հայ տա րա րեց, որ ուղ ղա-
թի ռը կոր ծան վել է թռիչ քից 3 րո պե անց 
բարձ րա վոլտ է լեկտ րա հա ղոր դագ ծին 
բախ վե լուց հե տո9։ Սա կայն PKK-ը հայ-
տա րա րեց, որ ինքն է կոր ծա նել ուղ ղա-
թի ռը10։

PKK-ը վեր ջին շրջա նում աչ քի է ընկ-
նում նաեւ թուր քա կան տան կե րին հար-
վա ծե լով։ Դե ռեւս 2015թ. օ գոս տո սին 
գեր մա նա կան Der Spiegel պար բե րա-
կա նը գրեց, որ Գեր մա նիա յից Փեշ մեր-
գա յին տրա մադ րած զեն քի զգա լի մա սը 
հայտն վել է PKK-ի ձեռ քում։ Խոս քը Milan 
տի պի 500 հա կա տան կա յին հրթիռ նե-
րի մա սին է, ո րոն ցից 200-ը հայտն վել 
է PKK-ի ձեռ քում եւ ու ղարկ վել Ղան դիլ։ 
2016թ. հու նի սին PKK-ին մոտ կանգ նած 
կայ քե րը հայտ նե ցին, որ քուրդ զին յալ-
նե րը Շըր նա քում՝ Նա մազ լե ռան շրջա-
նում, հա կա տան կա յին հրթի ռի օգ նութ-
յամբ ոչն չաց րել են ԹԶՈՒ-ի տան կը։ Մինչ 
այդ՝ 2016թ. հուն վա րին, ԹԶՈՒ-ի տան-
կը խոց վել էր Շըր նաք նա հան գի Ջիզ րե 
շրջա նում։ 2016թ. հու նի սին թուր քա կան 
Hürriyet թեր թը տե ղե կաց րեց, որ PKK-ը 
մա յի սի 29-ին ու հու նի սի 13-ին Metis-M 
հրթիռ նե րով հար վա ծել է թուր քա կան 
տան կե րին՝ ընդգ ծե լով, որ PKK-ն  այդ 
հրթիռ նե րը ստա ցել է Սի րիա յի քրդե րից 
(YPG)11։ 2017թ. ապ րի լին թուր քա կան 
մա մու լը գրեց, որ երկ րի հա րավ-ա րե-
ւել քում PKK-ի զին յալ նե րի թաքս տոց նե-
րից մե կում հայտ նա բեր վել է շվե դա կան 
ար տադ րութ յան M136 AT4 LAW հա կա-
տան կա յին հա մա կարգ, որն ըստ ա մե-
նայ նի ԱՄՆ-ն հանձ նել էր YPG-ին։ Ընդ 
ո րում, հա ղորդ վել էր, որ դա մեկ շա բաթ-
վա ըն թաց քում նույն տա րա ծաշր ջա նում 
գրանց ված նմա նա տիպ երկ րորդ դեպքն 
է12։

Ա մե նաու շագ րավն այն է, որ վեր ջին 
շրջա նում սկսել են տե ղե կութ յուն ներ 
հայտն վել PKK-ի կող մից նաեւ մար տա-
կան ինք նա թիռ նե րի խոց ման մա սին։ 
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2016թ. վեր ջին PKK-ը հայտ նեց, որ դեկ-
տեմ բե րի 12-ին Դիար բե քի րի օ դա նա վա-
կա յա նից 2 կմ հե ռա վո րութ յան վրա կոր-
ծա նել է F-16 կոր ծա նիչ, ո րը լեռ նե րում 
մաս նակ ցել էր քրդե րի դեմ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին13։ 2017թ. փետր-
վա րին PKK-ի կող մից F-16 ոչն չաց նե լու 
մա սին հայ տա րա րեց ԺՀԿ պատ գա մա-
վոր Թուն ջայ Օզ քա նը։ Մի ջա դե պի հետ 
կապ ված՝ Թուր քիա յի գլխա վոր շտա բը 
հայ տա րա րեց, որ 2016թ. դեկ տեմ բե րին 
F-16 կոր ծա նի չը ու սում նա կան թռիչ քից 
վե րա դառ նա լիս ան հայտ պատ ճառ նե-
րով կոշտ վայ րէջք է կա տա րել Դիար-
բե քի րի օ դա նա վա կա յա նից 1.5-2 մղոն 
հե ռա վո րութ յան վրա։ Օ դա չու Շե ֆի-
քա Բուր ջու Ար փա ջըն չի տու ժել մի ջա-
դե պից եւ կա տա պուլ տի օգ նութ յամբ 
փրկվել է14։ 

Ընդգ ծենք, որ դա PKK-ի կող մից F-16 
կոր ծա նիչ խո ցե լու մա սին ա ռա ջին հա-
ղոր դու մը չէր։ 2016թ. հոկ տեմ բե րին հա-
ղորդ վել էր սեպ տեմ բե րի 28-ին PKK-ի 
կող մից ար դեն Հ յու սի սա յին Ի րա քում՝ 
Գա րա յի շրջա նում, F-16 ոչն չաց նե լու մա-
սին15։ Սա կայն թուր քա կան մա մու լը դա 
ո րա կեց PKK-ի նոր կեղ ծիք՝ ընդգ ծե լով, 
որ ցու ցադր ված բե կոր նե րի լու սան կար-
նե րը վկա յում են, որ դա ոչ միայն F-16 չէ, 
այ լեւ՝ փոքր չա փե րի պատ ճա ռով չէր կա-
րող լի նել մար տա կան ինք նա թիռ։ Թուր-
քա կան մա մու լը չբա ցա ռեց, որ դա ա մե-
րիկ յան ար տադ րութ յան ԱԹՍ է16։ 

Ի դեպ, թուր քա կան հե տա խու զութ-
յու նը մտա վա խութ յուն ու նի, որ PKK-ի 
զին յալ նե րը կա րող են կի րա ռել ռում բե-
րով բեռն ված ԱԹՍ-եր։ Այդ մա սին վկա-
յել են Թուր քիա յի հա րավ-ա րե ւել քում 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա-
նակ PKK-ի թաքս տոց նե րում մի շարք 
ԱԹՍ-ե րի բա ցա հայ տում նե րը։ Ընդգծ-
վում է, որ վեր ջին շրջա նում PKK-ը սկսել 
է լայ նո րեն կի րա ռել ԱԹՍ-եր։ Ընդ ո րում՝ 
խոս քը միայն օ դա յին դի տար կում ի րա-
կա նաց նե լու մա սին չէ. քուրդ զին յալ նե-
րը կա րող են նաեւ դրանց վրա ռում բեր 

տե ղա կա յել ու ԱԹՍ-երն օգ տա գոր ծել 
թուր քա կան անվ տան գութ յան ու ժե րի 
դեմ։ Տե սախ ցիկ ներ ու նե ցող այդ ԱԹՍ-
նե րը կա րող են կա ռա վար վել 200-300 
մետ րից եւ կրել 500-1000 կգ բեռ՝ պայ-
թու ցիկ նյութ։ Օ րի նակ՝ 2016թ. հուն վա-
րին Թուր քիա յի անվ տան գութ յան ու ժե-
րը Շըր նաք նա հան գի Սի լո փի շրջա նում 
PKK թաքս տոց նե րից մե կում հայտ նա բե-
րել են RQ-20 Puma մո դե լի փոքր ԱԹՍ, 
որն ու նի սո վո րա կան ու ինֆ րա կար միր 
տե սախ ցիկ ներ։ ԱԹՍ-ի ա ռա վե լա գույն 
ա րա գութ յու նը կազ մում է 83 կմ/ ժամ, 
ա ռա վե լա գույն ծան րա բեռն վա ծութ յու-
նը՝ 5.9 կգ, թե ւե րի բաց ված քը՝ 2.8 մ, 
թռիչ քի հե ռա վո րութ յու նը՝ 15 կմ, իսկ 
ա ռա վե լա գույն վե րել քը՝ 10.000 ոտ նա-
չափ, այն կա րող է օ դում մնալ 2 ժամ17։

Գ նա լով թուր քա կան մա մու լում շա-
տա նում են տե ղե կութ յուն ներն այն մա-
սին, որ PKK-ի թաքս տոց նե րում հայտ-
նա բեր վում են նո րա նոր ու ժա մա նա կից 
զի նա տե սակ ներ, ինչ պես նաեւ պայ թու-
ցիկ նե րի խո շոր խմբա քա նակ։ Դ րան ցից 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 2016թ. հոկ-
տեմ բե րի այն հա ղոր դու մը, որ լեռ նա յին 
քա րան ձա վում գտնվող PKK-ի զի նա պա-
հես տում հայտ նա բեր վել են ԱՄՆ-ին ու 
ՆԱՏՕ-ի մյուս երկր նե րին պատ կա նող 
զեն քեր: Դ րա հետ կապ ված՝ անվ տան-
գութ յան հար ցե րով թուրք փոր ձա գետ 
Աբ դուլ լահ Ա ղա րը հայ տա րա րեց, որ 
PKK-ի ձեռ քում հայտն վել են Ի րա քում 
ու Սի րիա յում ա մե րի կա ցի հա տուկ ջո կա-
տա յին նե րի կի րա ռած զեն քե րը. « Վեր ջին 
շրջա նում PKK-ը սկսել է լայ նո րեն կի րա-
ռել ԱԹՍ-եր, նրա տրա մադ րութ յան տակ 
հայտն վել են ա րեւմտ յան ար տադ րութ-
յան նոր զի նա տե սակ ներ: 3 օր ա ռաջ 
առգ րավ վել են ա մե րիկ յան ար տադ րութ-
յան ա կա նա նետ ներ ու ձեռ քի նռնակ ներ: 
Բա ցի դրա նից, հայտն վել են Ա րե ւել յան 
բլո կի ծա գում ու նե ցող զեն քի ծանր հա-
մա կար գեր (հա կաօ դա յին ու հա կա տան-
կա յին հրթիռ ներ): Չու քուր ջա յի մար տե-
րի ժա մա նակ PKK-ի զին յալ նե րից առգ-



90

ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

րավ վել են 12.7 եւ 14.5 մմ տ րա մա չա-
փի, ինչ պես նաեւ 23.5 մմ տ րա մա չա փի 
գնդա ցիր ներ, հրթիռ ներ, հար յու րա վոր 
գնդա ցիր ներ, « Կա լաշ նի կով» տի պի ինք-
նա ձիգ ներ, ան գամ ա մե րիկ յան ար տադ-
րութ յան M-16 ինք նա ձիգ ներ: PKK-ի 
տրա մադ րութ յան տակ կա նաեւ լեռ նե-
րում ցայժմ չհայտն ված 102 մմ տ րա մա-
չա փի բազ մա փող նռնա կա նետ, ինչ պես 
նաեւ ՆԱՏՕ-ի երկր նե րին պատ կա նող 
նոր սերն դի հա կա տան կա յին ա կան ներ: 
ԻՊ-ի դեմ պայ քա րի պատր վա կով Սի-
րիա եւ Ի րաք ու ղարկ վող այդ զեն քե րը 
ԻՊ-ի փո խա րեն PKK-ի մի ջո ցով ուղղ-
վում են մեր դեմ»18:

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից զեն քերն 
ու տեխ նո լո գիա նե րը մի կող մից Թուր-
քիա յի անվ տան գութ յան ու ժե րին օգ նում 
են ա վե լի հա ջող պայ քա րել PKK-ի դեմ, 
սա կայն մյուս կող մից PKK-ին հնա րա-
վո րութ յուն են տա լիս հասց նել ա ռա վել 
մա հա բեր հար ված ներ։ Դա մե ծաց նում 
է թուր քա կան անվ տան գութ յան ու ժե րի 
կո րուստ ներն ու հա սա րա կա կան դժգո-
հութ յու նը։

Ջ րա յին պայ քար

Թուր քիան PKK-ի դեմ մղում է նաեւ 
ջրա յին պայ քար։ 2015թ. հու լի սին թուր-
քա կան մա մու լը գրեց, որ PKK-ն փո խել է 
մար տա վա րութ յու նը՝ թի րա խա վո րե լով 
«անվ տան գութ յան ամ բար տակ նե րը»: 
Ընդգ ծենք, որ թուր քա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը ո րո շել են PKK-ի դեմ պայ քա-
րին հա վե լել նաեւ ջրա յին բա ղադ րիչ, 
եւ դրա հետ կապ ված` ա ռաջ քաշ վեց 
«անվ տան գութ յան ամ բար տակ նե րի» 
նա խա գի ծը, ըստ ո րի՝ Հաք քա րիում կա-
ռուց վե լու է 4, իսկ Շըր նա քում` 7 ամ-
բար տակ: 11 ամ բար տա կից մի մա սի 
կա ռու ցումն ար դեն ա վարտ վել է: Այդ 
ամ բար տակ նե րի ու ՀԷԿ-ե րի կա ռու ցու-
մը, բա ցի բուն է ներ գե տիկ, գե տա հոս քի 
կա ռա վար ման ու ո ռոգ ման նպա տակ նե-
րից, ու նի նաեւ ռազ մա կան նշա նա կութ-

յուն: Դ րանք պետք է ջրի տակ թող նեն 
այն ճա նա պարհ նե րը, ո րոն ցից օգտ վում 
են PKK-ի զին յալ նե րը՝ Ի րա քից Թուր-
քիա ներ թա փան ցե լու հա մար, խզե լու 
են PKK լո գիս տիկ ա ջակ ցութ յու նը, ջրա-
ծածկ են ա նե լու PKK քա րան ձավ ներն 
ու թաքս տոց նե րը, ո րոն ցում թաքն վում 
են քուրդ զին յալ նե րը եւ թաքց վում են 
նրանց զեն քե րը: Դա կոչ ված է ա պա հո-
վել PKK-ի նկատ մամբ Թուր քիա յի «ջրա-
յին» հաղ թա նա կը:

Ն ման նշա նա կութ յուն ու նի նաեւ կա-
ռուց ման ա վար տա կան փու լում գտնվող 
Ը լը սո ւի ջրամ բա րը (45 մլն մ3), ո րը լի նե-
լու է Տիգ րիս գե տի խո շո րա գույն, Թուր-
քիա յի երկ րորդ խո շոր (Եփ րատ գե տի 
վրա կա ռուց ված Ա թա թուր քի ջրամ-
բա րից հե տո) ջրամ բա րը։ Այն պետք է 
ջրի տակ թող նի լեռ նա յին կա նիոն նե-
րը, ո րոնց ա րա հետ նե րով եր թե ւե կում 
են PKK զին յալ նե րը: Թուրք հե տա զո-
տող ներն այդ կա պակ ցութ յամբ նշում 
են. «PKK-ն մե ծա պես օգտ վում է սահ-
մա նա յին գո տու լեռ նա յին տե ղան քից՝ 
Ի րա քի ճամ բար նե րից իր զին յալ նե րին 
Թուր քիա տե ղա փո խե լու հա մար: Այդ 
կա նիոն նե րը ձգվում են տասն յակ մղոն-
ներ եւ ու նեն հար յու րա վոր ֆուտ խո-
րութ յուն: Ռազ մա կան տե սանկ յու նից 
գործ նա կա նում անհ նար է այդ կա նիոն-
ներն անհ րա ժեշտ ձե ւով վե րահս կե լը, 
եւ դրանք վե րած վել են Ի րա քի ու Թուր-
քիա յի մի ջեւ յու րա տե սակ ցա մա քա յին 
կամր ջի, ին չից էլ տաս նամ յակ ներ շա րու-
նակ օգտ վում են PKK զին յալ նե րը:

Չա փա զան ցութ յուն չի լի նի, ե թե այդ 
կա նիոն ներն ան վան վեն «PKK հայ վեյ-
ներ» (ա րա գըն թաց մայ րու ղի): PKK ան-
դամն Ի րա քի տա րած քում կա րող է 
մտնել այդ կա նիոն նե րից մե կը եւ բա-
ռա ցիո րեն հար յու րա վոր մղոն քայ լե-
լով անն կատ մուտք գոր ծել Թուր քիա յի 
տա րած քի խոր քեր: Այժմ Մար դի նի եւ 
Շըր նա քի նա հանգ նե րի սահ մա նին կա-
ռուց վող Ը լը սո ւի ջրամ բա րը պետք է ջրի 
տակ թող նի կա նիոն նե րը»: Եվ զար մա-
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նա լի չէ, որ Ը լը սո ւի ամ բար տա կը ցայժմ 
քա նիցս հայտն վել է PKK-ի թի րա խում: 
Վեր ջին շրջա նում PKK-ը հար ձա կում ներ 
է գոր ծում կա ռուց ման փու լում գտնվող 
ամ բար տակ նե րի (օ րի նակ` Սիլ վա նի ամ-
բար տա կի) վրա՝ նռնա կա նե տե րով հար-
վա ծում են դրանց, ա կան նե րով պայ թեց-
նում են դե պի ամ բար տակ ներ տա նող 
ավ տո ճա նա պարհ նե րը, այ րում են ամ-
բար տակ նե րի կա ռուց մա նը մաս նակ ցող 
շի նա րա րա կան տեխ նի կան, ա ռե ւան-
գում են շի նա րար նե րին:

Այդ ա մե նը ձգձգում է կա ռուց ման գոր-
ծըն թա ցը, ֆի նան սա պես հար վա ծում 
Թուր քիա յին: Օ րի նակ՝ Ը լը սո ւի ՀԷԿ-ի 
հզո րութ յու նը կազ մե լու է 1200 մվտ, 
այն տա րե կան ար տադ րե լու է 3833 
գվտ/ ժամ է լեկտ րաէ ներ գիա (այդ ցու-
ցա նի շով զի ջե լու է միայն Եփ րա տի վրա 
կա ռուց ված Ա թա թուր քի, Քա րա քա յա յի 
ու Քե բա նի ՀԷԿ-ե րին): Հաշ վարկ ված է, 
որ Ը լը սո ւի ՀԷԿ-ը տա րե կան $300 մլն -ի 
(օ րա կան մոտ $1 մլն -ի) ներդ րում պետք 
է ու նե նա Թուր քիա յի տնտե սութ յու նում 
եւ կա րե ւոր տեղ զբա ղեց նի 2023թ. 
( Հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կը) Թուր-
քիա յի տնտե սա կան ծրագ րե րում: Ը լը-
սո ւի ամ բար տա կը Հա րա վա րե ւել յան 
ա նա տո լիա կան (GAP) նա խագ ծի բաղ-
կա ցու ցիչ մասն է, ո րի շրջա նակ նե րում 
նա խա տես ված է Եփ րա տի եւ Տիգ րի սի 
վրա կա ռու ցել 22 ջրամ բար եւ 19 ՀԷԿ, 
ին չի շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի տա րե-
կան ո ռո գել 1.82 մլն հա հո ղա տա րածք 
եւ ար տադ րել 27 մլրդ կվտ/ժամ է լեկտ-
րաէ ներ գիա (ՀԷԿ-ե րի հզո րութ յու նը 
կազ մե լու է 7485 մվտ):

Հայտ նի է, որ Թուր քիան GAP շրջա-
նակ նե րում քա նիցս խնդիր ներ է ու նե ցել 
եւ ու նի Եփ րա տի ու Տիգ րի սի ստո րին 
հոս քե րի երկր ներ Սի րիա յի ու Ի րա քի 
հետ: Թուր քիան այդ գե տե րի վրա կա-
ռու ցած ամ բար տակ նե րի շնոր հիվ կա րո-
ղա նում է վե րահս կել գե տա հոս քը՝ ցան-
կութ յան դեպ քում զգա լիո րեն նվա զեց-
նել այն եւ ե րաշտ ա ռա ջաց նել Սի րիա-

յում եւ Ի րա քում, կամ էլ ընդ հա կա ռա կը: 
Ըստ էութ յան՝ Թուր քիան շա րու նակ 
ջրա յին պա տե րազմ ներ է վա րել եւ վա-
րում է այդ երկր նե րի դեմ: Թուր քիան իր 
հա րավ-ա րե ւել քում փաս տա ցիո րեն «եր-
կու սու կես ջրա յին պա տե րազմ» է մղում՝ 
Սի րիա յի ու Ի րա քի եւ PKK-ի դեմ (ԱՄՆ-
ում Թուր քիա յի նախ կին դես պան Մուս-
թա ֆա Շ յուքր յու Է լեք դա ղի «2.5 պա տե-
րազ մի ռազ մա վա րութ յուն» հոդ վա ծում 
նշված էր, որ Թուր քիան (1990-ա կան 
թթ.) պետք է պատ րաստ լի նի միա ժա-
մա նակ մղել 2 մասշ տա բա յին պա տե-
րազմ՝ հյու սիս-ա րեւ մուտ քում Հու նաս-
տա նի, իսկ հա րավ-ա րե ւել քում Սի րիա յի 
դեմ եւ դրան զու գա հեռ մղել «կես» (ներ-
քին) պա տե րազմ (PKK-ի դեմ): 

Ու շագ րավ է, որ Թուր քիա յի «ջրա յին 
պա տե րազ մը» 2014թ. առնչ վեց նաեւ 
Սի րիա յի քրդե րին, երբ Թուր քիան գրե-
թե կտրեց Եփ րա տի գե տա հոս քը, ին չի 
հե տե ւան քով Սի րիա յում 6 մ -ով նվա զեց 
Եփ րա տի վրա կա ռուց ված խո շո րա-
գույն ջրամ բար Ա սա դի լճի մա կար դա-
կը, եւ ԻՊ-ի զին յալ նե րը հնա րա վո րութ-
յուն ստա ցան  ա նար գել հաղ թա հա րել 
Եփ րա տի նման ջրա յին հզոր ար գելքն 
ու սկսել քրդա կան գյու ղե րի գրա վու մը, 
ա պա նաեւ պա շա րել Քո բա նի քա ղա քը։ 

Ի դեպ, Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն-
նե րը բազ մա զա նութ յուն են ցու ցա բե-
րում PKK-ի դեմ ջրա յին պայ քա րում: 
Մաս նա վո րա պես, Թուն ջե լի ( Դեր սիմ) 
նա հան գում կի րառ վում է ջրա յին պայ-
քա րի այլ մար տա վա րութ յուն՝ նա հանգն 
ամ բող ջո վին շրջա պա տել ամ բար տակ-
նե րով: 40 տա րի ա ռաջ Եփ րա տի վրա 
Քե բա նի ջրամ բա րի կա ռու ցու մը հան-
գեց րեց նրան, որ Թուն ջե լիի ու Էլ յա զը-
ղի ցա մա քա յին սահ մա նը վե րած վեց 
ջրա յի նի: Թուն ջե լին «կղզու» վե րա ծե լու 
քա ղա քա կա նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս 
է դար ձել մյուս ( Բինգ յոլ, Էր զին ջան) նա-
հանգ նե րի հետ Թուն ջե լիի սահ մա նա յին 
շրջան նե րում Մն ձուր եւ այլ գե տե րի վրա 
ամ բար տակ ներ կա ռու ցե լը:



92

ՀԱՅԿ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Այս պի սով, PKK-ն քաջ գի տակ ցում է, 
որ պետք է «անվ տան գութ յան ամ բար-
տակ նե րի» դեմն առ նել հի մա, քա նի դեռ 
չի ա վարտ վել դրանց կա ռու ցու մը, քա-
նի որ գոր ծող ամ բար տակ նե րի պայ թե-
ցու մից մե ծա պես կտու ժի տե ղի քուրդ 
բնակ չութ յու նը: Բա ցի դրա նից, «անվ-
տան գութ յան ամ բար տակ նե րի» կա ռու-
ցու մը նշա նա կում է թուր քա կան ռազ մա-
կան ամ րա կե տե րի տե ղա կա յում դրանց 
շուրջ: «Անվ տան գութ յան ամ բար տակ նե-
րը» ու նակ են ո րո շա կիո րեն բար դաց նել 
PKK-ի կյան քը։ Մ յուս կող մից էլ քրդե րը 
հա մա րում են, որ «անվ տան գութ յան» 
ու մյուս ամ բար տակ ներն ա պա գա յում 
(քրդա կան պե տութ յան ստեղծ ման դեպ-
քում) պատ կա նե լու են ի րենց։

PKK-ն  որ պես Թուր քիա յի է ներ գե-
տիկ-տրանս պոր տա յին մի ջանցք դառ-
նա լու խո չըն դոտ

 PKK-ն  աչ քի է ընկ նում նավ թա մու ղեր, 
գա զա մու ղեր, եր կաթգ ծեր ու ավ տո ճա-
նա պարհ ներ պայ թեց նե լով։ 

ա) Նավ թա մու ղերգա զա մու
ղեր. 2015թ. հրա դա դա րի խախ տու-
մից հե տո PKK-ի թի րա խում հայտն վե-
ցին Քիր քուք- Յու մուր թա լըք ( Ջեյ հան) 
նավ թա մու ղը, Բա քու-Թ բի լի սի-Էրզ րում 
(ԲԹԷ) եւ Թավ րիզ-Էրզ րում գա զա տար-
նե րը: 2015թ. հու լի սի վեր ջին Շըր նաք 
նա հան գի Ջիզ րեի շրջա նում պայ թեց վեց 
Քիր քուք- Յու մուր թա լըք նավ թա մու ղը, 
ո րի հե տե ւան քով կա սեց վեց նավ թի մա-
տա կա րա րու մը: Ի դեպ, Քիր քուք- Յու-
մուր թա լըք նավ թա մուղն իր թո ղու նա-
կութ յան ցու ցա նի շով (70.9 մլն տ նավթ) 
գե րա զան ցում է Բա քու-Թ բի լի սի- Ջեյ հան 
(ԲԹՋ) նավ թա մու ղին (50 մլն տ նավթ): 
Չ նա յած դրան՝ Քիր քուք- Յու մուր թա-
լըք նավ թա մու ղով փո խադր վում է շատ 
քիչ նավթ: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ մին-
չեւ Էրզ րում ԲԹՋ ու ԲԹԷ եր թու ղի նե րը 
գրե թե ամ բող ջո վին հա մընկ նում են, եւ 
որ PKK-ն նախ կի նում քա նիցս պայ թեց-

րել է ԲԹԷ-ն, ա պա ակն հայտ է դառ նում, 
որ PKK-ն մի տում նա վոր չի ցան կա նում 
դիպ չել ԲԹՋ-ին (PKK-ն  այդ նավ թա-
մու ղը պայ թեց րել է միայն մեկ ան գամ՝ 
2008թ. օ գոս տոս յան պա տե րազ մից 
օ րեր ա ռաջ, սա կայն ա վե լի ուշ հայ տա-
րար վեց, որ դա ի րա կա նում ե ղել է կի-
բեռ հար ձակ ման հե տե ւանք): Դ րա պատ-
ճա ռը, թե րեւս, մի ջազ գա յին հան րութ յան 
հա մար ԲԹՋ-ի կա րե ւո րութ յունն է եւ, 
բա ցի դրա նից, ԲԹՋ-ի բաժ նե տոմ սե րի 
միայն 6.5%-ն  է պատ կա նում թուր քա-
կան TPAO ըն կե րութ յա նը: Իսկ Քիր քուք- 
Յու մուր թա լը քի թուր քա կան հատ վա ծը 
պատ կա նում է թուր քա կան BOTAŞ ըն-
կե րութ յա նը, ին չը եւ բա վա կան խո ցե-
լի է դարձ նում Հ յու սի սա յին Ի րա քից 
ե կող այդ խո ղո վա կա շա րը: Նախ կի-
նում PKK-ն քա նիցս պայ թեց րել է Քիր-
քուք- Յու մուր թա լըք նավ թա մու ղը` խո-
չըն դո տե լով դրա ամ բող ջո վին գոր ծարկ-
մա նը: Այժմ Թուր քիան ծրագ րել է նոր 
նավ թա մուղ կա ռու ցել Ի րա քից, ո րը, թե-
րեւս, նույն պես խո ցե լի կլի նի PKK գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հա մար, քա նի որ այն 
պետք է անց նի Ի րա քին սահ մա նա կից 
Շըր նաք կամ Հաք քա րի նա հանգ նե րով, 
ո րոն ցում PKK-ն մշ տա պես ակ տիվ է:

Գա զա տար նե րից ա ռա ջի նը պայ թեց-
վեց Թավ րիզ-Էրզ րում գա զա տա րը (Աղ-
րը նա հան գի Դո ղու բա յա զը թի շրջա նում), 
ո րով Ի րա նը Թուր քիա յին տա րե կան մա-
տա կա րա րում է 9.6 մլրդ մ3 գազ՝ նա խա-
տես ված Թուր քիա յի ներ քին սպառ ման 
հա մար: Հենց այդ հան գա ման քը գա զա-
տա րը PKK գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար 
դարձ նում է խո ցե լի. PKK-ն նախ կի նում 
քա նիցս պայ թեց րել է այն։ Ներ կա յումս 
Ի րանն իր գա զը Եվ րո պա ար տա հա նե-
լու եր թու ղի նե րի փնտրտու քի մեջ է, եւ 
PKK գոր ծո ղութ յուն նե րը կաս կա ծի տակ 
են դնում թուր քա կան եր թու ղու նպա-
տա կա հար մա րութ յու նը: 2015թ. օ գոս-
տո սի սկզբին ու վեր ջին Կար սի նա հան-
գի Սա րի ղա մի շի շրջա նում 2 ան գամ 
պայ թեց վեց ԲԹԷ-ն: Ադր բե ջա նը ԲԹԷ-ով 
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Թուր քիա յին մա տա կա րա րում է տա րե-
կան 6.6 մլրդ մ3 գազ՝ նա խա տես ված 
Թուր քիա յի ներ քին սպառ ման հա մար: 
Դ րա նով իսկ ԲԹԷ-ն PKK-ի հա մար նույն-
պես բա վա կան խո ցե լի է:

Սա կայն հե տա գա յում ԲԹԷ-ի շուրջ 
ի րա վի ճա կը փոխ վե լու է, քա նի որ 2015թ. 
մար տին մեկ նար կել է Անդ րա նա տո լիա-
կան գա զա տա րի (TANAP) նա խագ ծի 
ի րա գոր ծու մը, ո րը պետք է ադր բե ջա-
նա կան (հե տա գա յում հնա րա վոր է նաեւ 
այլ երկր նե րի) գա զը հասց նի թուրք-հու-
նա կան սահ ման: Ադր բե ջա նից TANAP-ին 
հա մա պա տաս խան ծա վա լի գազ հասց-
նե լու հա մար պետք է ընդ լայն վի ԲԹԷ-ի 
տա րե կան թո ղու նա կութ յու նը: Դ րա նով 
իսկ ԲԹԷ-ն կա րե ւո րութ յուն ձեռք կբե-
րի Եվ րո պա յի հա մար, ին չը կբար դաց-
նի PKK-ի կող մից այն պայ թեց նե լը: 
PKK գոր ծո ղութ յուն նե րը խո չըն դո տում 
են նաեւ TANAP-ի կա ռուց մա նը. 2015թ. 
հու լի սին PKK-ն Սա րի ղա մի շի շրջա նում 
ռմբա կո ծեց TANAP-ի հա մար խո ղո վակ-
ներ տե ղա փո խող բեռ նա տար գնաց քը: 
Չի բա ցառ վում, որ Թուր քիան ու Ադր բե-
ջա նը կա րող են կա ռու ցել Կարս-Իգ դիր- 
Նա խի ջե ւան գա զա տա րը, ո րով Նա խի-
ջե ւա նին տա րե կան մա տա կա րար վե լու 
է ԲԹԷ-ով Թուր քիա հասց ված 500 մլն 
մ3 ադր բե ջա նա կան գազ: Դա միտ ված է 
գա զա մա տա կա րար ման ո լոր տում Նա-
խի ջե ւա նի՝ Ի րա նից ու նե ցած կախ վա-
ծութ յու նը նվա զեց նե լուն: Կ յան քի կոչ վե-
լու դեպ քում այդ գա զա տա րը նույն պես 
կհայտն վի PKK թի րա խում:

Այս պի սով՝ PKK գոր ծո ղութ յուն նե րը 
մե ծա պես ազ դում են Թուր քիա յի` է ներ-
գե տիկ մի ջանցք դառ նա լու հա վակ նութ-
յուն նե րի վրա: Խո ղո վա կա շա րե րի պայ-
թե ցում նե րը մեծ վնաս են պատ ճա ռում 
Թուր քիա յի տնտե սութ յա նը, ստվեր են 
նե տում է ներ գա կիր ներ ար տադ րող նե րի 
ու սպա ռող նե րի հա մար հու սա լի տա-
րան ցիկ եր կիր ներ կա յա նա լու Թուր քիա-
յի փոր ձե րի վրա` նվա զեց նե լով նրանց 
կող մից Թուր քիա յի պա հանջ ված լի նե լը: 

Գա զա տար նե րի պայ թե ցում նե րը Թուր-
քիա յի հա մար ա վե լի էա կան ազ դե ցութ-
յուն են ու նե նում ձմռա նը, երբ մե ծա նում 
է գա զի պա հան ջար կը: Խո ղո վա կա շա-
րե րի պայ թեց ման հար ցում PKK-ն մեծ 
նե րուժ ու նի, ին չի մա սին վկա յում է այն, 
որ 2015թ. մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում 
ի րար հե տե ւից պայ թեց րեց Ի րա քից 
ե կող նավ թա մուղն ու Ի րա նից եւ Ադր բե-
ջա նից ե կող գա զա մուղ նե րը: Թուր քիան, 
ըստ էութ յան, ու նակ չէ ամ բող ջո վին 
ա պա հո վել այդ խո ղո վա կա շա րե րի անվ-
տան գութ յու նը:

բ) Եր կա թու ղիավ տո ճա նա պարհ. 
Վեր ջին շրջա նում նկատ վում է PKK-ի 
կող մից Թուր քիա յի եր կաթգ ծե րի պայ-
թեց ման ին տեն սի վա ցում: PKK-ի զին-
յալ նե րի թի րա խում հիմ նա կա նում 
հայտն վում են բեռ նա տար գնացք նե րը, 
ո րոշ դեպ քե րում նաեւ մար դա տար կամ 
մար դա տար-բեռ նա տար գնացք նե րը: 
Մաս նա վո րա պես, 2015-2017թթ. PKK-ը 
գնացք նե րի վրա զին ված հար ձա կում ներ 
է ի րա կա նաց րել Կար սի, Վա նի, Բինգ-
յո լի, Քահ րա ման մա րա շի, Էր զին ջա նի, 
Էլ յա զը ղի, Մու շի, Օս մա նիեի, Սիիր թի, 
Շըր նա քի եւ այլ նա հանգ նե րում: Ն րանք 
պայ թու ցիկ ներ են տե ղադ րում եր կաթգ-
ծե րում, եւ գնացք ներն անց նե լու ժա մա-
նակ հե ռա կա ռա վար մամբ պայ թեց նում 
են դրանք՝ վնա սե լով եր կաթգ ծերն ու 
գնացք նե րը: Դ րան ցից պետք է ա ռանձ-
նաց նել 2015թ. հու լի սի վեր ջին Բինգ յոլ 
նա հան գում Ան կա րա- Թեհ րան գնաց քի 
պայ թեց ման դեպ քը: Երբ նույն եր թու ղով 
գնաց քը պայ թեց վեց եւս մեկ ան գամ, 
Ի րա նը դա դա րեց րեց տվյալ եր թու ղով 
գնացք նե րի եր թե ւե կը: Ի դեպ, տվյալ եր-
թու ղին անց նում է Վա նա լճով՝ Դատ վա-
նից դե պի Վան գոր ծում է լաս տա նա վա-
յին հա ղոր դակ ցութ յուն, ին չը հնա րա վո-
րութ յուն չի տա լիս, որ եր թու ղին գոր ծի 
ա վե լի արդ յու նա վետ: 1970-ա կան թթ. 
ֆի նան սա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով 
ո րոշ վել էր եր կա թու ղի չկա ռու ցել Վա նա 
լճի շուրջ: Թուր քիա յում քննարկ վում է 
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Վա նա լճի եր կայն քով եր կաթ գիծ կա ռու-
ցե լու հար ցը: Թեեւ հա րա վա յին եր թու-
ղին ա վե լի կարճ է, սա կայն այն լեռ նոտ 
է, ին չի հա մար ա վե լի հա վա նա կան է 
հա մար վում, որ եր կա թու ղին կա ռուց վի 
Վա նա լճի հյու սի սա յին հատ վա ծում: 

Ներ կա յումս ա վարտ վում է Բա քու-Թ-
բի լի սի- Կարս (ԲԹԿ) եր կա թու ղու կա-
ռու ցու մը, ո րին մեծ նշա նա կութ յուն են 
տա լիս Թուր քիա յում: PKK-ն 2015թ. ար-
դեն պայ թեց րել է Կարս-Էրզ րում եր կաթ-
գի ծը, ո րը հան դի սա նա լու է ԲԹԿ-ի շա-
րու նա կութ յու նը: Բա ցի դրա նից, 2014թ. 
Թուր քիան ու Ադր բե ջանն ար ձա նագ-
րութ յուն ստո րագ րե ցին Կարս-Իգ դիր- 
Նա խի ջե ւան եր կաթգ ծի կա ռուց ման մա-
սին, ին չը նշա նա կում է, որ այն նույն պես 
կա րող է դառ նալ PKK թի րախ:

Ինչ վե րա բե րում է ավ տո ճա նա պարհ-
նե րին, ա պա PKK զին յալ նե րը փա կում, 
պայ թեց նում են դրանք, մեծ փո սեր են 
փո րում դրանց վրա, հար ձակ վում են 
մար դա տար ավ տո բուս նե րի ու բեռ նա-
տար նե րի վրա: PKK զին յալ նե րը նաեւ 
կա մուրջ ներ են պայ թեց նում ( Մու շի, 
Հաք քա րիի, Մար դի նի, Դիար բե քի րի, 
Թուն ջե լիի նա հանգ ներ), ո րով եւ խախտ-
վում է շրջկենտ րոն նե րի ու գյու ղե րի, նա-
հանգ նե րի մի ջեւ հա ղոր դակ ցութ յու նը: 
Օ րի նակ՝ 2015թ. օ գոս տո սի 10-ին Հաք-
քա րի նա հան գի Յուք սե քո վա յի շրջա նում 
կամր ջի պայթ յու նի հե տե ւան քով խզվել 
է կա պը 10 գյու ղե րի հետ: PKK զին յալ-
ներն ավ տո ճա նա պարհ նե րին կանգ նեց-
նում են մե ծա ծա վալ բեռ նա տար ներ, 
ի ջեց նում են նրանց վա րորդ նե րին եւ 
հրկի զում բեռ նա տար նե րը: Դա, մաս նա-
վո րա պես, վե րա բե րում է Ի րան մեկ նող 
բեռ նա տար նե րին, ո րից տու ժում են ոչ 
միայն թուրք-ի րա նա կան տնտե սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը, այ լեւ՝ Կենտ րո-
նա կան Ա սիա յում թուր քա կան տնտե սա-
կան էքս պան սիան, ո րը հիմ նա կա նում 
ի րա կա նաց վում է Ի րա նով:

2015թ. օ գոս տո սի սկզբին PKK-ի զին-
յալ նե րը Կար սի նա հան գի Քա ղըզ ման 

շրջա նում կանգ նեց րին Էրզ րում-Իգ դիր 
ավ տո ճա նա պար հով անց նող մար դա-
տար ավ տո բու սը եւ եր կու ժամ պա-
տանդ պա հե ցին 36 ու ղե ւո րի, ո րոնց 
թվում ե ղել են նաեւ ադր բե ջան ցի ներ 
(PKK զին յալ ներն այ րել են ավ տո բու սը): 
Հու լի սի վեր ջե րից մին չեւ օ գոս տո սի վերջ 
PKK-ն Թուր քիա յում հար ձակ վեց ի րա-
նա կան 9 բեռ նա տա րի եւ 1 մար դա տար 
ավ տո բու սի վրա: Դա հան գեց րեց նրան, 
որ Ի րա նի իշ խա նութ յուն ներն ի րենց քա-
ղա քա ցի նե րին խոր հուրդ տվե ցին Թուր-
քիա յի ա րե ւելք մեկ նել միայն օ դա յին 
ճա նա պար հով: Բա ցի դրա նից, Ի րա նը 
միա կող մա նի փա կեց թուրք-ի րա նա կան 
սահ մա նին գտնվող Գ յուր բու լա քի ան-
ցա կե տը, ին չին նա խոր դել էր Թուր քիա-
յում ի րա նա կան բեռ նա տա րի այ րու մը: 
Նաեւ PKK-ի գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ-
ճա ռով է, որ թուրք-ի րա նա կան տնտե սա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը չեն գտնվում 
պատ շաճ մա կար դա կում: 2017թ. ապ րի-
լի վեր ջին Վա նում անց կաց ված Թուրք-
ի րա նա կան 3-րդ գոր ծա րար ֆո րու մում 
ո րոշ վեց աշ խու ժաց նել ա ռեւ տու րը, ար-
դիա կա նաց նել սահ մա նա յին ան ցա կե-
տե րը, չբա ցառ վեց ճե պըն թաց գնացք նե-
րի հա մար ա պա գա յում Տ րա պի զոն- Վան 
եւ Վա նա լճի հյու սի սա յին հատ վա ծում 
եր կաթգ ծե րի կա ռու ցու մը19։ Եվ պա տա-
հա կան չէ, որ Թուր քիան այժմ մտա դիր 
է Աղ րը եւ Իգ դիր նա հանգ նե րում պատ 
կա ռու ցել Ի րա նի հետ սահ մա նին (144 
կմ), ո րը միտ ված է լի նե լու մաք սա նեն-
գութ յան ու PKK-ի զին յալ նե րի ե լու-
մու տի կան խար գել մա նը (ա վե լի վաղ 
Թուր քիան Սի րիա յի հետ սահ մա նին կա-
ռու ցել է 688 կմ  եր կա րութ յամբ պատ)։ 
Թուր քա կան կող մի պնդմամբ՝ Ի րա նի 
տա րած քում՝ Մա կո ւում, Դամ բա թում, 
Նա վու րում, Կոտ րում, Քե նե րե շում, Շե-
հի դա նում, գտնվում են PKK-ի ճամ բար-
նե րը, ո րոն ցում հաշվ վում է 800-1000 
քուրդ զին յալ20։ Ի դեպ, թուր քա կան մա-
մու լում հրա պա րա կում ե ղավ նաեւ այն 
մա սին, որ Թուր քիան մտա դիր է պատ 
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կա ռու ցել նաեւ  Հա յաս տա նի հետ սահ-
մա նին։ Ե թե Թուր քիան գնա նման քայ-
լի, ա պա դա կլի նի ցու ցադ րա կան ակտ, 
ո րով Թուր քիան փաս տո րեն Հա յաս տա-
նին ա նուղ ղա կիո րեն կմե ղադ րի PKK-ին 
ա ջակ ցե լու հա մար։ Պա տի կա ռուց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը պետք է ու նե նա 
նույն պատ ճա ռա բա նութ յու նը։ 

Այս պի սով՝ PKK-ի գոր ծո ղութ յուն նե-
րը բա ցա սա բար են ազ դում նաեւ Թուր-
քիա յի` տրանս պոր տա յին մի ջանց քի դե-
րա կա տա րութ յան վրա, հան գեց նում են 
սահ մա նա յին ան ցա կե տե րի փակ մա նը 
( Նա խի ջե ւան, Ի րան, Ի րաք), հար ցա-
կա նի տակ են դնում տրանս պոր տա յին 
նոր նա խագ ծե րի նպա տա կա հար մա-
րութ յու նը, վնա սում են այլ երկր նե րի 
հետ երկ կողմ ա ռեւտ րա յին կա պե րին, 
Թուր քիա յի տնտե սա կան էքս պան սիա-
յին: Միա ժա մա նակ դրանք մեծ վնաս են 
պատ ճա ռում Թուր քիա յի զբո սաշր ջա յին 
ո լոր տին, քա նի որ չե ղարկ վում են հյու-
րա նո ցա յին բազ մա թիվ ամ րագ րում-
ներ, զբո սաշր ջա յին ճամ փոր դութ յուն-
ներ: Հի շար ժան է 2015թ. սեպ տեմ բե րի 
6-ին Աղ թա մա րի Սուրբ խաչ ե կե ղե ցում 
ծրագր ված ա մե նամ յա պա տա րա գի 
չեղ յալ հայ տա րա րու մը, ինչն ա ռա ջին 
հեր թին զբո սաշր ջա յին մեծ հար ված էր 
Վա նի նա հան գին` հաշ վի առ նե լով նաեւ 
այն, որ այս ան գամ ակն կալ վում էր, որ 
պա տա րա գին կմաս նակ ցեն ա վե լի մեծ 
թվով մար դիկ` կապ ված Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան 100-րդ տա րե լի ցի հետ: Ի 
դեպ, Վա նի նա հան գը զբո սաշր ջա յին 
ա ռու մով խստա պես տու ժել է նաեւ նրա-
նից, որ PKK-ի ակ ցիա նե րի պատ ճա ռով 
Ի րա նը դա դա րեց րեց Թուր քիա յի հետ 
եր կա թու ղա յին հա ղոր դակ ցութ յու նը21:

Եզ րա կա ցութ յուն

Այս պի սով՝ կա րե լի է ա սել, որ Թուր-
քիա յում PKK-ի զին ված պայ քա րը թե ւա-
կո խում է սրաց ման նոր փուլ, քա նի որ 
նոր զեն քե րի շնոր հիվ PKK-ի հար ված-

նե րը դառ նում են բա վա կան մա հա բեր։ 
Ընդ ո րում, PKK-ն Թուր քիա յի տա րած քի 
վրա հար ձա կում ներ գոր ծե լու հա մար 
այ սու հետ կա րող է օգտ վել ոչ միայն Հ յու-
սի սա յին Ի րա քի, մի գու ցե նաեւ՝ Հ յու սի-
սա յին Սի րիա յի տա րած քից, ուր տե ղի 
քրդե րը վե րահս կում են երկ րի տա րած-
քի 21%-ը (38.500 կմ2) եւ ընդ հան րա պես 
Թուր քիա յին սահ մա նա կից տա րածք նե-
րի 65%-ը։ Վե րոնշ յալն ա պա ցու ցում է, 
որ Թուր քիա յում «Քր դա կան հար ցը» չի 
կա րող լուծ վել ռազ մա կան ճա նա պար-
հով։ Ինչ պես 2012թ. փետր վա րին նկա-
տել է Ի րա քի նա խա գահ Ջե լալ Թա-
լա բա նիի որ դին` Ի րաք յան Քրդս տա նի 
վա շինգ տոն յան ներ կա յա ցու ցիչ Քու բադ 
Թա լա բա նին, Թուր քիա յի տա րած քում 
գտնվում է 1 մի լիոն PKK-ա կան եւ ան-
գամ Սա դամ Հու սեյ նին չհա ջող վեց ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ծնկի բե րել Ղան դի լում հանգր վա նած նե-
րին22: 

Հա վե լենք, որ Թուր քիա յում խա ղա-
ղութ յուն չի տի րի ան գամ PKK-ի կող մից 
զեն քը վայր դնե լուց հե տո։ Թուր քա-
կան իշ խա նութ յուն նե րը պետք է լու ծեն 
նաեւ PKK-ի դեմ պայ քա րի շրջա նակ նե-
րում ստեղծ ված «գյու ղա կան պա հա-
պան նե րի» (քուրդ վարձ կան ներ, ո րոնք 
PKK-ից պաշտ պա նում են գյու ղե րը եւ 
այլն) հա մա կար գի հար ցը: Գ յու ղա կան 
պա հա պան նե րը հայ տա րա րել են, որ 
գտնվում են PKK-ա կան նե րի թի րա խում, 
որ պե տութ յու նը պետք է PKK-ի հետ 
հաշտ վե լուց բա ցի, ի րենց նույն պես հաշ-
տեց նի PKK-ի հետ, քա նի որ հա կա ռակ 
դեպ քում Թուր քիա յում կա րող է սկսվել 
ար յու նոտ վրեժխնդ րութ յան ժա մա նա-
կաշր ջան: 

Թուր քիան PKK-ի դեմ պայ քա րում 
վատ նել է $300 մլրդ -ից մին չեւ $1 տրլն, 
եւ չնա յած այդ ա մե նին` Թուր քիա յում 
PKK-ի գոր ծու նեութ յա նը դեռ վերջ չի 
տրվել: Դա նշա նա կում է, որ ա վե լի լավ 
կլի ներ, ե թե այդ գու մա րի գո նե մի մա-
սով ներդ րում ներ կա տար վեին քրդաբ-
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նակ շրջան նե րում, ստեղծ վեին նոր աշ-
խա տա տե ղեր: Չ պետք է մո ռա նալ, որ 
«Քր դա կան հար ցի» ա ռա ջաց ման մեջ 
քիչ դեր չի խա ղա ցել նաեւ տնտե սա կան 
գոր ծո նը: PKK-ն լր ջո րեն սա սա նում է 
ներ կա յում տա րա ծաշր ջա նա յին ա ռաջ-
նոր դի դե րին հա վակ նող Թուր քիա յի 
հե ղի նա կութ յու նը, ո րը շա րու նակ մի-
ջամ տում է հա րե ւան երկր նե րի ներ քին 
գոր ծե րին, իսկ վեր ջին ներս ան մի ջա պես 
մատ նա ցույց են ա նում Թուր քիա յի ներ-
քին խնդիր նե րը` ընդգ ծե լով, որ Թուր-
քիան ի վի ճա կի չէ լու ծել ան գամ «Քր դա-
կան հար ցը»: PKK-ը խստա պես ազ դում 
է նաեւ Թուր քիա յի ար տա քին կա պե րի 
վրա. Թուր քիան այդ պատ ճա ռով հար-
կադր ված է խնդիր ներ ու նե նալ բա զում 
(հա րե ւան եւ ոչ հա րե ւան) երկր նե րի 
հետ։ PKK-ի դեմ պայ քարն իր բա ցա սա-
կան կնիքն է թո ղել ու թող նում ան գամ 
ԵՄ-ին Թուր քիա յի ան դա մակ ցութ յան 
վրա։ Ինչ պես 2012թ. նո յեմ բե րի 8-ին 
Բր յու սե լում հայ տա րա րեց Թուր քիա-
յի արտ գործ նա խա րար Ահ մեթ Դա վու-
թօղ լուն, 1990-ա կան նե րին Բալ կան նե-
րը փո փո խութ յուն ներ էին վե րապ րում, 
իսկ Թուր քիան ա հա բեկ չա կան վտան գի 
(PKK) պատ ճա ռով ա ռաջ նա հեր թութ յու-
նը տվել էր իր անվ տան գութ յան ա պա-
հով մա նը, ին չի հե տե ւան քով երկ րում հե-
տաձգ վե ցին բա րե փո խում նե րը, եւ Թուր-
քիան բաց թո ղեց ԵՄ-ի գնաց քը23։
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Гайк Габриелян

Нынешний этап борьбы против РПK 
в Турции 

Более 30-летняя война против РПК в 
Турции показывает, что «Курдский во-
прос» не может быть урегулирован во-
енным путем. Несмотря на это, Турция 
продолжает отдавать предпочтения во-
енным действиям. Благодаря новым ти-
пам оружиям удары РПК становятся бо-
лее летальными, РПК уже уничтожает 
танки, военные вертолеты и самолеты. 
Все это сделает невозможным решение 
проблемы силовым путем. Кроме того, 
РПК уже воюет в городах, а турецкая 
авиация наносит интенсивные удары 
по позициям РПК не только в Северном 
Ираке, но и внутри страны. В борьбе 
против РПК Турция расходует огромные 
финансовые ресурсы, в то время как 
она могла бы эти средства инвестиро-
вать в курдонаселенные районы страны, 
которые по своим социально-экономи-
ческим показателям занимают послед-
ние места. Вместо этого, власти Турции 
не жалеют денег для осуществления 
мегапроектов в Стамбуле (например, в 
плане рентабельности непонятный про-
ект Стамбульского канала). Военные 
акции РПК препятствуют тому, чтобы 
Турция стала энергетическим и транс-
портным коридором. Война против РПК 
сильно влияет и на внешнюю политику 
Турции, создавая напряженность в от-
ношениях с другими странами и орга-
низациями. Как заметил в 2012г. глава 
МИД Турции Ахмет Давутоглу, в 1990-х 
годах Балканы переживали изменения, 
в то время как Турция из-за РПК боль-
шое внимание уделяла обеспечению 
своей безопасности, в результате чего 
в Турции замедлился процесс реформ, 
и в итоге Турция тогда упустила поезд 
в ЕС.

Hayk Gabrielyan

The Current Stage of the State’s 
War against the PKK in Turkey

More than a 30-year history of the 
war against the Kurdistan Workers’ Party 
(PKK) in Turkey shows that “The Kurdish 
Issue” cannot be resolved by the use of 
military force. Despite this, Turkey prefers 
a policy of military operations against its 
Kurdish population. With the advent of 
new weapons, attacks by the PKK are 
becoming more lethal: it is already de-
stroying military tanks, helicopters and air-
crafts. In addition, PKK already wages war 
in the cities, and Turkish aviation strikes 
intensively at the positions of PKK not only 
in Northern Iraq but also in Turkey. The 
war against PKK assumes large financial 
resources from the country, whereas the 
Turkish authorities could instead invest 
them in the Kurdish provinces, the social 
and economic level of which is the low-
est in Turkey. And the Turkish government 
also could implement Kurdish reforms, 
rather than expending money for the 
implementation of Istanbul’s unprofitable 
megaprojects. The war against PKK im-
pacts on Turkey’s foreign policy, gener-
ating tension between Turkey and other 
countries and organizations. As Turkish 
Foreign Minister Ahmet Davutoglu noted 
in 2012, the Balkans were experiencing 
changes in the 1990s while Turkey’s pri-
ority was to ensure the state’s security 
because of PKK. As a result, the reform 
process in Turkey slowed down, and the 
country missed the train for the EU.
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1 ապ րի լի
Սերժ Սարգս յա նը շնոր հա վո րել է 

Հա յաս տա նի ա սո րի նե րին՝ նոր տար-
վա՝ Հաբ- Նի սա նի կա պակ ցութ յամբ: 
« Մաղ թում եմ մեր ա սո րի քույ րե րին ու 
եղ բայր նե րին եր ջան կութ յուն եւ հա ջո-
ղութ յուն ներ նոր տա րում: Մաղ թում եմ, 
որ բնութ յան վե րա զար թոն քը խորհր-
դան շող այս տո նի հետ նոր վե րած նունդ 
ապ րեն Հա յաս տա նի ա սո րա կան հա-
մայն քը, հայ-ա սո րա կան բազ մա դար յա 
բա րե կա մութ յու նը եւ մեր մշա կու թա յին 
բազ մա շերտ հա րա բե րութ յուն նե րը»,- 
մաս նա վո րա պես նշված է Սարգս յա նի 
շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձում:

2 ապ րի լի
Այ սօր խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-

յուն ներ են՝ ընտր վում է Հա յաս տա նի Եր-
րորդ Հան րա պե տութ յան 7-րդ գու մար-
ման խորհր դա րա նը եւ 6-րդ գու մար ման 
Ազ գա յին ժո ղո վը: Ա ռա ջին ան գամ ԱԺ 
ընտ րութ յուն ներն անց կաց վում են փո-
փոխ ված Սահ մա նադ րութ յամբ, ո րով 
ՀՀ-ն  անց նում է կա ռա վար ման կի սա նա-
խա գա հա կան հա մա կար գից խորհր դա-
րա նա կա նի, եւ ան ցած տա րի ըն դուն-
ված նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քով: ԱԺ 
առն վազն 101 ման դատ նե րին հա վակ-
նում են 9 կու սակ ցութ յուն ներ եւ դա-
շինք ներ: Դ րանք են, ըստ վի ճա կա հա-
նութ յամբ ո րոշ ված հեր թա կա նութ յան՝ 
«Ելք» դա շին քը, «Ա զատ դե մոկ րատ ներ» 
կու սակ ցութ յու նը, « Հայ կա կան վե րած-
նունդ» կու սակ ցութ յու նը, « Ծա ռուկ յան» 
կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քը, Կոնգ-
րես-ՀԺԿ կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին-
քը, ՀՀԿ, ՀԿԿ-ն, «Օ հան յան- Րաֆ ֆի-Օս-
կան յան» կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քը, 
ՀՅԴ կու սակ ցութ յու նը: Կենտ րո նա կան 

ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Տիգ րան Մու կուչ յա նի ներ կա յաց մամբ` 
ժա մը 20:00-ի դրութ յամբ ընտ րե լու ի րա-
վունք ու նե ցող 2 մի լիոն 587 հա զար 706 
քա ղա քա ցի նե րից ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցել է 1 մի լիոն 574 հա զար 947-
ը, կամ՝ 60, 86 տո կո սը:

3 ապ րի լի
ԿԸՀ-ն հ րա պա րա կել է ընտ րութ յուն-

նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը, հա-
մա ձայն ո րոնց` վե ցե րորդ գու մար ման 
խորհր դա րա նում ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցած 9 ու ժե րից ու դա շինք նե-
րից ներ կա յաց ված կլի նեն չոր սը: Ա ռա-
ջա տա րը իշ խող Հան րա պե տա կանն 
է՝ 49.12 տո կոս ձայ նե րով: Երկ րոր դը 
27.32 տո կո սով « Ծա ռուկ յան» դա շինքն 
է, եր րոր դը «Ելք» դա շին քը՝ 7.77 տո կոս, 
եւ չոր րոր դը Դաշ նակ ցութ յու նը՝ 6.57 տո-
կոս քվե նե րով: Նույն օ րը ե րե կո յան ՌԴ 
նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նը շնոր հա-
վո րա կան հե ռա գիր է հղել Հա յաս տա-
նի նա խա գահ, ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նին` ապ րի լի 2-ի խորհր դա րա-
նա կան ընտ րութ յուն նե րում Հան րա պե-
տա կան կու սակ ցութ յան հաղ թա նա կի 
ա ռի թով:

7 ապ րի լի
Գլ խա վոր դա տա խա զութ յու նը տե ղե-

կութ յուն ներ է փո խան ցել ընտ րա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ հա ղոր դում նե րի 
քննութ յան մա սին: Ըստ այդմ` ու սում նա-
սիր ված հա ղոր դում նե րից ա ռանձ նաց-
վել են զուտ ի րենց բո վան դա կա յին նկա-
րագ րութ յամբ, ա ռե րե ւույթ ընտ րա կան 
բնույ թի հան ցա գոր ծութ յան հատ կա նիշ-
ներ պա րու նա կող 495 հա ղոր դում ներ 
եւ դրանք օ պե րա տիվ կեր պով ու ղարկ-
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վել են ՀՀ ոս տի կա նութ յան, ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի տա րած քա յին բա ժի ներ, 
ՀՀ ՊՆ ռազ մա կան ոս տի կա նութ յուն եւ 
ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յուն՝ 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով պատ շաճ 
ստու գե լու հանձ նա րա րութ յամբ:

8 ապ րի լի
ԿԸՀ-ն  այ սօր վա ար տա հերթ նիս տում 

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

11 ապ րի լի
Այ սօր տա րա ծած հայ տա րա րութ յան 

մեջ « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ Րաֆ-
ֆի Հով հան նիս յա նը` հի շեց նե լով, որ իր 
ղե կա վա րած ու ժը Ե րե ւա նի ա վա գա-
նու ընտ րութ յուն նե րին չի մաս նակ ցե լու, 
զո րակ ցութ յուն է հայտ նել մաս նա կից 
ընդ դի մա դիր նե րին: « Նա խընտ րա կան 
շրջա նում բռնութ յուն նե րով ու քա ղա-
քա կան բան տար կութ յուն նե րով, իսկ 
ընտ րութ յուն նե րի օ րը՝ հա մա տա րած 
կա շառք նե րով, զանգ վա ծա յին այլ ընտ-
րա կեղ ծիք նե րով մթագ նած խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը հեր թա-
կան ան գամ ի ցույց դրե ցին գոր ծող 
իշ խա նութ յան՝ ՀՀԿ-ի ա զատ, ար դար եւ 
օ րի նա կան ընտ րութ յուն նե րի կազ մա-
կերպ ման քա ղա քա կան կամ քի բա ցա-

կա յութ յու նը: Հա նուն մայ րա քա ղա քի եւ 
հա մայն հան րա պե տութ յան, ի րա կա նում 
հար կա վոր է, որ պա րոն Մար գար յանն 
ու իր կու սակ ցութ յու նը ի րենք դառ նան 
պար կեշտ, օ րի նա պաշտ ընդ դի մութ յուն 
ամ բողջ երկ րում եւ Ե րե ւա նից սկսյալ: 
Իսկ մենք դեռ կխո սենք ընտ րութ յուն-
նե րից հե տո»,- նշված է Հով հան նիս յա նի 
հայ տա րա րութ յան մեջ:

14 ապ րի լի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Ղր ղըզս տա-

նում գտնվող Սերժ Սարգս յա նը Բիշ քե-
կում մաս նակ ցել է Հա վա քա կան անվ-
տան գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր-
պութ յան (ՀԱՊԿ) ան դամ պե տութ յուն-
նե րի ղե կա վար նե րի ոչ պաշ տո նա կան 
ձե ւա չա փով հան դիպ մա նը: Ըստ Հա-
յաս տա նի նա խա գա հի պաշ տո նա կան 
կայ քէ ջի, քննարկ վել են ՀԱՊԿ պա տաս-
խա նատ վութ յան գո տում ռազ մա քա ղա-
քա կան եւ ռազ մա կան-ռազ մա վա րա կան 
ի րա վի ճա կին վե րա բե րող հար ցեր, ըն-
դուն վել են մի շարք լրա ցու ցիչ կար գադ-
րութ յուն ներ՝ անվ տան գութ յան սպառ-
նա լիք նե րին հա կազ դե ցութ յան ուղ ղութ-
յամբ:

19 ապ րի լի
Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յու նը 

քրեա կան գործ է հա րու ցել «ՍԱՍ» ըն-
կե րութ յան ժո ղո վի ժա մա նակ ար ված ու 
Hayastan24.com կայ քում հրա պա րակ-
ված հայտ նի ձայ նագ րութ յան առ թիվ, 
ո րում լսվում է, որ մի տղա մարդ ներ կա-
նե րին հոր դո րում է աշ խա տել Ար տակ 
Սարգս յա նի («ՍԱՍ-ի Ար տակ») հա մար, 
իսկ ով ձայն չի բե րի՝ նրա հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րը ա ռաջ վա նը չեն լի նի, եւ նա 
կկորց նի աշ խա տան քը։

21 ապ րի լի
Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը 

պատ րաստ վում է 1 մի լիարդ 234 մի լիոն 
դո լար նոր պարտք վերց նել: Կենտ րո նա-
կան բան կի պաշ տո նա կան կայ քէ ջում 
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հայտն ված տե ղե կութ յան հա մա ձայն՝ 
ապ րի լի 29-ին ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րութ յու նը թո ղար կե լու է 600 մի լիարդ 
դրա մի պար տա տոմ սեր: Ան նա խա դեպ 
ծա վա լով նման նոր պարտք իշ խա նութ-
յուն նե րը նա խա տե սում են վերց նել ե րեք 
չա փա բաժ նով՝ յու րա քանչ յու րը 200 մի-
լիարդ դրա մի պար տա տոմ սեր: Ա ռա-
ջին մա սը Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե-
րը պետք է մա րեն 2020 թվա կա նին եւ 
հա վել յալ վճա րեն 8 տո կոս, երկ րոր դը 
մար վե լու է 2022-ին՝ 9 տո կոս հա վե լավ-
ճա րով, իսկ եր րորդ չա փա բա ժի նը մար-
վե լու է 2037-ին՝ 12.5 տո կոս հա վե լավ-
ճա րով:

22 ապ րի լի
Կա նա դա յի վար չա պե տը հայ տա րա-

րութ յուն է տա րա ծել Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան 102-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցութ-
յամբ: «Այ սօր մենք հան դի սա վո րութ յամբ 
հա վաք վում ենք ո գե կո չե լու Հայ ժո ղովր-
դի զա վակ նե րի ող բեր գա կան կո րուս-
տը, ո րը տե ղի է ու նե ցել ա վե լի քան մեկ 
դար ա ռաջ»,- աս ված է Կա նա դա յի վար-
չա պետ Ջաս թին Թ րու դո յի հայ տա րա-
րութ յու նում: - «Այ սօր մենք հար գում ենք 
նրանց հի շա տա կը, ով քեր ա նար դա րա-
ցիո րեն կորց րե ցին ի րենց կյան քը եւ տա-
ռա պե ցին ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ: 
Մենք հար գան քի տուրք ենք մա տու ցում 
նրանց եւ նրանց ժա ռանգ նե րին, ո րոն-
ցից շա տերն այժմ բնակ վում են Կա նա-
դա յում»,- հա վե լել է Թ րու դոն` հի շեց նե-
լով, որ 2015 թվա կա նին Կա նա դա յի 
խորհր դա րա նը միա ձայն հա վա նութ յուն 
է տվել ապ րի լի 24-ը Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան հի շա տա կի օր հռչա կե լու մա-
սին օ րի նագ ծին:

23 ապ րի լի
Սերժ Սարգս յա նը եւ ՀՀ ա ռա ջին տի-

կի նը « Մոսկ վա» կի նո թատ րո նում ներ-
կա են գտնվել Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան մա սին պատ մող լե գեն դար Քըրք 
Քըր քոր յա նի «Survival Pictures»-ի եւ օս-

կա րա կիր կի նո ռե ժի սոր Թեր րի Ջոր ջի 
« Խոս տու մը» ֆիլ մի հայ կա կան կրկնօ րի-
նակ մամբ հա յաս տան յան փակ ցու ցադ-
րութ յա նը:

24 ապ րի լի
Այ սօր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո-

հե րի հի շա տա կի օ րը, բազ մա հա զար 
մար դիկ Հա յաս տա նից, Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղից, Սփ յուռ քից, եւ օ տա րերկր յա 
հյու րեր այ ցե լե ցին Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
հու շա հա մա լիր` հար գան քի տուրք մա-
տու ցե լու 20-րդ դա րի սկզբին ա նօ րի-
նակ սպան դի զոհ դար ձած ա վե լի քան 
մե կու կես մի լիոն հա յե րի հի շա տա կին: 
Ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա տա-
կի օր վա կա պակ ցութ յամբ ու ղերձ ներ 
են հղել Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը եւ Ար ցա խի նա խա գահ Բա-
կո Սա հակ յա նը: Ապ րիլք սան չորս յան 
ա վան դա կան ու ղեր ձում ԱՄՆ նա խա-
գահ Դո նալդ Թ րամ փը իր նա խոր դի՝ 
Բա րաք Օ բա մա յի նման օգ տա գոր ծել է 
Մեծ Ե ղեռն բա ռա կա պակ ցութ յու նը՝ ցե-
ղաս պա նութ յուն եզ րի փո խա րեն:

25 ապ րի լի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նել է պաշ տո-

նա կան այ ցով Հա յաս տան ժա մա նած` 
Հնդ կաս տա նի փոխ նա խա գահ, խորհր-
դա րա նի վե րին պա լա տի նա խա գահ 
Մո համ մադ Հա միդ Ան սա րիի գլխա վո-
րած պատ վի րա կութ յա նը: Սարգս յա նը 
ող ջու նել է հյու րե րին Հա յաս տա նում՝ 
հույս հայտ նե լով, որ Հնդ կաս տա նի փոխ-
նա խա գա հի պաշ տո նա կան այ ցը նոր 
լիցք կհա ղոր դի հայ-հնդկա կան դա րա-
վոր բա րե կա մութ յա նը: Զ րու ցա կից նե րը 
հա մա կար ծիք են, որ հա զա րամ յակ նե րի 
պատ մութ յուն ու նե ցող հայ-հնդկա կան 
հա րա բե րութ յուն ներն ա մուր հիմք են 
միջ պե տա կան կա պե րի ամ րապնդ ման 
եւ տար բեր ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ-
ցութ յան օ րա կարգն ընդ լայ նե լու հա մար: 
Երկ կողմ կա պե րից բա ցի, հան դիպ մանն 
անդ րա դարձ է ե ղել տա րա ծաշր ջա նի 
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ի րա վի ճա կին, առ կա մար տահ րա վեր-
նե րին, ԼՂ հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցին, ինչ պես նաեւ մի ջազ գա-
յին ար դի խնդիր նե րին:

28 ապ րի լի
Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցավ ռու սա-

կան կող մի նա խա ձեռ նած՝ Ռու սաս տա-
նի, Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի ԱԳ նա-
խա րար ներ Սեր գեյ Լավ րո վի, Էդ վարդ 
Նալ բանդ յա նի եւ Էլ մար Մա մեդ յա րո վի 
ե ռա կողմ հան դի պու մը: Բա նակ ցութ-
յուն ներն ան ցան ե ռա կողմ ձե ւա չա փով, 
այ նու հե տեւ արտ գործ նա խա րար նե րին 
միա ցան ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա-
նա խա գահ ներ Ի գոր Պո պո վը, Ս տե ֆան 
Վիս կոն տին, Ռի չարդ Հոգ լան դը եւ ԵԱՀԿ 
գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ Ան ջեյ Կասպ շի կը։

« Հան դիպ մա նը շա րու նակ վե ցին 
քննար կում նե րը ղա րա բաղ յան կար-
գա վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թացն 
ա ռաջ մղե լու շուրջ: Ընդգծ վեց Վիեն նա-
յում եւ Սանկտ Պե տեր բուր գում 2016թ. 
մա յի սին եւ հու նի սին կա յա ցած գա գա-
թա ժո ղով նե րում ձեռք բեր ված հա մա-
ձայ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը:

30 ապ րի լի
Ե րե ւա նի Նոր Նորք վար չա կան շրջա-

նում` Հա յաս տա նի Ազ գա յին հե րոս Թա-
թուլ Կր պե յա նի ան վան զբո սայ գում, 
բաց վել է հե րո սի կի սանդ րին։ ՊՆ մա մու-
լի ծա ռա յութ յան տա րա ծած հա ղոր դագ-
րութ յան հա մա ձայն` մի ջո ցառ մա նը մաս-
նակ ցել են ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րար Վի գեն Սարգս յա նը, կրթութ յան եւ 
գի տութ յան նա խա րար Լե ւոն Մկրտչ յա-
նը, մշա կույ թի նա խա րար Ար մեն Ա միր-
յա նը, Ե րե ւա նի քա ղա քա պետ Տա րոն 
Մար գար յա նը, Նոր Նորք վար չա կան 
շրջա նի ղե կա վար կազ մը, բարձ րաս տի-
ճան զին վո րա կան ներ, ա զա տա մար տիկ-
ներ, կուր սանտ ներ, Թա թուլ Կր պե յա նի 
հա րա զատ նե րը։

2 մա յի սի
Հա յաս տա նի նա խա գա հի հրա մա-

նագ րով Յու րի Խա չա տու րովն ա զատ-
վել է Ազ գա յին անվ տան գութ յան 
խորհր դի քար տու ղա րի պաշ տո նից: Այ-
սօր վա նից Խա չա տու րո վը ստանձ նում 
է Հա վա քա կան անվ տան գութ յան պայ-
մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան (ՀԱՊԿ) 
գլխա վոր քար տու ղա րի պաշ տո նը:

3 մա յի սի
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ-

նա ժո ղովն Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա-
մա վոր ներ գրան ցե լու եւ ման դատ ներ 
տրա մադ րե լու մա սին ար ձա նագ րութ-
յուն կազ մեց:

Խոհր դա րա նը կու նե նա 105 պատ-
գա մա վոր․ 58-ը՝ Հան րա պե տա կա նից, 
31-ը՝ « Ծա ռուկ յան» դա շին քից, 9-ը՝ 
«Ելք»-ից եւ 7-ը՝ Դաշ նակ ցութ յու նից: 
Նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին 
նիս տը նշա նակ ված է մա յի սի 18-ին:

5 մա յի սի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նել է Սանկտ 

Պե տեր բուր գի նա հան գա պետ Գեոր գի 
Պոլ տավ չեն կո յին, ով Հա յաս տա նում է 
գտնվում « Սանկտ Պե տեր բուր գի օ րե-
րը Ե րե ւա նում» ծրագ րի շրջա նա կում: 
Սարգս յա նը ող ջու նել է հյու րին եւ կա-
րե ւո րել Ե րե ւա նում Սանկտ Պե տեր-
բուր գի, իսկ Սանկտ Պե տեր բուր գում 
Ե րե ւա նի օ րեր անց կաց նե լու գա ղա-
փա րը, ո րը, նա խա գա հի հա մոզ մամբ, 
օգ տա կար ու արդ յու նա վետ հար թակ 
է եր կու քա ղաք նե րի մի ջեւ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ընդ լայն մանն ուղղ ված 
հար ցե րի քննարկ ման հա մար: Նա-
խա գահն ընդգ ծել է, որ Ռու սաս տա նի 
տա րա ծաշր ջան նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը հայ-ռու սա կան դի նա միկ 
զար գա ցող միջ պե տա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի կա րե ւո րա գույն բաղ կա-
ցու ցիչն է:
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8 մա յի սի
Հաղ թա նա կի տո նի, Լեռ նա յին Ղա-

րա բա ղի պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
եւ Շու շիի ա զա տագր ման 25-ամ յա կին 
նվիր ված տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
շրջա նակ նե րում Լեռ նա յին Ղա րա բաղ 
ժա մա նած Սերժ Սարգս յա նը Շու շիում 
հան դի պում է ու նե ցել 2017 թվա կա նին 
զո րացր ված, ինչ պես նաեւ այժմ ժամ կե-
տա յին զին ծա ռա յութ յան մեջ գտնվող 
եւ ծա ռա յութ յան ըն թաց քում անձն-
վի րութ յան ու խի զա խութ յան հա մար 
խրա խուս ման ար ժա նա ցած մի խումբ 
զին ծա ռա յող նե րի եւ զո րացր ված սպա-
նե րի հետ: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել 
են ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
Վի գեն Սարգս յա նը, ինչ պե սեւ հայտ նի 
զին վո րա կան ներ` գե նե րալ լեյ տե նանտ 
Նո րատ Տեր-Գ րի գոր յան ցը եւ գե նե րալ 
մա յոր Ար կա դի Տեր- Թա դե ւոս յա նը: Հա-
ջորդ օ րը` մա յի սի 9-ին, Սերժ Սարգս յա-
նը մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր տում 
եւ Շու շի քա ղա քում մաս նակ ցել է Հաղ-
թա նա կի տո նի, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
պաշտ պա նութ յան բա նա կի կազ մա վոր-
ման եւ Շու շիի ա զա տագր ման 25-րդ 
տա րե դար ձին նվիր ված մի ջո ցա ռում նե-
րին:

10 մա յի սի
Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յան 

(ՀՔԾ) տե ղե կաց մամբ` ա պօ րի նի պահ-
վող հրա զե նով զին ված կազ մա կերպ-
ված խմբի կող մից 2016 թվա կա նի 
հու լի սի 17-ին ՀՀ ոս տի կա նութ յան Ե րե-
ւան քա ղա քի վար չութ յան պա րե կա պա-
հա կե տա յին ծա ռա յութ յան (ՊՊԾ) գնդի 
վար չա կան շեն քերն ու հա րա կից տա-
րած քը զավ թե լու եւ պա հե լու դեպ քի 
առ թիվ Ք րեա կան օ րենսգր քի 219-րդ  
եւ 235-րդ հոդ ված նե րով հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծից 14 մե ղադր յալ նե-
րի վե րա բեր յալ ան ջատ ված քրեա կան 
գոր ծի նա խաքն նութ յունն ա վարտ վել է: 
Գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յամբ 
հանձն վել է դա տա վա րա կան հսկո ղութ-

յուն ի րա կա նաց նող դա տա խա զին` այն 
հաս տա տե լու եւ դա տա րան ու ղար կե լու 
հա մար:

11 մա յի սի
Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու-

սակ ցութ յու նը եւ ՀՅ Դաշ նակ ցութ յու նը 
ստո րագ րե ցին կոա լի ցիոն հու շա գիր: 
Այդ մա սին «Ա զա տութ յա նը» հայտ նեց 
ՀՅԴ բյու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Հ րանտ 
Մար գար յա նը:

12 մա յի սի
Հա մաշ խար հա յին բան կի (ՀԲ) հրա-

պա րա կած Trade in Transition զե կույ ցի 
հա մա ձայն` ա ռա ջի կա տա րի նե րին Հա-
յաս տա նը զգա լիո րեն ա վե լաց նե լու է իր 
պե տա կան պարտ քը: Ե թե 2014 թվա-
կա նին Հա յաս տա նի պե տա կան պարտ-
քը կազ մում էր երկ րի տնտե սութ յան 
43.7 տո կո սը, ա պա 2019-ին` ա ճե լով 
մոտ 15 տո կո սա յին կե տով, այն կկազ մի 
58.2 տո կոս: 2008-2016 թթ. ըն թաց քում 
Հա յաս տա նի պե տա կան պարտ քը ա ճել 
է ա վե լի քան 3 ան գամ՝ հաս նե լով 6 մի-
լիարդ դո լա րի: Ըստ ՀԲ նույն զե կույ ցի, 
ան ցած տա րի աղ քա տութ յան մա կար-
դա կը ՀՀ-ում ա ճել է` չնա յած գրանց ված 
տնտե սա կան ա ճին: Բան կի փոր ձա գետ-
նե րի գնա հատ մամբ` Հա յաս տա նի բնակ-
չութ յան 23.9 տո կո սը օ րա կան 2.5 դո լա-
րից քիչ է ծախ սում: Իսկ ե թե շե մը դի-
տար կում ենք օ րա կան 5 դո լա րը, ա պա, 
ըստ զե կույ ցի, ան ցած տա րի աղ քատ էր 
Հա յաս տա նի բնակ չութ յան 73.4 տո կո սը: 
Այ սինքն՝ 2016 թվա կա նին Հա յաս տա նի 
բնակ չութ յան գրե թե 3/4-րդը օ րա կան 
ծախ սել է 2 հա զար 500 դրա մից քիչ 
գու մար:

15 մա յի սի
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա-

ժո ղո վը (ԿԸՀ) ամ փո փեց Ե րե ւա նի ա վա-
գա նու ե րեկ տե ղի ու նե ցած ընտ րութ-
յուն նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը, 
հա մա ձայն ո րոնց`
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«Ելք» դա շին քի օգ տին քվեար կել է 70 
հա զար 731 ընտ րող կամ քվեար կութ-
յան մաս նա կից նե րի 21 տո կո սը, «Եր կիր 
Ծի րա նի» կու սակ ցութ յան օգ տին՝ 26 
հա զար 109 ընտ րող կամ 7.75 տո կո սը, 
Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ-
ցութ յան օգ տին՝ 240 հա զար 36 ընտ րող 
կամ 71.25 տո կո սը: Ընտ րութ յուն նե րի 
վերջ նա կան արդ յունք նե րը հանձ նա-
ժո ղո վը կամ փո փի մա յի սի 21-ին: Հի-
շեց նենք, որ ընտ րութ յուն նե րում ա ռա-
ջադր վել էին, ըստ այբ բե նա կան կար գի, 
«Ելք» կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քը, 
«Եր կիր Ծի րա նի» կու սակ ցութ յու նը եւ 
Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ-
ցութ յու նը: Ե րեք ու ժե րի ընտ րա կան ցու-
ցակ նե րը գլխա վո րում էին եւ, հա մա պա-
տաս խա նա բար, քա ղա քա պե տի թեկ նա-
ծու ներն էին Նի կոլ Փա շին յա նը, Զա րու հի 
Փոս տանջ յա նը եւ Տա րոն Մար գար յա նը:

16 մա յի սի
Անց յալ տար վա հու լի սին ՀՀ ոս տի կա-

նութ յան Ե րե ւան քա ղա քի վար չութ յան 
պա րե կա պա հա կե տա յին ծա ռա յութ յան 
գնդի տա րած քի գրավ ման կա պակ ցութ-
յամբ քննվող քրեա կան գոր ծից 14 մե-
ղադր յալ նե րի նկատ մամբ ան ջատ ված 
քրեա կան գոր ծով կազմ ված մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցութ յունն այ սօր ու ղարկ-
վեց Ե րե ւան քա ղա քի է րե բու նի եւ Նու-
բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր ի րա վա սութ յան դա տա րան՝ ըստ 
էութ յան քննե լու հա մար:

18 մա յի սի
Վե ցե րորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո-

ղո վի անդ րա նիկ նիս տը բա ցեց տա-
րի քով ա մե նաա վագ պատ գա մա վո րը՝ 
Հան րա պե տա կա նի ցու ցա կով ընտր-
ված՝ ազ գութ յամբ քուրդ Կն յազ Հա-
սա նո վը, ա պա օրհ նան քի խոսք ա սաց 
Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Գա րե գին 
երկ րոր դը: Նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վին 
ու ղերձ հղեց Հա յաս տա նի նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը: Ընդ դի մա դիր «Ելք» 

խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր նե րը 
նիս տե րի դահ լիճ ժա մա նե ցին նա խա-
գա հի ե լույ թից հե տո: Հետ մի ջօ րեին փակ 
գաղտ նի քվեար կութ յամբ վե ցե րորդ գու-
մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ 
ընտր վեց ՀՀԿ-ի ա ռա ջադ րած թեկ նա ծու 
Ա րա Բաբ լո յա նը: Ն րա թեկ նա ծութ յա-
նը կողմ քվեար կեց 88 պատ գա մա վոր, 
դեմ՝ 12-ը: Նույն օ րը նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը հրա մա նա գիր ստո րագ րեց 
Կա րեն Կա րա պետ յա նին վար չա պետ 
նշա նա կե լու մա սին: 

18 մա յի սի
Գ յում րիում Ա վե տիս յան նե րի ըն տա նի-

քի 7 ան դամ նե րի սպա նութ յան հա մար 
Հա յաս տա նի դա տա րա նի կող մից ցմահ 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ռուս 
զին ծա ռա յող Վա լե րի Պերմ յա կո վը, ի 
կա տա րումն Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր 
ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նի 2016թ. օ գոս տո սի 23-ի դա-
տավճ ռի, այ սօր փո խանց վեց Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յա նը` 1998թ. Մոսկ վա-
յի կոն վեն ցիա յով սահ ման ված կար գով 
պատ ժի հե տա գա կրումն այն տեղ շա-
րու նա կե լու հա մար:

19 մա յի սի
Թեք սա սի Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա-

լա տը միա ձայն ըն դու նեց Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը ճա նա չող բա նա ձեւ: Այս-
պի սով` Թեք սա սը դար ձավ ԱՄՆ-ի 46-րդ 
նա հան գը, ո րը 1915-1923 թվա կան նե-
րին Օս ման յան Թուր քիա յում բնիկ հայ-
կա կան հա մայն քի բնաջն ջու մը պաշ տո-
նա պես ո րա կում եւ ճա նա չում է որ պես 
Ցե ղաս պա նութ յուն: Այս մա սին հայտ-
նում է «Աս պա րեզ» պար բե րա կա նը:

21 մա յի սի
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 

կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղովն ար տա հերթ նիս տում ամ փո փեց 
Ե րե ւա նի ա վա գա նու ընտ րութ յուն նե-
րի արդ յունք նե րը` կա յաց նե լով ո րո շում 
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Ե րե ւա նի ա վա գա նի ընտր վե լու մա սին: 
ԿԸՀ ո րոշ մամբ` ա վա գա նու ման դատ-
նե րը բաշխ վել են հե տեւ յալ հա մա մաս-
նութ յամբ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տա-
կան կու սակ ցութ յուն` 46 ման դատ, 
«Ելք» կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինք` 14 
ման դատ, «Եր կիր Ծի րա նի» կու սակ-
ցութ յուն` 5 ման դատ:

23 մա յի սի
Ին տեր պո լի եվ րո պա կան տա րա-

ծաշր ջա նա յին 45-րդ կոն ֆե րան սում, 
ո րը տե ղի ու նե ցավ Ավստ րիա յի Սանկտ 
Յո հանն Իմ Պոն գաու քա ղա քում, Հա-
յաս տանն ընտր վել է Ին տեր պո լի եվ րո-
պա կան կո մի տեի ան դամ: Կոն ֆե րան-
սին մաս նակ ցում էին Ին տեր պո լի եվ րո-
պա կան 47 եւ այլ տա րա ծաշր ջան նե րի 
6 ան դամ երկր նե րի, ինչ պես նաեւ 19 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ա վե լի քան 170 բարձ րաս տի ճան պատ-
վի րակ ներ: Ա ռա ջի կա չորս տա րի նե րի 
ըն թաց քում Հա յաս տա նը Ին տեր պո լի 
եվ րո պա կան կո մի տեում ներ կա յաց ված 
է լի նե լու ի դեմս Հա յաս տա նում Ին-
տեր պո լի ԱԿԲ-ի պետ, ոս տի կա նութ յան 
գնդա պետ Ա րա Ֆի դան յա նի:

26 մա յի սի
Կա զա նում այ սօր գու մար ված` ԱՊՀ 

եւ ԵԱՏՄ վար չա պետ նե րի հա վա քին 
մաս նակ ցեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ-
յան ղե կա վար Կա րեն Կա րա պետ յա-
նը: Օ րա կար գում հա մա գոր ծութ յան 13 
փաս տաթղ թե րի նա խագ ծեր էին, ո րոնք 
առնչ վում էին խա ղաղ նպա տա կով ա տո-
մա յին է ներ գիա յի օգ տա գործ մա նը, կեղծ-
ված ար տադ րան քի տա րած ման դեմ 
պայ քա րին, մտա վոր սե փա կա նութ յան 
պաշտ պա նութ յա նը, ԱՊՀ տա րած քում 
բեռ նա փո խադ րում նե րի անվ տան գութ-
յան ա պա հով մա նը, տնտե սա կան դա տա-
րա նի աշ խա տան քին, կազ մա կերպ ված 
հան ցա վո րութ յան դեմ պայ քա րին եւ այլ 
խնդիր նե րի: Նիս տին վար չա պետ նե րից 
բա ցի, մաս նակ ցում էր Եվ րա սիա կան 

տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի կո լե գիա յի 
նա խա գահ, Հա յաս տա նի նախ կին վար-
չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նը:

28 մա յի սի
Տե ղի ու նե ցավ «Ավ րո րա» երկ րորդ 

մրցա նա կա բաշ խութ յու նը, ո րին մաս-
նակ ցե լու հա մար Հա յաս տան էին ժա-
մա նել մար դա սի րա կան մրցա նա կի 6 
հա վակ նորդ նե րը, ինչ պես նաեւ աշ խար-
հահռ չակ շան սոն յե Շարլ Ազ նա վու րը: 
«Ավ րո րա»-ի դափ նե կի րը Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յու նը վե րապ րած նե րի ա նու նից 
կստա նա 100 հա զար ԱՄՆ դո լար պար-
գեւ՝ շա րու նա կե լու իր գոր ծու նեութ յու-
նը, եւ 1 մի լիոն ԱՄՆ դո լար դրա մաշ-
նորհ, ո րը բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն 
կտա շա րու նա կե լու նվի րատ վութ յան 
շղթան՝ ա ջակ ցե լով ի րեն ո գեշն չած կազ-
մա կեր պութ յուն նե րին: Ընտ րող հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ նե րի քվեար կութ յան 
արդ յունք նե րով «Ավ րո րա» մրցա նա կի 
դափ նե կիր դար ձավ  բժիշկ, կա թո լիկ 
մի սիո ներ Թոմ Քա թի նան: Նա Սու դա նի 
պա տե րազ մա կան Նու բա յի լեռ նե րում 
միակ վի րա բույժն է, ով ի րա կա նաց րել 
է տա րե կան 1000 վի րա հա տութ յուն` 
սպա սար կե լով օ րա կան ա վե լի քան 400 
հի վան դի:

31 մա յի սի
ՀՀ վե ցե րորդ գու մար ման Ազ գա յին 

ժո ղովն ա վար տեց ե րեկ մեկ նար կած 
ար տա հերթ նիս տի աշ խա տանք նե րը: 
Խորհր դա րա նը երկ րորդ ըն թերց մամբ եւ 
ամ բող ջութ յամբ ըն դու նեց ար տա հերթ 
նիս տը նա խա ձեռ նո ղի՝ կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յաց րած` Հա յաս տա նի կա ռա վա-
րութ յան կա ռուց ված քի մա սին, Քնն չա-
կան կո մի տեի մա սին, Պե տա կան պաշ-
տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց վար ձատ-
րութ յան մա սին, Հե ռուս տա տե սութ յան եւ 
ռա դիո յի մա սին, Պե տա կան տուր քի մա-
սին օ րենք նե րում փո փո խութ յուն ներ ու 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին օ րի նագ-
ծե րը: Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա 
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Բաբ լո յա նը հայ տա րա րեց աշ խա տան քի 
ա վար տի մա սին, ա պա փո խան ցեց, որ 
նո րից հրա վիր վե լիք ար տա հերթ նիս տի 
մա սին կհա ղորդ վի լրա ցու ցիչ:

1 հու նի սի
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 

դա տա րանն այ սօր հեր թա կան ո րո շումն 
է կա յաց րել ընդ դեմ Հա յաս տա նի՝ պար-
տա վո րեց նե լու 15 հա զար եվ րո փոխ-
հա տու ցում վճա րել տու ժո ղին: Խոս քը 
2006 թվա կա նին ոս տի կան նե րի կրա-
կոց նե րից մա հա ցած Սեյ րան Այ վազ յա նի 
գոր ծին է վե րա բե րում։ Մա հա ցա ծի քույ-
րը՝ Սիլ վարդ Այ վազ յա նը, ո րը նաեւ տու-
ժո ղի ի րա վա հա ջորդն է, դի մել էր ՄԻԵԴ` 
պնդե լով, որ նա խաքն նա կան մար մի նը 
ա պօ րի նի կեր պով կար ճել է քրեա կան 
գոր ծը հան ցա կազ մի բա ցա կա յութ յան 
հիմ քով: Քն նե լով գոր ծը, ՄԻԵԴ-ը ո րո շել 
է, որ նա խաքն նա կան մար մի նը պատ-
շաճ ու բազ մա կող մա նի քննութ յուն չի 
կա տա րել` պար զե լու հա մար, արդ յոք 
ի րա վա չափ էին ոս տի կան նե րի գոր ծո-
ղութ յուն նե րը եւ, այս պի սով, խախտ վել է 
կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծը։

6 հու նի սի
Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի հա-

կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան զոր քե րի 
վար չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հու-
նի սի 6-8-ը Մոսկ վա յում մաս նակ ցե ցին 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան մի ջեւ Հա-
վա քա կան անվ տան գութ յան կով կաս յան 
տա րա ծաշր ջա նում հա կաօ դա յին պաշտ-
պա նութ յան միա վոր ված տա րա ծաշր-
ջա նա յին հա մա կարգ ստեղ ծե լու մա սին» 
հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի ի րա կա-
նաց ման ու կա նո նա կար գե րի մշակ ման 
աշ խա տան քա յին հան դիպ մա նը:

7 հու նի սի
Միաց յալ Նա հանգ նե րի Կոնգ րե սի 

Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տը միա ձայն՝ 
390 կողմ, 0 դեմ, ըն դու նեց թիվ 354 բա-

նա ձե ւը, ո րը «դա տա պար տում է մա յի սի 
16-ին Թուր քիա յի դես պա նի կե ցա վայ-
րի դի մաց խա ղաղ ցու ցա րար նե րի դեմ 
բռնութ յու նը եւ կոչ է ա նում մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել հե տա գա յում նման մի ջա դե-
պե րը կան խե լու հա մար»:

Բա նա ձե ւում նշվում է, որ «անվ տան-
գութ յան ցան կա ցած թուրք աշ խա տա-
կից, ով ուղ ղոր դել, ղե կա վա րել կամ մաս-
նակ ցել է թուր քա կան անվ տան գութ յան 
ու ժե րի կող մից խա ղաղ ցույ ցի ա պօ րի նի 
ճնշման գոր ծո ղութ յա նը, պետք է քրեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ-
վի, եւ պետք է դա տա կան գործ հա-
րուց վի նրա դեմ Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն»: Ինչ պես 
հայտ նի է, մա յի սի 16-ին Թուր քիա յի նա-
խա գահ Ռե ջեփ Էր դո ղա նի` ԱՄՆ այ ցի 
կա պակ ցութ յամբ մի խումբ ցու ցա րար-
ներ բո ղո քի ակ ցիա էին կազ մա կեր պել 
Վա շինգ տո նում Թուր քիա յի դես պա նա-
տան առ ջեւ։ Էր դո ղա նի թիկ նա պահ ներն 
ու ա ջա կից նե րը` ճեղ քե լով ոս տի կա նա-
կան պա տը, հար ձակ վել էին քուրդ եւ 
հայ ցու ցա րար նե րի վրա ու ծե ծի են թար-
կել նրանց։ 9 մարդ ստա ցել էր մարմ նա-
կան վնաս վածք ներ, եր կու մարդ ձեր բա-
կալ վել էր։

8 հու նի սի
Ս յու նի քի օ դա նա վա կա յա նում փորձ-

նա կան վայ րէջք կա տա րեց ա ռա ջին ինք-
նա թի ռը: Ա վե լի վաղ իր հար ցազ րույց նե-
րից մե կում Ս յու նի քի մարզ պետ Վա հե 
Հա կոբ յանն ա սել էր, որ աշ խա տանք ներ 
են տար վում Կա պա նի օ դա նա վա կա-
յա նի վե րա գոր ծարկ ման ուղ ղութ յամբ` 
նշե լով, որ դա մեծ աշ խու ժութ յուն կբե րի 
տա րա ծաշր ջան, կխթա նի ներդ րում նե-
րը:

9 հու նի սի
Հայ-ադր բե ջա նա կան պե տա կան սահ-

մա նին տի րող ի րա վի ճա կը, ադր բե ջա նա-
կան զի նու ժի կող մից հրա դա դա րի պայ-
մա նա կար գի խախտ ման դեպ քե րի վի-
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ճա կագ րութ յունն է ներ կա յաց վել ԵԱՀԿ 
պաշ տոն յա նե րին սահ մա նա գո տու հեր-
թա կան դի տար կու մից հե տո Տա վու շի 
մար զի Այ գե պար գյու ղում կա յա ցած ճե-
պազ րույ ցի ըն թաց քում: ԵԱՀԿ ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի ու շա դութ յու նը հրա վիր վել է 
հատ կա պես սահ մա նա մերձ գյու ղե րի եւ 
ճա նա պարհ նե րի ուղ ղութ յամբ ադր բե-
ջա նա կան զի նու ժի ար ձա կած կրա կոց-
նե րին: ԵԱՀԿ պաշ տոն յա նե րը նշել են, 
որ ներ կա յաց ված տվյալ նե րը կնե րա ռեն 
ի րենց զե կույց նե րում:

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

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

12 հու նի սի
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-

գահ նե րին, ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի 
անձ նա կան ներ կա յա ցուց չին եւ նրանց 
ու ղեկ ցող պաշ տոն յա նե րին ըն դու նել է 
նաեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ 
Բա կո Սա հակ յա նը՝ հա մա նա խա գահ նե-
րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րե լով Ադր բե-
ջա նի ա պա կա ռու ցո ղա կան քա ղա քա-
կա նութ յան, զի նա դա դա րի պայ մա նա-
կար գի խախ տում նե րի եւ մի ջազ գա յին 
նոր մե րի ու սկզբունք նե րի ոտ նա հար-
ման բազ մա թիվ փաս տե րի վրա: Սա-
հակ յա նը դրանք ո րա կել է որ պես հա կա-
մար տութ յան կար գա վոր ման հիմ նա կան 
խո չըն դոտ ներ եւ տա րա ծաշր ջա նում 
խա ղա ղութ յան ու կա յու նութ յան պահ-
պան ման լուրջ վտանգ ներ:

14 հու նի սի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա-

վե րով եր կօր յա պաշ տո նա կան այ ցով 
Հա յաս տան ժա մա նեց Տա ջիկս տա նի 
նա խա գահ Է մո մա լի Ռահ մո նը: Այ ցի 
շրջա նա կում նա խա տես ված են Տա ջիկս-
տա նի նա խա գա հի հան դի պում նե րը Հա-
յաս տա նի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ-
յան հետ, ինչ պես նաեւ մի շարք փաս-
տաթղ թե րի ստո րագ րում:

16 հու նի սի
Լե ւոն Ա րոն յա նը դար ձավ Նոր վե գիա-

յի Ս տա վեն գեր քա ղա քում ա վարտ ված 
Norway Chess 2017 մրցա շա րի հաղ թող։ 
Գերմր ցա շա րի վեր ջին՝ 9-րդ տու րում 
հա յաս տան ցի գրոս մայս տե րը ոչ-ո քի 
խա ղաց Միաց յալ Նա հանգ նե րը ներ կա-
յաց նող Ո ւես լի Սո յի հետ եւ հա վա քե լով 
6 միա վոր՝ 1 միա վո րով գե րա զան ցեց 
երկ րորդ տե ղը գրա ված՝ նույն պես ԱՄՆ 
ներ կա յա ցու ցիչ Հի կա րու Նա կա մու րա-
յին ու ռու սաս տան ցի Վ լա դի միր Կ րամ-
նի կին։ Հե ղի նա կա վոր մրցա շա րում 
Ա րոն յա նը հաղ թել է աշ խար հի ներ կա յիս 
չեմ պիոն նոր վե գա ցի Մագ նուս Կարլ-
սե նին, աշ խար հի փոխ չեմ պիոն Սեր գեյ 
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Կար յա կի նին ու աշ խար հի նախ կին չեմ-
պիոն Վ լա դի միր Կ րամ նի կին, մյուս 6 
հան դի պում ներն ա վար տել ոչ-ո քի։

19 հու նի սի
Հա յաս տա նի ԱԳ նա խա րար Էդ վարդ 

Նալ բանդ յա նը՝ ե լույթ ու նե նա լով Եվ րա-
միութ յան Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան 
նա խա րա րա կան հան դիպ մա նը, հայ տա-
րա րեց, որ ԵՄ- Հա յաս տան հա րա բե րութ-
յուն նե րում կան ո րոշ առ կախ հար ցեր, 
ո րոնց առն չութ յամբ պաշ տո նա կան Ե րե-
ւանն ակն կա լում է ԵՄ ան դամ-պե տութ-
յուն նե րի հստակ ա ջակ ցութ յու նը: ՀՀ 
արտ գործ նա խա րա րը հույս հայտ նեց, որ 
օ րա կար գում դրված Հա մա պար փակ եւ 
ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա-
ձայ նա գի րը կստո րագր վի գա լիք գա գա-
թա ժո ղո վի ըն թաց քում:

21 հու նի սի
Խորհր դա րա նը սկսել է քննար կել 

կա ռա վա րութ յան 2017-2022 թվա կան-
նե րի ծրա գի րը: Նա խօ րեին վար չա պետ 
Կա րեն Կա րա պետ յանն ա վե լի քան 100 
է ջա նոց ծրագ րի ման րա մաս նե րը ներ-
կա յաց րել էր ՀՀԿ ղե կա վար կազ մին եւ 
խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յան 
ան դամ նե րին։ « Կա ռա վա րութ յան ծրա-
գի րը բա վա կան ամ բի ցիոզ խնդիր ներ 
է դրել իր առ ջեւ: Մենք ֆիք սել ենք, թե 
ինչ նպա տա կի ենք ու զում հաս նել ե՛ւ 
տնտե սա կան ա ճի վե րա բեր յալ, ե՛ւ գոր-
ծազր կութ յան, ե՛ւ նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի, ե՛ւ ար տա հան ման ծա վալ նե-
րի, ինչ պես նաեւ հար կեր-ՀՆԱ հա րա-
բե րակ ցութ յան»,- լրագ րող նե րին ա սել է 
վար չա պե տը:




