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Թողարկման հարցազրույցը

Հայաստանը միջազգային նոր իրադրության պայմաններում

Հանդեսի հարցերին պատասխանում է
ՌԱՀՀԿ հետազոտությունների տնօրեն, քաղա
քագետ Մանվել Սարգսյանը
- Աշխարհում ծավալվող «ահաբեկչության
դեմ պայքարի» քաղաքականությունն ուժե
ղացնում է քաոսը մերձավորարեւելյան տարա
ծաշրջանում եւ Հայաստանի հարեւան երկրնե
րում: Մասնավորապես՝ Հայաստանի համար
դժվարլուծելի խնդիրներ է ստեղծում Ռուսաստան-Թուրքիա առճակատումը:
Մեկը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մյուսը՝ մեր գլխավոր սպառնա
լիքը: Որո՞նք են համաշխարհային քաղաքականության մեջ տեղի ունեցող
այդչափ մեծածավալ տեկտոնական տեղաշարժերի պատճառները եւ ինչպե՞ս
դրանք կարող են ազդել Հարավային Կովկասի երկրների անվտանգությանը:
- Արդեն վաղուց ոչ ոք չի թաքցնում, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազ
մի արդյունքներով ձեւավորված եւ կես դարի ընթացքում հարաբերականորեն
կայուն խաղաղության երաշխիքներ ապահովող աշխարհակարգը կորցրել է իր
արդյունավետությունը: Այդ խաղաղությունը պահպանող միջազգային իրավա
քաղաքական եւ ֆինանսատնտեսական հաստատությունները, ինչպես նաեւ ու
ժերի հավասարակշռման համակարգը կաթվածահար են լինում կամ փլուզվում
են: Կայունության աստիճանի նվազումը ներառում է ավելի ու ավելի մեծ ոլորտ
ներ եւ տարածքներ: Առաջին հերթին` վտանգի տակ են մնում փլուզվող արդի
աշխարհակարգի շրջանում առավել նշանակալի դեր ունեցող ինստիտուտները
եւ երկրները: Ամենեւին պատահական չէ, որ ծայրահեղ ճգնաժամային իրավի
ճակում են հայտնվել Ռուսաստանը եւ Թուրքիան. հենց այս երկրներն էին, որ
նախկինում զգալի դերակատարում ունեին ուժերի համաշխարհային հաշվեկշռի
համակարգում: Պատահական չէ նաեւ, որ հատկապես այդ երկրները «բախվե
ցին ճակատ ճակատի», երբ սկսեց ծավալվել աշխարհի վերակազմակերպման
քաղաքականությունը:
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Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ ռուս-թուրքական դիմակայությունը խթանել է
իսլամական աշխարհում, հետխորհրդային տարածքում, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի
շրջանակներում սկզբունքորեն նոր խնդիրների ի հայտ գալուն: Հենց այստեղ
պետք է ակնկալել առավել դրամատիկ փոփոխություններ: Բուն Ռուսաստանի
եւ Թուրքիայի ճակատագիրն ընդհանրապես դժվար է կանխատեսել: Նույնքան
մշուշոտ է երեւում Եվրամիության, ԵԱՀԿ-ի եւ միջազգային այլ կառույցների ճա
կատագիրը, որոնց արդյունավետությունը հիմնված էր որոշումն երի կայացման
կոնսենսուսային սկզբունքի վրա: Հարաբերական խաղաղության շրջափուլում
այդ սկզբունքն արգասավոր էր, ինչը չի կարելի ասել արմատական փոփոխութ
յունների շրջանում:
Ընդհանուր առմամբ` սա միայն «սառը պատերազմի» մնացուկների վերաց
ման գործընթացի սկիզբն է: ԱՄՆ նախագահի այցը Կուբա այդ իրողության
խորհրդանշական փաստն էր:
- Ստեղծված միջազգային նոր իրադրության պայմաններում կտրուկ աշ
խուժացել է հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման, մասնավորապես`
Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմահենակետի խնդիրը:
Շատերը կարծում են, որ Հայաստանում ռուս-թուրքական աճող դիմակա
յության պայմաններում այդ հենակետի առկայությունը մեծացնում է Հայաս
տանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգը: Դուք ի՞նչ եք մտածում այս
առումով:
- Ցավոք, արդեն ավանդույթ է դառնում աշխարհում տեղի ունեցող գործըն
թացները գնահատել «Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դիմակայության»
պրիզմայով: «Սառը պատերազմի» ժամանակաշրջանից մնացած գնահատման
այդ սանդղակը խիստ աղավաղում է քաղաքական իրողությունները եւ թույլ չի
տալիս հասկանալ միջազգային նոր գործընթացների էությունը: Մասնավորա
պես` ամբողջովին առասպելականացված են արդի պայմաններում Հայաստանի
ռազմավարական դաշնակցի՝ Ռուսաստանի նոր դերի գնահատականները: Ըստ
այդմ, հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ, մասնավորապես, Հայաստանի
ռուսական ռազմահենակետի մասին ողջամիտ զրույց վարելը բավական դժվար
է: Այնուամեն
 այնիվ, որոշակիորեն հնարավոր է տարբերակել եւ բանական գնա
հատական տալ Հայաստանի անվտանգության խնդրի որոշ դիտանկյուններին:
Այնպես է ստացվել, որ ռազմավարական դաշնակցության հայ-ռուսական հա
րաբերությունները 1991 թվականից կազմավորվել են մի գծապատկերով, որ
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տեղ Հայաստանի ռուսական հենակետին առանցքային դեր է հատկացվել: Անվ
տանգության ապահովման նմանատիպ գծապատկերի ձեւավորման ժամանակ
դժվար թե որեւէ մեկը հաշվի է առել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ լայնա
ծավալ դիմակայության ծագման հնարավորությունը: Ըստ այդմ, Հայաստանի
իրավունքները չեն բանակցվել այդօրինակ ճգնաժամային իրադրությունների
համար: Այսօր ակնհայտ է, որ Հայաստանի սուվերեն ընտրության հնարավո
րությունները կտրուկ նվազել են. Հայաստանն ակամա ներգրավվում է Ռուսաս
տանի մերձավորարեւելյան քաղաքականության մեջ: Առկա է Հայաստանի տա
րածքն այլոց հակամարտության համար ռազմական թատերաբեմի վերածելու
սպառնալիք: Այսինքն, անվտանգության երաշխավորից ռուսական կայանը վե
րափոխվել է Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներից մեկի:
Կարծում եմ՝ նկարագրված իրավիճակը մի նոր մարտահրավեր է Հայաստա
նի համար: Սուվերեն իրավունքների վերականգնման ուղեգիծն այլընտրանք
չունի: Հայաստանի դիրքորոշումը՝ կապված ռուսական ռազմակայանի գործառ
նության պայմանների հետ, պետք է կոշտացնել:
- Հայաստանը 2016 թվականը թեւակոխեց փոփոխված Սահմանադրութ
յամբ եւ նոր Ընտրական օրենսգրքի ընդունման ծրագրով: Ինչպիսի՞ք են այդ
նախաձեռնությունների հրատապությունն ու նպատակահարմարությունը:
- Շատ քաղաքական ուժեր եւ քաղաքագետներ ձեր ասած ձեռնարկումն երը
պայմանավորում են այն իրավիճակով, որ սպառվում է երկրի գործող նախա
գահի լիազորությունների ժամկետը: Նմանատիպ բանի մենք ականատես ենք
եղել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի օրոք: Ե´վ այն
ժամանակ, ե´ւ այժմ նախագահների շարժառիթները կապված էին երկրի իրա
վաքաղաքական համակարգն իրենց հեռանկարային քաղաքական ծրագրերին
հարմարեցնելու ցանկության հետ: Հայաստանի քաղաքական համակարգի յու
րահատկությունն այնպիսին է, որ իշխող ուժերը անընդհատ փնտրում են նոր
ձեւեր իրենց դիրքերը պետական կառավարման համակարգում պահպանելու
համար: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, եթե երկրում կաթվածահար վիճակում է
ազատ ընտրությունների մեխանիզմը, իսկ կառավարման համակարգը երկար
ժամանակ է՝ ինչ ձեւավորվում է ազդեցության ոլորտների բաժանման հարցում
խոշոր սեփականատերերի միջեւ կայացող գործարքների հիման վրա: Լիովին
արդարացի կերպով այդ համակարգն անվանում են քրեաօլիգարխիկ, որը փո
խարինում է սահմանադրական կարգին:
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Անշուշտ, նորություն եւս կա ընթացիկ ձեռնարկներում: Սահմանադրությու
նը եւ Ընտրական օրենսգիրքը ոչ միայն օրինականացնում են առկա հակասահ
մանադրական կարգը, այլեւ նոր կանոններ են ներմուծում երկրի քաղաքական
կյանքում: Կարելի է ասել, որ այս պահին քրեական օլիգարխիան անցնում է
նոմենկլատուրային-օլիգարխիկ կարգի փուլ: Այժմ արդեն քաղաքական կյանքը
կանոնակարգում է ոչ թե ազդեցության ոլորտների բաժանման մասին ստվերա
յին կոլեկտիվ պայմանագիրը, այլ ամբողջ քաղաքական դասին պարտադրվող՝
նախապես նորմավորված կարգավիճակների սահմանումը: Միաժամանակ բո
լոր քաղաքական իրավունքները տրված են կուսակցություններին, իսկ կարգա
վիճակների բաշխումը տեղի կունենա բնավ ոչ ազատ ընտրությունների միջո
ցով: Պատահական չէ, որ երկրում կուսակցական շինարարության եռուզեռ է
նկատվում. բոլորը պատրաստվում են նոր քաղաքական նոմենկլատուրայի դերի
համար: Հիմն ական քննարկվող գաղափարը դառնում է կեղծվող ընտրություն
ներում մասնակցության իմաստի կուսակցական փաստարկումը: Բոլորը պնդում
են, որ իշխող ուժը պատրաստվում է ընտրությունների կեղծմանը, եւ բոլորը
պաշտպանում են այդ ընտրություններին մասնակցելու նպատակահարմարութ
յունն ու իրենց իրավունքը:
- Եվ ինչպիսի՞ն են երկրի քաղաքական դասի այդօրինակ գործունեության
հեռանկարները:
- Հանրային բանավեճերում նկատելի է, որ տեղի ունեցողի ճիշտ ըմբռնում կա:
Երկրի քաղաքացիները տեսնում են, որ իրենց ավելի ու ավելի են հեռացնում քա
ղաքական կյանքի վրա ազդելու հնարավորություններից: Իրենց` որպես ընդդի
մադիր դիրքավորող ուժերի, գործունեությունը պակաս քննադատության չի են
թարկվում, քան` իշխող ՀՀԿ-ինը: Նույնիսկ կուսակցություններին ու քաղաքացի
ներին ուղղված առաջարկ է հնչում՝ չմասնակցել ընտրություններին, քանի դեռ չեն
ստեղծվել ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման երաշխիքներ: Հասա
րակությունն ավելի հասուն է դառնում: Այսինքն` երկրում փոխվում է քաղաքա
կան դիսկուրսի բնույթը: Սա հույս է ներշնչում, որ քաղաքական պայքարի բնույթը
եւս որակապես կարող է փոխվել: Հայաստանը ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին երկիրն է,
որը բախվում է նման իրավիճակի: Շատ ժողովուրդներ են կարողացել հաղթահա
րել լճացման այդպիսի իրավիճակներն ու իրենց երկրներում արմատավորել սահ
մանադրական կարգը: Առավել եւս, որ արտաքին սպառնալիքների աճը խթանում
է Հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջացման հրամայականը:
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ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն

ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն
ԳՈՀԱՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Քաղաքական մեկնաբան

2014 թվականը Հայաստանի համար կարեւոր
վեց նշանակալի մի իրադարձությամբ, որը դեռ
շատ երկար կկանխորոշի մեր ապագան ոչ միայն
տնտեսական, այլեւ քաղաքական-աշխարհաքա
ղաքական եւ, եթե կուզեք, քաղաքակրթական
զարգացումն երի հարթությունում: Հենց 2014-ի
հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետութ
յունը պաշտոնապես անդամագրվեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան
Նազարբաեւի հղացմամբ եւ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործնական
ջանքերով կազմավորված Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ): Ի
սկզբանե կասկածելի արդյունավետությամբ մի կառույց, որ Մաքսային միութ
յան տեսքով ստեղծվել էր ընդամենը հեշտացնելու Ղազախստանի, Բելառու
սի եւ Ռուսաստանի առեւտրաշրջանառության հետ կապված օրենսդրական
խնդիրներն ու դրանց հետ կապված այլ հարցեր:
Կոնկրետ Հայաստանի պարագայում այդ ճանապարհը նաեւ բավական քար
քարոտ էր. նախ՝ այն պատճառով, որ 2013-ին մեր կառավարությունը մտադիր
էր Գործընկերության համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, եւ թե՛
դրսում, թե՛ ներսում մինչեւ վերջ պարզ չէր ընդամենը մի գիշերվա ընթացքում
պետության կողմից ձեռնարկված ուղեգծի կտրուկ փոփոխությունը: Բացի դրա
նից, ակնհայտորեն այստեղ ներգրավված պետությունները շրջափակման օղա
կում գտնվող Հայաստանը տնտեսական առումով դիտարկում էին որպես «աղ
քատ ազգական», իսկ ռազմաքաղաքական առումով՝ խնդրահարույց, հաճախ էլ
հակադիր շահեր հետապնդող ռուսական ֆորպոստ, որն ուղղակի սարսափում է
Կրեմլի քաղաքական օժանդակության կորստից ու դրա հետեւանքներից:
Պակաս կարեւոր չէր նաեւ հարցի, այսպես կոչված, քաղաքակրթական «գինը».
ցավոք, հատկապես վերջին քսանամյակի ընթացքում Հայաստանի իշխանութ
յուններն այդպես էլ ի վիճակի չեղան կառուցել անշրջելի ժողովրդավարությամբ
արեւմտյան մոդելի պետություն, մսխեցին այն ամբողջ կապիտալը, որ կարող էր
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ծառայեցվել երկրի ինքնիշխանության պահպանմանը, եւ բնական է, որ այդպես
էլ չգիտակցված հայաստակենտրոնությունն ինչ-որ պահի պիտի զոհ գնար գու
միլյովյան «եվրասիական սուպերէթնիկականությանը», որից, իբր, սարսափում
է «սլավոնաֆոբ» աշխարհը, եւ դուգինա-պուտինյան եվրասիականությանը, որը
ոչ այլ ինչ է, քան «ռուսական ավանդական տարածքների տոտալ վերահսկում»1:
Հետաքրքիրը, սակայն, այն է, որ այս ողջ գործընթացը, այնուամեն
 այնիվ, ծա
վալվեց Ռուսաստանի համար երբեւէ արձանագրված ամենահզոր ձախողումն ե
րի խորապատկերին: Եվ եթե դիտարկենք բոլոր այն նպատակները, որ դրված
էին եվրասիականության կառուցման հիմքում, միանշանակ պիտի արձանագ
րենք, որ դեռ չծնված՝ ԵԱՏՄ-նայդպես էլ «կաղ բադիկ» մնաց հատկապես սահ
մանակից, բայց Եվրամիության ներսում հանգրվան գտած թշնամական Ուկրաի
նայի եւ Վրաստանի կորստով, այդպես էլ դեպի ԵԱՏՄ չկողմն որոշված Ադրբե
ջանով, բալթյան երկրների՝ արեւմտյան ճակատում ձեւավորած քաոսով, որոնք
իրենց հերթին առաջացան Կրեմլի պատկերացումն երին հակադիր ինտեգրա
ցիոն ծրագրերում՝ հայտնվելով «եվրո»-ի գոտում եւ ՆԱՏՕ-ի շեմին:
Նույն պատկերն էր նաեւ հայացքը դարձյալ Բրյուսելին հառած Մոլդովայի
պարագայում, իսկ արեւելքում «մնացած» հայտնի միջինասիական երկրներն
ահա չունեին ռուսական «գրանդիոզ» պլանների համար անհրաժեշտ՝ օվկիանո
սով ձգվող առեւտրային հաղորդակցական ուղիներ, Ղազախստանի նման ինք
նաբավ չէին, իսկ անվտանգության հարցերում Հայաստանից ոչ պակաս խնդրա
հարույց էին Ռուսաստանի համար: Հենց միայն այն փաստը, որ Տաջիկստանից
եւ Ղրղզստանից ՌԴ-ում գործող աշխատանքային միգրանտներն այսօր էլ երկրի
չափահաս բնակչության 30 տոկոսն են կազմում, իսկ ՀՆԱ-ի մոտ 28 տոկոսն այդ
երկրներում ձեւավորվում է դարձյալ ռուսական կապիտալի օգնությամբ, ինքնին
խոսուն հանգամանք է:
Քարերը հավաքելու ժամանակը, կամ՝ ինչ տվեց ԵԱՏՄ-նանդամ երկրներին
2014-ի վերջին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գոհունակությամբ հայտա
րարեց, որ ԵԱՏՄ-ի ներսում ապրանքաշրջանառությունն ավելացել է շուրջ 50
տոկոսով՝ այն դեպքում, երբ դրան նախորդած տարում այդ ցուցանիշն ընդա
մենը 2,5 տոկոս էր կազմում: Հետագայում, սակայն, պարզ դարձավ, որ այս ու
րախությունը երկար չէր տեւելու, քանի որ միջազգային հանրության կարծիքով՝
Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անեքսիայի եւ դրան հետեւած պատժամիջոցների,
էներգակիրների գների անկման, ռուսական ռուբլու ահռելի չափով արժեզրկման
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եւ, առհասարակ, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացման արդյուն
քում հնարավոր բոլոր ցուցանիշները հասնելու էին իրենց պատմական նվազա
գույնին:
Դիտարկենք կոնկրետ Հայաստանի պարագան. 2015թ. տնտեսական ակտի
վության ցուցանիշը (ՏԱՑ) հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կազմել է 102,9 տոկոս:
ՏԱՑ-ի աճին նպաստել են ՀՀ բոլոր հիմն ական ոլորտները, բացառությամբ շինա
րարության ու առեւտրի շրջանառության, որորոնք նվազել են համապատասխա
նաբար 3,1 եւ 7,1 տոկոսով:
Փորձագետները եզրակացնում են, որ առեւտրի ցուցանիշի նվազումը բա
ցատրվում է 4 հիմն ական գործոններով՝ բնակչության միգրացիա, գնողունա
կության անկում՝ պայմանավորված ընդհանրապես արտաքին տրանսֆերտնե
րի (37,2 տոկոս) եւ մասնավորապես՝ ՌԴ-ից ստացվող տրանսֆերտների 43,4
տոկոս կրճատմամբ, բնակչության աղքատության շուրջ 60 տոկոս մակարդա
կով, ՓՄՁ եւ միկրո ձեռնարկությունների համար անհավասար մրցակցության
պայմաններով, ներդրումն երի բացակայությամբ2:
Այսպիսով՝ տնտեսական ակտիվությունը երկրում գրանցվել է հիմն ականում
հանքարդյունաբերության շնորհիվ (շուրջ 47 տոկոս, իսկ արդյունաբերության
մեջ ունեցած կշռով՝ 21 տոկոս), ինչը բացարձակապես որեւէ առնչություն չունի
ԵԱՏՄ-ի հետ, որովհետեւ ոլորտում առկա հաջողություններն ու անհաջողութ
յունները հիմն ականում պայմանավորվում են միջազգային սակագներով, որի
հետ ԵԱՏՄ երկրները նույնպես հաշվի են նստում:
ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ «արձանագրված հաջողությունների» հետ որեւէ աղերս չու
նի նաեւ «էլեկտրաէներգիա, գազի մատակարարում, ջրամատակարարում, կո
յուղի եւ թափոնների կառավարում, վերամշակում» ճյուղերում արձանագրված՝
4,5-10,4 տոկոս աճը: Բայց ահա արտահանման 4,7 տոկոս կրճատումն ուղղակի
արձանագրված կոնկրետ ձախողման հետեւանք է:
Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ դեպի ԱՊՀ երկրներ արտահանումը նվազել է մոտ
27 տոկոսով՝ Եվրամիության երկրների 5,8 տոկոսի դիմաց: Բայց ամենախոսուն
փաստն այն է, որ ԱՊՀ երկրների ցանկում դեպի ԵԱՏՄ-ական ՌԴ արտահանու
մը նվազել է 28,1 տոկոսով, Բելառուս՝ 41,9, իսկ Ղազախստան՝ 30,1 տոկոսով:
Ընդ որում, ցավալի է հատկապես այն հանգամանքը, որ արտահանման կա
ռուցվածքում ամենամեծ նվազումը դրսեւորվել է այն ապրանքների պարագա
յում, որոնք ամենաշատն էին փառաբանվում մեզանում՝ որպես մրցակցային եւ
նոր տարածքներ գրավելու ընդունակ ապրանքեր: Նկատի ունենք ալկոհոլային
խմիչքները, պահածոները, չորամիրգը, միրգը, բանջարեղենը եւ հյութերը:
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Տարօրինակ պետք է դիտարկել եւ այն, որ իրավիճակն ամեն
 եւին չի շտկվում
նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խո
ցումից հետո Ռուսաստանն արգելեց թուրքական ապրանքների՝ մասնավորա
պես մրգի, բանջարեղենի ներմուծումն իր երկիր:
Ի դեպ, նույն պատկերն ունենք նաեւ ներկրման դեպքում, որի ծավալները
2015թ. հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում նվազել են 26,2 տոկոսով:
Ճիշտ է, նվազումն առավել նկատելի է եղել Չինաստանի, Իրանի, Թուրքիայի եւ
ԱՄՆ-ի պարագայում, բայց, միեւնույն է, ԵԱՏՄ երկրներից համարյա 13 տոկոս
ներմուծման նվազումը նույնպես որեւէ լավ բան չի ասում առհասարակ աշխույժ
ապրանքաշրջանառության մասին: Հատկապես, որ կրճատված ծավալները չեն
փոխարինվել տեղական արտադրանքով:
Այսպիսով, այն հիմն ական խնդիրները, որոնք առկա են Հայաստանում՝
ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո ընկած ժամանակահատվածում, հետեւյալն են.
ՀՀ արտաքին առեւտրի ծավալների նվազում հատկապես ԵԱՏՄ անդամ երկր
ների հետ, աշխատանքային միգրանտների եւ տրանսֆերտների քանակի նվա
զում, ինչն իր հերթին հավելյալ սոցիալական լարում է առաջացնում երկրի ներ
սում, գործազրկության եւ աղքատության ավելացում, արտագաղթի աճ, գնաճ
եւ մշտական ճնշում ազգային արժույթի վրա:
Պակաս ցավալի չէին նաեւ քաղաքական գործընթացները, որոնք ինչ-որ առու
մով դարձյալ ծավալվեցին ԵԱՏՄ տարածքին հատուկ ավտորիտար տրամաբա
նության շրջանակներում: Ամբողջ այս ընթացքում իշխանությունները ոչ միայն
շարունակեցին քաղաքական դաշտն ամայացնելու եւ ընդդիմությանը վերջնա
կանապես հնարավոր բոլոր ռեսուրսներից զրկելու գործելաոճը, այլեւ, ելնելով
իշխանությունն ամեն գնով պահպանելու հրամայականից, արժեզրկեցին բոլոր
այն բարձրագոչ նպատակները, որոնք ազդարարվել ու դրվել էին սահմանադրա
կան փոփոխությունների հիմքում:
Եթե որպես չափից ավելի արտառոց իրողություն՝ մի կողմ թողնենք 2009-ի
ընտրություններն ու Մարտի 1-ի միջադեպը, թերեւս, վերջին սահմանադրական
հանրաքվեն ամենախոցելին էր թե՛ ընտրացուցակների անճշտության, թե՛ ար
ձանագրված արդյունքների, թե՛ ամրագրված խախտումն երի ու դրանց հրապա
րակայնացման եւ թե՛ առաջիկա զարգացումն երի ուղղությունները ցուցադրելու
տեսանկյունից:
Դժբախտաբար, այս պահին որեւէ երաշխիք չկա, որ գոնե գալիք խորհրդարա
նական ընտրությունները փոքր-ինչ այլ՝ դրական փորձառությամբ կհարստաց
նեն մեր հանրությանը: Ինչ վերաբերում է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին՝
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ակնհայտ է, որ իշխանությունների միակ հույսը, ինչպես ԵԱՏՄ անդամ մնացած
երկրներում, ռուսական տնտեսության հնարավոր առողջացման (այդպիսի կան
խատեսումն եր էլ կան, ի դեպ՝ միջազգային արժութային հիմն ադրամի կողմից)
հետ կապված տնտեսական աշխուժությունն ու առաջիկայում չբացառվող սո
ցիալական ցնցումն երի արմատական բացառումն է:
Այդպիսին, օրինակ, կարող են դառնալ ապրիլի 1-ին ավարտվող հայ-ռուսա
կան համաձայնությունն ու գազի սակագնի բարձրացումը: Ճիշտ է, չի բացառ
վում, որ դարձյալ որեւէ զիջման կամ կառավարության պահուստային միջոցնե
րի հաշվին, գաղտնի կոմպենսացիայի գնով Սերժ Սարգսյանին հաջողվի մինչեւ
խորհրդարանական ընտրությունների ավարտը գազի սակագինն անփոփոխ
թողնել, բայց ոչ ոք նաեւ չի կարող երաշխավորել ոչ միայն ռուսական կողմի հետ
բանակցությունների հաջող ավարտ, այլեւ հերթական ձախողված ու անկազմա
կերպ «Էլեկտրիկ Երեւան»:
Բայց վերադառնանք այս տարիներին ԵԱՏՄ ներսում ծավալված տնտեսա
կան գործընթացներին եւ փաստենք, որ 2015 թվականն իսկական մղձավանջ
էր, օրինակ, նաեւ Ղազախստանի համար:
Եթե նախորդ տարվա հունվար-հունիս ամիսների դրությամբ երկրի համա
խառն ներքին արդյունքը կազմել էր 212,2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ապա 2015-ի
հունվար-մարտ ամիսներին այդ ցուցանիշը կազմեց ընդամեն
 ը 44,2 միլիարդ:
Ճիշտ է, պակասում են վերջին չորս ամիսների տվյալները, բայց հազիվ թե դրանք
էական փոփոխություն մտցրած լինեն ներկայացվող ցուցանիշներում3:
Արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, ներդրումն եր՝ բոլոր հիմն ական
ոլորտներում, ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո, ահռելի անկում արձանագրվեց,
իսկ ղազախական թենգեն արժեզրկվեց ավելի քան երկուսուկես անգամ: Արտա
հանումը 79,8 միլիարդ դոլարից հասավ մինչեւ 19,8 միլիարդի, ներմուծումը 41,2
միլիարդից՝ 12,8 միլիարդի: Ապրանքաշրջանառությունն, այսպիսով, կրճատվեց
ոչ միայն հիմն ական գործընկերների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Գերմանիա
յի, այլեւ այդ շրջանում իր իսկ նախագահությամբ գործող ԵԱՏՄ երկրների հետ:
2015-ին, օրինակ, ԵԱՏՄ երկրների հետ ապրանքաշրջանառությունը նվազեց
27 տոկոսով. արտահանումը անկում ապրեց 30,7, իսկ ներմուծումը՝ 26,3 տոկո
սով: Ղազախստանն, իհարկե, փորձեց Բելառուսի հետ միասին բեկում արձա
նագրել իրավիճակում եւ, օգտվելով Մոսկվայի դեմ միջազգային տնտեսական
պատժամիջոցներից, իսկ Թուրքիայի պարագայում՝ ռուսական պատժամիջոց
ներից, վերաարտահանում կազմակերպել Ռուսաստան, սակայն լուրջ դիմադ
րության հանդիպեց. Կրեմլում հայտարարեցին, թե հատկապես գործընկերները
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պիտի ազնիվ լինեն եւ իրենց թույլ չտան նույն կառույցում գործող մեկ այլ անդա
մի հաշվին օգուտներ քաղել4:
Ի պատասխան՝ սեպտեմբերի 29-ին Նազարբաեւի հրամանով բռնարգելք
մտցվեց ռուսական որոշ ապրանքների նկատմամբ՝ ավտոմեք
 ենաներ, մարտ
կոցներ, թռչնամիս, կաթնամթերք, հավկիթ, ալյուր, հրուշակեղեն եւ այլն5: Ընդ
որում, ղազախական կողմն իր դեմարշը պայմանավորեց, իբր, ներքին արտադ
րողի հուսահատ խնդրանքով, որը չի կարողանում նույնիսկ երկրի ներսում մրցել
առավել էժան ռուսական ապրանքների դեմ եւ անկարող է վերաարտահանման
միջոցով փոխհատուցել կրած լրջագույն վնասները:
Հաջորդիվ իրականացվող քայլերից արդեն ակնհայտ է դառնում, որ ԵԱՏՄ-ն
այլեւս ոչ թե զարգացման լուրջ հնարավորություն, այլ հավելյալ բեռ է դիտարկ
վում Ղազախստանի համար: Նազարբաեւը սկսեց երկրում տնտեսական ակ
տիվությունն աշխուժացնելու համար Ռուսաստանին շրջանցող հաղորդակցա
յին ուղիներ որոնել, ինչին, բնականաբար, Կրեմլում խանդով էին վերաբերվում,
որովհետեւ ոչ միայն Ղազախստանն էր որոշակիորեն դուրս մնում վերահսկո
ղությունից, կամ Ռուսաստանն էր շրջանցվում, այլեւ Ուկրաինան էր բավական
ազդեցիկ դերակատարմամբ մեջտեղ գալիս:
Խոսքը Տրանսկասպյան երթուղու (TMTM) մասին է, որի աշխուժացման հա
մար 2015թ. հունվարի 14-ին Ադբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ուկրաինա
յի նախագահները Բաքվում համաձայնագիր ստորագրեցին:
Այն ենթադրում էր ազատ ապրանքաշրջանառության հնարավորություն՝ բա
վական շահեկան սակագներով, եւ մի կողմից՝ Ուկրաինային, մյուս կողմից՝ Չի
նաստանին, Ղազախստանի միջոցով կապում էր Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուր
քիայի եւ, բնականաբար, Եվրոպայի հետ:
Ռուսական տեսանկյունից այս ամենն իրեն լուսանցք մղելու՝ լավ քողարկված
ծրագիր էր, իսկ երբ նաեւ ակնհայտ դարձավ, որ մասնակիցները համաձայնութ
յան են եկել նաեւ չինական Mishgeng Logistics պետական ընկերության հետ,
իրավիճակն ավելի լրջացավ:
Չինաստանի պարագան պարզ է. այդ երկիրը մշտապես վերոնշյալ երթուղին
դիտարկել է որպես Մետաքսի ճանապարհի շրջանակներում գործող հաղորդակ
ցային ուղիների եւ իրեն ռուսների հետ կապող անդրսիբիրյան ծանրաբեռնված
մայրուղու այլընտրանք: Նաեւ՝ Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Կենտրոնական Ասիայի
եւ Հարավային Կովկասի երկրների հետ առեւտրի արտակարգ հարթակ:
Դժվար չէր հասկանալ նաեւ մնացած երկրների եւ, հատկապես, Բաքվի շա
հը, որը միայն բեռնափոխադրումն երից հավելյալ մեկ միլիարդ դոլար կունենար:
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Հանգամանք, որ ուղիղ հակառակ էր ռուսական շահերին, եւ որքան էլ Նազար
բաեւը բացատրեր, թե նախագիծը բնավ Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկված քայլ
չէ, թե Ուկրաինան ամենաշատը կարող է մի ամսվա մեջ ութ անգամ եւ սահմա
նափակ քանակով բեռներ տեղափոխել այդ երթուղով, ակնհայտ է, որ, առաջին՝
ռուսներն այստեղ տագնապելու եւ Նազարբաեւին վերահսկելու լուրջ առիթ ու
նեն6, եւ երկրորդ՝ նոր երթուղու բանուկ դառնալն ընդամենը ժամանակի հարց է:
Ի դեպ, ղազախական կողմը այս պահին էլ արագորեն ավելացնում է Աքթաու
նավահանգստի հնարավորությունները՝ որպես հինգերորդ խաղացող ներգրա
վելով Թուրքմենիային, որն էլ արդիականացնում է նախկին Կրասնովոդսկի նե
րուժը՝ ենթադրաբար նաեւ էներգետիկ նախագծեր կյանքի կոչելու եւ Բաքու-Ջեյ
հանին միանալու համար:
Կրեմլում, այսինքն, կասկածում են, թե այսօրինակ քաղաքականությունը ոչ
միայն տարածաշրջանում ամրապնդում է իր հետ ներկայումս համարյա պատե
րազմական դրության մեջ եղող Թուրքիայի դերակատարությունը` միջինասիա
կան երկրներին ու Ադրբեջանին հանելով ռուսական ազդեցության գոտուց, այլեւ
խորացնում է իր մեկուսացումը: Այդ թվում՝ Արեւելք-Արեւմուտք նոր, այսպես կոչ
ված՝ «Մուլտիմոդալ միջանցքի» ստեղծմամբ:
Անշուշտ, այս դեպքում եւս ճշմարիտ է «ամեն նոր բան լավ մոռացված հինն է»
պնդումը, որովհետեւ Արեւելք-Արեւմուտք (West$East) նախագիծը կարծես նույ
նանում է Եվրոպան Կովկասին ու Ասիային միացնող հին ու բարի TRASECA
ծրագրին: Բայց այն Ռուսաստանի եւ, ուրեմն, ԵԱՏՄ-ի համար վտանգավոր է
դառնում հենց միայն այն պատճառով, որ այս անգամ նույնիսկ դաշնակից Իրանն
է ինտեգրվում հակառուսական ծրագրերում եւ, բացի դրանից, այդ նախագիծը
հովանավորվում է ոչ ավել, ոչ պակաս՝ ՄԱԿ-ի կողմից:
Անցած տարի դեկտեմբերին ՄԱԿ-ն այդ առնչությամբ նույնիսկ հատուկ բա
նաձեւ ընդունեց, որն արժանացավ շուրջ 85 երկրների հավանությանը, իսկ ար
դեն այս տարվա մարտի 1-ին Թուրքմենիայում կայացավ հիշյալ նախագծի ան
դամ երկրների՝ Թուրքմենիայի, Ղազախստանի, Ադբեջանի, Իրանի եւ Վրաստա
նի ներկայացուցիչների ընդլայնված կազմով հանդիպումը7:
Նազարբաեւի կողմից աշխատեցվող եւ ռուսական շահերի դեմ գործող լրա
ցուցիչ լծակ է համարվում նաեւ Չինաստանը, որն ահռելի մասնակցություն ունի
ղազախական տնտեսության մեջ: Եվ փորձագետների շրջանում նման մի պնդում
կա, թե հենց Չինաստանի ներկայությունը որոշակիորեն չեզոքացնելու կամ
տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու նպատակով ժամանակին Նազարբաեւը
Պուտինին հուշեց կյանքի կոչել ռուսական մտքում մշտապես ապրող եվրասիա
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կանության գաղափարն ու Ղազախստան-Ռուսաստան-Բելառուս առանցքի գո
յության իրավունքը: Սակայն, ելնելով ներկա իրավիճակից եւ առկա մարտահ
րավերներից, հնարավոր է, որ այս պահին երկրում իշխող տրամադրությունն
այնպիսին է, թե Ռուսաստանը կարող է ավելի վտանգավոր լինել Ղազախստանի
համար, քան՝ Չինաստանը:
Ակնհայտ է նաեւ, որ Նազարբաեւի սրտով չէ Պուտինի՝ չափից ավելի առաջ
խաղացումը դեպի անդամ երկրներ: Միասնական արժույթ, միասնական բանկ,
այսպես ասած՝ վերպետական խորհրդարան եւ այլ վերպետական կառույցներ,
բացարձակ միասնական օրենսդրական դաշտի ձեւավորում. այս ամենն արդեն
մեկ ընդհանուր պետության, կամ եթե կուզեք՝ դաշնության ձեւաչափ է հիշեցնում
եւ պետությունների ինքնիշխանությունն է կասկածի տակ առնում:
Փաստ է նաեւ, որ այս պահին Նազարբաեւը պարզապես «սուր ածելիների
վրայով է քայլում», որովհետեւ Ղրղզստանի եւ Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ կազմում
լինելը, խանգարում է նրան ու Բելառուսի նախագահին՝ անհրաժեշտ պահին
վետո դնել Պուտինին ցանկալի որոշումն երի վրա եւ առավել հաջողությամբ հե
տապնդել սեփական երկրների շահերը:
Ուշադիր աչքը կնկատի, որ հենց սրանով էին պայմանավորված անցած տար
վա արտահերթ նախագահական, իսկ այժմ՝ մաջիլիսի արտահերթ ընտրութ
յունները, որում բոլոր ռուսամետ թեկնածուներն ուղղակի չեզոքացված են, եւ
Կրեմլն այլեւս որեւէ շանս չունի Ղազախստանում որեւէ մեկի հետ անջատողա
կան գործարքի գնալու: Բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները կասեցված են,
կոմկուսը՝ նույնպես, ռուսական ալիքները չեն հեռարձակվում, որպես ռուսական
գործակալներ ձերբակալվում են գործարարներ (օրինակ՝ Տոխտար Տուլեշե
ւը եւ այլք), բայց որպեսզի այս ամեն
 ը վերջնականապես չզայրացնի Սիրիայում
իր մկանները ցուցադրած Ռուսաստանին, Նազարբաեւը փորձում է սիրաշահել
Կրեմլին: Բոլորովին վերջերս նա դարձյալ հայտ է ներկայացրել՝ ոչ միայն հար
թելու ռուս-թուրքական թնջուկը, այլեւ ամեն կերպ Թուրքիային ներգրավելու
ԵԱՏՄ՝ սկիզբ դնելով այս անգամ էլ նոր տարածաշրջանային ինտեգրման8:
Բնականաբար, եթե այս ծրագրերն իրականություն դառնան՝ դժվար չէ են
թադրել, թե որքանով այդ կառույցը կարող է սպասարկել մեր պետական շահը:
Խնդիր, որում ղրղզներն, օրինակ, կարծես թե ավելի հաջողակ են: Համենայն
դեպս, այդ երկրում համոզված են, որ ավելի լավ է ապրել ԵԱՏՄ-ի հետ, քան՝
առանց նրա:
Ի դեպ, 2015-ի օգոստոսի 6-ին անդամակցելով ԵԱՏՄ-ին, Ղրղզստանն, այս
պես ասած, չորս հիմն ական ազատությունների էր ձգտում այդ կառույցի ներ
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սում՝ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի ազատ շրջանառություն եւ
քաղաքացիների կամ աշխատանքային միգրանտների ազատ տեղաշարժ:
Եվ եթե գոնե վերջին կետում երկիրը հաջողել է, քանի որ, ըստ Դաշնային միգ
րացիոն ծառայության, 2015-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ՌԴ-ում աշխատում են
մոտ կես միլիոն ղրղզներ, որոնք ապահովում են իրենց երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 32
տոկոսը (թեպետ տրանսֆերտները նվազել են 28 տոկոսով), չնայած այս ընթաց
քում Ռուսաստանը Ղրղզստանին 185 մլն դոլար բյուջետային վարկ է տրամադ
րել9, մնացած բոլոր հարցերում ղրղզները եւս խնդիրներ ունեն ԵԱՏՄ-ի հետ:
Ապրանքաշրջանառությունն այս ժամանակահատվածում կրճատվել է մոտ 23,7
տոկոսով, արտահանումը՝ 26,2, ներմուծումը՝ 73,8 տոկոսով, էականորեն նվա
զել է նաեւ համախառն ներքին արդյունքը10:
Տեղական արտադրողը գրեթե ամբողջովին սնանկացման եզրին է հայտնվել,
գնաճը նույնպես լուրջ չափերի է հասնում, ազգային արժույթն ամրապնդելու հա
մար միայն այս տարվա հունվար ամսում ու փետրվարի առաջին տասնօրյակում
ԿԲ-ն 15 ինտերվենցիա է իրականացրել՝ 59 միլիոն դոլար ծախսելով:
Դեպի ծով ելք չունեցող այս աղքատ երկրի բնակչության համար դժվար է
հասկանալ, թե ինչու Ռուսաստանը, որ խոստացել էր երկու ՀԷԿ կառուցել, հա
նուն Տաշքենդի՝ փաստացի տապալեց այդ ծրագիրը, որովհետեւ Տաշքենդում
խանդով էին վերաբերվում ղրղզների՝ Ամուդարիի վերին ջրամբարներն օգտա
գործելու հայտին11: Մամուլը հրապարակավ մեղադրում է նաեւ «Գազպրոմ»-ին՝
«Թուրքմենգազ»-ին չվճարելու, ղրղզական գազից հրաժարվելու համար, բայց
Կրեմլում բավարար են համարում հանգամանքը, որ տրված վարկից բացի՝
2012-ին ներել կամ չեղյալ են հայտարարել Մոսկվայի նկատմամբ Ղրղզստանի
բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները:
Անշուշտ, ի պատասխան հանրային դժգոհությունների՝ երկրի փոխվարչա
պետ Օլեգ Պանկրատովը կեղծում էր, երբ անցած փետրվարին հայտարարեց,
թե Ղրղզստանը միշտ էլ կարող էր դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, եթե այլընտրանք ունե
նար12: Այլընտրանքն իրականում կգործեր, եթե Ղրղզստանը, չնայած գունավոր
հեղափոխություններին, իսկապես ջանք գործադրեր ժողովրդավարական պե
տություն կառուցելու ուղղությամբ, որովհետեւ միայն Մանասում տեղակայված
ամերիկյան հենակետը այդ երկրին ահռելի ֆինանսական միջոցներ էր բերում13:
Չխոսենք արդեն այն մասին, որ Ղրղզստանի համար նույնիսկ այս պահին է քա
ղաքական խուսանավման հնարավորությունն առկա:
Այս տարվա սկզբին, օրինակ, ԵՄ-ն Ղրղզստանին եւս մտցրեց Եվրամիության
հետ գործընկերության շրջանակ, իսկ փետրվարի 16-ի հերթական նիստից հետո
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հայտարարվեց, թե առաջիկայում լուրջ ծրագրեր կիրականացվեն՝ կապված տա
րածաշրջանային համագործակցության, անվտանգության, քաղաքական բարե
փոխումն երի եւ, հատկապես, ղրղզական գյուղմթերքի՝ շահավետ պայմաններով
եվրոպական շուկայում հայտնվելու հետ:
Մյուս կողմից էլ, ինչպես մնացած միջինասիական երկրների դեպքում, չինա
կան գործոնը կարող է որպես այլընտրանք աշխատել: Այդ երկիրը միջինասիա
կան հանրապետություններում խոստացել է մոտ 40 միլիարդ դոլարի ներդրում
ներ անել, ու թեպետ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն այստեղ եւս խանդողի կամ
հնարավոր ինտեգրացիոն ծրագրերը խափանողի դերում է հանդես գալիս, չի
բացառվում, որ ինչ-որ պահից սկսած՝ 6 միլիոնանոց Ղրղզստանն էլ իր հերթին
պայմաններ թելադրի Ռուսաստանին:
Ինչպես, ասենք, Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է հաճախ
վարվում:
Բելառուս, կամ՝ Բատկան մղձավանջում
2015-ը Բելառուսի համար եւս ծանր տարի էր: Համաձայն պաշտոնական
տվյալների՝ երկրի ՀՆԱ-ն կրճատվեց մոտ 5 տոկոսով, գնաճը կազմեց 13 տոկոս:
Արդյունքում բնակչության գնողունակությունն ընկավ, եւ հատկապես մանրա
ծախ առեւտրի ոլորտում լուրջ խնդիրներ ծագեցին14:
2014թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսների համեմ
 ատ՝ 2015-ի նույն ժամանակա
հատվածում ԵԱՏՄ երկրների հետ Բելառուսի ապրանքաշրջանառությունը նվա
զեց մոտ 27,5 տոկոսով կամ 23,3 միլիարդ դոլարով, ինչն այդ երկրի ընդհանուր
արտաքին ապրանքաշրջանառության 49,6 տոկոսն էր կազմում: Ռուսական շու
կայում այս ցուցանիշը 30 տոկոս էր կազմում, Ղազախստանում՝ 18, Ղրղզստա
նում՝ 49: Նույնիսկ Հայաստանի հետ ունեցած չնչին առեւտրաշրջանառությունն
անկում ապրեց՝ հասնելով 4,9 տոկոսի:
Սրանով հանդերձ՝ բյուջետային պրոֆիցիտը կազմեց ուղիղ 1,2 միլիարդ դո
լար, որովհետեւ զգուշավոր Լուկաշենկոն որոշեց խնայել բյուջեի գումարները՝
դրանց մի մասը պահուստավորելով հատուկ ֆոնդում, իսկ մյուս մասն ուղղեց
արտաքին պարտքի սպասարկմանը: Զարգացման բելառուսական բանկը, որը
սովորաբար առատորեն էր վարկավորում տնտեսությանը, նույնպես զգուշավոր
գտնվեց եւ ընդամենը ՀՆԱ-ի 0,3 տոկոսի չափով վարկավորեց գործարարներին:
Ներդրումն երը կրճատվեցին մոտ 15 տոկոսով, գործազրկությունը մեկ տարում
աճեց երկու անգամ եւ կազմեց աշխատունակ բնակչության շուրջ 1 տոկոսը:
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Սա, իհարկե, 30-60 տոկոսով աղքատ եւ գործազուրկ մեր բնակչությանը չնչին
բան կարող է թվալ, բայց բելառուսների համար կայծակ էր պարզ երկնքից:
Կառավարությունը ստիպված որոշ չափով բարձրացրեց հարկերը, ինչը դժվա
րացրեց տեղական արտադրողի վիճակը՝ առանց այդ էլ ռուսական ռուբլու ար
ժեզրկման պարագայում շուկան լցված ռուսական ապրանքների առկայությամբ:
Չարդարացան նաեւ Բելառուսի հույսերը՝ նավթամթերքի վերաարտահանումից
բյուջեում մոտ 2,5 միլիարդ դոլար ներգրավելու հետ կապված15: Անցած տարի,
օրինակ, այդ ցուցանիշը կազմեց ընդամենը 1 միլիարդ: Եվ ակնհայտ դարձավ,
որ Ռուսաստանն իր մերձավոր դաշնակցին հավելյալ «բոնուսներ» չի կամենում
տրամադրել:
Մասնավորապես՝ այս տարվա համար «Գազպրոմ»-նայդպես էլ չիջեցրեց գա
զի սակագինը Բելառուսի համար (իսկ հարցի գինը լուրջ է՝ տարեկան 250 մլն
ԱՄՆ դոլար), նույն պատկերն էր նավթի տեղափոխման հարցում, մինչեւ այժմ չի
հաջողվում Եվրասիական զարգացման եւ կայունության բանկից, ԱՄՀ-ից ավելի
տանելի պայմաններով 2 միլիարդ դոլար վարկ վերցնել, ինչի արդյունքում կա
րելի է արձանագրել, որ Բելառուսը եւս ԵԱՏՄ-ի կազմում կատարյալ ֆիասկո է
արձանագրել16:
Ընդ որում՝ նույն պատճառով. հարցի գինը դարձյալ բաց-ազատական-ժո
ղովրդավար պետության չկայացումն է, եւ Բելառուսի ժողովուրդն այժմ վճարում
է ոչ թե այն պատճառով, որ այլընտրանք չունի, այլ որովհետեւ համաձայնել է իր
հետ հաստատված խաղի կանոններին: Ընդամեն
 ը:
Բրյուսելում, սակայն, ինչպես երեւում է, որոշել են Բելառուսին եւս մեկ շանս
տալ: Եվ պատահական չէ, որ փետրվարի 15-ին, Լուկաշենկոյի նստավայրի առ
ջեւ կազմակերպված բողոքի ակցիային զուգահեռ, ԵՄ-ն վերացրեց «Եվրոպա
յի վերջին դիկտատորի», պետական ապարատի մոտավորապես երկու հարյուր
պաշտոնյաների եւ երեք իրավաբանական անձանց նկատմամբ տարիներ շարու
նակ կիրառվող պատժամիջոցները17:
Մինչեւ վերջ ազնիվ լինելու համար հարկ է նշել, որ «Եվրոպայի վերջին դիկտա
տորն», իհարկե, մի ժամում Եվրոպայի ամեն
 աժողովրդավար կառավարիչը չդար
ձավ, եւ այս որոշումն էլ, իհարկե, զերծ չէ հերթական անգամ Մոսկվային հակադր
վելու եւ նրա բոլոր հնարավոր գործընկերներին Կրեմլից պոկելու քաղաքական
բաղադրիչից, ինչի մասին նաեւ բելառուսական ընդդիմությունը խոսեց՝ մեծա
գույն սխալ որակելով բրյուսելյան որոշումն ու դրան հետեւելիք զարգացումն երը:
Մյուս կողմից էլ՝ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանը եւս պիտի պատաս
խանատվության իր չափաբաժինն ընդունի:
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Անկարելի է հնարավոր բոլոր միջոցներով քաղաքական օժանդակություն
տրամադրել իրենց իշխանությունը հավերժացնել ձգտող հետխորհրդային ֆեո
դալներին ու խաներին, անհրաժեշտ պահին ծառայեցնել նրանց՝ փոխարենը
կոնկրետ ժողովուրդների համար ոչինչ չանելով կամ արվածը մեծ եղբոր բարե
հոգություն ներկայացնելով եւ միաժամանակ կատարյալ ազնվություն պահան
ջել միանգամից բոլոր գործընկերներից: Նույնիսկ՝ հակառակ շահեր հետապն
դողներից:
Իսկ որ այդպիսիք կան, եւ նույն ԵԱՏՄ-ն, որ միջազգային հանրությանը հիմ
նականում ռուսական դեմքով է ներկայանում, նույնպես լրջագույն մարտահրա
վերների առջեւ է կանգնած արդեն հետխորհրդային տարածքներից դուրս՝ դա
էլ փաստ է:
«Օվկիանոսն ընդդեմ սիբիրյան ստեպների», կամ՝ նոր աշխարհաքաղա
քական մարտահրավերներ
ԵԱՏՄ առջեւ կանգնած մարտահրավերների մասին, ըստ էության, բավարար
չափով ներկայացվեց վերը: Սակայն ասվածից զատ, այս կառույցի առջեւ ծառա
ցել են բառի ամենաուղիղ իմաստով՝ գլոբալ մարտահրավերներ:
2015-ի հոկտեմբերի 5-ին Հեռավոր Ասիայի եւ խաղաղօվկիանոսյան 12 երկր
ներ ձեւավորեցին Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական ալյանս, իսկ արդեն 2016ի փետրվարի 4-ին Նոր Զելանդիայում ստորագրեցին Համաձայնագիր, որով նա
խատեսվում է մոլորակի ահռելի այս տարածքում ազատ առեւտրի գոտի ձեւա
վորել18:
Իհարկե, Համաձայնագիրը դեռ պետք է վավերացվի այն ստորագրած երկրնե
րի խորհրդարաններում, եւ կոնկրետ ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման Կոնգրե
սին առաջարկել է հնարավորինս արագ քննարկել այն, որովհետեւ այդ դեպքում
Անդրխաղաղօվկիանոսյան գործընկերությունը Միացյալ Նահանգներին, այլ ոչ
թե Չինաստանի պես երկրներին հնարավորություն կտա ձեւավորելու 21-րդ դա
րի հաղորդակցային կանոնները դինամիկ զարգացող այդ տարածաշրջանում19:
Բայց փաստ է, որ այստեղ եւս խնդիրներ կան:
Բնական է. համաշխարհային տնտեսության համարյա կեսը կլանող այս տա
րածքում եւս համեմ
 ատաբար աղքատ երկրներ կան, եւ հատկապես դրանց
հասարակություններն են տարածողն այն մտահոգության, թե նոր իրավիճակն
իրենց գործազուրկ կդարձնի, մնացած բոլորը կդառնան ԱՄՆ-ի վասալները եւ
այլն20: Բայց, ինչպես երեւում է, Գործակցության բոլոր անդամն երը՝ ԱՄՆ-ը, Ճա
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պոնիան, Նոր Զելանդիան, Վիետնամը, Կանադան, Ավստրալիան, Մալայզիան,
Պերուն, Բրունեան, Սինգապուրը, Չիլին եւ Մեքսիկան, կառավարությունների
մակարդկով անհողդողդ են Համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար:
Անշուշտ, առաջին հայացքից անտրամաբանական կթվա պնդումը, թե այս
ալյանսը ստեղծվել է հատկապես ԵԱՏՄ-ի պես ոչինչ չնշանակող կառույցին հա
կադրվելու համար: Բայց նաեւ՝ բարձրաձայնված է, որ այն նպատակ ունի հզո
րացող Չինաստանի փոխարեն կանոններ հաստատելու խաղաղօվկիանոսյան
տարածաշրջանում, եւ դեռ ոչ ոք չի բացառել կամ չի հերքել, որ մոլորակի մնա
ցած հատվածները նույնպես զերծ կմնան ազդեցություններից: Այդ թվում՝ Եվ
րամիությունը եւ ռուսական-ԵԱՏՄ-ական ազդեցության գոտիները:
Ահա թե ինչու են ռուսներն այդքան մտահոգված համաշխարհային տնտե
սության 40 եւ համաշխարհային առեւտրի 30 տոկոսն ապահովող երկրների
միությունից, եւ ինչու են վերջերս այդքան հաճախացել պարտադիր ձեւավոր
վելիք Հնդկաստան-Չինաստան-Ռուսաստան-Իրան առանցքի մասին հնչող ձայ
ները:
Այլ կերպ ասած՝ Ռուսաստանն այս ամենից հետո, կարծես թե, Եվրամիության
հետ հարաբերությունների շտկումն էլ ելք չի դիտարկում իր համար եւ համարում
է, որ հատկապես իրեն, Հնդկաստանին, Իրանին եւ Չինաստանին են փորձում
այսկերպ չեզոքացնել:
(Ի դեպ, Ռուսաստանը հենց այստեղ կարող է գտնել միջինասիական երկրնե
րին իր կողմում պահելու հնարավորությունը. ի վերջո, եթե իսկապես Չինաս
տանն ընտրի Ռուսաստանի հետ գործընկերության ճանապարհը, դեպի Չինաս
տան կողմ
ն որոշվող Նազարբաեւն, օրինակ, այլեւս ո՞ւր եւ ինչո՞ւ է փախչելու ռու
սական ազդեցությունից… այլ բան է, որ չինական կողմն առայժմ չի արձագան
քել կամ գոնե մեզ հայտնի չեն նման արձագանքներ):
Մյուս կողմից էլ՝ Եվրոպայում կարծես իրենց առավել ապահով են զգում, որով
հետեւ այս տեղեկատվությանը զուգահեռ կա նաեւ մեկ այլ տեղեկատվություն,
ըստ որի՝ անդրեվրոպական առկա միջանցքի շնորհիվ Խաղաղօվկիանոսյան
գործընկերությունը հաջողությամբ կհամագործակցի նաեւ Եվրամիության հետ:
Ճիշտ է եւ այն, որ այս դեպքում էլ եվրոպացիներն են հապաղում, որովհետեւ
մտածում են, որ, դիցուք, եթե ստիպված լինեն հանել սուբսիդիաներն, օրինակ,
ավիաոլորտում, համարյա պետական սուբսիդիա չստացող ամեր
 իկյան բոինգնե
րը եվրոպական էյրբասներին ուղղակի դուրս կշպրտեն շուկայից: Երաշխավոր
ված է նաեւ եվրոպական գյուղատնտեսության դժբախտությունը, որովհետեւ
ԱՄՆ-ում առանձնապես խիստ օրենսդրություն չկա ֆերմեր
 ային տնտեսություն
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ների համար, եւ գմօ-ների ու եվրոպացիների տեսանկյունից՝ այլ վտանգավոր
նյութերի կիրառումը սովորական բան է այդ երկրի համար: Այդ իրավիճակում,
բնականաբար, ամերիկյան էժան գյուղմթերքը կկործանի ԵՄ-նու նրա ֆերմերա
յին տնտեսությունները, եւ սա ու էլի բազում այլ մտահոգությունների պատճա
ռով է, որ եվրոպացիները դեռ չեն շտապում «նոր աշխարհամասի» հետ ազատ
առեւտրի գոտի ստեղծել:
Ամեն դեպքում բանակցությունները շարունակվում են, եւ Ռուսաստանը հաս
կանում է, որ հատկապես Չինաստանի հետ չճշտված հարաբերությունների պա
րագայում իր, նաեւ՝ ԵԱՏՄ-ի առջեւ առնվազն երկու-երեք հզոր տնտեսական
կառույցներ են հայտնվելու որպես նոր մրցակից: Եվ որ՝ 2016 թվականը գուցե
ոչ միայն առկա մտահոգությունները չփարատի, այլեւ դրանց նորերն ավելացնի:
Ճակատագրի հեգնանքով՝ ընդամենն անցած տարի Ռուսաստանն Ազատ
առեւտրի մասին համաձայնագիր ստորագրեց Վիետնամի հետ՝ համարելով այն
բացառիկ բարեկամական երկիր: Իսկ այժմ, երբ Վիետնամը եւս անդամագրված
է Խաղաղօվկիանոսյան գործընկերությանը, չի բացառվում, որ բոլոր տասներկու
երկրների էժան ապրանքները վիետնամյան վերաարտահանման ճանապար
հով հայտնվեն Ռուսաստանի սրտում՝ վերջնականապես քայքայելով այդ երկրի
տնտեսությունը:
Դժվար թե Ռուսաստանը կարողանա այդ դեպքում դիմադրություն ցույց տալ
եւ հնարավոր բախումից խուսափել այնպես, ինչպես Բելառուսի եւ Ղազախս
տանի պարագայում հաջողեց:
Ամփոփում
Այս իրավիճակում, երբ լարված են Բրյուսելի հետ հարաբերությունները, երբ
վերջնականապես լուծված չէ սիրիական խնդիրը, ինչի մասին, ի դեպ, նույնիսկ
ԵԱՏՄ-ում են բոլորը, Հայաստանից բացի, «սրբազան լռություն» պահպանում,
երբ թշնամական են հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, երբ անվերադարձ
կորսված է Ուկրաինան, վերջապես՝ երբ հստակ չէ ո՛չ Հնդկաստանի, ո՛չ Չինաս
տանի եւ ո՛չ էլ անկանխատեսելի Իրանի վերջնական դիրքորոշումը, ոչ ոք չի կա
րող երաշխավորել, որ ԵԱՏՄ երկրներում նույնպես կապիտալի վերակողմն որո
շում տեղի չի ունենա, եւ եվրասիականություն կոչվածն ուղղակի փլատակների
տակ չի մնա:
Մյուս կողմից էլ, ինչպես Կառնեգի կենտրոնի մոսկովյան գրասենյակի ղեկա
վար Դմիտրի Տրենինն էր ասել՝ «Չի բացառվում, որ այդպես էլ Լիսաբոնից մին
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չեւ Վլադիվոստոկ չկայացած մեծ Եվրոպային փոխարինի Մեծ Ասիան՝ Շանհա
յից մինչեւ Պիտեր»: Իսկական մրցակից Խաղաղօվկիանոսյան գործընկերության
երկրների եւ կատարյալ գլուխկոտրուկ՝ Հայաստանի համար:
Որտե՞ղ գտնել ճշմարիտ առաջխաղացման բանալիները եւ ինչպե՞ս որսալ Հա
յաստանի Հանրապետության շահը. ահա մի խնդիր, որին դեմ-հանդիման մեր
երկիրը եւս կկանգնի շատ մոտ ապագայում:
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

Современная концепция евразийства, http://worldconstitutions.ru/?p=1112

2

ՀՀ տնտեսությունը 2015թ. եւ ԵԱՏՄ ազդեցությունը դրա վրա,
http://www.aravot.am/2016/02/01/653169/

3

Обзор состояния экономики Республики Казахстан,
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kz/about_kz/eco_kz/

4

Союз да нелюбовь. Белорусский хамон может погубить ЕАЭС?,
http://www.kursiv.kz/news/vlast/soyuz_da_nelyubov_belorusskiy_khamon_
mozhet_pogubit_eaes/

5

Казахстан ввел экономические санкции против России,
http://www.news-asia.ru/view/kz/economy/8187

6

Транскаспийский маршрут как удар Назарбаева и Эрдогана по Путину, http://www.klassprof.org/news/758-transkaspiyskiy-marshrut-kak-udarnazarbaeva-i-erdogana-po-putinu.html

7

В Туркменистане прошла пятисторонняя встреча по вопросам международного мультимодального коридора Восток-Запад,
http://gundogar-news.com/index.php?category_id=2&news_id=7797

8

О чем говрили Путин и Назарбаев после визита Давутоглу в Астану?,
http://geo-politica.info/o-chem-govorili-putin-i-nazarbaev-posle-vizita-davutoglu-v-astanu.html

9

Киргизия за 5 лет получила получила от РФ для поддержки бюджета
$185 млн., http://tass.ru/ekonomika/2638514

10

Министр А Кожашев: Об итогах социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 год, http://mineconom.gov.kg/index.
php?option=com_content&view=article&id=5821&catid=63&lang=ru
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Гоар Симонян
ЕАЭС: Клуб проигравших, или союз счастливчиков?
С 1 января 2015 года официально начал работать Евразийский
экономический союз, но в отличие от Таможенного союза, из которого ЕАЭС
фактически вырос, новое образование включает не три, а пять стран: помимо
России, Беларуси и Казахстана, в него теперь входят Армения и Киргизия.
Каковы конкретные выгоды и стратегические цели евразийской интеграции?
Как этим странам обеспечить безопасность и адаптирование к кризисным
экономическим условиям, в которых оказались все республики Партнерства?
Наконец, каковы ориентиры в процессе взаимодействия или столкновения
ЕАЭС с Западом, если различаются видения перспектив интеграции даже
между странами-инициаторами союза?
Является ли этот союз фикцией, или он все-таки необходим, а для успешного
развития потребуется максимально быстрое прохождение России через
экономический кризис.
С учетом сильной зависимости Армении от России, статья придает особый
смысл данному обстоятельству.

Gohar Simonyan
Eurasian Economic Union (EEU): Club of Unlucky Players or Union of Lucky
Beggars?
The Eurasian Economic Union officially began on January 1, 2015, but as
compared to the Customs Union, from which the EEC has actually risen, the new bloc
includes not three, but five countries—in addition to Russia, Belarus and Kazakhstan,
it now includes Armenia and Kyrgyzstan.
What are the specific benefits and strategic goals of the Eurasian integration?
How can these countries ensure security and be adapted to the economic conditions
of crisis that appeared in all the republics of the Partnership?
Finally, what are the benchmarks in the process of interaction or contradiction
between the EEC and the West if the visions of prospects for integration are different
even among the initiator-countries of the Union?
Is this Union a fiction, or it is still needed, and does its successful development
require Russia’s maximum rapid transition through the economic crisis? Taking into
account how strong Armenia depends on Russia, the article especially addresses to
that circumstance.
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Введение
Глобальные геополитические процессы, которые происходят в настоящее время во всем
мире, независимо от региона и континента заставляют задуматься над тем, какова причина того, что ни одна страна в мире
не смогла остаться в стороне от них. Эти процессы не обошли даже отдельные,
казалось бы, благополучные страны, которые до этого времени всегда предпочитали держаться в стороне и быть нейтральными по всем параметрам международного согласия. Почему это произошло именно сейчас, а не в 70-ых или
80-ых годах прошлого столетия, когда потенциальная энергия холодной войны
между СССР и Западом достигла своего апогея? Если быть объективными, то
в эти времена тоже была нестабильность, были военные конфликты, например,
между СССР и Афганистаном. В конце семидесятых была смена власти в Иране, в результате которой полностью трансформировался политический уклад и
система управления этой могущественной страны региона. Примеров можно
привести множество. Однако именно сейчас мир находится в активной стадии
глобальных перемен, сопровождающихся военными конфликтами. Конечно, нынешние конфликты по своей глубине и мощи нельзя сравнить с первой или второй мировыми войнами, которые принесли десятки миллионов жертв. Но они ведутся на уровне последних достижений военной техники, тактики ведения военных действий и террора, против которого не в силах воевать ни одна страна
мира. Это доказали теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Против террористических атак не применишь даже ядерное оружие. Террор, как средство
достижения цели, причины его возникновения и кто управляет всеми этими про26
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цессами, пытаются осмыслить ведущие мировые аналитические центры и политологи. Необходимо понять, куда мы все движемся, и как все эти процессы могут отразиться на постсоветских странах, которые уже четверть века, как обрели независимость. В историческом плане это не так уж много, но развитие процессов максимально сжало временные рамки.
Динамика переходных процессов в современном мире
Период с 2013 года по настоящее время можно охарактеризовать как одну
из кульминационных частей активной фазы геотектонических процессов преобразования мира после распада СССР. Само это явление – крушение одной из
величайших империй ХХ века, повлекло за собой такие автершоки, что уже на
протяжении четверти века система равновесного состояния мира, образовавшегося после окончания второй мировой войны, не может восстановиться. Мир
стремительно движется к новому равновесному состоянию, но каким оно будет
в будущем, остается гадать. Историки уже давно изучили, что после каждого
мирового потрясения следует стабильный период, основывающийся на взаимно приемлемых договорах дальнейшего мирного сосуществования. В эти стабильные периоды в основу международных отношений ставится принцип нерушимости границ. Юрий Набиев кратко описывает эти процессы. «Если рассматривать эти процессы с точки зрения современной истории, то впервые это
проявилось после Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю войну, и в гораздо более ярко выраженной форме – после Венского конгресса 1815 года. Венская система, создававшаяся «на веки вечные», ненадолго пережила своих создателей. В 1871 году, спустя 56 лет после окончания конгресса, карта Европы приняла совершенно иной вид благодаря исчезновению с ней полусотни германских и итальянских государств и замене их объединенными Германией и Италией. Окончательно венская система была похоронена первой мировой войной, которая воздвигла Версальскую систему, просуществовавшую в свою очередь не более 20 лет. После второй мировой войны
Ялтинско-Потсдамской системе повезло несколько больше: она просуществовала полвека, но и она рухнула»1.
Помимо того, что система мировой безопасности послевоенного периода регламентировалась жизнедеятельностью ООН и его Советом Безопасности, в
1973 году было созвано «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро27

КАРАПЕТ КАЛЕНЧЯН

пе». Целью его была выработка мер для уменьшения военного противостояния
и укрепления безопасности в Европе. Постоянно действующий международный
форум СБСЕ состоял из 33 государств Европы, включая США и Канаду. В 1975
году в Хельсинки главы 35 государств подписали Заключительный акт СБСЕ –
Хельсинкские соглашения. В дальнейшем эта система развивалась и уже в ноябре 1990 года была подписана Парижская хартия для новой Европы, провозгласившая окончание холодной войны и заключившая Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Однако последовавший распад Союза, который произошел относительно бескровно, послужил началу переходного периода всей мировой геополитической системы. Объединилась Германия, добровольно разъединились Чехия и Словакия, разгорелся кровавый конфликт в Косово, и распалась Югославия.
Казалось бы, дальнейшее объединение Европы, образование Совета Европы
и ПАСЕ должны были бы укрепить стабильность западных стран. Однако вхождение в эти институциональные объединения бывших стран социалистического лагеря и прибалтийских стран СССР, стало причиной еще большей поляризации экономической стабильности всего западноевропейского континента. Создание единой валюты Евро для стран членов ЕС и приведение всех экономик
этих стран под единые стандарты не обеспечили нарастание диспропорций и
значительных разногласий. Например, в Великобритании до сих пор актуальна
проблема выхода из состава ЕС. Они не перешли на единую европейскую валюту. В последующем практика показала, что для поддержания Евро необходимы дополнительные дотации странам с более слабой экономикой. Объединение
Европы не способствовало укреплению экономики и ее выравнивания для всех
стран. Как следствие, Германии и Франции, как странам с наиболее развитой
экономикой и промышленностью пришлось на себе тянуть непосильный груз
стабилизации всего экономического пространства Западной Европы. Эти страны стали донорами, а страны Южной Европы с более слабой экономикой – акцепторами. Это касается всех стран бывшего соц. лагеря и даже таких как Испания и Португалия. Что касается Греции, то эта страна вообще живет за чужой счет. Это, естественно, не нравится налогоплательщикам северных стран,
что приводит к резкому нарастанию недовольства в них и укреплению националистических сил.
На практике получилось так, что незыблемые европейские ценности по правам человека, гуманистические принципы сосуществования подверглись же28
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сточайшей ревизии после серии терактов во Франции и тотального наплыва через границы южных стран континента миллионов беженцев из стран Ближнего
Востока и Африки. Это дополнительным бременем легло на плечи налогоплательщиков европейских стран и привело к полной дестабилизации размеренной
жизни европейского обывателя. Если добавить к этому катастрофическую демографическую ситуацию, то есть угроза того, что при таких темпах за период жизни всего одного поколения количество коренных европейцев в этих странах будет значительно уступать вновь прибывшим. Количество христиан на континенте будет уступать количеству мусульман. Как следствие, именуемые нами
«европейские ценности» уступят традиционным ценностям вновь прибывших и
легализованных беженцев.
Разлад стабильности начал происходить не только в Европе. Не обошли эти
процессы и юго-восточную Азию. Стремительное развитие китайской экономики и уже ее конкуренция с японской экономикой постепенно усиливают давно затухшие и имеющие громадную потенциальную энергию разногласия в отношениях этих стран. Конфликт между Северной и Южной Кореей также связан отношением к нему Японии и Китая. После запуска Северной Кореей искусственного спутника земли в рамках сдерживания ядерной программы КНДР
США решили разместить на территории Южной Кореи противоракетный комплекс THAAD. По этому поводу Китай заявил, что не допустит этого, поскольку «развертывание американской системы ПРО напрямую влияет на стратегические интересы Китая и других азиатских стран»2. Развитие китайской экономики и выход Китая на первые роли в мировой политике заметно изменил расклад сил и в качестве баланса Китай по всем параметрам вытеснил Россию. В
настоящее время США уделяют самое пристальное внимание китайскому фактору. Более того, он хоть и неявно, но является значимым в развитии процессов
в ближневосточном регионе. Накаляется атмосфера в странах Латинской Америки и особенно в Бразилии.
На Ближнем Востоке также происходят процессы, которые окончательно вывели из состояния равновесия всю систему сдержек и противовесов, которые
обеспечивали стабильность этого региона. Произошло, казалось бы, невозможное. Два заклятых врага – Иран и США впервые после 1979 года более-менее
наладили свои отношения и страна, которая десятилетиями находилась под
санкциями и была изгоем, выходит здесь на первые роли. Становится ясным,
что в переформатировании Ближнего Востока Ирану определена одна из гла29
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венствующих ролей. И это при молчаливом согласии Израиля. Разморожены
иранские счета на сотни миллиардов долларов. Буквально через несколько лет
экономический потенциал Ирана выйдет на передовые позиции во всем ближневосточном регионе. Роль Ирана в регионе повысилась в разы. Официальные
лица Ирана заверили, что Иран выполнит все соглашения с Шестеркой (постоянные члены СБ ООН + Германия) в середине января 2016 года. И хотя до этого был уже снят запрет на продажу Ираном нефти и газа, то после этого шага
практически все запреты будут сняты. Иран пошел на серьезнейшие уступки.
Они демонтировали атомный реактор в Араке и залили активную зону бетоном.
Уничтожить готовый атомный реактор, стоящий миллиарды долларов, просто
так никто не делает. Потеплением отношений между США и Ираном послужил
и тот факт, что в середине января зашедшие в иранские территориальные воды
два небольших американских судна не вызвали вселенского скандала со стороны Ирана, как это бывало раньше. Задержанные экипажи в количестве восьми человек были отпущены буквально на следующий день (!) с вежливостью и
предупредительностью. Поэтому Иран впоследствии будет одним из самых значащих факторов в ближневосточном регионе и на него возлагаются серьезные
геополитические задачи.
Война в Сирии и втягивание в нее России заметно ускорили развитие событий на Ближнем Востоке. Под вопросом территориальная целостность в недавнем прошлом таких могущественных стран как Турция, Саудовская Аравия, Сирия, Ирак. Становится совершенно очевидным, что со временем, геополитический расклад в этом регионе и границы государств будут существенно изменены. Курдский фактор может сыграть решающую роль. Катализатором процессов здесь играет роль ISIL «Исламское государство». «Ни одна из мировых держав не имеет целью быстрый разгром «Исламского государства», по нескольким причинам. Это формирование может стать мощным фактором давления на
шиитские страны и общины. Аналогичным образом оно может оказывать давление на ведущие суннитские государства, прежде всего, на Саудовскую Аравию и Турцию»3 считает политолог Игорь Мурадян. Борьба суннитов и шиитов
имеет под собой глубинный смысл и в будущем может коренным образом видоизменить ислам, поставив в свою основу правовые отношения. Происходит постепенная трансформация ислама. Многие исламские лидеры, которые видят
какую угрозу несет в себе терроризм для самих мусульманских стран, публично заявляют, что терроризм, который как раковая опухоль распространился во
30
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всем мире, не имеет ничего общего с основами шариата. Если это произойдет,
то со временем можно ожидать глобальную стабильность в исламском мире, которая пойдет на пользу не только всем исламским странам, но и всему мировому сообществу.
С помощью терроризма ставятся цели и решаются совершенно конкретные
политические задачи по принуждению тех или иных государств изменению своей внешнеполитической или внутриполитической направленности. Возникает ли
терроризм спонтанно, или это глубоко продуманные и осуществленные шаги?
«Весь мир сегодня об этом говорит, каждый имеет свой список, кто кого хочет,
считает террористом. Как внести ясность в этом вопросе? Любое государство
может создавать террористические группы, но почему это явление представлено перед всем миром как угроза?»4 – задается вопросом политолог Манвел Саркисян. Очевидно, что участившиеся террористические акты в Турции заставляют последнюю не переходить определенные рамки поведения во внешней политике, которые ей предназначены.
Институциональные системы ООН, ЕС, ОБСЕ уже не в состоянии адекватно и своевременно реагировать и принимать решения. Более того, российскоукраинский и русско-турецкий конфликты показали, что и НАТО, как символ и
гарантия стабильности эпохи холодной войны утратила свое предназначение
и вся система безопасности Европы должна выйти на более высокий уровень,
адекватно соответствуя нынешним условиям переходного периода. Наблюдается трансформация Североатлантического блока. Турция, как самый активный
член НАТО, уже не может связывать свою безопасность с этим блоком. Становится очевидным, что если во времена холодной войны Турция в НАТО играла
одну из ведущих ролей, то сейчас она является балластом для Североатлантического блока. Прямое обращение Турции к командованию НАТО о поддержке в
сирийском конфликте ни к чему не привели. Прибалтийские республики, члены
НАТО, почувствовали опасность, исходящую из России после оккупации Крыма и продолжающихся военных действий в Донбассе. В 2014-15 гг. в результате военных действий на территории Украины даже страны НАТО Латвия, Литва,
Эстония, Польша стали настойчиво требовать у Североатлантического блока
более действенной защиты своих стран от воинственных заявлений восточного
соседа. Однако в нынешней ситуации рассчитывать на безоговорочную защиту от российской экспансии, даже находясь под зонтиком НАТО, было бы ошибочно. Это «спинным мозгом» чувствуют прибалтийские страны. «В Прибалти31
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ке намерения Москвы прозрачны: речь идет о разжигании гражданской войны
для перекройки сформировавшейся после распада СССР политической карты.
Россия могла бы попытаться ослабить Литву, чтобы затем объединить Калининградскую область с остальной федерацией»5. Кремль, используя русскоязычные меньшинства в этих республиках, может, как и в Украине в 2014 году, с помощью «гибридной войны» обойти статью 5 Североатлантического договора о
вооруженном вмешательстве НАТО.
Все вышеперечисленное в точности соответствует теории катастроф, разработанной в начале 70-х годов прошлого века6. Одно из основных правил этой
теории определяет, что при переходе систем из одного оптимального режима к
другому наступает временное ухудшение. По мере развития системы возникает
побочный максимум, но не наилучший режим. Он рождается вместе с близким
локальным минимумом. Далее побочный максимум обгоняет исходный и, начиная с этого момента, новый режим уже выгоднее старого. Однако переход на
него затруднен необходимостью резкого перехода – катастрофы. Исходя из положений теории катастроф, можно объяснить Великую депрессию 1929-33гг.
– резкий спад экономики в развитых капиталистических странах, после которого оптимум перешел на более высокий уровень. Теория катастроф объясняет,
что, если система попадает в область катастроф, то иногда даже правильные
решения, направленные в сторону улучшения режима системы приводят к ухудшению ее состояния.
Сейчас мы приближаемся к точке минимума в переходном процессе геополитической мировой системы. И даже кажущиеся правильные решения приводят к еще худшим результатам. Но эта система, пройдя зону катастрофы, в будущем поднимется на более высокий уровень своего равновесного и стабильного состояния. Прошедшие 20-30 лет неминуемо вели систему к катастрофе,
хотя на первый взгляд казалось, что принимаются правильные решения. Этот
процесс гениально предвидел и обосновал еще в 1993 году Сэмюэль Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций?»7.
В соответствии с теорией катастроф, побочный максимум возник в то время,
когда Евросоюз инициировал в рамках Восточного партнерства процесс
ассоциации некоторых стран СНГ с европейскими странами. Цель ясна. ЕС
использует соглашение об ассоциации для усиления экономических связей со
странами, не входящими в Евросоюз. В соответствии с этим, все страны, желающие
ассоциации, обязаны привести в соответствие со стандартами Евросоюза свое
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законодательство, таможенные правила и улучшить инвестиционный климат.
Кстати, первыми государствами, заключившими соглашения об ассоциации с
Европейским сообществом, были Греция и Турция в 1960 году. Казалось бы,
сделан шаг на улучшение процесса. С одной стороны, эти страны переходят
на европейские стандарты в экономике, с другой − неизбежен процесс
трансформации правового поля этих государств и соблюдение верховенства
закона. Однако на это совершенно по-другому отреагировала Россия. Пошел
процесс дальнейшего ухудшения. Началась активная фаза торпедирования этих
соглашений. 29 мая 2014 года на основе Таможенного союза Россия создает
более продвинутый Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Таможенный
союз, куда помимо Беларуси, Казахстана и России вовлекают в принудительном
порядке и Армению, не имеющую с ним общей сухопутной границы. Параллельно
с этим, создание ОДКБ позволило России создать военно-политический блок в
противовес НАТО. Здесь абсолютно не учитывалось то, что члены этих союзов
имеют порой противоположные национальные интересы. Например, интересы
Казахстана и Армении в этом союзе диаметрально противоположны.
Сразу
после зимней олимпиады 2014 года Россия начала оккупацию Крыма. Затем
на восточной границе Украины под видом создания Новороссии она оккупирует
территории Донецкой и Луганской областей. В результате Россия получила
санкции, которые предопределили дальнейшее ухудшение экономического
потенциала страны. Однако на этом все не закончилось. Россия втянулась в
открытый вооруженный ближневосточный конфликт на стороне Башара Асада
и испортила свои отношения с Турцией и некоторыми арабскими странами. Это
самый серьезный конфликт с Турцией после почти вековой братской дружбы,
когда Ленин поддержал Ататюрка и помог возродиться стране. В то время
большевики послали туркам 6 тысяч винтовок, свыше 5 миллионов винтовочных
патронов, 17 600 снарядов и 200,6 килограммов золота8. Иран, который на
протяжении многих лет находился под санкциями, вышел на первые роли в
регионе, а Израиль отошел на второй план. Курдский фактор становится самым
значимым в регионе и выходит на первый план, оттесняя ИГИЛ. События на
Ближнем Востоке показывают, что переходный процесс изменения мирового
порядка находится в активной стадии, что приводит геополитическую систему к
еще большей катастрофе. Более того, конфликт с Турцией, как цепная реакция,
отразился на отношениях России с Казахстаном и Азербайджаном, которые
всегда поддерживали с Турцией самые тесные политические и экономические
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отношения. Азербайджан всегда связывал свою безопасность и политическую
поддержку с Турцией и, пользуясь добрососедскими отношениями России
и Турции, накапливал свои вооружения против НКР, покупая их в России.
Казахстан, как один из соучредителей Таможенного союза, также оказался в
незавидном положении и не знает, как ему вести себя в дальнейшем.
В 2001 году даже после теракта в Нью-Йорке мало кто мог предположить,
что в последующие годы на «великой шахматной доске» будут развиваться события с такой молниеносной (в историческом плане) быстротой. Дополнительным толчком ускорению глобальных геополитических процессов послужил мировой экономический кризис 2008 года, который начался с ипотечного кризиса в США, первые признаки которого появились уже в 2006 году. По подсчётам Вашингтонского Института международных финансов, за 2007 г. и первую
половину 2008 г. банки разных стран из-за потерь списали около $390 млрд.,
причём более половины этой суммы пришлось на Европу. По данным, приводимым акад. В. М. Полтеровичем, в течение 2008 г. стоимость американских компаний снизилась в среднем на 40%; на основных рынках Европы падение составило более 50 %, а значения российских биржевых индексов составили менее 1/4 докризисных уровней9. Однако на китайскую экономику кризис повлиял
в значительно меньшей степени. Китайский феномен, о котором так много написано и изучено, заставил все страны мира кардинальным образом изменить
свое отношение к этой стране.
Выход из равновесного состояния всей мировой геополитической системы
проходит параллельно как в политическом, так и в экономическом направлении. Другими словами, экономическая составляющая так же важна, как и политическая. Основы экономики это, прежде всего, человеческий фактор, наука и инновационные технологии. Однако не менее важны энергоресурсы и
энергопотребление. Любая передовая страна в области производства, науки
и сельского хозяйства, не имея энергоресурсов или имея их в ограниченном
количестве, не может дальше полноценно развиваться. Зная это, в мире постоянно разрабатывались и сейчас разрабатываются новые методы и принципы получения альтернативной энергии. Представляет интерес тот факт, что
цены на нефть и соответственно на газ в мире резко понизились. Конечно,
это можно объяснить внедрением в передовых странах альтернативных источников энергоресурсов. Но как-то неестественно быстро (вполне вероятно, искусственно) произошло падение цен на нефть. При этом не надо забывать, что
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в декабре 2015 года Конгресс США впервые после 1975 года принял решение о снятии запрета с экспорта нефти и газа и вряд ли цены на нефть в дальнейшем будут существенно повышены после выхода на арену Ирана и США.
Понижение цен нанесло огромный урон тем государствам, у которых вся экономика, ее базис, основывалась на добыче нефти и газа. Они практически оказались не готовыми к этим переменам. Если раньше борьба за мировые запасы углеводородного сырья, прокладку нефтепроводов и газопроводов закладывалась в основу внешней политики любого государства, то в настоящее время
это потеряло свою актуальность. На первый план вышли совсем иные проблемы.
Нарушение общего баланса сил, как локального характера, так и общемирового привело к тому, что мировая геополитическая система в настоящее время находится в крайне неуравновешенном, нестабильном состоянии и движется к глобальным переменам, которые приведут ее на более высокий и стабильный уровень. При этом возможно и кардинальное изменение мировоззрения в
сознании людей. Данный процесс, хоть и не совсем явно, но уже идет и в недалеком будущем столкновение цивилизаций по Хантингтону станет не таким актуальным фактором, как в настоящее время.
Трансформация геополитических процессов в некоторых постсоветских республиках
На фоне общемирового кризиса и охватившей мир нестабильности представляет интерес диалектика развития политических процессов в некоторых постсоветских республиках, которые волею судеб наиболее значимо вовлечены во
всемирную трансформацию. Естественно, что наибольший интерес представляет Российская Федерация, как единственная страна на этом пространстве,
обладающая ядерным оружием. Грузия и Украина являются самыми активными катализаторами, воздействующими на динамику этих процессов. Армения,
как сателлит России в Южном Кавказе, интересует больше в сочетании с дефакто независимым Нагорным Карабахом, ибо как отдельная страна не является столь значимым фактором. В рамках этой работы из-за большого объема
охватить все постсоветские страны не представляется возможным.
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Россия
Российская Федерация, как правопреемница СССР, так и не смогла смириться с потерей огромных земель в Европе и Азии. Во многом этому способствовали быстро растущие экономические показатели страны за счет непомерно высоких цен на нефть и газ. Являясь практически монополистом по снабжению
Европы газом, она успешно манипулировала этим и могла диктовать свои политические условия многим странам Европы и бывшим советским республикам.
В психологическом плане менталитет великодержавности россиян являлся серьезной идеологической основой для подготовки к возрождению СССР, может
быть и под другим уже названием.
До прихода к власти Путина Россия являлась восьмой по величине экономикой мира и самым большим экспортером нефти, а также третьим в мире государством по величине своих золотовалютных запасов10. Был создан стабилизационный фонд, валютные запасы которого постоянно пополнялись. Такое положение было достигнуто благодаря реформам в девяностых годах и начала
третьего тысячелетия. В этом смысле финансовая основа для диверсификации экономики и перехода ее с сырьевой базы в базу высоких технологий и наряду с этим укрепления демократических принципов управления государством
у Путина была. Баснословные прибыли от продажи нефти и газа позволяли это
осуществить. Однако вопреки этому, началась разрабатываться стратегия осуществления реванша. Для этой цели, прежде всего, необходимо было полное
подавление инакомыслия и создание жестко централизованной власти. Собрав
вокруг себя единомышленников и позволив им обогатиться за счет государства,
Путин методично стал работать в двух направлениях.
Первое и самое важное направление — это идеологическая обработка населения. Надо признаться, что, не смотря на относительно свободный Интернет, это ему блестяще удалось. До сих пор его рейтинг составляет 86%. Практически весь народ убежден, что воссоздание великой державы – задача номер
один. При этом повсеместно навязывается мысль, что весь мир настроен против
российского народа и надо туже «затягивать пояса», чтобы бороться со всеми в
мире. Однако основная масса россиян не задумывается над тем, что создание
великой державы можно осуществить и другим путем – образованием демократического правового государства и преобразованием сырьевой экономики в инновационную путем внедрения высоких технологий. Примеров много. Таким пу36
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тем пошла, например, Япония. Как и Россия в 1991 году, Япония после окончания войны также потеряла свои территории и в ней была полностью разрушена
вся инфраструктура. Однако это не помешало ей, не имея никаких природных
ресурсов, возродиться и стать великой державой. Таких примеров множество.
Во внутренней политике Путин построил беспрецедентную вертикаль власти,
когда все вопросы экономики, сельского хозяйства, внутреннего устройства и
управления завязаны только на нем. Это расхолаживает все системы управления народным хозяйством. Чиновники отказываются брать на себя ответственность и решать поставленные задачи самостоятельно, ибо понимают, что «инициатива наказуема». Все ждут «указаний с верха». При такой системе управления лидер сам становится ее заложником. С одной стороны, в верхних слоях никому не выгодно, чтобы лидер уходил, ибо при нем они занимают неплохие
должности и имеют возможность неограниченного обогащения, однако с другой – за спиной лидера идет постоянная борьба за власть, ибо лидер не вечен, и
кто после него займет трон, имеет огромное значение. Это приводит к тому, что
лидер вместо того, чтобы грамотно управлять, занят «раскрытием заговоров»
вокруг себя. А это изматывает. И постепенно система начинает давать сбой в
управлении и ошибки становятся все значимей. Наступает момент, когда пропаганда, которая до этого идейно обрабатывала народ, перестает являться главным фактором убеждения в правильности действий властей. Постепенно начинает ухудшаться социальное положение населения и народ начинает вдумываться во все происходящее. Примеров много. Необходимо отметить, что на таком же принципе управления в настоящее время построена жизнедеятельность
Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. В этих республиках вся система управления завязана только на одном человеке. Уход таких людей из власти всегда сопровождается большими потрясениями. Для преодоления этих потрясений требуются годы. Но в итоге к власти
приходит другая авторитарная личность и все повторяется с начала.
Две чеченские войны, взрывы жилых зданий в Москве и физическое устранение и уничтожение инакомыслящих позволили укрепить централизованную
власть и убедить народ в том, что Путин является единственно возможным правителем (вождем) страны. Однако не все дается так легко. В Чечне, как одном
из регионов России, фактически существует государство в государстве. Более
того, государство со своим сводом законов, которые вопреки конституции России, входят с ней в полное противоречие. Правитель Чечни, выражая свою пре37
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данность Путину, ведет полностью самостоятельную и независимую от центра
внутреннюю политику, получая из Москвы огромное финансирование. Такая ситуация не может бесконечно продолжаться, ибо помимо Чечни, есть Татарстан,
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия и так далее. И поскольку в настоящее время все финансы и ресурсы из-за тотальной централизации стекаются со всех регионов в Москву, с ухудшением экономического положения страны возможен бунт регионов. И это очень опасно, ибо может привести к распаду
страны. Баснословный уровень коррупции и воровства в дальнейшем могут подлить масла в огонь этого нежелательного костра.
Вторым направлением стало полное подчинение бывших советских республик Кремлю. Это достигалось несколькими путями. Один из путей – тотальная экономическая зависимость от Москвы. Здесь любые самостоятельные решения экономических проблем республик жестко пресекались путем давления
в сфере энергетики (полная зависимость от российского газа и запрет поиска альтернативных источников энергетических ресурсов), приобретения за бесценок стратегически важных объектов российскими компаниями, контролируемыми Кремлем. Параллельно осуществлялся тотальный контроль всех систем
управления республиками с помощью органов безопасности этих республик,
создания агентурной базы на местах и идеологической обработки местного населения. Ведь после распада СССР нигде, кроме стран Прибалтики, не была
проведена люстрация. Необходимо отметить, что этому препятствовала не только Москва, но и местное руководство постсоветских стран. Другими словами,
агентурная сеть советского КГБ как была во время СССР, так и осталась. С приходом Путина была проведена модернизация армии и созданы с помощью своих спецслужб влиятельные и мощные «пятые колонны» во всех постсоветских
республиках.
Для осуществления вышеуказанных идей экономическая основа уже была
заложена еще до прихода Путина к власти. Кроме Азербайджана, Казахстана и
Туркмении, все остальные бывшие советские республики, включая страны Прибалтики, были полностью зависимы от российского газа. Но при этом и вышеперечисленные республики были обязаны проводить свои нефте- и газопроводы через территорию России. Та же политика велась Россией в отношении европейских стран, все более и более монополизируя поставки газа в эти страны. Поэтому все постсоветские республики были завязаны на российскую экономику и энергетику. Наряду с этим, Россия могла свободно держать на привя38
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зи Азербайджан, Армению и Молдову из-за замороженных конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии, Нагорном Карабахе. Однако с Грузией, хоть она и
потеряла свои территории, этот вариант не прошел. И это, можно сказать, был
первый удар по самолюбию российского президента.
Говоря о России, нельзя игнорировать психологический фактор. В русском
народе веками формировалась идея великодержавности. В сознании народа
заложено, что чем большими территориями владеет Россия, тем она более могущественна. Через призму такой психологии в прошлом прошли и многие европейские страны. Достаточно вспомнить огромные территориальные владения
в виде колоний Британии, Франции, Испании. Однако впоследствии время показало, что владение огромными территориями не приносит желаемого успеха, поскольку, чем больше территория, тем сложнее ее адекватное управление.
Это давно известные законы теории управления. Заслуга Путина в осуществлении идеи реванша после окончания холодной войны и «собирания земель» состояла в том, что повсеместно с помощью СМИ и поощрения крайне правых националистических сил и церкви он блестяще разыграл эту карту. Когда Россия
оккупировала Крым, рейтинг его был 86 процентов, а в некоторые периоды еще
выше. Этот рейтинг не падает и сейчас. Таким рейтингом не может похвастаться ни один правитель стран G7.
Возможен ли вариант того, что все более ухудшающаяся экономика России
из-за санкций и падения цен на нефть в результате может привести к инициированию ближайшим окружением президента подготовки дворцового переворота и замены главы государства на более лояльного Западу политика? Такой вариант исключать нельзя. Однако это будет сделано только для снятия санкций и
размораживания счетов в западных банках вскормленных Путиным олигархов.
Если переворот произойдет, в СМИ по этому поводу будет поднята антипутинская кампания. Но самое интересное то, что, если развитие ситуации пойдет по
этому нежелательному пути, все те, кто сейчас прославляет Путина, сразу поменяют свое «мнение» на противоположное. А если их спросят, а почему же вы
при Путине так им восторгались и превращали его в божество, ответят – время
было такое, мы не могли иначе. Все это будет полностью соответствовать периоду, когда распался СССР и недавние страстные идеологи коммунизма сразу же поменяли свое мнение на противоположное, ссылаясь на тот же постулат – время было такое.
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Говоря о возможном распаде страны, необходимо отметить, что США, как мировая держава и экономически самая мощная страна, вовсе не заинтересованы в этом. То, о чем постоянно твердят российские СМИ насчет враждебности
Запада и США по отношению к России, на практике не соответствует действительности. В начале 2009 года, когда Сергей Лавров и Хиллари Клинтон нажали символическую красную кнопку «перезагрузки», это не означало, что США
«хотят развалить Россию». Как показали последующие события, это был далеко
идущий стратегический шаг, кода США даже после российско-грузинской войны хотели видеть в лице России союзника, а не врага. Как представляется, Запад хочет в лице России иметь союзника в осуществлении далеко идущих планов. Во-первых, Россия может играть роль ограничительного буфера и естественной преграды на пути набирающего мощь Китая. Во-вторых, Россия может
быть союзником в большой политике на Ближнем Востоке, где происходят глобальные геополитические процессы, последствия которых можно будет увидеть
годы спустя. В-третьих, став демократической страной, Россия вместе с республиками СНГ может стать полноправным членом европейской цивилизации,
для которой будет отведена роль сохранения баланса сил на этом континенте.
В подтверждение этих слов можно привести цитату из речи Генри Киссинджера, который был советником по национальной безопасности и госсекретарем
при президентах Никсоне и Форде. «В конце холодной войны взгляды русских
и американцев на стратегическое партнерство формировались под влиянием
недавнего опыта. Американцы рассчитывали, что период ослабления напряженности приведет к плодотворному сотрудничеству по мировым проблемам.
Гордость русских за модернизацию своего общества ослабляло беспокойство
по поводу изменения границ страны и понимание того, что впереди их ждет колоссальная работа по реконструкции и переоценке. Многие с обеих сторон понимали, что судьбы России и Соединенных Штатов по-прежнему тесно взаимосвязаны. Поддержание стратегической стабильности и предотвращение распространения оружия массового уничтожения стало настоятельной необходимостью, как и создание системы безопасности в Евразии, особенно вдоль длинной границы России. Открылись новые перспективы в торговле и инвестициях;
на первое место вышло сотрудничество в сфере энергетики»11. В этом же плане не менее ясно выразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
8 февраля 2016 года он заявил: «Сейчас мы изучаем возможность проведения
заседания Совета Россия-НАТО. Мы не стремимся к конфронтации с Россией
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и к новой «холодной войне», мы хотим избежать новой «холодной войны»12. Говоря о нынешнем положении дел и характеризуя происходящие мировые процессы турбулентностью, Киссинджер утверждает, что «Характер этой турбулентности сам по себе беспрецедентен. До недавнего времени международные
угрозы глобального масштаба отождествлялись с концентрацией власти в руках одного доминирующего государства. Сегодня угрозы все чаще возникают
из-за распада государственной власти и возникновения все новых неуправляемых территорий. С таким распространением вакуума власти не может в одиночку справиться ни одно государство, каким бы сильным оно ни было. Для этого требуется устойчивое сотрудничество между Соединенными Штатами, Россией и другими ведущими державами. Следовательно, элементы соперничества
при разрешении традиционных конфликтов в межгосударственной системе необходимо сдерживать, чтобы это соперничество оставалось в определенных
рамках и создавало условия, препятствующие рецидивам». Там же он, фактически подтверждая Хантингтона, заявляет: «Миру грозили потрясения и беспорядки, которые отчасти усиливались из-за разницы в культурном самосознании
и из-за столкновения идеологий».
То, что, не смотря на нынешнее состояние российской экономики, страна
продолжает играть ведущую геополитическую роль, показывают события на
Ближнем Востоке. Втягивание России в сирийский конфликт воспринимается
не так однозначно, как многие себе это представляют. Весьма сомнительно,
чтобы Путин, погрязнув в российско-украинском конфликте и получив при этом
невиданные в истории санкции со стороны Запада при катастрофическом для
России обвале цен на нефть, открыл второй фронт в Сирии, сознательно испортив отношения со своим давним партнером и членом НАТО Турцией. Взрыв
российского пассажирского лайнера в Египте мог быть не просто террористическим актом, а каким-то предупреждением? Массированные бомбовые удары, которые наносит Россия, в основном, направлены на протурецко настроенное население региона, заставляя его покидать свои дома. При этом освобожденные этими ударами территории заселяются курдами, что для Турции смерти
подобно. По утверждению политолога Манвела Саркисяна, «Для Турции курдская проблема серьезна. И если Сирия на этой территории сможет совместно
с РФ укрепить свой контроль, то создаст туркам большую проблему, поскольку они опасаются, что с этой территории курды могут через Латакию выйти к
морю. Это действительно серьезнейшая проблема, о которой говорят отчетли41
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во и ясно. И Турция заявляет, что не допустит, чтобы курды перешли реку Евфрат»13. Вообще курдский фактор в этих событиях имеет большую значимость.
Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что по печально известному тайному соглашению 1916 года Сайкса-Пико «разделение Ближнего Востока без учета самобытности народов региона было провальным. Права курдского народа не должны быть принесены в жертву политическим интересам»14. Турция это уже давно поняла и напрямую обратилась в начале февраля к президенту Обаме с вопросом – за кого вы – за Турцию или за курдов? В
ответ Вашингтон заявляет, что «не считает партию сирийских курдов террористами»15. Станислав Тарасов констатирует, что «нынешняя ситуация на Ближнем Востоке стала во многом напоминать ту, которая формировалась там после
первой мировой войны: рост общей геополитической нестабильности в сочетании со сложным внутриполитическим положением в отдельных странах региона, включая Азербайджан»16. К этому готовы Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом
случае Европа и США не смогут остаться в стороне. К чему это приведет, остается гадать. Но то, что начался необратимый процесс нестабильности и пересмотра всех доселе действовавших постулатов мироустройства на основе принципов международного права – свершившийся факт. Более того, пересматриваются и подвергаются ревизии итоги даже не второй, а первой мировой войны. Фактически на стол ложатся давно забытые документы столетней давности.
Усиление и активизация бомбардировок российскими самолетами в Сирии
произошло после того, как один за другим, на Западе вышло два фильма о Путине. Первый об отравлении Литвиненко и второй о богатствах самого президента. В обеих случаях открыто обвиняется лично президент. И хотя формулировки типа «возможно причастен» не делают обвинение прямым, но на дипломатическом языке это надо понимать, как прямое обвинение, после которого
президент становится «нерукопожатым» в семействе ведущих мировых политиков. Сомнительно, чтобы российский президент после украинских событий сознательно влез в ближневосточную авантюру только для повышения и без того
высокого своего рейтинга в стране. Вполне вероятно, что кто-то на него оказывает сильное давление. Вполне вероятно, что кто-то умело использует и черты
личного характера президента, который в этих сложнейших геополитических
процессах желает, чтобы его представляло мировое сообщество в роли Сталина времен Ялтинско-Потсдамских соглашений. Например, 15 марта президент
объявил о выводе военной техники из Сирии после обсуждения этого вопроса с
42

Трансформация геополитических процессов и безопасность некоторых постсоветских республик

Бараком Обамой. Зачем он это сделал? Ведь там у него уже две военные базы,
с которых воинский контингент и не думают выводить. Но если рассматривать
это с точки зрения динамики развития геополитических процессов в регионе,
то вполне вероятно, что со временем Сирия может разделиться на три части
с образованием курдского государства. Это приведет к усилению давления на
Башара Асада и сделать его более сговорчивым на Женевских переговорах. И
все это с помощью России. Вполне вероятно, что данная политика согласована
с США. Но это только некие приблизительные предположения, не подтвержденные фактами, ибо истинной информации никто не знает.
Грузия
Выход из СНГ и открытое стремление Грузии в европейское пространство даром ей не прошли. После революции роз с приходом к власти Михеила Саакашвили Грузия смогла провести у себя фундаментальные структурные реформы,
как в экономике, так и во внутренней и внешней политике. Как ни странно, помогла ей в этом сама Россия. После введения со стороны России эмбарго на
все грузинские товары и сельхозпродукцию, последней пришлось в срочном порядке завоевывать иные рынки сбыта. В этом плане ВТО ей оказала значительное содействие. Выход на западные и восточные рынки вынудил Грузию коренным образом изменить и модернизировать все технологические процессы производства товаров и привести их качество к европейским стандартам. Особенно заметным это стало при производстве винной продукции. Военная интервенция и потеря Абхазии и Южной Осетии еще более укрепили стремления Грузии в европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Михеил Саакашвили, не
смотря на ряд допущенных ошибок и просчетов, сумел коренным образом преобразовать внутреннюю политику и, что самое главное, практически устранить
коррупцию хотя бы на нижнем уровне. Это на себе почувствовал не только народ Грузии, но и другие страны и люди, посещающие Грузию. В идеологическом
плане это представляло большую опасность для России, поскольку значительная часть российской экономики и управления построены на коррупции невиданных масштабов, снизу до верху. И иметь под боком маленькую страну, где
с успехом проходят диаметрально противоположные структурные изменения,
дающие практический результат, крайне опасны в идеологическом плане, поскольку есть опасность разрушения мифов и стереотипов, создаваемых СМИ
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России. Поэтому Кремль сделал все, чтобы убрать Саакашвили. Однако политическая основа в управлении государством, заложенная им, привела к тому,
что даже с приходом в грузинскую политику российского бизнесмена Бидзины Иванишвили, внешняя политика Грузии не претерпела особых изменений.
И если отношения Грузии с Россией с приходом Иванишвили заметно улучшились, Грузия продолжает быть сторонником интеграции с Европой и членства в
НАТО. Базовой основой, на которую опираются грузинские руководители, является менталитет всего народа, как сторонника вхождения в европейскую семью
народов. В настоящее время Грузия имеет относительную возможность свободы принятия решений по тем или иным вопросам внешней и внутренней политики. Во многом этому способствует то, что Грузия полностью вывела со своей территории все российские военные базы. Если бы эти базы оставались на
ее территории, то все вопросы, касающиеся самой Грузии, в международных
структурах решались бы вне пределов самой Грузии. Поэтому она хоть и маленькая страна, но уже играет заметную роль в мировой геополитике. Ей уделяет особое внимание США, оказывая значительную политическую и экономическую поддержку. Грузинские войска уже обучаются работе на военной технике США. В частности, в прошлогодних американо-грузинских учениях были задействованы боевые машины пехоты «Брэдли». В этом, 2016 году в Грузии уже
появятся американские танки Abrams для участия в совместных учениях «Noble
Partner-2016»17. Это серьезный шаг, ибо в самом центре Закавказья создается логистическая база, услугами которой в случае крайней необходимости могут воспользоваться морские пехотинцы США. Корабли НАТО часто наведываются в грузинские порты.
Однако не все так гладко и в Грузии. Стремительное разворачивание событий
в регионе не могут обойти и эту страну. Надежда на членство в НАТО и вхождение в ЕС на данном этапе не могут быть стопроцентной гарантией стабильности и защищенности Грузии. Основной опасностью в настоящее время является Аджария. По словам лидера партии «Нейтральная евразийская Грузия» Арчила Чкоидзе «В Аджарии очень серьезно установилось турецкое влияние, реально имеет место исламизация региона… Из Турции специально поступают субсидии для того, чтобы открывались турецкие магазины, торговые центры, строились гостиницы, где трудоустройство грузин невообразимо, и все это мешает развитию в Аджарии грузинского бизнеса. Уже есть много фактов закупки турками земель, и, если этот процесс продолжится такими темпами, грузин44
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ское население может оказаться в Аджарии в меньшинстве. Мы стоим на пороге катастрофы, которая может привести к потере Аджарии»18. Уже аджарские мусульмане (то есть турки) требуют строительства еще одной мечети в Батуми. Прибавим к этому внесение в Госдуму вопроса о денонсации Московского договора, и будет понятно, в каком направлении развиваются события. Теоретически, если денонсация произойдет, Турция может напрямую войти в Аджарию, поскольку согласно этому договору турки в начале ХХ века отдали Грузии
Батум с прилегающими территориями взамен на Нахичеван, населенный преимущественно армянами, который был передан новообразованному турецкому государству под названием Азербайджан. Но опять-таки надо признать, что вопрос о денонсации данного договора на данном этапе можно рассматривать
как шантаж Турции, ибо если это произойдет, то на голову России свалятся еще
большие проблемы, чем нынешние. По словам аналитика Давида Шахназаряна
«Кремль, хорошо понимая сложность ситуации, управляет и контролирует эскалацию российско-турецкой напряженности. Россия не пойдет на денонсацию
российско-турецкого договора 1921г., поскольку это напрямую ударит по ее интересам. В качестве примера, скажем, что гарантом статуса Нахичевана, по
российско-турецкому договору 1921г., является также и Россия»19. В подтверждение его слов, 1 марта российский МИД в лице Боцмана-Харченко заявил: «Общепризнанным в международно-правовой теории и практике государств является понимание того, что мирные договоры и договоры, устанавливающие границы между государствами, не подлежат денонсации. С учетом этого, с правовой
точки зрения расторжение Договора, определяющего линию государственной
границы Грузии с Турцией, Арменией и Азербайджаном, а также статус отдельных территорий этих государств, вступает в противоречие с этими принципами.
Положения Договора не могут быть применимы в отношениях между Россией и
Турцией в силу произошедших после 1921 года значительных геополитических
изменений в регионе»20. Вполне вероятно, что под последней фразой имеется в
виду расчленение Грузии с образованием Абхазии и Южной Осетии.
Украина
События в Украине за последние два с половиной года отодвинули на второй,
а то и на третий план все остальные нерешенные проблемы в бывших советских
республиках. Украина после России самая мощная индустриальная страна и
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по занимаемой ею территории является второй в Европе после России. На третьем месте Франция. Совершенно очевидно, что без Украины вся экономикополитическая конструкция СНГ теряет свою актуальность и фактически становится нежизнеспособной. При этом статус России, как гегемона в этой системе координат, становится наименее значимым. Надо отметить, что до Майдана-2 Украина во главе с президентом Януковичем шла тем же путем, что и Россия. Коррупция невиданных масштабов, тотальное разворовывание государства
и повсеместное укрепление криминально-олигархического управления страной. Многие аналитики обосновывают, что причиной возникновения массовой
многомесячной акции протеста в центре Киева, начавшейся 21 ноября 2013
года, стало заявление премьера Азарова о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Однако это
не совсем так. Это заявление оказалось той последней каплей терпения народа на беззакония и воровство правящей элиты. Так, по данным организации
Transparency International в рамках кампании Unmask the corrupt, Виктор Янукович по состоянию на 13 января 2016 года возглавил рейтинг самых коррумпированных людей мира21. Именно по этой причине народ, независимо от национальностей, проживающих в Украине, связывал свое избавление от укоренившейся системы управления интеграцию с Европой.
Президент России понимает, что, потеряв Украину, рушится вся его идея возврата в СССР. Поэтому, когда в Украине произошел «Майдан-2», ему пришлось
в срочном порядке ускорить все задуманные планы по отношению к этой стране. Для обоснования своих действий была запущена антиукраинская пропаганда такого масштаба, что почти все население России стало убежденным в том,
что украинцы это фашисты, которые хотят уничтожить свою страну (или ведут
ее к гибели), а вместе с ней и братскую Россию. Однако антиукраинская пропаганда имела свою оборотную сторону. Ответным ходом со стороны Украины последовала не менее интенсивная антирусская пропаганда. В основе этой контрпропаганды уже закладывались исторические факты российско-украинских отношений, начиная со дня основания Киевской Руси. Подверглась ревизии вся
история Российской империи. В результате начали всплывать такие периоды
российской истории, которые строжайше замалчивались как минимум 250 лет.
Произошел эффект бумеранга.
Наряду с этим, были подняты на ноги все спецслужбы России, работавшие в
Украине, и максимально задействована пятая колонна. После уникальной опе46
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рации по взятию Крыма (гибридная война – совершенно новое понятие в военном искусстве), последовала идея создания Новороссии. В отношении Крыма
премьер-министр Медведев высказался на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2016 года. «Этого вопроса нет, и для России
не существует. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской
территории, там был проведён референдум, мы изменили свою конституцию. Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации».
Затем по плану Новороссии были оккупированы территории Донбасса и Луганской области. Погибли тысячи невинных людей как с той, так и с другой стороны. И в настоящее время война там не закончилась и продолжается процесс вооруженного противостояния. Договоренности Минск-1 и Минск-2 практически
не работают. Для обоснования своих действий в отношении Украины на Западе, Путин на состоявшейся в конце сентября прошлого года Генеральной ассамблее ООН заявил: «Сначала продолжили линию на расширение НАТО… Затем
поставили постсоветские страны перед выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом». По словам военного эксперта Павла
Фельгенгауэра «то, что сейчас в Донбассе, — это proxy-война, как Вьетнам, Афганистан и ближневосточный конфликт. Вернулась Холодная война, вернулась и
тактика Холодной войны». И далее он продолжает: «Будет неустойчивое перемирие, а потом снова обострение поздней весной или ранним летом. Сейчас нужна
оперативная пауза всем сторонам. Время зимней кампании заканчивается, потом начнётся время летней кампании. Цель России понятна — восстановление
контроля над Украиной. Интересует Россию не Дебальцево, а Киев. И пока цель
не достигнута, конфликт будет продолжаться. Proxy-войны могут длиться и десятилетиями. Никто не позволит Украине быть западным союзником, чтобы американские и немецкие танки и ракеты стояли под Полтавой»22.
Огромную поддержку Украине и украинскому народу оказал Запад. Без его
поддержки страна в создавшейся ситуации вряд ли могла бы продержаться.
Казна была пустой, вся экономическая инфраструктура не работала. Армию
пришлось создавать с нуля, параллельно обороняясь на восточном фронте. О
причине этой поддержки образно выразился тот же Киссинджер в журнале
National Interest: «Украина должна стать мостом в отношениях России и Запада, которые должны перейти от конфронтации к сотрудничеству в решении общих проблем безопасности».
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Однако и здесь не все так гладко. Структурные изменения, которые сейчас
проходят в Украине, продвигаются с большим трудом. Олигархи просто так не
сдаются и всячески препятствуют реформам в экономике, управлении и демократии. Новоизбранные Верховная Рада, президент Порошенко и премьер Яценюк со своей командой пока не могут в должной мере справиться с этим, хотя
налицо и позитивные перемены. Назначение президентом Порошенко губернатором Одесского региона Саакашвили было сильным политическим шагом президента. И хотя один в поле не воин, Саакашвили бескомпромиссно начал реформы, не смотря на жесточайшее сопротивление, как местной коррумпированной элиты, так и центра в Киеве. Этим шагом Порошенко практически застраховал себя от обеих вариантов дальнейшего развития событий. Если у Саакашвили получится все то, что он задумал, у Порошенко будет основание на кардинальную замену всех остальных губернаторов. Особенно важно это в Харькове и Днепропетровске. Если Саакашвили не справится, у него будет козырь для
оправдывания перед Европой – видите, я хотел, но у меня не получилось. Но у
Саакашвили нашлись и единомышленники. 3 февраля 2016 года министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус подал в отставку. «У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой
власти установить контроль над государственными деньгами»23. Еще до заявления Абрамавичуса, но уже на фоне разговоров о переформатировании правительства, посол США в Украине Джеффри Пайет предостерег украинскую
власть от необдуманных кадровых изменений в правительстве. «Опасные голоса говорят: «Хватит министров-технократов и профессионального управления
– пришло время политикам взять бразды правления. Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется», – написал он в Twitter
. Под давлением общественности и Запада 16 февраля Порошенко призвал
премьер-министра Яценюка уйти в отставку. Вечером при голосовании Верховной Рады этого вопроса многие депутаты из блока Порошенко не голосовали
или отсутствовали, тем самым, провалив голосование о недоверии правительству. По этому поводу Guardian сразу написала: «Если внутренний кризис продолжится, у покровителей Украины появится новая головная боль. МВФ уже
предупредил, что кредит в размере 40 миллиардов долларов может оказаться
под вопросом»25. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: спасе24

48

Трансформация геополитических процессов и безопасность некоторых постсоветских республик

ние Украины находится в руках самой Украины. Все украинское общество (если
оно хочет действительных перемен) должно понять, что самым главным врагом
государства и всего многонационального народа является не Россия, не агентурная разведка России или пятая колонна, а коррупция. Если народ победит
коррупцию и утвердит у себя политическую систему, основанную на торжестве
закона, Украина выйдет из нынешнего кризиса победителем. Если возьмут верх
реваншистские силы, это станет очередным провалом. Но этот провал уже будет окончательным. Нельзя забывать, что Украина является важным вектором в
балансе сил всей Европы и сбрасывать это со счетов нельзя. От того поймут ли
это власти страны и как это обстоятельство используют в своих интересах, зависит и дальнейшая судьба этого государства.
Говоря о балансе сил, необходимо отметить, что стремительное развитие ближневосточных событий, связанных с Сирией и активным участием в
них России непосредственным образом повлияли на российско-украинские и
российско-грузинские отношения. Казалось, участие России в военных операциях в Сирии отодвинули на второй план эти отношения, однако это не так. Эти
две постсоветские республики находятся в зоне особого внимания России, поскольку из всех стран СНГ только они, несмотря на угрозы с ее стороны, открыто заявили о своей интеграции с Европой. Результатом изменения вектора своей политики для обеих стран явилась война с Россией и потеря своих территорий. Однако если до начала военных действий вопрос членства в НАТО в этих
странах был не так актуален, то в результате военных действий стремление в
НАТО, как гаранта защиты от России в Грузии и Украине стал первоочередным.
Армения
В этой глобальной «перестройке» мира роль Армении практически незначительна. Армения, как государство, не представляет интереса на этой «большой
шахматной доске». Однако было бы ошибкой вовсе исключать ее роль в этих
процессах, ибо ее геополитическое положение вместе с Нагорным Карабахом
является значимым фактором. С одной стороны, Армения с Грузией представляют маленький островок христианства в необъятном океане окружающих их
мусульманских стран. Поэтому одним из главных условий выживания в таком
окружении является глубоко просчитанная и взвешенная политика в отношениях с этими странами. С другой – хоть Армения и Грузия по вере и менталитету
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родственные страны и народы, их геополитические интересы в регионе не всегда совпадают, а в некоторых случаях и разнонаправлены. Это вполне естественно. И Армения, и Грузия прекрасно это понимают. Вопросы, представляющие
взаимный интерес экономического, социального и этнического характера, Армения с Грузией оперативно решают. В Грузии живет значительное количество
армян. И хотя за последние 30 лет их численность значительно уменьшилась,
все еще существуют районы их компактного проживания.
В отличие от Грузии, в Армении все решения по вопросам внешней политики принимаются в Москве. Фактически до сегодняшнего дня из трех республик
Кавказа только Армения является правой рукой Кремля в регионе. Наличие в
Армении российской военной базы и контроль Россией границ с Турцией, Ираном и даже в аэропорту дают возможность последней прямого управления армянским государством. И это касается вопросов не только внешней, но и внутренней политики. Все стратегические вопросы управления армянской экономикой связаны с Москвой. Примеров множество. Ключевые отрасли промышленности и энергетики принадлежат российским монопольным концернам, которые находятся под прямым управлением российского правительства. Железные дороги, энергетика, газовая инфраструктура и многие другие отрасли Армении принадлежат России. Правда, громкий прошлогодний скандал с электросетями Армении привел к тому, что их у России перекупил армянский бизнесмен, но от этого ничего не меняется. Весь капитал этого бизнесмена завязан на
России, сам он является гражданином России и вряд ли сможет (а может и захочет) даже при желании вести самостоятельную политику по восстановлению
полностью разграбленной отрасли и ведению оптимального маркетинга. Пока
этого не видно. Абсурдность состоит в том, что даже энергоносители, которые
Армения могла бы напрямую закупать в Иране по намного более дешевым ценам, строжайше запрещены Россией. Единственный газопровод из Ирана, с диаметром трубы 700 мм (строительство по проекту диаметра 1400 мм Россия запретила) и тот принадлежит Газпрому. Давление России на Армению настолько сильно, что Армения вынуждена была вступить в ЕАЭС и Таможенный союз,
даже, как было указано выше, не имея общей границы ни с одним из государств
этого союза. И сейчас, когда Армении представился уникальный шанс укрепления своей экономики путем тесного сотрудничества с Ираном во всех направлениях, руководство страны кроме теоретических лозунгов практически не предпринимает никаких мер по выводу государства из многолетней блокады.
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Однако обвинять в этом русских это ошибка. Необходимо понимать, что Россия,
как и любая другая страна, имеет свои стратегические национальные интересы и
действует, следуя этим интересам. Армения играет лишь роль территории, на которой осуществляются российские интересы в регионе. В данном случае Армения в
Южном Кавказе выступает в качестве рычага управления российскими национальными интересами. Красноречивым доказательством того, что это так, опять вспомним о Московском договоре. 17 марта 2011 года в честь 90-летия со дня его подписания президент Медведев и премьер Эрдоган в честь «вечной дружбы» обменялись
почтовыми марками, копиями фотографий и факсимиле договора. Турция была членом НАТО, Армения – стратегическим партнером и союзником России. Но для интересов России в то время было важнее подтверждение констатации действия этого
договора, поскольку эти страны совместно могли решать важные для себя политические задачи. Сейчас геополитический расклад кардинально поменялся и Московский договор уже решает для России совершенно иные задачи. Совершенно очевидно, что депутаты России подняли этот вопрос по указанию Кремля, и это было направлено только ради шантажа Турции для решения своих тактических задач.
Почему так произошло? На это есть объективные причины. На протяжении веков
у армян культивировалась философия «младшего брата России». Как аксиома воспринималось, что в любых конфликтах и войнах только русские могут спасти армян.
Это заложено в подсознании любого армянина. Даже после обретения независимости и преподавания в школах реальной истории Армении эта убежденность не изменилась.
Когда решался вопрос о российской базе в Армении, правители Армении руководствовались именно этой аргументацией. Но сейчас, когда Россия вышла на прямую
конфронтацию с Турцией, что должна делать Армения, если, например, с территории российской базы будет сбит турецкий самолет? Естественно, что Турция должна будет на это ответить. Если последуют бомбовые удары по российской базе, находящейся в Армении, кто спросит, с кем воюет Турция – с Россией или Арменией?
Все эти вопросы стоят очень серьезно и на них необходимо отвечать уже сейчас.
Вот пример того, что не всегда гарантом безопасности государства является наличие иностранных войск на территории этого государства. Для продвижения на мировой арене своих национальных интересов нужна воля, умение правильно анализировать ситуацию и поддержка народа. Парадоксально, но Нагорный Карабах со своей непризнанной независимостью является большим гарантом безопасности Армении, чем сама Армения.
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Заключение
Сейчас мы можем только констатировать стремительную динамику развития процессов во всем мире. Но прогноз на ближайшее будущее дать весьма проблематично. С уверенностью только можно сказать, что система мирового порядка находится
в крайне нестабильной точке минимума при переходном процессе с одного равновесного состояния в другое, более оптимальное. Как указывалось выше, система мирового порядка находилась в стабильном и равновесном состоянии после окончания второй мировой войны вплоть до распада СССР. После его распада, хотя и считалось, что
был сделан правильный шаг, система начала активный переход на более высокий уровень через точку минимума, то есть, катастрофу. Прежнее стабильное состояние системы мирового порядка, которую многие характеризуют фазой холодной войны, прекратила свое существование.
С каждым днем становится все более очевидным, что Россия в этих процессах
играет важнейшую роль, и на нее возложена определенная миссия в решении задач
стратегического плана не только в ближневосточном регионе, но и в азиатском регионе. Россия и впредь, как и последние 300 лет, хочет она того, или нет, будет играть
роль мирового баланса сил. Россия имеет все шансы выйти из этого кризиса очищенной и преобразовавшейся страной. Ей дан шанс. Сумеет ли она этим воспользоваться, покажет время.
Могут ли влиять на происходящие процессы отдельно взятые личности, находящиеся у власти тех или иных стран? Представляется, что могут, но только в плане ускорения или замедления того или иного локального процесса. Маховик общей трансформации мирового геополитического процесса остановить невозможно. Хотим мы того,
или нет, трансформация все равно произойдет, ибо это, как и в прежние исторические
периоды, веление времени. Мир не стоит на месте. Он, как и время, движется вперед.
Анализируя нынешние геополитические процессы, желательно понять к каким последствиям могут привести те или иные события в мире. Необходимо в связи с этим,
рассчитать какие меры безопасности для народов разных стран надо предпринять,
чтобы этот переходный процесс через точку минимума – катастрофы – был бы связан
с наименьшими потерями, как людских, так и материальных ресурсов. Важно уйти от
бытовавших догм и стереотипов построения миропорядка и воспринимать мир в совершенно ином ракурсе. Мир изменился. В этом случае появляется возможность адекватно воспринимать происходящие процессы и принимать правильные решения. Ошибки
в принятии решений могут быть фатальными.
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Կարապետ Կալենչյան
Աշխարհաքաղաքական գործընթացների փոխակերպումը եւ
հետխորհրդային որոշ հանրապետությունների անվտանգությունը
Հոդվածում տրված է այժմ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական
զարգացումների
փոխակերպման
վերլուծությունը:
Հիմնավորվում
է,
որ կառավարման գիտության տեսանկյունից այդ իրադարձությունների
շարժընթացը համապատասխանում է անցյալ դարի 70-ական թվականների
սկզբին մշակված աղետների տեսությանը:
Այդ գործընթացների ազդեցությունից զերծ չեն մնացել նաեւ հետխորհրդային
հանրապետությունները: Հետաքրքրություն են ներկայացնում մասնավորապես
այն երկրները, որտեղ տվյալ փոխակերպման հետ կապված առավել նշանակալից
իրադարձություններ են ծավալվում: Այդ առումով դիտարկվում են Ռուսաստանը,
Վրաստանը եւ Ուկրաինան: Հայաստանը՝ որպես պետություն, հեռու գտնվելով
գործընթացներից, այդուհանդերձ, հետագայում կարող է նույնպես որոշակի դեր
խաղալ այդ փոխակերպումների մեջ:
Թե ինչպիսի վտանգներ են կարող այդ կապակցությամբ սպառնալ
Հայաստանին եւ ինչպես կարելի է նվազագույն կորուստներով դուրս գալ
իրավիճակից ու դիմակայել մարտահրավերներին՝ երկրի ներկա ղեկավարության
հրատապ խնդիրն է:

Karapet Kalenchian
Transformation of the Geopolitical Processes and Security of Some PostSoviet Republics
The article analyzes the transformation of the current global geopolitical
processes. The author gives reasons why the dynamics of these developments from
the perspective of management science corresponds to the theory of catastrophes
developed in the early 70’s of the last century.
The former Soviet republics are not spared these processes. Those post-Soviet
countries are of interest where the most significant developments were seen related
to this transformation. Russia, Georgia and Ukraine are being considered in this
regard. Armenia, as a state facing away from these processes, however, may also
play a role in this transformation in the future. What are the threats Armenia might
face and how can the country get out from these processes with minimal losses and
protect itself?
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Քաղաքական սուտը, կեղծիքը եւ մեր իրականությունը

ՍԱՐՈ Ս
 ԱՐՈՅԱՆ
Քաղաքական վերլուծաբան

Մեր շրջապատում կարող ենք լսել, որ քաղա
քական գործընթացներում կեղծում, խաբում ու
ստում են բոլորը։ Առավել եւս համոզմունք է, որ
սուտն ու կեղծիքն ընկած են գործող վարչախմբի ձեռնարկումն երում։ Սուտը
սողոսկել է հանրային կյանքի բոլոր բնագավառները, բայց լայն տարածում է
գտել հատկապես քաղաքականության մեջ։ Քաղաքական գործիչներն իրենք չեն
էլ թաքցնում, այդ մասին արտահայտվում են քաղաքական գործընթացի բոլոր
մասնակիցները՝ լինեն գործող վարչախմբի մեջ, հարեն վարչախմբին, թե հան
դես գան ընդդիմադիր դիրքերից։
Անշուշտ, քաղաքականության մեջ կեղծիքն ու սուտը, երբ դառնում են քաղա
քական ամբողջ համակարգի բնութագրիչը եւ նրա բարոյական նկարագրի անկ
ման ցուցիչը, ճակատագրական նշանակություն են ունենում ամբողջ ժողովրդի
համար։ Քաղաքականությունում կեղծիքի կիրառությունը պետք է բացատրութ
յուն ունենա։ Ընդհանրապես՝ երեւույթն ունի որոշակի գիտական հիմն ավորում։
Այսպես, Նիկոլո Մաքիավելիից1 սկսած՝ քաղաքականությունն առավելապես
դիտարկվում է որպես հարաբերությունների ու գործողությունների այնպիսի
ոլորտ, որին բնորոշ է քաղաքական սուբյեկտների շահերի բարդ փոխազդեցութ
յունը եւ որտեղ հիմն ական շահը իշխանության նվաճումն ու պահպանումն է։
Քաղաքագիտական տեսանկյունից մեկնաբանվում է, որ հենց այդ շահն է պա
հանջում եւ անգամ հանդուրժելի, սովորական, բնականոն դարձնում ստի, խաբ
կանքի, կեղծիքի կիրառությունը։
Սակայն արդյո՞ք մեր քաղաքական դաշտում ստի, կեղծիքի կիրառությունը
հենց դրա կամ միայն դրա հետեւանք է։ Մաքիավելիականության դիրքերից եթե
ելնենք, ապա Հայաստանում ստում ու կեղծում են գիտակցված՝ հանուն քաղա
քական շահի։ Սակայն կա մի էական հանգամանք. երբ գոյություն ունի համա
տարած կեղծիք, որը տեսանելի է բոլորի համար, ապա ստելու արդյունավետութ
յունը պետք է զրոյի հավասարվի, իսկ կեղծելու ցանկությունն՝ ինքնաբերաբար
վերանա։ Բայց մեզանում սուտը երբեք չի զիջում դիրքերը, իսկ նրա միջոցով
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քաղաքական շահ կորզելու ցանկությունը չի վերանում։ Անգամ ստի անթաքույց
սփռման պայմաններում քաղաքական միավորները տարածում են ճշմարտութ
յունն անարգող իրենց խոսքը եւ ներքուստ հավատում դրա արդյունավետության
առասպելին։ Չստանալով որեւէ շահ՝ գրեթե բոլոր ակտիվ քաղաքական գործիչ
ները շարունակում են դիմել կեղծիքին ու ստին։ Ի՞նչ ֆենոմեն է սա։
Ի՞նչ է սուտը, ինչպե՞ս է այն ծնվել ու գործում
Սուտը անձի հոգեբանական պաշտպանական բնական միջոցներից մեկն է։
Ստելը, ի տարբերություն մոլորության եւ սխալի, մարդու կողմից գիտակցված
վարք է։ Խաբելով՝ մարդը որոշակի նպատակ է հետապնդում. ստանալ անձնա
կան շահ, խուսափել անցանկալի ինչ-որ հետեւանքներից, պաշտպանել սեփա
կան անձը կամ ուրիշներին եւ այլն։ Ուստի նրա որոշումը գիտակցված է։ Բարո
յականության տեսանկյունից սուտը վատ բան է։ Եվ դա կապված է մարդկային
հոգեբանության հետ։ Փորձենք պարզաբանել, թե ինչպես է ձեւավորվել սուտը՝
որպես արատ, ու ինչպես է գործում ստելու մեխանիզմը։
Բարոյականությունը սոցիումի զարգացման արդյունք է։ Ծնվելով կենդանա
կան հակադրությունից՝ այն անցել է մի մեծ ժամանակաշրջան, մինչեւ մարդը
կամաց-կամաց հաշտեցրել է սոցիումում եղած տարբեր շահերը՝ անընդհատ
կրճատելով տվյալ պահին հրատապ դարձած սոցիալական վարքի բացասական
ծայրահեղությունները։ Այդպես բնական ճանապարհով մարդկությունը սահմա
նել է վարքի ու մտածողության այն նորմավորված սահմանները, որոնք թույլ են
տվել մարդկանց միջեւ խաղաղ համակեցություն հաստատել եւ զերծ մնալ փո
խադարձ գործադրվող արյան վրեժից, բռնությունից, միմյանց վնասներ հասց
նելուց։ Դեռեւս Արիստոտելը՝ կառուցելով իր քաղաքական ու բարոյագիտական
հայեցակարգերը, հիմքում դրել է հատկապես այդ հաշտեցման գործընթացը, ի
վերջո ոսկե միջինի գաղափարին հանգեցնելով ցանկացած հոգեմտավոր նոր
մավորված վարք, որը ցանկություն ունի կատարյալ դառնալ՝ իր մեջ ներառել
ամենալավը, ազնիվը, բարին, արդարը, ճշմարիտը եւ որը ցանկություն ունի իրե
նից վանել բացասական ծայրահեղությունները2։
Սակայն մասնավոր շահերի մակարդակում եւ, ընդհանրապես, բնական
մրցակցության մեջ երբեք հնարավոր չէ, որ բարոյական չափորոշիչները չխախտ
վեն։ Ուստի, քանի որ հանրային բարքերն ու մասնավոր շահերն առավելա
պես չեն համընկնում, մարդը հակված է իր շահերի պաշտպանության համար
շրջանցել գիտակցության մեջ սովորույթի ուժով ամրագրված ու չափավորված
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այդ բարքերը։ Շրջանցման կարեւոր մեխանիզմն երից մեկը հենց սուտն է։ Դա է
պատճառը, որ սուտ ասելիս՝ մարդն անգիտակցաբար հոգեբանական անբարե
հարմարություն է զգում։
Այդպիսի հոգեվիճակի մասին խոսելիս հարկ է անդրադառնալ երկու հիմն ական
հասկացության՝ «խղճի խայթին» եւ «մեղքի զգացմանը», որոնք տեղ են գտնում
մարդկային հոգեբանության մեջ։ Այն դեպքերում, երբ մարդն իր գիտակցական մա
կարդակում կայուն սոցիալական նորմերի կրողն է եւ կաշկանդված է դրանց հետե
ւելու պարտավորությամբ, նրա կողմից իր խղճին դեմ գնալը հղի է մեղավորության
զգացումով։ Դա էլ ազդում եւ առաջ է բերում հուզական մի վիճակ, որն արտաքնա
պես թաքցնելը շատ դեպքերում անհնար է լինում։ Նման դեպքերում մարդը խնդիր
է ունենում պաշտպանել սեփական անձը մեղքի զգացումից, որը անգիտակացական
մակարդակում ազդում է նրա որոշումն երի վրա եւ եթե չքողարկվի, ապա հանրայ
նացնելու է սոցիալական նորմերին չհետեւելու նրա վարքագիծը։ Սուտն այս դեպքում
դառնում է պաշտպանական մեխանիզմ, որը մի կողմից արտաքին աշխարհի, իսկ
մյուս կողմից մարդկային ներաշխարհի ճնշման դեմ զբաղվում է միջնորդությամբ ու
հաշտարարությամբ։ Այս դեպքում արդեն գտնվում են փաստարկներ, որոնք անձին
համոզում են, թե ինչու է նա ստում («բոլորն են ստում», «չստես՝ չի լինի. չես հասնի
կենսականորեն կարեւոր խնդիրներիդ լուծմանը», «կյանքն է ստիպում» եւ այլն)։
Սակայն ինչպե՞ս վերաբերվել այն երեւույթին, երբ մարդը ստում է եւ հոգեբանական
դիսկոնֆորտ չի զգում կամ կարողանում է լավագույնս թաքցնել իր ստելու հանգա
մանքը։
Առաջին դեպքում մենք գործ ունենք այնպիսի ստի հետ, որը կարելի է բացատ
րել մշակութաբանորեն, իսկ երկրորդ դեպքում՝ մարդկանց հոգեբանական այնպիսի
որակի հետ, որի ժամանակ անհատը կարողանում է վեր կանգնել սոցիալական նոր
մերի ու պարտավորությունների շրջանակից, չզգալ դրանց ճնշումն ու չարձագանքել
դրանց։
Ստի թույլատրելիության մշակութաբանական սահմանները
Ստի հանդեպ մարդկանց բացասական վերաբերմունքը բացարձակ է։ Սա
կայն, այնուամեն
 այնիվ, շատ մշակույթներում կան ստի շրջանցման կամ նրա
դրսեւորման թույլատրելիության շրջանակը որոշող այնպիսի մեխանիզմն եր,
որոնց արդյունքում առանձին դեպքերում ստի հետ սերտորեն կապված որոշ
երեւույթներ՝ խաբելու, խորամանկելու գործողությունները կամ անգամ հենց
ստելը, վերածվում են բավական օրինակելի վարքի, մարդկային դրական հատ
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կանիշի։ Նման դեպքերում սուտը դառնում է սոցիոմշակութային երեւույթ եւ ի
հայտ է գալիս կոնկրետ իրավիճակներում։ Այն շատ մշակույթներում դրական
երանգներ է ձեռք բերում՝ կապված օբյեկտից, թե ում դեմ, կամ խնդրից, թե ինչի
համար է այն կիրառվում։
Այսպես` սոցիալ-հոգեբանական եւ մշակութային նախադրյալներից ելնելով՝
խաբեությունը, խորամանկությունը շատ ժողովուրդների հեքիաթներում գովա
բանվում ու խրախուսվում է եւ դիտվում որպես մարդկային դրական հատկանիշ։
Այդ ճանապարհով, դեռեւս վաղ տարիքից, մարդիկ սերտում են բարոյական մի
սկզբունք, որ սուտը տարբեր է լինում եւ առանձին դեպքերում այն կարելի է կի
րառել։ Օրինակ՝ ռուսական մշակույթում սուտը հաճախ հանգում է փուչ պարծեն
կոտության եւ բարոյական բանադրանքի չի ենթարկվում: Ռուսները ստում են, նե
րում են այլոց սուտը եւ նրա նկատմամբ ցուցաբերում են ներողամտություն, քանի
որ իրենց նպատակը այլոց հետ կապ հաստատելն է, զրույցի բռնվելը, պարծենալը:
Հայկական ժողովրդական հեքիաթներում եւս սուտն ունի սնապարծության,
պոռոտախոսության նշանակություն եւ հանրային միջավայրում նման կերպ
ստելիս այն միանգամայն ընդունելի վարք է դիտվում։ Հովհաննես Թումանյանի
«Սուտասանը» եւ «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթներում մի դեպքում թագավորը
սեփական ստի վրա կառուցված սնապարծության գերին է դառնում, իսկ մյու
սում՝ չկայացած որսորդը ճոռոմաբանում է՝ փորձելով իր առնականությունը ցու
ցադրել տղամարդկային այդ մասնագիտության մեջ։ Սակայն «Բարեկենդանը»
հեքիաթում սուտը կիրառություն է գտնում որպես թույլատրելի վարք, երբ գործ
ունես անձանց հետ, ովքեր միամիտ են եւ պատրաստ են խաբվել.
«Անցվորականը նկատում է, որ էս կնկա ծալը պակաս է, ասում է՝ հա՛ ասեմ,
տեսնեմ ինչ է դուրս գալի։
-Հա, ես եմ բարեկենդանը, քույրիկ ջան, ի՞նչ ես ասում։
-Էն եմ ասում, որ մենք քո ծառան հո չենք, որ քո եղն ու բրինձը պահենք։ Ինչ
որ պահեցինք, հերիք չէ՞... չես ամաչո՞ւմ... Ընչի՞ չես գալի քո ապրանքը տանում...»։
Ինչպես կարելի է նկատել, մշակութաբանական նախադրյալների գործարկ
ման ժամանակ, երբ անձը փորձում է խորամանկել, նա հոգեբանական դիսկոն
ֆորտ չի զգում։ Նրա գործողություններն իր իսկ գիտակցականում արդարաց
ված են եւ փնովելի չեն։ Ու, հատկապես, բարոյապես պախարակելի չեն, քանի որ
այդ գործողությունները սոցիումի ներսում ունեն դրական ընկալում։ Հանրութ
յունը երբեք չի մեղադրի, իսկ տվյալ անձի խիղճն էլ երբեք չի տանջի, եթե նա
ինքնագովեստով զբաղվելու, պոռոտախոսելու ժամանակ ստի։ Նմանապես, եթե
կան սոցիումի ընդհանուր պատկերացումն երից դուրս ապրող մարդիկ, ապա
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նրանց նկատմամբ բանեցված սուտը կդիտվի արդարացված։ Մեխանիզմը հե
տեւյալն է՝ մարդիկ այդ պարագայում մտածում են, որ, միեւնույն է, սոցիումի ընդ
հանուր ստանդարտներից դուրս ապրողները անբարեհարմարություն չեն զգում,
երբ իրենց խաբում են, ապա ինչու նեղվել նրանց փոխարեն։
Առանց մեղքի զգացման ստելու երեւույթը
Շատ հաճախ մարդիկ ստում են ու գիտակցում իրենց վարքի հակաբարոյա
կան կողմը, սակայն կարողանում են լավագույնս թաքցնել դա: Ընդ որում, դա
անում են առանց դույզն-ինչ մեղքի զգացում տածելու իրենց արարքի համար։
Նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ սուտ են խոսում, բայց նրանց խղճի վրա չի
ազդում, չի առաջացնում որեւէ հուզմունք առ այն, որ իրենք խախտում են ձեւա
վորված սոցիալական նորմերը:
Նման մի իրավիճակ է ներկայացնում Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ղե
կավարների 1938թ. հանդիպման այն դրվագը, երբ Չեխոսլովակիայի հարցի
կապակցությամբ բանակցելիս Հիտլերը կարողացավ հավատացնել Բրիտա
նիայի վարչապետ Չեմբեռլենին, որ Չեխոսլովակիայի դեմ պատերազմ սկսելու
որեւէ ցանկություն չունի, եթե չեխերը կատարեն իր պահանջները: Չեմբեռլենը
հավատաց Հիտլերի խոսքերին եւ անգամ բրիտանական խորհրդարանում մատ
նանշեց, թե Հիտլերն «ասում է այն, ինչ մտածում է»: Սակայն պատերազմն ան
խուսափելի էր, իսկ Հիտլերն այնպես էր ստել, որ Բրիտանիայի վարչապետը բա
ցարձակ անկարող էր կռահել, որ նա ստում է:
Ներկայացված դրվագում՝ երբ Հիտլերը ստում էր, նա չուներ մեղքի զգացում:
Խնդիրն այն է, որ նա չէր կիսում իր զոհի սոցիալական արժեքները, չէր հարգում
Չեմբեռլենին, նրանով հիացած չէր: Հիտլերը հստակ գիտեր՝ ինչ է ասելու եւ շատ
լավ էր պատրաստվել հանդիպմանը։ Ստելու համար իրեն մեղավոր զգալու,
ամաչելու պատճառ նա չուներ, քանի որ բրիտանացիներին խաբելը նա համա
րում էր ոչ փնովելի արարք։ Ընդհակառակը՝ նրա համար դա պատվաբեր գործ
էր պետական շահի տեսանկյունից3:
Ինչ-որ առումով Հիտլերի վարքը մշակութաբանական նախադրյալներով կա
րելի է բացատրել։ Իհարկե, պատմության ընթացքում գերմանացիների եւ բրի
տանացիների մրցակցությունը ստեղծում է հիմքեր՝ կարծելու, որ նա օտարնե
րի հանդեպ բարոյական պարտավորություններ չուներ, այլ, հակառակը, ուներ
համամարդկային դրվածքները, ունիվերսալ բարքերը խախտելու պատճառներ,
քանի որ «ուրիշ» էր համարում բրիտանացիներին։ Այդկերպ մտածելու դեպքում
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ստիպված ենք եզրակացնել, որ ստի նման կիրառությունը կարող է լինել միայն
օտարների հանդեպ եւ չի կարող լինել «մենք»-ը ներկայացնողների շրջանում,
անկախ նրանից՝ այդ «մենք»-ը փոքր խումբ է, թե մեծաթիվ էթնիկ միավոր։ Հայ
իրականության մեջ նման ստի կիրառությունը գալիս է ապացուցելու, որ առան
ձին անձինք առանց մեղքի զգացման, առանց խղճի խայթի ստել կարող են մի
միայն այն դեպքում, երբ չունեն որեւէ սոցիալական պարտավորություն շրջա
պատի նկատմամբ, անգամ եթե այդ շրջապատողն իր իսկ ազգի կամ ավելի նեղ
խմբի ներկայացուցիչներն են։ Այստեղ խնդիրը տվյալ անձանց դավանած ար
ժեքների մեջ է, նրանց ներանձնային որակների, արտաքին աշխարհի հանդեպ
ունեցած հակաբարոյական մոտեցումն երի։ Վստահ կարելի է պնդել, որ Չեմբեռ
լենի փոխարեն լիներ որեւէ գերմանացի, Հիտլերը նույն վստահությամբ, առանց
որեւէ խղճի խայթ զգալու, առանց դեմքի մի մկանն անգամ շարժելու, ստելու էր՝
նայելով այդ գերմանացու աչքերի մեջ։ Ուստի մենք գործ ունենք ոչ թե լայն մշա
կութաբանական երեւույթի՝ կոլեկտիվ անգիտակցականում արմատավորված
«մենք»-«նրանք» հակադրության վրա հենվող գիտակցված ստի հետ, այլ՝ մարդ
կային գիտակցված հակասոցիալական որոշակի վարքի։
Սուտը հայ իրականության մեջ
Հայ իրականության մեջ սուտը, կեղծիքը, խարդախությունը ունեն որոշակի
պատմական հիմքեր: Այն խտացված կերպով ներկայացված է Րաֆֆու «Խաչա
գողի հիշատակարանը» վեպում: Դրանում հեղինակն անդրադառնում է հայութ
յան մի այնպիսի շերտի կեցությանը, որի համար չկա ոչ մի սրբություն, երբ հարցը
վերաբերում է սեփական նյութական բարեկեցությանը: Խաչագողերն այն հմուտ
խարդախներն են, ովքեր մասնագիտացած են խաբեության գործում: Լիարժեք
ուսումն ասիրելով իրենց շրջապատող անձանց հոգեբանական բնութագրերը
կամ տարբեր հանրությունների մշակութային ու կրոնական ավանդույթները`
նրանք ստելու, կեղծելու միջոցով կարողանում են շահել իրենց զոհերի վստա
հությունը եւ ապա միջոցների մեջ խտրականություն չդնելով` ավազակության,
գողության, խարդախության եւ այլ եղանակներով նրանցից քամում են այն ամե
նը, ինչը նյութական արժեք է ներկայացնում:
Այդ կապակցությամբ Րաֆֆին նշում է` «Խաչագողը գիտե կեղծել, գիտե խա
բել, գիտե ձեռքից սպրդիլ եւ աներեւույթ լինել։ …Խաչագողը միշտ մի առանձին
պարծանքով է պատմում իր արարմունքը։ Նա իր խաբեությունների, խարդա
խությունների եւ այլ չարագործությունների վրա նայում է որպես քաջագործութ
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յան վրա։ Նա քաջություն է համարում անազնվությունը, նենգավորությունը,
որովհետեւ նրանց միջոցով կարողացել է շատ անգամ ահագին գումարներ ձեռք
ձգել, թեեւ խիստ հաճախ ենթարկել է իր անձը սոսկալի վտանգների։ …Խաչա
գողը շատ անգամ ոչնչով սկսում է ահագին դրամական շրջաբերությունների մեջ
դեր խաղալ։ Նա սակավով չէ բավականանում, նա սարսափելի անհագ ձգտումն
ունի մեծանալու, բարձրանալու եւ հարստանալու։ Իսկ այդ անսանձ բաղձան
քը ձգում է նրան խաբեբայությունների եւ խարդախությունների մեջ։ Խաչագողը
կառավարչական աստիճանների վրա, անվաստակելի եռանդով, աշխատում է
միշտ դեպի վեր մագլցել»։
Իհարկե, խաչագողի կերպարը ժողովրդի մեջ որոշակի մի շերտի բնութագ
րիչն է: Ինքը` Րաֆֆին, մատնանշում է, որ անգամ ռուս գրողները խաչագողե
րին համարում էին ոչ իսկական հայեր, այլ մի տեսակ հայ-գնչուներ: Հայության
շրջանում խաչագողերին տրվում է նաեւ տարածաշրջանային-հայրենակցական
միավորման կարգավիճակ: Ըստ այդ դասակարգման` խաչագողեր են համար
վում XIX դարի երկրորդ քառորդին Պարսկահայքից` Խոյից, Սալմաստից դեպի
Արարատյան դաշտ, Վայոց ձոր եւ այլ շրջաններ տեղահանված բնակչության
ժառանգները: Սակայն որքան էլ փորձ արվի ժողովրդի ընդհանուր զանգվածից
առանձնացնել խաչագողերին, ակնհայտ է, որ «խաչագողությունը» հայության
մեջ նույնքան խորն արմատներ ձգած երեւույթ է: Անշուշտ, գերիշխող մշակույ
թի տեսանկյունից այն կարող է նաեւ բնութագրական լինել որոշակի մի տարա
ծաշրջանի: Բայց դա չի նշանակում, որ մեր մշակույթում այն տեսակարար փոքր
կշիռ է կազմում եւ տարածված չէ այլ տարածաշրջաններում:
Րաֆֆու վերը նշված բնութագրի մեջ կարեւոր է նաեւ ուշադրություն դարձնել
քաղաքական գործունեության նկատմամբ խաչագողերի տածած սիրո հանգա
մանքին: Կառավարչական աստիճաններով վեր մագլցելու մղումը հուսալի ճա
նապարհ է` հարստանալու անհագ ծարավը հագեցնելու համար: Ինչը, եթե ոչ
իշխանությունը, կարող է լայն հնարավորություններ տալ հեշտ հարստանալու,
անպատիժ խաբեության դիմելու, ստելու եւ ձեռք բերված հարստության ան
ձեռնմ
խ ելիությունը երաշխավորելու համար: Այստեղ ստի կիրառությունն արդեն
ներառում է քաղաքական հարաբերությունների ոլորտ: Սուտը գալիս է լցնելու
քաղաքական այն վակուումը, որն առաջանում է պետական կառավարման մեջ,
երբ այս կամ այն կերպ դուրս են մղվում իրական քաղաքական սուբյեկտները:
Դրանից հետո քաղաքական սուտը դառնում է քաղաքական գործչի առավե
լության նշան: Մաքիավելիականությունը, որպես վերին ճշմարտություն, գա
լիս է ապացուցելու հանրությանը, որ խաչագողի` քաղաքական գործընթացին
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մասնակցությունն ընդհանրապես քաղաքական հարաբերություններում նորմալ
երեւույթ է: Ով, եթե ոչ խաչագողը, սեփական ձիրքերը բանեցնելով՝ կարող է
գլուխ հանել քաղաքականության մեջ եղած խրթին ու անազնիվ հարաբերութ
յուններից: Մեկնաբանվում է, որ քաղաքականությունն անբարոյականություն է,
ուստիեւ բնական է դիտվում, որ հենց հմուտ խաբեբաներն են տիրացել կառա
վարման լծակներին:
XX դարը հայ քաղաքական գործչին ինքնադրսեւորվելու, իսկ քաղաքական
մտքին՝ զարգանալու հնարավորություն էր տվել: Սակայն երկու դեպքում էլ այն
դարձավ քաղաքական ստի լայն տարածման դաշտ: Դրան նպաստեցին նաեւ
արտաքին պայմանները: ԽՍՀՄ տարիներին ամրացավ այն համոզմունքը, որ
քաղաքական գործունեության հիմքում սուտն է ընկած։ Ամբողջատիրության
սփռման այդ շրջանում պետական մակարդակով մշակվել էր մի ամբողջ մեթո
դաբանություն՝ քարոզչությունն ի սպաս ԽՍՀՄ քաղաքական շահերի ծառայեց
նելու համար։
Ընդհանրապես՝ ամբողջատիրությունը չի հանդուրժում այնպիսի գործու
նեություն, որը կարող է անկանխատեսելի լինել։ Այդկերպ տոտալիտար դիսկուր
սի հիմքում դրվել էր արդեն ոչ թե սովորական սուտը, այլ կեղծավորությունը,
գիտակցված եւ ուղղորդված այն սուտը, որը չեզոքացնում է ճշմարտությունը։
Այդպես է ծնվել խորհրդային քաղաքական լեզուն կամ տոտալիտար դիսկուրսը,
որը ժամանակի ընթացքում հանգեցրել է ճշմարտի ու կեղծի սահմանների հա
մահարթեցմանը, առանց հասկանալու տեղեկատվության յուրացմանը, իմաստ
ների ձեւախեղմանը, հակազդեցությունների վերացմանը, որին էլ հետեւել են
«հանրային համրության համախտանիշը», հրապարակայնորեն արտահայտվե
լու անկարողությունը, հանրային երկխոսության բացակայությունը եւ համընդ
հանուր անհնարինությունը՝ գտնել ընդհանուր լեզու միմյանց հետ եւ պայմանա
վորվել4։
Ահա այս պայմաններում անկախ Հայաստանը պետք է մուտք գործեր XXI
դար, իսկ հայ քաղաքական միտքը փորձեր քաղաքական գործընթացներում
տարբերակել, թե որոնք են ստի թույլատրելիության ավանդական դրվածքները`
վկայված ժողովրդական հեքիաթներում, որն է եվրոպական ավտորիտարիզմի
կողմից մինչեւ օրս լայն տարածում ստացած ստի, խաբկանքի տիրույթը, որը
հանրությանը հայտնի է մաքիավելիականություն անունով, որոնք են ԽՍՀՄ ամ
բողջատիրությունից ժառանգած ուղղորդված ստի ու կեղծավորության եւ, հատ
կապես, սեփական «խաչագողերի» կողմից հակասոցիալական վարք ենթադրող
կատարելագործված ստի սահմանները:
63

ՍԱՐՈ ՍԱՐՈՅԱՆ

Վերջաբան
1995-ից հետո Հայաստանում խոսվում է ընտրությունները կեղծելու մասին։
Խոր համոզմունք կա, որ այդ թվականից հետո անցկացված գրեթե բոլոր ընտ
րությունները կեղծվել են։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, չնայած չեն ուզում հան
դուրժել իրենց մատուցված կեղծիքը, բայց ընտրությունների ժամանակ կամա
վորապես դառնում են այդ կեղծիքի ձեւավորողն ու ամրագրողը։ Ինչն է պատճա
ռը, որ հանրության բացարձակ մեծամասանությունը, միեւնույն է, ցանկանում է
մասնակցել այդ ֆարսին։ Չէ որ ընտրական գործընթացի բոյկոտը չի դառնում
համատարած հանրային վարքագիծ։ Ընդհակառակը՝ մեծ հաճույքով հանրութ
յան մեծամասնությունը մասնակցում է կեղծվող ընտրություններին։ Կեղծելով
ինքն իրեն եւ ինքն իրեն հավատացնելով, թե այդ քայլով նպաստում է երկրում
փոփոխությունների կայացմանը, անհիմն հույս կապելով, որ իր քվեն ինչ-որ նշա
նակություն կունենա, ընդդիմադիր կուսակցություններն իբր տեր կկանգնեն իր
քվեին՝ հանրությունը հոգու խորքում, սակայն, շատ լավ գիտակցում է, որ իր
ակնկալիքները զրոյի են հավասար։ Ու արդյունքում՝ չունենալով քաղաքական
շահ, բայց առավելապես հենց իրենց խղճին դեմ գնալով, մարդիկ գիտակցված
կերպով ինքնախաբեությամբ են զբաղվում։
Նմանապես գործող վարչախումբը, երբ կեղծիքի մեքենան գործի է դնում
ընտրական գործընթացում, հստակ գիտակցում է, որ բնակչությունը դրա մա
սին շատ լավ տեղյակ է։ Կարեւորը ֆորմալ ընթացակարգերի պահպանումն
է, թե ընտրությունները կայացել են փոքրաթիվ կեղծիքներով, իսկ կեղծիքներ
կատարողներն էլ պատժվել են ՀՀ օրենսդրության հիման վրա՝ ենթարկվելով
քրեական պատասխանատվության։ Այստեղ ի հայտ է գալիս այն երեւույթը, որ
վարչախումբն ու նրա կազմակերպած կեղծիքին մասնակից ժողովուրդը դիմում
են կեղծիքին ու ստին, ապավինում են կամ ուշադրություն չեն դարձնում դրան,
քանի որ այն սովորական դարձած պրակտիկա է հանրային մտածողության ու
վարքի մեջ։
Քանի որ քաղաքականությունն անբարոյականություն է, ուստի սուտը քաղա
քականության անբաժան ուղեկիցն է։ Հնարավոր չէ չկեղծել, քանի որ առանց
դրա քաղաքականություն չի կարող լինել։ Այս բացատրությանն է հանգում հայ
քաղաքական միտքը։ Ճշմարտությունը ոչինչ է, այն իրենից ուժ չի ներկայացնում,
նրանով չի կարելի զինվել, քանի որ հզորը սուտն է։ Եթե աշխարհում ստին հաղ
թել են ճշմարտությամբ, ապա մեզանում վերջինս մարդկային անզորության ցու
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ցիչն է։ Դիմելով ստին ու կեղծիքին, կարելի է պաշտպանվել, հարձակվել, մոլո
րեցնել, աճպարարություններ անել, բայց ճշմարտությամբ քաղաքականության
մեջ հաղթել հնարավոր չէ։
Այսպես տեղի է ունենում ուժի կենտրոնների տեղափոխություն։ Ճշմարտութ
յունը ստով փոխարինելով, հիմնվելով անցյալի փորձով կառուցված ապացույց
ների վրա, երբ քաղաքական հարաբերություններում հարկ է եղել խորամանկել,
քծնել օտարներին՝ այսօր կեղծիքի միջոցով փորձում են լուծել սեփական շահերի
պաշտպանության խնդիրը՝ լինի ներքաղաքական գործընթացում, թե՝ արտա
քին քաղաքական։ Արդյունքում սուտն ու կեղծիքը ոչ թե լուծում են քաղաքական
խնդիրները, այլ ավելի են խորացնում քաղաքական գործընթացի մասնակից
ների եւ, ընդհանրապես, ժողովրդի անզորության վիճակը, քանզի ստի հանդեպ
բացասական վերաբերմունքը բացարձակ է եւ այն չունի կոնսոլիդացնող հատ
կություն։ Երբ պայթում է կեղծիքի, ստի փուչիկը, այն քաղաքական գործընթացի
բոլոր մասնակիցներին, ի վերջո, թողնում է դատարկաձեռն։
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Саро Сароян
Политическая ложь, подлог и наша действительность
Автор пытается различить истоки политической лжи и подлога в Армении, ее
прикладные основы, разделив эти основы на четыре части. В соответствии с этим,
различается ложь, исходящая из традиции, свидетельства которой находят еще
в народных сказках; ложь, вышедшая из европейского авторитаризма, которая
в наших политических процессах именуется «макиавелизмом»; направленное
проявление лжи и подлога, унаследованное из тоталитарного СССР и, наконец,
получившее в последние столетия широкое распространение в армянской
среде «крестокрадства» (святотатства) − наличие людей с антисоциальным
поведением, основанном на лжи и подлоге. Анализируя данные границы лжи
и подлога, автор приходит к той мысли, что эти пороки еще более углубляют
бессилие участников политических процессов и особенно народа, поскольку
против лжи отрицательное отношение людей абсолютно и ложь в себе не несет
консолидирующих свойств.

Saro Saroyan
Political Lies, Forgery and Our Reality
The author distinguishes the sources of political lies and forgery in Armenia,
and their bases, dividing them into four parts. Accordingly, we can distinguish: lies
emanating from tradition, evidence of which is still seen in the folk tales; lies coming
out of the European authoritarianism which is called “Machiavellianism” in our
political processes; directed demonstration of falsehood and fraud, inherited from
the totalitarian Soviet Union; and finally, “khachagoghutyun” (sacrilege) widespread
in the Armenian environment in the last century—the presence of people with antisocial behavior, based on lies and forgery. Analyzing the mentioned divisions of lies
and forgery, the author comes to the idea that these vices even more deepen the
powerlessness of the participants of the political processes, and it especially refers
to the nation, since the people have an absolutely negative attitude toward the lies,
and lies do not contain consolidating properties.
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Պատմամշակութային վերլուծություն

ԿԱՐՊԻՍ ՓԱՇՈՅԱՆ
Պատմաբան

Անկախությունից ի վեր հայ հասարակությու
նը հայտնվել է կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներն
ընդգրկող ճգնաժամի շղթայական շրջափուլի մեջ,
որն իր հերթին հանգեցրել է գոյություն ունեցող
կենսական արժեքների կազմաքանդման աստի
ճանական գործընթացին՝ մյուս կողմից էլ կան
խարգելելով նոր արժեքներ ստեղծելու հասարա
կական միտումը:
Այս ամենի համատեքստում մտավոր շրջանակների համար առաջնային է
դառնում հետեւյալ հարցադրումը՝ որո՞նք են ի վերջո ճգնաժամի խորքային
պատճառները: Թվում է, թե առաջնային պատճառն այլասերված իշխանական
վերնախավն է, ինչպես նաեւ տեւական ժամանակ շարունակվող նրանց հակամ
շակութային վարքագիծը: Բայց իրավիճակի համակողմանի վերլուծությունը
թույլ է տալիս պնդելու, որ արժեքներ բացառող վերնախավն ամենեւին էլ պատ
ճառ չէ, այլ՝ հետեւանք, որի արատավոր ներգործությունն անշուշտ էլ ավելի է
խորացնում ճգնաժամը:
Իսկ եթե վերնախավը հետեւանք է, ապա ո՞րն է ճգնաժամի բուն պատճա
ռը: Որոշակի փաստերի համադրման արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ
պատճառը, առաջին հերթին, մշակութային արատավոր միջավայրի առկայութ
յունն է, իսկ որոշ դեպքերում՝ նույնիսկ դրա ամբողջական բացակայությունը:
Այդ տեսանկյունից համակեցական միջավայրի կազմակերպման բոլոր փորձերը
դատապարտվում են ձախողման, քանզի արատավոր միջավայրի ուղղակի եւ
անուղղակի ներգործության արդյունքում կամ թույլ եւ ոչ հիմն ային թիրախներ
են ընտրվում, կամ էլ դրա զորեղ ազդեցությունը ստվերում եւ փոշիացնում է
ամեն մի դրական տեղաշարժ:
Նախ նշենք, որ ձեւախեղվել են մշակույթի վերաբերյալ հասարակական պատ
կերացումն երը, այն է՝ մշակույթն ինքնին սահմանափակված է առանձին ստեղ
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ծագործությունների, պատմական հուշարձանների, շինությունների, կտավն երի
եւ երաժշտության շրջանակներում: Վերոհիշյալները համակարգի առանձին ատ
րիբուտներն են եւ մշակութային միջավայրի համապատասխան դրսեւորումն ե
րը, բայց ոչ այն ամբողջական կառույցը, որն ուղղահայաց եւ հորիզոնական տա
րաբնույթ վեկտորներով ընդգրկում է կյանքի բացառապես բոլոր ոլորտները: Այ
սինքն՝ մշակույթը տարաբնույթ գործընթացների ֆունկցիոնալ ամբողջություն է,
որը ձեւավորում է համապատասխան միջավայր: Այս տեսանկյունից առաջնային
պլան է մղվում այդ միջավայրի շարունակականության խնդիրը, որի ապահով
ման համար մշակույթը պետք է մշտապես խնդիրներ առաջադրի եւ գտնի դրա
լուծման բոլոր հնարավոր տարբերակները:
Իսկ այժմ պայմանականորեն փորձենք դասակարգել դեռեւս չլուծված բոլոր
այն խնդիրները, որոնք ներքին ու արտաքին տարաբնույթ մարտահրավերների
հետ համակցված ձեւախեղեցին մշակութային միջավայրը եւ կազմաքանդեցին
համակեցական կառույցը:
Կառուցակազմիկ ինքնության ձեւակերպման խնդիրները
Ինքնությունը գոյակարգի կարեւորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որն ամ
բողջացնում է հանրության ինչպես մտահոգեւոր, այնպես էլ նյութական տիրույթ
ները: Այդ տեսանկյունից թերեւս առաջնային պետք է լինի սահմանել ինքնութ
յան ելակետային այն դրույթները, որոնց հիման վրա պետք է կառուցվի համա
կեցական կառույցը:
Ներկայումս հայ հասարակության ինքնության հիմքում դրված է ցեղասպա
նությունը: Սա ինքնին մշակութային խաբկանք է, քանզի մահի, արյան եւ ատե
լության վրա պարզապես հնարավոր չէ ձեւավորել ինքնության կառուցակազ
միկ համակարգ: 100-ամյակի կապակցությամբ նախաձեռնված անմոռուկային
խրախճանքը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ այդ մոդելը դատապարտված է ձա
խողման, իսկ որպես վերջնական արդյունք՝ նաեւ արժեզրկման:
Հոգեբան Էրիկ Էրիքսոնը ինքնության համար տարբերակում է երկու տարա
տեսակներ՝ դրական եւ բացասական: Բացասական ինքնության գործարկման
եւ արմատավորման դեպքում անխուսափելի է դառնում ինքնության ճգնաժա
մը1: Փաստորեն հայ հանրության հիմքում դրված է երկրորդը, իսկ այդ դեպքում
էռոզիան անխուսափելի է, իսկ երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարները՝
առկախված, քանզի ինքնությունը եւ, համապատասխանաբար, դրա շուրջը
պտտվող մշակութային միջավայրը կառուցվում են պոզիտիվիստական գաղա
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փարների եւ արժեքների հիման վրա: Համակարգն այդ պետք է ապրեցնի, դրա
հիմքում պետք է ընկած լինեն կյանքը, արարումը, գեղեցկությունը, սերը, ազա
տությունը, հաղթանակը եւ այսպես շարունակ:
Ռուս հետազոտող Նիկոլայ Դանիլեւսկին մշակել է քաղաքակրթությունների
հետազոտման հիմքային հայեցակարգը, այսինքն՝ նա քաղաքակրթությունների
համար առանձնացնում է մի քանի հիմքեր՝ տնտեսական, կրոնական, մշակու
թային, պետական եւ այլն: Ըստ Դանիլեւսկիի առաջ քաշած տեսության, քա
ղաքակրթությունները կարող են եւ ունենալ մի քանի հիմք՝ միահիմք, երկհիմք,
եռահիմք եւ այլն2: Արդի հետազոտողներից Ալբերտ Ստեփանյանը հայ ժողովրդի
պատմական ընթացքը դիտարկում է որպես երկհիմք քաղաքակրթություն՝ իշ
խանակենտրոն (Արտաշես 1-ին) եւ մշակութակենտրոն (Մեսրոպ Մաշտոց)3:
Արդեն 4-րդ դարում պետականության հիմքերի խարխլման պայմաններում
մի քանի հազարամյակներ շարունակ յուրօրինակ կենսունակություն դրսեւո
րող իշխանակենտրոն քաղաքակրթական համակարգից անցում կատարվեց ոչ
պակաս կենսունակ մշակութակենտրոն քաղաքակրթության: Սխալվելու չնչին
հավանականությամբ կարող ենք պնդել, որ արդեն 15-16-րդ դարերում մշակու
թակենտրոն համակարգը թեւակոխում է անկման աստիճանական շրջափուլ,
որը շարունակվում է մինչեւ օրս: Հիմք ընդունելով Օսվալդ Շպենգլերի քաղա
քակրթությունների վախճանաբանության հայեցակարգը4, կարող ենք փաստել,
որ Հայկական քաղաքակրթությունը եւս մայրամուտ է ապրում, որին պետք է
հաջորդի նոր քաղաքակրթության ի հայտ գալը՝ իհարկե, համապատասխան
առաջարկի դեպքում:
Ինչպես նշեցինք վերը, իշխանակենտրոն քաղաքակրթությունը կերպափոխ
վեց մշակութակենտրոն քաղաքակրթության, այլ խոսքով ասած՝ Աստված-օծ
յալ-գահակալ-հովվապետ-հանրույթ բանաձեւը փոխարինվեց Աստված-հովվա
պետ-օծյալ գահակալ-հանրույթ բանաձեւով, ինչն էլ իր հերթին կերպափոխվեց
Աստված-հովվապետ-հանրույթ ձեւակերպումով, քանզի իշխանական գրեթե
բոլոր ինստիտուտները փոշիացվեցին եւ կենտրոնական դերում մնաց միայն
եկեղեցին, որը մշակութակենտրոնության առաջնային կրողն էր եւ տարածողը:
Այսինքն՝ հայ հանրությունը ընտրեց Արեւմտյան Հռոմեական կայսրության մո
դելը, որտեղ կենտրոնական դերը պատկանում էր պապական իշխանությանը՝ ի
տարբերություն Բյուզանդիայի, որտեղ ինքնության առաջնային բաղադրիչը շա
րունակեց մնալ կայսերական իշխանությունը:
Անգլիացի հետազոտող Առնոլդ Թոյնբին առաջ է քաշել քաղաքակրթական
մարտահրավեր-պատասխան հարացույցը5, ըստ որի հանրությունը մշտապես
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առերեսվում է տարաբնույթ մարտահրավերների հետ, որոնց պետք է տրվեն հա
մապատասխան պատասխաններ, այն է՝ լուծումն եր: Իսկ այդ պատասխանները
տրվում են հանրության մեջ գտնվող ստեղծագործ փոքրամասնության կողմից:
Բայց գալիս է մի ժամանակ, երբ ստեղծագործ փոքրամասնությունն այլեւս հե
տաքրքրված չի լինում մարտահրավերներով կամ պարզապես ելքեր չի գտնում
դրանց պատասխանելու համար եւ քաղաքակրթությունը մտնում է մայրամուտի
տրամաբանական ընթացքի մեջ:
Եթե այդ համատեքստում իշխանակենտրոն համակարգի ճգնաժամը դիտար
կենք որպես քաղաքակրթական մարտահրավեր, ապա դրա համարժեք պա
տասխանն էր Քրիստոնեության ընդունումը եւ Հայոց այբուբենի ստեղծումը: Իսկ
մշակութակենտրոն քաղաքակրթական համակարգի ճգնաժամի մեջ հայտնվելու
մարտահրավերն այդպես էլ մնում է անպատասխան: Ինչպես նշեցինք, արդեն
թուլացած եւ իրադարձությունների վրա ներազդելու որեւէ հնարավորությու
նից զուրկ իշխանական համակարգը աստիճանաբար սպառվեց, իսկ եկեղեցին
պարզապես չէր կարող առաջնորդել եւ կազմակերպել հանրության վերստին
կերպափոխման, նորացման եւ այլացման գործընթացները: Հայ Առաքելական
Եկեղեցին ուղղահայաց, հիերարխիկ, պահպանողական կառույց է, որը սնվում
եւ իրացվում է ավանդույթի ուժով եւ ներգործությամբ: Բացի դրանից, վերջինիս
ներհատուկ են նաեւ ֆունդամենտալիստական մոտեցումն երը ինչպես եկեղեցա
կան կառույցի, այնպես էլ հանրության կյանքի կազմակերպման վերաբերյալ: Այ
սինքն՝ վերեւում նշված գործընթացների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է:
Այդ տեսանկյունից կարող ենք փաստել, որ հանրությանը փոփոխություննե
րի առաջնորդելու եւ համակեցական միջավայրի կազմակերպման խնդիրները
օբյեկտիվորեն դուրս են եկեղեցու գործառույթների եւ հնարավորությունների
շրջանակներից: Ստեղծագործ փոքրամասնության բացակայության պայմաննե
րում եկեղեցին է, որ ստանձնում է ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկելու պարտավորութ
յունը, սակայն, ինչպես նշեցինք վերեւում, չունենալով հաջողության հասնելու
որեւէ իրատեսական հնարավորություն, Էջմիածնի կաթողիկոսությունը ձեւավո
րում է համակեցության քարացած մի միջավայր՝ արտաքին որեւէ ուժից օգնութ
յուն ստանալու երաշխավորությամբ: Իրավիճակին այդ բնորոշ է կոմֆորմիզմը:
Այսինքն՝ փոշիացնելով պետական ինստիտուտները եւ մշակութային ողջ մի
ջավայրը, հայ ժողովուրդը հայտնվեց ստրկական կարգավիճակի մեջ, վերածվե
լով կրոնաէթնիկական պարզունակ հանրույթի, որի սոցիալական միակ ցուցիչ
ները կարող էին լինել կրոնը եւ ադաթը: Այսպիսի իրականության պայմաններում
արմատավորվում է դրսից փրկություն գտնելու արատավոր մտայնությունը, որը
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հայեցակարգային ձեւակերպում ստացավ Գրիգոր Տաթեւացու աշխատություն
ներում, համընդհանուր ընդգրկում ստացավ եւ շղթայական ռեակցիայի տրամա
բանությամբ փոխանցվեց հաջորդ սերունդներին, ընդհուպ մեր օրերը: Հայերն
իրենց փրկությունը կապել են մուսուլման տիրակալների, եվրոպական միապետ
ների եւ ռուսաց կայսրի հետ:
Այս ամենի համատեքստում փորձենք հասկանալ, թե Ռուսաստանի հանդեպ,
ի վերջո, ինչ վերաբերմունք ունի հայ ժողովուրդը: Փաստ է, որ գաղութային այս
կարգավիճակի գաղափարական, իրավական, քաղաքական եւ մշակութային
հիմքերը ձեւավորվել եւ զարգացել են հայերի համաձայնությամբ ու գործուն
մասնակցությամբ: Այսինքն՝ հայերն ընդառաջ են գնացել կայսրության աշխար
հաքաղաքական ձգտումն երին: Դա շարունակվում է նաեւ այսօր: «Միշտ հուսով
ենք եղել, թե ինչպես Ձերդ մեծության միջոցով կարող ենք դեն շպրտել անհա
վատների լուծը… Մեր մտադրությունն է, որպեսզի մենք եւ մեր բոլոր ժողովուրդ
ները՝ մեծ թե փոքր, հանձնվենք Ձերդ մեծության իշխանությանն ու կառավար
մանը… Մենք կլինենք մյուս բոլորից վերջինը եւ խոստանում ենք մեր կյանքն ու
մեր ամբողջ ունեցվածքն ի ծառայություն Ձերդ մեծության եւ այս գործի»:
Ներկայացված է հայ մելիքների 1699թ. ուղերձից մի հատված, որն Իսրայել
Օրին ներկայացրեց Պետրոս 1-ին: (Իրականում հեղինակը հենց Իսրայել Օրին
էր)6: Այս փաստաթուղթը եւ դրանում առկա դրույթները հետագայում դարձան
հայ ժողովրդի ապրելակերպի, մշակութային միջավայրի եւ քաղաքական կյանքի
կազմակերպման անբաժան մասնիկները: Արմատավորվեց այն գաղափարը, թե
փրկությունը հյուսիսից է եւ հայերը չունեն զարգացման ու խաղաղ գոյակցութ
յան որեւէ հեռանկար` առանց Ռուսաստանի:
Ունենալով հանրային ներգործության այս հիմքը՝ ռուսներն ի վերջո նվա
ճեցին Արեւելյան Հայաստանը՝ ռազմաքաղաքական ակտ, որը հայերի կող
մից դիտարկվեց որպես ազատագրություն: Մինչեւ օրս պատմության՝ ինչպես
ակադեմիական, այնպես էլ դպրոցական դասագրքերում այս իրադարձութ
յունների վերաբերյալ օգտագործվում է «ազատագրել» ձեւակերպումը, որն
իրականում անցում էր մեկ տիրապետությունից դեպի մյուսը: Լեոն հանգա
մանորեն ներկայացրել է Հայաստանում ռուսների կողմից իրականացվող քա
ղաքականության ողջ էությունը. «Իսրայել Օրիի գործը կատարյալ լուծարքի
էր ենթարկված, այս լուծարքն ուրիշ խոսքերով կարելի է բնութագրել` ազա
տագրական պատրանք արտահայտությամբ»7: Իսկ Ռուսաստանին նա ներ
կայացնում է իբրեւ նոր թագավորություն, բայց հին խարդախ ու խաբեբա
քաղաքականությամբ:
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Հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակները, ինչպես նաեւ ֆինանսա
կան կապիտալը գրեթե ամբողջությամբ եղել են Ռուսաստանի վերահսկողութ
յան ներքո` ինչպես անցյալում, այնպես էլ հիմա: Իսկ հակառակորդները ենթարկ
վել են դաժան դատաստանի: Ներկայացնենք մեկ ուշագրավ դրվագ. Միքայել
Նալբանդյանը ցարիզմի ոխերիմ հակառակորդն էր, որն իր մահկանացուն կնքեց
բանտում` ծանր հիվանդության պայմաններում: Աշոտ Հովհաննիսյանը գրում է.
«Գլուխ բարձրացնող հետադիմության պայմաններում ցարական ոստիկաննե
րը հալածանք սկսեցին անգամ Նալբանդյանի թարմ հողաթմբի շուրջը: Մեռած
հեղափոխականը շարունակում է հեղափոխական լինել, թեպետեւ չի գործում
ոչ մի ըմբոստություն»8: Եվ ազգային գործչին նույնիսկ մահվանից հետո խարա
զանելու գործը իրենց վրա էին վերցրել ցարիզմին հպատակված հայ հասարա
կական-քաղաքական շրջանակները: Այդ առթիվ Աշոտ Հովհաննիսյանը գրում է.
«Շարժվում էր նորից հասարակական ճահճուտի կանաչ բորբոսը եւ փափուկ
տիղմի միջից կրկին գլուխ էին բարձրացնում ազգայնական ռեակցիայի գորտե
րը՝ աղմկելով նույնիսկ մեռած Նալբանդյանի անվան շուրջը: Ամեն
 ից առաջ խոսք
առան դարձյալ ոչինչ չսովորած եւ ոչինչ չմոռացած հայազգի բուրբոնները»9:
Հուղարկավորության ժամանակ լացող կանայք Նալբանդյանին, սովորութ
յան համաձայն, իշխան եւ թագավոր էին անվանում, ցարական ոստիկանները
նույնիսկ այդպիսի արտահայտություններից էին վախենում եւ անմիջապես զե
կուցում վերադասներին: Իսկ ի՞նչ է փոխվել հարյուրամյակներ անց: Անկախ Հա
յաստանում բանտարկության մեջ է պահվում Հայաստանի ինքնիշխանության
ջատագով եւ «ցարիզմի» հակառակորդ Շանթ Հարությունյանը: Նրան բանտար
կել են Մոսկվային ծառայող այդ նույն ազգայնական գորտերը, որոնք այդպես էլ
ոչինչ չսովորեցին եւ ոչինչ չմոռացան:
Այսպիսի պայմաններում հայ մտավոր շրջանակների կողմից փորձեր են ար
վում նոր կոնցեպտների միջոցով վերափոխելու ստեղծված ծանրագույն իրավի
ճակը: Մարտահրավերներին հակադարձելու առաջին լրջագույն փորձերը կա
տարվում են բուն հայրենիքի սահմաններից դուրս, երբ հայ առեւտրական բա
վական զորեղ կապիտալը քայլեր է ձեռնարկում վերականգնելու ազգային պե
տությունը, բայց վերջինս ոչ միայն չի կարողանում այդ ուղղությամբ որեւէ լուրջ
քայլ արձանագրել, այլեւ ինքն էլ աստիճանաբար փոշիանում է՝ չդիմանալով նոր
ձեւավորվող արդյունաբերական հասարակարգի մարտահրավերներին10:
Իսկ մշակութային մարտահրավերներին փորձում են պատասխանել հեռա
վոր Սուրբ Ղազարում ապաստանած Մխիթարյանները: Միքայել Չամչյանը շա
րադրում է Հայոց պատմությունը, հրատարկվում է կոթողային նշանակություն
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ունեցող «Նոր բառգիրք հայկազյան լեզվի» բառարանը, Ղեւոնդ Ալիշանը, որը
երբեք չէր եղել հայրենիքում, ճշգրիտ նկարագրում էր Հայաստանի պատմաաշ
խարհագրական սահմանները: Ընդհանուր առմամբ՝ գիտական տեսանկյունից
միաբանությունը պատվով իրականացրեց իր առջեւ դրված խնդիրները, բայց
նրանց այդպես էլ չհաջողվեց գաղափարական առումով սահմանել հոգեւոր հայ
րենիքի շրջանակները: Հետամն ացության տիղմի մեջ պարփակված հանրությու
նը կտրված մնաց նրանց ստեղծած իրականությունից:
Ծանրագույն իրավիճակից դուրս գալու ձախողված փորձերի ճշգրիտ նկա
րագիրը տալիս է Հ.Թումանյանը «Գիքոր» պատմվածքի միջոցով: Գիքորը հայ
ժողովրդի էպիկական հերոսն է: «Համբոն ուզում էր իր տասներկու տարեկան
Գիքորին տանի քաղաք, մի գործի տա, որ մարդ դառնա, աշխատանք անի, որ
լեզու սովորի, գրիլ-կարդալ սովորի, նստիլ-վերկենալ սովորի, մարդ ճանաչի, որ
աշխարքումն խեղճ ու զուրկ չմնա…»: Պատմվածքի հանգուցալուծումը. «Համ
բոն գնում էր իրենց գյուղը: Նա թաղել էր Գիքորին ու գնում էր: Կռան տակին
տանում էր շորերը, որ մերը լաց լինի վրեն»:
Պրոֆեսոր Ա.Ստեփանյանը խնդիրը դիտարկում է համակեցական միջավայրի
նորացման դիտանկյունից: Այսինքն՝ Գիքորը հայտնվել է մի միջավայրում, որտեղ
իր համար խաթարված են հազարամյա բնականոն առնչությունները եւ այն աս
տիճան, որ փոքրիկի քաղաքային այլափոխումը դառնում է անհնար: «Նա մնում
է երկու աշխարհների արանքում եւ զոհ դառնում»11,- գրում է Ստեփանյանը: Այլ
խոսքով՝ դեռեւս ուշ միջնադարին բնորոշ աշխարհայացքով եւ աշխարհընկալու
մով Գիքորը չի կարողանում ինքնադրսեւորվել նոր աշխարհում եւ դիմակայել
դրա պարտադրած մարտահրավերներին: Թումանյանի էպիկական հերոսի ուր
վագծած տարբերակը մարգարեական եղավ: Հայ ժողովուրդը շարունակեց մնալ
չիմացության եւ անգիտության մեջ, իր միջնադարյան պատկերացումն երով չկա
րողացավ դիմագրավել նոր աշխարհի մարտահրավերներին: Փորձելով դուրս
գալ միջնադարյան թմբիրից՝ հայտնվեց մեծ տերությունների շահերի բախման
կիզակետում եւ, ի վերջո, զոհ գնաց իր իսկ անգիտության հետեւանքով:
Գիքորի մահը ուղիղ համեմատականն է Ցեղասպանության եւ Առաջին Հան
րապետության վախճանի: Այլ խոսքով՝ հայերը չկարողացան ստեղծել այն հա
մակեցական նորացված կառույցը, որը թույլ կտար ժողովրդին ըստ պատշաճի
գոյակցել նոր աշխարհի պայմաններում: Չնայած իրադարձությունների այսպի
սի զարգացմանը՝ ճակատագիրը հնարավորություն տվեց Գիքորին հարություն
առնել, վերածնվել եւ նորից դուրս գալ աշխարհ: Դրա վառ ապացույցն են Հա
յաստանի անկախացումը եւ Արցախի ազատագրումը: Անկախությունն այդ չգի
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տակցված պարգեւ էր, քանզի Գիքորը չէր փոխվել, միայն պայմաններն էին փոխ
վել, այն է՝ իր միջնադարյան պատկերացումն երով եւ չիմացությամբ այս անգամ
հանգամանքների բերումով ժառանգել էր պետություն, դարձել էր ինքնուրույն:
Բայց չէ՞ որ նա նույն անկիրթն էր, որը հարյուրամյակներ շարունակ չէր կարո
ղացել ինքնուրույն գործել, չէր հասկացել, թե ինչ են պետականությունը, օրենքը:
Արդյունքում նա պետությունը նույնացրեց իր գյուղի կալվածքների հետ, նրա աչ
քերը կուրացան երկնքից իջած հարստության առատությունից, որն իրականում
պետությանն էր: Գիքորը սկսեց թալանել եւ տարիների ընթացքում կերպափոխ
վեց պետական պարզունակ ավազակի: Գիքորը հայրենասեր էր, նա սիրում էր
իր հողն ու ջուրը, հպարտանում էր նախնիների հերոսական անցյալով, ատում էր
թուրքերին եւ համոզված էր, որ կրթվել ու փրկվել հնարավոր է միայն ինչ-որ մե
կի (խանութպան-Ռուսաստան) ստրուկը լինելու պայմանով: Այսինքն՝ վերստին
կենդանություն առնելուց հետո էլ շարժվում է այն նույն ճանապարհով, որի արդ
յունքում զրկվել էր ապրելու իրավունքից: Նա չի կարողանում հասկանալ, որ պե
տություն ունենալու համար պետք է լինել այդ պետության քաղաքացին: Քաղա
քացի՝ ոչ անձնագրով, այլ մտքի ու գործողությունների ողջ տրամաբանությամբ:
Հիմա գանք ադաթներին եւ մշակութային միջավայրի վրա դրանց փոխազդե
ցությանը: Հայ իրականության ամենաարատավոր երեւույթներից է հայկական
ֆունդամենտալիզմի12 առկայությունը, որն իր մեջ պարուրում է այն մտայնութ
յունը, թե ստեղծված հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային ծանր իրա
վիճակից հնարավոր կլինի դուրս գալ միայն հայկական արմատներին վերադառ
նալու շնորհիվ կամ այլ խոսքով` ճգնաժամից դուրս գալու համար 21-րդ դարում
վերարտադրել հազարամյա քաղաքակրթության ամբողջ արժեհամակարգը:
Այդ տեսության գաղափարախոսները ոչ մի կերպ հաշվի չեն առնում այն բա
ցահայտ ճշմարտությունը, որ այդ արժեհամակարգի բաղադրիչների մեծագույն
մասն օրինաչափորեն կորցրել է իր կենսունակությունը եւ անվերադարձ ամ
փոփվել հեռավոր անցյալում: Այսինքն՝ ներկայիս մարդու եւ անցյալի միջեւ քա
ղաքակրթական եւ օրգանական առնչությունը՝ որպես այդպիսին, խզված է: Իսկ
որպես կապող օղակ կարող է հանդիսանալ միայն հիշողությունը, եւ ոչ ավելին:
Փաստենք, որ Հովհաննես Թումանյանն իր ստեղծագործությունների ծանրակ
շիռ հատվածը նվիրել է հենց ազգային չորացած արժեքների վերհանմանը եւ
քննադատությանը: Իմ խորին համոզմամբ՝ նա փորձ է արել ապահովելու հայ
ժողովրդի գաղափարական անցումը միջնադարից դեպի նոր ժամանակներ:
Բնականաբար, Թումանյանը, որ ծանոթ էր նոր ժամանակների լուսավորա
կան գաղափարներին, «Անուշ», «Մարո», «Լոռեցի Սաքո» եւ մյուս կոթողային
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գործերը չի գրել ժողովրդական զանգվածներին հուզելու կամ զվարճացնելու
նպատակով: Դրանք ունեցել են լրջագույն քաղաքակրթական թիրախներ՝ ծաղ
րել եւ արմատախիլ անել միջնադարյան արատավոր ավանդույթները, որոնք
դեռեւս լայնորեն տարածված էին խուլ հայկական գյուղերում (մանկահասակ
երեխաների ամուսնություն, սովորութային արգելքներ, չհիմն ավորված սպա
նություններ եւ այլն): Նմանատիպ խնդիրների կարող ենք հանդիպել նաեւ մեր
օրերում: Եվ կարելի է պնդել, որ ներկայումս նույնպես գաղափարական առումով
դրված է հայ հասարակության՝ նոր ժամանակներից, ինչու չէ՝ նաեւ միջնադարից
դեպի 21-րդ դար անցում կատարելու խնդիրը:
Բացի դրանից, հայերն իրենց մշակույթին վերաբերվում են՝ ինչպես հանգուց
յալի: Ասվածի վառ ապացույցն է այն, որ ոչ ոք դրա մասին չի խոսում ներկա ժա
մանակով, իսկ եթե խոսում է, ապա դրա բացակայության մասին. «Իսկ դուք գի
տե՞ք, թե ինչ մշակույթ են ունեցել հայերը»: Ահա այսպիսի նախաբանով ենք մենք
դիմավորում Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկներին, բայց երբեք չենք ասում,
թե ինչ ունենք այժմ: Հայաստանում գործում է հետեւյալ սկզբունքը. հանգուցյալի
հետեւից՝ կամ լավը, կամ ոչինչ: Եթե ուշադրություն եք դարձրել, հայկական մշա
կույթի մասին խոսելիս նույնպես մենք խոսում ենք կամ լավը, կամ ոչինչ: Ավելին՝
հայերը շատ են սիրում հանգուցյալների պաշտամունքը՝ նրանց հաղորդելով բա
ցառիկ եւ վերբնական հատկություններ:
Ճիշտ նույնն է տեղի ունենում նաեւ մշակույթի պարագայում: Երեւի թե զբո
սաշրջիկներն այնքան էլ կոռեկտ չեն համարում հարցնել, թե ո՞ւր է այդ մշակույթն
այսօր, որտե՞ղ է եւ, վերջապես, որտե՞ղ են դրա կրողները: Կամ էլ երեւի հարցնում
եւ, որպես պատասխան, ստանում են հայկական մշակույթի «գլուխգործոց» խո
րովածը. չէ՞ որ ազգային ավանդույթ է, բոլոր դժվար հարցեր տվող արտասահ
մանցիների բերանը փակել ուտել-խմելու միջոցով: Բայց, ի վերջո, ո՞ւր է կորել
այդ մշակույթը:
Ինչպես վերեւում նշեցինք, հարյուրամյակներ շարունակվող ստրկական կար
գավիճակի արդյունքում հայ ժողովուրդը փոշիացրեց թե՛ իր պետական ինս
տիտուտները, թե՛ մշակութային ողջ միջավայրը: Վերածվեց կրոնաէթնիկական
պարզունակ հանրույթի, որի սոցիալական միակ ցուցիչները կարող էին լինել
ադաթը եւ կրոնը: Այսինքն՝ կտրվեց մշակութային համակարգի շարունակակա
նությունը, եւ ժողովուրդը խզեց քաղաքակրթական կապն անցյալի հետ: Ասվա
ծի վառ ապացույցն է Հովսեփ Էմինի հետ տեղի ունեցած հատկանշական դեպ
քը: Հայաստանի ազատագրության համար հայրենիք ժամանած Էմին
 ը երկրի
տարբեր հատվածներում շրջում էր Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը»
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ձեռքին, որպեսզի մարդկանց մեջ արթնացնի հայրենասիրական ոգին: Բայց որ
քան էլ որ զավեշտական հնչի, մարդիկ չճանաչեցին եւ չհասկացան, թե ինչ գիրք
էր նրա ձեռքին:
Մարդկության պատմության ընթացքում քաղաքակրթական այդպիսի խզում
ներն առավել քան օրինաչափ են, քանզի դրանց արդյունքում ազգերը ստեղծել
են էլ ավելի զարգացած եւ կայացած մշակութային համակարգեր, ինչը չկատար
վեց մեր պարագայում: Վերջին ձեւակերպումը կարող է դժգոհությունների տե
ղիք տալ, իսկ որպես հիմն ավորում կբերվի Խորհրդային Հայաստանի մշակութա
յին ժառանգությունը: Ոչ ոք չի կարող ժխտել, որ այդ տարիներին մշակույթի աս
պարեզում հանդես եկան բազմաթիվ հանճարեղ գործիչներ: Բայց նրանք բոլորն
էլ՝ նույնիսկ ընդդիմադիր կեցվածք ունեցողները, պատկանում էին կայսրութ
յանը: Նրանց հետ, թե առանց նրանց, Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացին
ամեն դեպքում կայսերական մշակութային միջավայրի կրողն էր: Մշակութային
միջավայրը չէր փոփոխվում, դրա կենտրոնում առաջվա պես շարունակում էր
մնալ հպատակության համախտանիշը: Դա էր պատճառը, որ կայսրության փլու
զումից հետո դրա հետ միասին անհետացավ նաեւ կայսերական մշակույթը: Այս
պիսի պայմաններում առաջացավ վակուումային տարածք, որը շարունակում է
լցվել տարաբնույթ պատրանքներով ու խաբկանքներով՝ իհարկե, լղոզված հայ
րենասիրությամբ:
Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես էլ չստեղծվեց անկախությանը
հարիր մշակութային միջավայր: Այնպիսի միջավայր, որը կերաշխավորեր բնա
կանոն կապն առաջին հերթին քաղաքացիների եւ հետո քաղաքացու ու պե
տության, արվեստի ու գիտության միջեւ: Միջավայր, որն ըստ էության պետք է
կազմաքանդեր մարդկանց տներում ուրվականի պես շրջող ադաթները: Այս եւ
այլ գործոնների բացակայությունը հանգեցրել է ֆունդամենտալիստական ծայ
րահեղ պատկերացումն երի: Արդյունքում՝ միշտ դրվել է ոչ թե ինչ-որ բան ստեղ
ծելու խնդիր, այլ՝ վերստեղծելու: Եվ այդ վերստեղծելու, կատարյալը վերագտնե
լու տենդագին սինդրոմն ամորձատում է ստեղծագործական ճիգը՝ հանգեցնելով
ամլության: Ունենք հետեւյալ պատկերը՝ ո՛չ վերստեղծում են, ո՛չ էլ ստեղծում:
Ամփոփելով շարադրանքը, կարող ենք փաստել. մշակույթը չի սահմանափակ
վում սոսկ պոեմն երի ու սիմֆոնիաների շրջանակներում: Այն նախեւառաջ մարդ
կանց վարքագիծն է, փոխհարաբերվելու կերպը եւ այսպես շարունակ: Ներկա
յումս մարդկանց վարքագծի առաջնային դրսեւորումը արտագաղթն է կամ դրա
միտումը, ինչը հետեւանք է մշակութային անառողջ միջավայրի: Միջավայր, որը
ծնեց կամ բուծեց Նժդեհական այն հայտնի կուսակցությանը: Վերջինս էլ առա
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ջարկեց իր գաղափարները, որոնք մարդիկ ընդունեցին մեծագույն խանդավա
ռությամբ: Հետո հանկարծ պարզվեց, որ կաշառք վերցնելն օջախ պահելն է, իսկ
առանց Արմենչիկի հայկական հարսանիքները՝ թերի: Հայաստանն առանց ռուսի
կյանք չունի, իսկ եկեղեցու փողերը չի կարելի հաշվել, քանզի այն սուրբ է:
Եվ այս ամենը՝ Նժդեհի աֆորիզմն երի ու վառվող թուրքական դրոշների ներ
քո:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

Erik Erikson, Identity: Youth and Crisis, New York: W. W. Norton Company,
1968: Erik Erikson may be the most famous for coining the phrase identity
crisis:

2

Николай Данилевский, Россия и Европа, 1869:

3

Ալբերտ Ստեփանյան, Պատմության հետագիծը, Երեւան, 2014 թ:

4

Освальд Шпенглер, Закат Европы, том 1, очерки морфолофии мировой
истории, Минск, 2009:

5

Arnold Toynbee, Study of History, vol 2, Oxford, 1961:

6

Գ.Գալոյան, Ռուսաստանը եւ Անդրկովկասի ժողովուրդները, Երեւան,
1978:

7

Լեո, Խոջայական կապիտալ, Երեւան, 1934:

8

Ա. Հովհաննիսյան, Նալբանդյանը եւ նրա ժամանակը, հատոր 2, Երեւան,
1956:

9

Նույն տեղում:

10

1688թ. Անգլիական Արեւելահնդկական ընկերության եւ հայ
վաճառականության միջեւ կնքված պայմանագիրը ճակատագրական
նշանակություն ունեցավ վերջիններիս համար:

11

Ա. Ստեփանյան, նույն տեղում:

12

Ֆունդամենտալիզմ բառեզրը ի հայտ է եկել ամերիկյան իրականության
մեջ, որով բնորոշվում էին բողոքական-ավետարանական այն
եկեղեցիները, որոնք պայքարում էին կրոնական ռեֆորմիզմի դեմ:
Հետագայում այդպես սկսեցին բնորոշվել իսլամական սալաֆիական
խմբավորումները:
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Карпис Пашоян
Трансформация культурной среды в Армении
Статья посвящена различным вызовам, стоящим перед обществом и
государством, связанным с культурной средой, идентичностью, актуализацией
структуры принципов сосуществования. Исследование по себе является
частичным, и вначале задача состояла в глобальном рассматривании вызовов
в сфере культуры, что означает рассматривание проблем на укрупненном
фоне, в контексте цельности и неразрывности исторических процессов. По
этой причине рассмотрение множества проблем осталось за пределами
данной статьи и отдельному анализу не подверглось. В данном контексте была
предпринята попытка рассмотрения истоков актуальных проблем общества в
ключе особенностей исторических процессов, надлежащей оценки степени их
влияния и, как конечный результат, проведения их условной классификации. В
частности, соответствующему анализу были подвергнуты вопросы, связанные
с Геноцидом армян, Армянской Апостольской церковью, Армяно-Российским
стратегическим союзом, тенденции доминирования идей фундаментализма и
приверженности обычаям и другие смежные вопросы, которые непосредственно
воздействуют на идентичность и формирование культурной среды.

Karpis Pashoyan
Transformation of Cultural Environment in Armenia
The article addresses various challenges that society and state face, connected
with cultural environment, identity, and modernization of the structure of co-existence
principles. The first task of the research was global observations of cultural challenges
which means to consider problems on the enlarged background, in the context of the
integrity and continuity of historical processes. For this reason, numerous problems
have not been included in this article and were not subjected to a separate analysis.
An attempt has been carried out in this text to review the origins of the urgent
problems of the society in the context of peculiarities of the historical processes with
a proper assessment of their impacts and, as a final result, to make a conditional
classification. In particular, the issues of the Armenian Genocide, Armenian Apostolic
Church, Armenian-Russian strategic alliance, as well as tendencies of dominance
of fundamentalist ideas and commitment to customs, and other issues that directly
impact on the formation of identity and cultural environment have been subjected to
appropriate analysis.
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Արվեստի քննադատ, Արվեստի քննադատների
միջազգային ընկերակցության անդամ

Արդի քաղաքական մտածողներին պայմանակա
նորեն կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբի. նրանք,
ովքեր մտահոգված են քաղաքականության ու
քաղաքական վտանգների բոլոր նոր ձեւերով, եւ
նրանք, ովքեր տեսնում են ժամանակակից պե
տությունը հետքաղաքականության ու ապաքաղաքականացման տեսանկյունից:
Առաջին խմբի մեջ կարելի է մտցնել Միշել Ֆուկոյին, Ժիլ Դելյոզին եւ քիչ հայտ
նի էլի մի քանի անուններ: Նրանց համոզմամբ` իշխանության ձեւերը, իշխանա
կան հարաբերությունները, նրա կազմությունը սկզբունքորեն բազմազան են:
Ամեն ինչ այս կամ այն չափով քաղաքական է: Բիոքաղաքականությունն այս
խմբի համար գրավիչ է այնքանով, որքանով այն ընդգրկում է էական հարցերի
եւ պրակտիկայի լայն շրջանակ՝ սեռ, ռասա, սոցիալական անվտանգության, հի
գիենայի ու գենետիկական հետազոտության խնդիրներ եւ այլն: Եթե մենք մարմ
նական էակներ ենք, ապա ամեն ինչ բիոքաղաքականություն է:
Երկրորդ խմբում կարող ենք ընդգրկել Սլավոյ Ժիժեկին, Ժակ Ռանսյերին,
Շանթալ Մուֆին եւ այլոց: Այս լսարանը շատ ավելի մտահոգված է ապաքա
ղաքականացման եւ քաղաքականի կորստի խնդիրներով: Նրանց ուշադրության
կենտրոնում են գաղափարախոսության ավարտի, տեխնիկական քաղաքակր
թության եւ բռնության թեմաները: Այս գաղափարական ուղղության նախահայր
կարելի է համարել Կարլ Շմիդտին:
Կարլ Շմիդտը եւ ապաքաղաքականացումը
Կարլ Շմիդտը (Carl Schmitt, 1888-1987) ապացուցում էր, որ ազատականութ
յունը՝ լիբերալիզմը, փորձ է խուսափելու, վերացնելու կամ սահմանափակելու
քաղաքականը եւ փոխարինելու այն մրցակցությամբ ու բանավեճով, տնտեսա
գիտությամբ ու բարոյականությամբ1: Բայց, ի վերջո, քաղաքականը, նրա կար
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ծիքով, վերադառնում է: Սա փաստորեն ազատական բիոքաղաքականության
մերժումն է: Ըստ նրա, քաղաքականի կատեգորիան հասկանալու համար պետք
է ներմուծել նրան բնորոշ չափանիշները։ Այսպես, բարոյականության ոլորտում
տարբերությունները հանգում են «բարու» ու «չարի», գեղագիտության ոլոր
տում` «գեղեցիկի» ու «տգեղի», տնտեսության ոլորտում` «օգտակարի» ու «վնա
սակարի» զանազանմանը2։
Քաղաքականն ունի սեփական տրամաբանությունը՝ բարեկամի եւ թշնամու
տարբերակումը, որն առանձնապես հստակ է պատերազմի ժամանակ: Քաղա
քականը վերաբերում է պետությանը, այլ ոչ թե հասարակությանը: XX դարի լի
բերալ տեսությունները պետությունը դիտում էին որպես միավորումն երից մեկը,
որ մրցում է այլ միավորումն երի հետ: Ի տարբերություն դրա, քաղաքականութ
յունը Շմիդտի համար առավել ինտենսիվ անտագոնիզմն է, կենացմահու պայ
քարը. երբ ավարտվում է պայքարը, անհետանում է քաղաքականը: Թշնամին
ոչ մրցակից է եւ ոչ էլ հակառակորդ։ Թշնամին, ըստ իրական հնարավորության,
միայն պայքարող մարդկանց ամբողջություն է, որը հակադրվում է հենց այդպի
սի այլ ամբողջության։ Թշնամի հասկացությունը ենթադրում է պայքարի իրա
կան հնարավորություն։ «Բարեկամ», «թշնամի» եւ «պայքար» հասկացություն
ներն իրենց իրական իմաստը ստանում են այն բանի շնորհիվ, որ վերջինը ուրիշի
կեցության էական բացառումն է, մերժումը։ Պատերազմը թշնամության ծայրա
գույն իրականացումն է։ Քաղաքական կեցությունը ոչ այլ ինչ է, քան արյունա
լի պատերազմ, իսկ յուրաքանչյուր քաղաքական գործողություն ռազմական եւ
մարտական գործողություն է3։
Կարլ Շմիդտի տեսության առավել կարեւոր մասերից է «բացառիկ հանգա
մանքների» (գերմաներեն՝ Ernstfall) մասին հայեցակարգը, որը ստանում է քա
ղաքական եւ իրավական կատեգորիայի կարգավիճակ: Ernstfall. սա այն պահն
է, երբ քաղաքական որոշում է կայացվում այնպիսի իրավիճակում, որ այլեւս չի
կարող կարգավորվել սովորական իրավական նորմերով: «Բացառիկ հանգա
մանքների» որոշումը ենթադրում է կապը տարասեռ օրգանական գործոնների`
ինչպես ավանդույթի, պատմական անցյալի, մշակույթի, այնպես էլ կամքի ինք
նաբուխ արտահայտման, հերոսական հաղթահարման, կրքի խորը էկզիստեն
ցիալ էներգիաների հանկարծակի դրսեւորման հետ:
Ճշմարիտ լուծումը (եւ «որոշում» բառեզրը ինքնին առանցքային հասկացութ
յուն է Շմիդտի իրավական փիլիսոփայությունում) ընդունվում է հենց իրավա
կան ու սոցիալական նորմերի «խզումի»` ե´ւ նրանք, որոնք նկարագրում են քա
ղաքական գործընթացների բնականոն ընթացքը, ե´ւ նրանք, որոնք սկսում են
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գործել «արտակարգ դրությունում», «սոցիալական ու քաղաքական աղետի»
պայմաններում: Եվ ինքնիշխանը նա է, ով ընդունում է «արտակարգ դրության»
մասին որոշումը, օժտված է մարդկանց մահվան ու կյանքի հարցը լուծելու իրա
վունքով4: Նա գրում է. «Բացառությունն ավելի հետաքրքիր է նորմալ դեպքից:
Նորմալը չի ապացուցում ոչինչ, բացառությունն ապացուցում է ամեն ինչ: Նա
ոչ միայն հաստատում է կանոնը. կանոնն ինքը գոյություն ունի բացառության
շնորհիվ5»:
Կարլ Շմիդտի գաղափարները ոչ միայն հիմք հանդիսացան Ադոլֆ Հիտլերին
հայտարարել Ernstfall. նրանք ազդեցիկ էին նաեւ Երկրորդ համաշխարհայինից
հետո, հատկապես Ֆրանկոյի եւ Սալազարի իրավագետների մոտ, հանդիսա
նում էին հիմք լատինամերիկյան բռնապետների համար` հայտարարելու «ար
տակարգ դրություն» «կոմունիստական վտանգից» պաշտպանվելու համար:
Սակայն Կարլ Շմիդտը ազդեցություն ունի, ինչպես ասել ենք, ոչ միայն աջե
րի, այլ նաեւ ձախերի մոտ, որոնք մտահոգված են ապաքաղաքականացման եւ
քաղաքականի կորստյան խնդիրներով: Օրինակ` Շանթալ Մուֆի հայեցակար
գում քաղաքականը կրկին վերադառնում է «բարեկամ-թշնամի» հակադրության
միջոցով: Բայց այդ հակադրությունը դասակարգային պայքարը չէ, այլ կապված
է հետերոգեն`անհամասեռ սոցիալական հարաբերությունների եւ «բազմակար
ծության հակամարտությունների» հետ: Այն շուռ է տալիս «հիմք-վերնաշենք»
տիպօրինակը եւ նախապատվությունը տալիս է ոչ թե տնտեսական, այլ քաղա
քական հարցերին: Քաղաքական պայքարը դիտարկվում է որպես լայն ժողովր
դավարական դաշինքի պայքար ընդդեմ պետության՝ անկախ տարբեր սոցիա
լական շերտերի տնտեսական շահերի6:
Այսօր Հայաստանում եւս տեսնում ենք ապաքաղաքականացման եւ քաղա
քականի կորստի երեւույթներ: Դա կարելի է ցույց տալ վերջին սոցիալական
շարժումն երի օրինակով, որոնք իրենց դիտարկում են իբրեւ ապաքաղաքական:
Լղոզվում են հասարակական անտագոնիզմի տարրերը, ինչը նվազեցնում է ընդ
դիմության նշանակությունը: Քաղաքականի փոխարեն օգտագործվում են բա
րոյական բնույթի որակումն եր:
Միշել Ֆուկոն եւ բիոքաղաքականությունը
Բիոքաղաքականության մյուս հայտնի տեսաբանը Միշել Ֆուկոն է (Michel
Foucault, 1926-1984 թթ.): Բիոքաղաքականության մասին նրա հիմն ական աշ
խատությունը «Հասարակությանը պետք է պաշտպանել» դասախոսությունների
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շարքն է, որ կարդացվել է Կոլեժ դե Ֆրանսում՝ 1975-1976 թթ. ուսումն ական
տարվա ընթացքում: Բիոքաղաքականության ծնունդը նա կապում է «պետա
կան ռասիզմի» գաղափարների հետ: Ֆուկոն վերլուծում է ինքնիշխանության
դասական տեսությունները, ըստ որոնց այն սուվերենի իրավունքն է իր հպա
տակների կյանքի վրա: Սակայն, ըստ Ֆուկոյի, այդ սկզբունքը ասիմետրիկ էր.
միայն սպանելու իրավունքն է թույլ տալիս իրականացնել ինքնիշխան իրավուն
քը՝ տնօրինելու հպատակների կյանքը: Այսպիսով, սուվերեն իշխանության էութ
յունը կարելի է արտահայտել հետեւյալ բանաձեւով. «Ստիպել մահանալ կամ
թողնել ապրել»7: Իսկ XIX դարում, Ֆուկոյի կարծիքով, այս հին ինքնիշխան իրա
վունքը փոփոխվել է հետեւյալ կերպ. «Ստիպել ապրել կամ թողնել մահանալ»:
Արդեն XVII- XVIII դդ. քաղաքական-իրավական տեսություններում կյանքը
դառնում է քաղաքական բանավեճի առարկա: Սակայն ավելի կարեւոր են ոչ թե
տեսական բանավեճերը, այլ կոնկրետ պրակտիկաները: Այստեղ «մենք ծանոթ
շրջանակում ենք. մասնավորապես, որ XVII եւ XVIII դարերում առաջանում են
իշխանության նոր տեխնիկաներ, որոնք հիմն ականում կողմն որոշված էին մարմ
նի, անհատական մարմն ի վրա»8:
Մ.Ֆուկոն իր «Հսկել եւ պատժել» (1975թ.) աշխատության «Կարգապահութ
յուն» բաժնում թվարկում է այն նոր գործիքները, որոնց միջոցով իշխանությունը
ոչ թե ճնշում է, այլ ավելի շուտ «արտադրում» անհատներին: Այդ գործիքները
ներառում են` ա/ առանձին մարմինների բաշխումը տարածության մեջ (այսպես
կոչված` «կարգապահական միանմանության» վայրերում՝ զորանոցներում, քո
լեջներում, գործարաններում, աշխատանքային տներում, բանտերում); բ/ վար
ժանքը եւ խստավարժանքը, որոնք միաժամանակ պետք է մեծացնեին մարմն ի
տնտեսական օգտակարությունն ու նրա քաղաքական «հնազանդությունը», շա
րունակական հսկողությունը («պանօպտիկումի» սկզբունքը); գ/ քննության հա
մակարգը, որը թույլ է տալիս դասակարգել անհատներին ու տեղադրել նրանց
տարբեր աստիճանակարգության մակարդակներով, եւ այլն9:
Սակայն իր դասախոսության մեջ Մ.Ֆուկոն նշում է, որ XVIII դարի վերջում
եւ XIX-ի սկզբին այս կարգապահական տեխնիկաները լրացվում են բիոքաղա
քական տեխնոլոգիաներով: Ի տարբերություն անհատականացման կարգապա
հական իշխանության, բիոքաղաքականությունը գործ ունի բնակչության հետ`
մարդկային զանգվածների, որոնք ենթակա են կյանքի ընդհանուր գործընթաց
ներին. ծնունդ, մահ, վերարտադրություն, հիվանդություն եւ այլն10:
Բիոքաղաքականությունն իր պատմության առաջին շրջանում ուներ կիրառ
ման չորս ոլորտ.
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1) Վերարտադրության խնդիրը՝ ծնելիությունը, մահացությունը, կյանքի
սպասվող տեւողությունը, դառնում են բիոքաղաքական գիտելիքների եւ վե
րահսկողության օբյեկտներ:
2) Առողջապահական ոլորտը` հիվանդությունների կանխարգելումը, բժշկա
կան ծառայությունների հասանելիությունը, բժշկական գիտելիքների «նորմալա
ցումը»:
3) Ծերության խնդիրը, դժբախտ պատահարները, ակտիվ զբաղվածության
կորուստը՝ այն, ինչը դառնում է ապահովագրության խնդիր, փոխարինեցին բա
րեգործության նախկին ձեւերին:
4) Բնապահպանական խնդիրները՝ ճահիճների եւ նրանց հետ կապված
համաճարակների, քաղաքային կոյուղու, գերեզմանոցների եւ համանման այլ
խնդիրներ:
Այն ձեւավորում է քաղաքականության նոր դերակատար բնակչությունը եւ
բացահայտում նոր բնույթի երեւույթներ11: Այսօր այս ցուցակը զգալիորեն ըն
դարձակված է` հատկապես կապված կենսաբանության եւ բժշկության զարգաց
ման հետ:
Սակայն եթե իշխանության գործառույթը դառնում է բնակչության կյանքի
հանդեպ հոգատարությունը, ապա ինչպե՞ս է այն շարունակում իրականացնել
սպանելու իր իրավունքը: Այս պարադոքսը հատկապես նկատելի է XX դարում,
երբ բիոիշխանության ընդլայնումն ուղեկցվում էր երկու համաշխարհային պա
տերազմն երի, ջարդերի, մահվան ճամբարների եւ զանգվածային էթնիկ զտում
ների տարածմամբ: Մ.Ֆուկոյի տեսանկյունից` «պետական ռասիզմն» է, որ թույլ
տվեց զուգորդել պահպանության եւ սպանության մեխանիզմն երը: Այդպիսի
«պետական ռասիզմի» գործառույթը բաղկացած էր հետեւյալից. առաջին՝ «կեն
սաբանական ամբողջության» ենթախմբերի մասնատումը ռասաների, երկրորդ՝
այն սկզբունքի հաստատումը, որ «եթե դու ուզում ես ապրել, անհրաժեշտ է, որ
մեկ ուրիշը մեռնի»:
Ֆուկոն ցույց է տալիս, որ սկսում է գործել պատերազմի հին թեզը. «որքան [...]
ավելի շատ ստորադաս ցեղատեսակներ կվերանան, որքան ավելի շատ աննոր
մալ անհատներ կոչնչացվեն, այնքան քիչ այլասերվածներ կլինեն ցեղի մեջ, այն
քան ավելի շատ ես` որպես ցեղի ներկայացուցիչ, կհարատեւեմ, ուժեղ կլինեմ,
զվարթ եւ կբազմանամ»12:
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Ջորջիո Ագամբենը եւ Homo sacer-ը
Ջորջիո Ագամբենի (1942 թ.) բիոքաղաքական տեսությունը ձեւավորվել է
Վալտեր Բենյամինի եւ Մարտին Հայդեգերի ազդեցությամբ: Ագամբենը եղել է
Վ.Բենյամինի իտալական հրատարակության խմբագիրը: Նրան հիացնում են
այդ հեղինակի աֆորիստիկ ոճը, միջառարկայական լայն ընդգրկումը, եւ այն
փոխադրել է իր աշխատանքների մեջ: Ագամբենի վրա Մ.Հայդեգերի ազդե
ցությունն ավելի անմիջական է. նա եղել է նրա հետպատերազմյան սեմինար
ների մասնակիցը: Մ.Հայդեգերից է ծագում Ջ.Ագամբենը հավակնոտ նախագի
ծը՝ գրել Արեւմուտքի համընդգրկուն պատմությունը՝ հասկանալու համար մեր
արդիականությունը: Երկուսից նա վերցրել է բանասիրական մանրամասների
նկատմամբ բծախնդրությունը եւ իր հայեցակարգային վերացականությունը:
Հատկապես Ջ.Ագամբենի համար էական է եղել Վալտեր Բենյամին
 ի «Բռնութ
յան քննադատւթյան մասին» աշխատությունը, որին նա մանրամասն անդրա
դառնում է «Homo sacer. Արտակարգ դրություն» գրքում13: Հենց Վալտեր Բենյա
մինից է նա վերցրել «մերկ կյանքի» իր կոնցեպտը:
Ջորջիո Ագամբենի բիոքաղաքական տեսությունը ինչ-որ տեղ շարունակում է
Կարլ Շմիդտի սուվերենի եւ արտակարգ դրության մասին տեսությունը, ինչ-որ տեղ
էլ Միշել Ֆուկոյի բիոքաղաքականության տեսության շարունակությունն է հանդի
սանում: Նա նշում է, որ հույները կյանքի համար ունեին երկու բառ՝ zoe, փաստա
կան կյանք ընդհանուր կենդանի արարածների համար, եւ bios, որ մատնանշում
էր մարդու կամ խմբի ճշմարիտ կենսաձեւը: Առաջինը բացառված է քաղաքական
կյանքից, իսկ երկրորդը՝ ներառված14: Zoe-ն մերկ կյանքն է, որը, ըստ Ֆուկոյի, միայն
մոդեռնի ժամանակ է ներառվում քաղաքականի մեջ, ըստ Ագամբենի՝ «բիոքաղա
քականությունը նույնքան հին է, որքան սուվերենի բացառման իրադրությունը»15:
Սուվերենի տեսության մեջ նա հետեւում է Կարլ Շմիդտին, որը վերաձեւակեր
պում է. «Օրենքը գտնվում է ինքն իրենից դուրս կամ. «ես՝ սուվերենս, գտնվելով
օրենքից դուրս, հայտարարում եմ. օրենքից դուրս ոչինչ չկա»16: Օրենքը արտա
քինի հետ հաստատում է հատուկ հարաբերություններ, որոնք կարելի է անվանել
ներառող բացառություններ:
Իբրեւ այդպիսի ներառող բացառության խորհրդանիշ, ինչպիսին է «մերկ
կյանքը», Ագամբենն ընտրում է հռոմեական հին իրավունքի Homo sacer-ի տի
պարը: Homo sacer-ը մի մարդ է, ով չի կարող զոհաբերվել, սակայն որի սպա
նությունը նաեւ հանցագործություն չէ: Այսինքն՝ Homo sacer-ը՝ բացառված լի
նելով մարդկային օրենքների ոլորտից, բացառված է նաեւ զոհաբերության կրո
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նական ոլորտից». նա վերածվել է «մերկ կյանքի» եւ ընդգրկված է համայնքում
սոսկ որպես մեկը, ով կարող է անպատիժ սպանվել: Ըստ Ագամբենի, սուվերենի
համար ամեն մարդ Homo sacer է, որի համար բոլոր մարդիկ ինքնիշխան են17:
Բայց եթե «մերկ կյանքը» անտիկ շրջանում լինելով zoé, հստակ տարբերվում էր
«քաղաքական կյանքից» (bios), ապա այժմ այն պատկանում է պետության բուն
կառուցվածքին եւ հանդիսանում նրա լեգիտիմության ու ինքնիշխանության հո
ղեղեն հիմքը18: Դա ակնհայտ է դառնում Մարդու եւ Քաղաքացու 1789թ. հռչա
կագրից, երբ մարդը ծնվելով, անհետանում է՝ տեղը զիջելով քաղաքացուն19:
Բայց շնորհելով քաղաքացիություն, պետությունը սուվերեն իրավունք է ձեռք
բերում նաեւ զրկելու դրանից ու կրկին վերադարձնելու «մերկ կյանքի»՝ Homo
sacer-ի վիճակին: Հավանաբար՝ ամենահայտնի պրակտիկան նացիստական
համակենտրոնացման ճամբարներն են, բայց կուզենայի ուշադրություն դարձ
նեիք «մերկ կյանքի» մեկ այլ օրինակի՝ փախստականի կերպարին:
Ինչպես գրում է Ջորջիո Ագամբենը. «Եթե փախստականները (որոնց թվաքա
նակը մեր դարում երբեք չի նվազել եւ այժմ կազմում է աշխարհի բնակչության
զգալի մասը) ազգային պետության իրավագիտակցության մեջ այդքան ուժգին
տագնապ են հարուցում, ապա առաջին հերթին՝ այն պատճառով, որ խախտելով
հաջորդայնությունը, որ կապում է մարդուն ու քաղաքացուն, ծննդյան փաստն
ու ազգությունը, փախստականները մերկացրին այն պատրանքը, որն ընկած է
ժամանակակից սուվերենության հիմքում»: Փախստականի էությունը, ըստ Ջ.Ագամբենի, «մերկ կյանքն» է20:
Մոտ մեկ միլիոն հայ սպանվեց, իսկ 700 հազարը դարձավ փախստական,
քանզի Թուրքիան հրաժարվեց ետ ընդունել իր քաղաքացիներին: Դենատուրա
լիզացիան՝ քաղաքացիությունից զրկումը, բնութագրական էր ոչ միայն ավտորի
տար Թուրքիային կամ ազգայնական Գերմանիային, այլեւ Եվրոպայի մի շարք
ժողովրդավարական պետությունների: Եթե Ազգերի լիգայում փախստականնե
րի խնդրով զբաղվում էր Նանսենյան անձնագրային բյուրոն (1922), ապա այժմ՝
Փախստականների գործերով բարձրագույն հանձնակատարը (1951) ՄԱԿ-ում,
որի գործունեությունը չի կարող կրել քաղաքական բնույթ, այլ միայն հումանի
տար եւ սոցիալական: Ջ.Ագամբենը շարունակում է. «Չնայած մարդու անօտա
րելի իրավունքները պահպանելու մասին հանդիսավոր կոչերին, [այդ կազմա
կերպությունները] բացարձակապես անընդունակ են ոչ միայն լուծել խնդիրը,
այլեւ նույնիսկ փոքրիշատե համարժեք մոտենալ դրան»21:
Փորձենք դիտարկել մեկ այլ կերպար՝ հայ կամ տաջիկ աշխատանքային միգ
րանտին: Նրանք ձեւականորեն ունեն քաղաքացիություն, սակայն այդ քաղաքա
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ցիությունը շնորհած երկրները խիստ դժկամությամբ են պաշտպանում նրանց
իրավունքները: Որ նրանք «մերկ կյանք» կամ Homo sacer են, լավ են հասկանում
ռուս սափրագլուխներից մինչեւ ֆուտբոլային երկրպագուները, այստեղից էլ՝
անպատիժ սպանության իրավունքի զգացումը: Ըստ էության, այսօր իրեն Homo
sacer է զգում աշխարհի բնակչության մեծ մասը:
Մյուս խնդիրը, որ իր աշխատություններում զարգացնում է Ջ.Ագամբենը, դա
«արտակարգ դրության» եւ սուվերենի հարաբերության խնդիրն է: Ի դեպ, «ար
տակարգ դրությունը» իրավական նորմ է դարձել ոչ վաղուց, ֆրանսիական Մեծ
հեղափոխության ժամանակ:
«Homo sacer. Արտակարգ դրություն» գրքում22 Ագամբենն անդրադառնում
է «արտակարգ դրության» իրավական նորմի պատմությանը՝ հին հռոմեական
իրավունքից մինչեւ հիմա: Սակայն իր տեսական կառուցվածքի համար նա ընտ
րում է Կարլ Շմիդտի եւ Վալտեր Բենյամինի երբեմն անթաքույց, երբեմն քողարկ
ված բանավեճը բռնության եւ «արտակարգ դրության» շուրջ (Գլուխ 4, Հսկայա
բանություն դատարկության շուրջ): Նա հակադրում է Բենյամինի «արտակարգ
դրության» բացասական ընկալումը Կարլ Շմիդտի դրական ընկալմանը:
Եթե Շմիդտի համար «արտակարգ դրությունը» քաղաքական հրաշքի պես մի
բան է, որը փրկում է պետությունը, ապա Բենյամինն այն իրավական աղետ է հա
մարում: Եթե Շմիդտը «արտակարգ դրության» նորմը համարում է անհրաժեշտ,
քանզի այն թույլ է տալիս դուրս գալ իրավունքի սահմաններից ու հարաբերվել
փաստականի հետ, ապա Բենյամինի համար «արտակարգ դրությունն» անորո
շության գոտի է իրավականի եւ հակաիրավականի`բռնության միջեւ: Իր «Պատ
մության հասկացության մասին» աշխատության VIII կետում Բենյամինը գրում է.
«Ճնշվածների ավանդույթը մեզ սովորեցնում է, որ «արտակարգ դրությունը» ոչ
թե բացառություն է, այլ կանոն: Մեզ հարկավոր է մշակել պատմության այնպիսի
հասկացություն, որը համապատասխանում է դրան: Այդ դեպքում միանգամայն
պարզ կդառնա, որ մեր խնդիրն իսկապես արտակարգ իրավիճակ ստեղծելն է,
դրանով իսկ ֆաշիզմի դեմ պայքարում մեր դիրքերն ամրապնդելը»:
Բայց եթե սուվերենն այսօր «արտակարգ դրություն» հաստատողն է, ո՞վ է ու
րեմն այդ սուվերենը, եթե ապրում ենք ինքնիշխանության սահմանափակման
պայմաններում: Ագամբենը պնդում է, որ այսօր այդ սուվերենը ոստիկանությունն
է. «Եթե սուվերենը փաստորեն նա է, ով հայտարարելով «արտակարգ դրությու
նը» եւ կանգնեցնելով օրենքի գործողությունը, խորհրդանշում է իրավունքի ու
բռնության անզանազանելի կետը, ուրեմն ոստիկանությունը գործում է մի իրա
վիճակում, որը համապատասխան է «արտակարգ դրությանը»: Հասարակական
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կարգի անվտանգության խնդիրը, որի պատասխանը պետք է ամեն մի առանձին
վերցրած դեպքում տա ոստիկանությունը, ձեւավորում է իրավունքի եւ բռնութ
յան միջեւ եղած տարբերության գոտին, որը լիովին համաչափ է սուվերենությա
նը»23:
Հայաստանում ոստիկանական «սուվերենությունն» ավելի ակնբախ է, քան
զի խորհրդարանական ժողովրդավարությունը տապալվել է, իսկ բնակչությունը
վերածվել Homo sacer-ի:
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Вардан Джалоян
Биополитика в современном мире
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной
политологии. Включение в политический анализ феномена «биополитики»
позволяет проследить процесс изменения основ власти и ее управленческих
практик, впервые обращаясь к политическому использованию «власти над
живым как биологическим видом». Анализируются концепции Карла Шмитта,
Мишеля Фуко и Джорджа Агамбена.
Vardan Dzhaloyan
Biopolitics in the Modern World
The article addresses one of the most urgent problems of modern political
science. Inclusion of the phenomenon “biopolitics” in political analysis allows us to
trace the process of changing the bases of power and its management practices,
referring to the political use of “power over the living as a biological species” for the
first time. The concepts Carl Schmitt, Michel Foucault and Giorgio Agamben are
being analyzed.
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3 հունվարի
Երեւանի Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ դատարանի որոշմամբ այսօր «Նոր Հայաս
տան» փրկության ճակատի ակտիվիստ Գեւորգ Սաֆարյանի նկատմամբ խա
փանման միջոց է ընտրվել կալանքը: Այս մասին լրատվամիջ ոցներին հայտնել է
«Հիմնադիր խորհրդարանի» անդամ Վարուժան Ավետիսյանը: Դատական նիս
տի ընթացքում «Նոր Հայաստան»-ի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա են իրա
կանացրել ի պաշտպանություն Գեւորգ Սաֆարյանի: Նրանք համարում են, որ
դատարանի որոշումն անօրինական է: Ցուցարարների մի մասը Ազատության
հրապարակում կշարունակի շուրջօրյա հերթապահությունը:
5 հունվարի
Այսօր, ժամը 19-ի սահմաններում, միջին տարիքի երկու ամրակազմ տղամար
դիկ դարանակալել եւ ծեծել են «Նոր Հայաստան»-ի աջակից, ռուսաստանաբ
նակ Սյուզի Գեւորգյանին՝ պատճառելով մարմն ական վնասվածքներ։ Երիտա
սարդ աղջկա վրա հարձակվողները հեռացել են միայն այն ժամանակ, երբ նրա
օգնության կանչերին արձագանքած մարդիկ սկսել են մոտենալ:
9 հունվարի
Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն՝ հունվարի 3-ից
9-ն ընկած ժամանակահատվածում ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ
զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգա
յին զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի
քան 4000 կրակոց: ՊԲ առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են
մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շա
րունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը:
10 հունվարի
«Նոր Հայաստան» փրկության ճակատի ընդդիմության միասնական շտաբն
այսօր հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտում է ՀՀ քաղաքա
ցի, մարդու իրավունքների հասարակական պաշտպան Վարդգես Գասպարիի
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նկատմամբ պարբերաբար իրականացվող բռնությունները, հալածանքներն ու
մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքը, «ինչը նպա
տակ ունի ամեն կերպ ճնշել հետեւողական պայքարի բոլոր դրսեւորումները եւ
ձեւավորել պայքարի անհուսալիության ու դատապարտվածության մթնոլորտ»:
11 հունվարի
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում H1N1 գրիպի (հայտնի է նաեւ որպես խոզի
գրիպ) 170 հաստատված դեպք կա: Հիվանդների 4 տոկոսը ծանր վիճակում է
եւ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքներում: 2015-ի վերջին եւ 2016ի սկզբին գրանցվել է նաեւ H1N1 գրիպից մահացության 6 դեպք: Այդ մասին
լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարարի տեղա
կալ Վահան Պողոսյանը:
11 հունվարի
Հայաստանում ՌԴ ռազմահենակետի սպառազինման նպատակով բերվել են
ռուսական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերի «Տախիոն» համալիրներ:
Ամսվա ընթացքում փորձառու մասնագետներն անձնակազմին կսովորեցնեն աշ
խատել այդ նոր սարքերով, որոնք կարող են կիրառվել ցերեկը եւ գիշերը՝ մինչեւ
40 կմ հեռավորության վրա, եւ նույնիսկ անբարենպաստ եղանակային պայման
ներում
հետախուզություն իրականացնելու համար:
12 հունվարի
ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի գործադիր մարմն ի նախագահ նշանակվելու կապակցությամբ
ազատվել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր
դեսպանի պաշտոնից: Նույն օրը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ՀՀ մար
դու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը:
13 հունվարի
Երեւանի Սարյանի պուրակից այսօր կայացավ «Նոր Հայաստան»-ի ձեռնար
կած տոնածառերի երթը դեպի Ազատության հրապարակ: Երթի մասնակիցներն
իրենց բողոքն են հայտնում դեկտեմբերի 31-ի լույս հունվարի 1-ի գիշերը ոստի
կանների գործողությունների դեմ, որոնք շարժման անդամներին թույլ չէին տվել
տոնածառերով շրջել Ազատության հրապարակում:
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16 հունվարի
Երեւանի Կենտրոն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավա
սության դատարանը որոշում է ընդունել ԱԱԾ-ի կողմից վնասազերծված զին
ված խմբի հետ համագործակցելու մեջ մեղադրվող «Հայրենիք եւ պատիվ» կու
սակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանին կալանավորելու մասին:
18 հունվարի
Բրյուսելում մեկնարկել է ԵՄ-Հայաստան համագործակցության խորհրդի 16րդ նիստը, որին մասնակցում է ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդանը։
Նիստի օրակարգում են՝ Արեւելյան գործընկերության եւ եվրոպական հարեւա
նության քաղաքականության շրջանակում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբե
րությունները, ԵՄ-Հայաստան ապագա հարաբերությունների իրավական նոր
հիմունքները, մուտքի արտոնագրի պարզեցման, տնտեսական ու առեւտրային
համագործակցությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության
կարգավորմանը, տարածաշրջանային խնդիրներին, մամուլի ազատությանը,
մարդու իրավունքներին, օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, քա
ղաքական երկխոսությանն ու բարեփոխումներին առնչվող հարցեր:
21 հունվարի
«Նոյեմբերի 5»-ի գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ
Հարությունյանն այսօր հացադուլ է հայտարարել՝ ի պաշտպանություն քաղբան
տարկյալ Հայկ Կյուրեղյանի պահանջների, ով 7 օր է, ինչ գտնվում է հացադուլի
եւ 4 օր՝ ջրադուլի մեջ:
21 հունվարի
Հանրապետության դպրոցներում ձմեռային արձակուրդներով ընդմիջված դա
սերը, որ սուր շնչառական վարակների տարածվածության պատճառով երկու
անգամ հետաձգվել էին, կվերսկսվեն փետրվարի 1-ից:
22 հունվարի
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբը կոչ է արել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժո
ղովին (ԵԽԽՎ) չձեռնարկել քայլեր, որոնք կբարդացնեն Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը։
«Մենք հասկանում ենք, որ ԵԽԽՎ-ն կարող է մոտ ապագայում հակամարտութ
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յան վերաբերյալ բանաձեւեր քննարկել եւ հիշեցնում ենք, որ Մինսկի խումբը
շարունակում է մնալ բանակցությունների համար միակ ընդունված ձեւաչափը»,ասված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ:
24 հունվարի
Առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը, որը ԱՄՆ Գլենդեյլ քաղաքում են
թարկվել էր աղիքային քաղցկեղի վիրահատության, այսօր դուրս է գրվել հիվան
դանոցից եւ այժմ ապաքինումը շարունակում է ազգականների տանը:
26 հունվարի
ԵԽԽՎ-ում կայացավ բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի «Ադրբե
ջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից»
թեմայով հակահայկական զեկույցի քվեարկությունը։ Ձայների 98 կողմ, 71 դեմ
եւ 40 ձեռնպահ արդյունքով բանաձեւի նախագիծն ընդունվել է։ Ավելի վաղ
ԵԽԽՎ-ն քվեարկությամբ մերժել էր մյուս հակահայկական նախաձեռնության`
բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած «Բռնության աճը
Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում» թեմայով
բանաձեւի նախագիծը։
27 հունվարի
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» միջազգային ոչ կառավարական կազմակեր
պության կազմած հերթական՝ «Կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում» Հայաստա
նը 168 երկրների շարքում զբաղեցրել է 95-րդ տեղը։ Այս մասին այսօր լրագրող
ների հետ հանդիպմանն ասել է «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպ
ցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը:
28 հունվարի
«Ժառանգություն» կուսակցության նախագահ Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը հուն
վարի 28-ին ելույթ է ունեցել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղա
քական համաժողովում՝ անդրադառնալով Հայաստանի կեղծված հանրաքվեին,
քաղաքական բանտարկյալների խնդրին ու երկրի հակաժողովրդավարական
իրադրությանը, ԼՂՀ օրինական ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջա
կանությանը եւ մի շարք այլ օրախնդիր թեմաների:
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29 հունվարի
ՀՀ դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից այսօրվա
դրությամբ ուսումնասիրվել է 528 տարբեր բնույթի տեղեկատվություն (ԶԼՄ-նե
րի ու ՀԿ-ների հրապարակումներ, ինչպես նաեւ քաղաքացիների ահազանգեր եւ
գրավոր դիմումներ): 60 դեպքով հարուցվել է քրեական գործ:
1 փետրվարի
«Նոր Հայաստան»-ի մի խումբ երիտասարդներ այսօր հավաքվել են ՀՀ գլխա
վոր դատախազության շենքի առջեւ՝ պահանջելով ազատ արձակել «Հիմնադիր
խորհրդարանի» կալանավորված անդամ Գեւորգ Սաֆարյանին:
2 փետրվարի
«Ժառանգություն» կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հունվա
րի 30-ից փետրվարի 2-ը գտնվել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, որտեղ հան
դես է եկել դասախոսություններով եւ մի շարք հանդիպումներ ունեցել հանրա
յին կարծիքի առաջատարների ու մեր հայրենակիցների հետ: Իր ելույթներում,
հարցազրույցներում Հովհաննիսյանն անդրադարձել է Հայաստանի ներքին ար
տակարգ դրությանը եւ վերահաս ժողովրդագրական ճգնաժամին, արժանա
պատվությամբ լիազորված քաղաքացիների ու առանց քաղբանտարկյալների
իրավական Հայրենիք կառուցելու մարտահրավերներին եւ ընթացիկ տարում
իրական նոր Հանրապետություն կերտելու հրամայականին:
11 փետրվարի
ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը կգործի իր հրապարա
կային հայտարարություններին համապատասխան՝ կատարելով ազատ եւ ար
դար ընտրությունների անցկացման իր պարտավորությունները։ Այս մասին այսօր
Facebook-ում առցանց ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դես
պան Ռիչարդ Միլսը։ «ԱՄՆ դեսպանատունը խորապես մտահոգված է ընտրակեղ
ծիքների մասին արժանահավատ պնդումների կապակցությամբ։ Մենք Հայաստա
նի ղեկավարությանը կոչ ենք արել դատական կարգով ամբողջովին ուսումնասի
րել հանցագործությունների մասին համոզիչ ապացույցները»,- ասել է դեսպանը։
12 փետրվարի
Սերժ Սարգսյանն այսօր երեկոյան Նախագահի նստավայրում հյուրընկալել է
օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների, տարածքային կառա
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վարման եւ ՏԻՄ ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին: Հանրապետության նա
խագահը հանդես է եկել հայեցակարգային ելույթով՝ Սահմանադրության փոփո
խությունների կենսագործման վերաբերյալ:
12 փետրվարի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով 34-ամյա Գեորգի Կուտոյանն այ
սօր նշանակվել է Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն՝ ազատվե
լով գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից: ԱԱԾ արդեն նախկին տնօրեն
Գորիկ Հակոբյանը ՀՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի
Հանրապետության նախագահի խորհրդական:
14 փետրվարի
Հայ Եկեղեցին այսօր նշում է Արտաքսման Կիրակին: Մեծ Պահքի երկրոդ կի
րակին կոչվում է նաեւ Արտաքսման: Օրվա խորհրդի եւ անվան մասին Աստվա
ծաշունչ մատյանի Ծննդոց Գրքում գրված է. «…Եվ արտաքսեց նրան Աստված
Եդեմի պարտեզից, որպեսզի մշակի հողը, որից եւ ստեղծվել էր»:
18 փետրվարի
Հայաստանի նոր հարկային օրենսգիրքը պետք է սահմանափակի ստվերային
տնտեսության հնարավորությունները: Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում
Արժույթի միջազգային հիմն ադրամի մշտական ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան-
Սանչեսը «Բարենպաստ մթնոլորտ Հայաստանում՝ կայուն ձեռնարկատիրության
համար» թեմայով քննարկման ժամանակ: Ըստ նրա՝ ստվերային տնտեսության
բաժինը Հայաստանում, տարբեր հաշվարկներով, կազմում է 30-50 տոկոս:
19 փետրվարի
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի քաղաքական խորհրդի ան
դամներ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, Հմայակ Հովհաննիսյանը եւ Գարեգին Չու
գասզյանը այսօր մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրի
տանիայի դեսպան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնուորթի եւ Գերմանիայի դեսպան
Բերնարդ Մաթիաս Կիեսլերի հետ Րաֆֆի Հովհաննիսյանի կազմակերպած
ընդունելությանը: Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի
արտաքին եւ ներքին իրավիճակին առնչվող հարցեր: Երկուստեք կարեւորվել է
շփումների շարունակականությունը:
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23 փետրվարի
«Ժառանգություն» կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանն այ
սօր հյուրընկալել է Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիան Էրլունին եւ նրա
հետ քննարկել հարցերի լայն տարրապատկեր՝ սկսած գլոբալ անվտանգությու
նից ու տարածաշրջանային զարգացումներից, վերջացրած Հայաստանի ներքա
ղաքական իրավիճակով ու հայ-չինական փոխհարաբերությունների ներկայի եւ
չօգտագործված ներուժի անդրադարձով:
24 փետրվարի
Նախագահի նստավայրում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության միջեւ կնքվեց Քաղա
քական համագործակցության համաձայնագիր: Հայաստանի Հանրապետական
կուսակցության կողմից այն ստորագրել է ՀՀԿ նախագահի տեղակալ Արմեն
Աշոտյանը, Դաշնակցության կողմից՝ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներ
կայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը: Հուշագրի ստորագրմանը ներկա են եղել ՀՀ
նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ՀՅԴ Բյուրո
յի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն
Ռուստամյանը։ Համաձայնագրի շրջանակներում Դաշնակցությունը ստացավ
նախարարական 3 եւ մարզպետական 2 պորտֆել:
29 փետրվարի
Երվանդ Զախարյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետի
կայի եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնից: Նախագահի մեկ այլ հրա
մանագրով Լեւոն Յոլյանն ազատվել է վերահսկիչ պալատի փոխնախագահի
պաշտոնից եւ նշանակվել ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար։
1 մարտի
Երեւանում մեկնարկեց ընդդիմադիր 6 ուժերի համատեղ հավաք-երթը՝ ի հիշա
տակ 2008-ի մարտի 1-ի անմեղ զոհերի: 8 տարի առաջ իշխանության կողմից
խաղաղ ցուցարարների գնդակոծումը, որին զոհ գնաց առնվազն 10 անձ, ան
նախադեպ էր հայ ժողովրդի պատմության մեջ: Չնայած Հայաստանի հասարա
կության եւ միջազգային կազմակերպությունների հետեւողական պահանջնե
րին, մինչեւ հիմա որեւէ մեկը չի կրել պատասխանատվություն եւ չի պատժվել
ոճրագործության համար: Այդ մասին էր ասվում ՀԱԿ-ի, «Նոր Հայաստանի» եւ
մի շարք այլ ուժերի համատեղ հայտարարության մեջ։
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Նույն օրը «Ժառանգության» առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը նամակ է հղել
ԵՄ արտաքին հարաբերությունների եւ քաղաքական անվտանգության գերա
գույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիին եւ առաջարկել հիմնվելով մար
տի 1-ի փաստահավաք խմբի բացահայտած ապացույցների կրկնական փոր
ձաքննության վրա եւ միջազգային մասնագետների հսկողությամբ բացահայտել
մարտիմեկյան հանցագործության կազմակերպիչներին ու իրականացնողներին,
նրանց դեմ կիրառել միջազգային պատժամիջոցներ:
3 մարտի
«Մենք բավարարված ենք ՆԱՏՕ-Հայաստան զարգացումներով»: Այս մասին այ
սօր «Հայաստան-ՆԱՏՕ. հարաբերություններ, հեռանկարներ, մարտահրավեր
ներ» թեմայով քննարկման ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի Հարավային Կով
կասի բաժնի պատասխանատու Շտեֆեն Էլգերսմանը:
8 մարտի
Երեւանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենում այսօր զինվորները ծա
ղիկներ են բաժանել կանանց: Մետրոպոլիտենի «Հանրապետության հրապա
րակ» կայարանի սպասասրահում, միեւնույն ժամանակ, ելույթ է ունեցել պաշտ
պանության նախարարության «Զորական» երգի համույթը փողային նվագախմ
բի ուղեկցությամբ:
Միջոցառումը կազմակերպել էին ՊՆ-ն, «Մեդիաֆոկուս» գործակալությունը եւ
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենը: Իսկ Երեւանի քաղաքապետարա
նի նախաձեռնությամբ մետրոյի տոնականորեն ձեւավորված վագոնում բոլոր
կին ուղեւորներին սպասել է անակնկալ՝ կենդանի երաժշտություն, բացիկներ եւ
ծաղիկներ Երեւանի քաղաքապետի անունից:
9 մարտի
Յոթամյա դադարից հետո Լեռնային Ղարաբաղը նորից ներկայացավ միջազ
գային հանրությանը՝ մարտի 9-13-ը Բեռլինում կայանալիք «ITB Berlin 2016»
միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին ներկայացնելով իր զբոսաշրջային
ներուժը:
Նույն օրը Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլ
յանը շնորհակալական նամակներ է հղել ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի Ներկայացու
ցիչների պալատի խոսնակ Դեյվիդ Ռալստընին, Արցախի Հանրապետությունը
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ճանաչող թիվ 1580 բանաձեւի նախագծի հեղինակներ Փատ Գարդնըրին եւ Դե
միտրիուս Դուգլասին, ինչպես նաեւ՝ Հարություն Աղասարգսյանին եւ նրա ըն
տանիքին՝ բանաձեւի ընդունման գործում ունեցած վճռական ջանքերի համար:
10 մարտի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած պաշտո
նական այցի շրջանակներում այսօր Մոսկվայում հանդիպել է ՌԴ նախագահ
Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմեր
 ը քննարկել են մի
շարք ոլորտներում՝ առեւտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկայի, հու
մանիտար եւ այլն, երկկողմ փոխգործակցությանը, ինչպեսեւ եվրասիական տա
րածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարին վերաբերող
հարցեր: Սարգսյանը եւ Պուտինը մտքեր են փոխանակել նաեւ ԼՂ հիմնախնդրի
կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլի, առկա խնդիրների եւ
այդ գործընթացն առաջ մղելու հնարավորությունների շուրջ:
10 մարտի
Ամերիկյան Ջորջիա նահանգի Սենատը ընդունել է SR 991 բանաձեւը, որով
«2016թ. ապրիլ ամիսը հռչակվում է որպես Ցեղասպանությունների կանխար
գելման եւ իրազեկման ամիս» Ջորջիա նահանգում: Աղբյուրը հիշեցնում է, որ
Ջորջիայի Ներկայացուցիչների պալատն անցյալ տարի բանաձեւ էր ընդունել
նահանգում ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր հռչա
կելու մասին:
ԱՄՆ 50 նահանգներից 43-ը պաշտոնապես ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը:
11 մարտի
«ՀԱՊԿ ուժերը մշտապես պատրաստ են դիմակայելու ահաբեկչական սպառնա
լիքներին»: Այս մասին այսօր Երեւանում ՀԱՊԿ ԽՎ արտագնա նիստի ժամա
նակ ասել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության
Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը: Նարիշկինը
բարձր է գնահատել Կազմակերպության մասնակից երկրներում արտագնա նիս
տերի պրակտիկան՝ հավելելով, որ դրանք թույլ են տալիս խորհրդարանական
ներին ավելի լավ ծանոթանալ դաշնակից պետությունների ռազմական ենթա
կառուցվածքին: Խորհրդարանականները նաեւ լսել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտու
ղար Նիկոլայ Բորդյուժայի զեկույցը Կազմակերպության տրամադրության տակ
գտնվող ուժերի ու միջոցների մասին:
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14 մարտի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլո
սի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Հունաստան: ՀՀ նախա
գահը եւ հյուրընկալ երկրի ղեկավարը քննարկել են միջպետական հարաբերութ
յունների օրակարգին, ինչպեսեւ երկկողմ եւ բազմակողմ` միջազգային ու տարա
ծաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցությանը,
փոխշահավետ մի շարք կարեւոր ոլորտներում հայ-հունական գործակցության
զարգացմանը, միջխորհրդարանական կապերին, Հայոց ցեղասպանության մի
ջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացին, ԼՂ հիմնախնդրի կար
գավորման բանակցային գործընթացին վերաբերող հարցեր: Նախագահներն
անդրադարձել են նաեւ միջազգային օրակարգի մի շարք արդիական հարցերի,
ներկայացրել դրանց շուրջ երկու երկրների մոտեցումները: Նույն օրվա երեկոյան
Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի հայ համայնքի կառույցնե
րի ներկայացուցիչների հետ:
14 մարտի
Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Բուլղարիայում ՀՀ դեսպան Արսեն Սհոյանն
ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից: Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Բուլ
ղարիայի Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան է նշանակ
վել Արմեն Սարգսյանը: Վերջինս ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի
եղբայրն է:
16 մարտի
Այսօր Կիպրոս կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Սերժ Սարգսյանը
հանդիպում է ունեցել Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալա
տի նախագահ Իանակիս Օմիրուի հետ: Կողմեր
 ը կարեւորել են մի շարք ոլորտ
ներում երկու բարեկամ երկրների սերտ փոխգործակցությունը: Սարգսյանն ու
Օմիրուն մտքեր են փոխանակել Հայաստանի եւ Կիպրոսի արտաքին քաղա
քական օրակարգի կարեւորագույն հարցերի շուրջ: Հայաստանի եւ Կիպրոսի
Հանրապետությունների միջեւ մշակութային համագործակցության շրջանակում
որոշվել է Կիպրոսի ԱԳՆ-ի հարակից այգում տեղադրել Հին Ջուղայի խաչքարե
րից մեկի կրկնօրինակը:
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16 մարտի
Վատիկանում ՀՀ դեսպան Միքայել Մինասյանն այսօր Հռոմի Պապ Ֆրանցիս
կոս I-ի կողմից պարգեւատրվել է Պիոս Պապի ասպետական ուխտի Մեծ Խաչի
շքանշանով:
17 մարտի
Աշխատանքային այցով Բելգիայի Թագավորությունում գտնվող նախագահ
Սերժ Սարգսյանն այսօր Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական
կուսակցության (ԵԺԿ) գագաթաժողովին: Սերժ Սարգսյանը գագաթաժողովում
հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է դինամիկ զարգացող Հայաս
տան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին ու փոխադարձ հետաքրք
րություն ներկայացնող բոլոր ուղղություններով համագործակցության զար
գացման ընթացքին, ինչպես նաեւ ներհայաստանյան եւ աշխարհաքաղաքական
զարգացումն երին:
Ավարտելով աշխատանքային այցը Բելգիայի Թագավորություն՝ նախագահ
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը նույն օրը երեկոյան վերա
դարձել է Երեւան:
23 մարտի
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատն այսօր հրապարակել է Հա
յաստանում ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու իր ճանապարհային
քարտեզը: Նրանում երեք կետ է ներառված՝ վարչախմբի հեռացում, անցումային
կառավարության ձեւավորում եւ ազատ, արդար արտահերթ ընտրությունների
անցկացում: Ակնկալվում է քաղաքական-հասարակական ուժերի եւ ժողովրդա
կան լայն զանգվածների համախմբում:
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