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Հան դե սի հար ցե րին պա տաս խա նում է 

ՌԱՀՀԿ հե տա զո տութ յուն նե րի տնօ րեն, քա ղա

քա գետ Ման վել Սարգս յա նը

- Աշ խար հում ծա վալ վող «ա հա բեկ չութ յան 
դեմ պայ քա րի» քա ղա քա կա նութ յունն ու ժե-
ղաց նում է քաո սը մեր ձա վո րա րե ւել յան տա րա-
ծաշր ջա նում եւ Հա յաս տա նի հա րե ւան երկր նե-
րում: Մաս նա վո րա պես՝ Հա յաս տա նի հա մար 

դժվար լու ծե լի խնդիր ներ է ստեղ ծում Ռու սաս տան- Թուր քիա առ ճա կա տու մը: 
Մե կը մեր ռազ մա վա րա կան դաշ նա կիցն է, մյու սը՝ մեր գլխա վոր սպառ նա-
լի քը: Ո րո՞նք են հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ տե ղի ու նե ցող 
այդ չափ մե ծա ծա վալ տեկ տո նա կան տե ղա շար ժե րի պատ ճառ նե րը եւ ինչ պե՞ս 
դրանք կա րող են ազ դել Հա րա վա յին Կով կա սի երկր նե րի անվ տան գութ յա նը:

- Ար դեն վա ղուց ոչ ոք չի թաքց նում, որ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-

մի արդ յունք նե րով ձե ւա վոր ված եւ կես դա րի ըն թաց քում հա րա բե րա կա նո րեն 

կա յուն խա ղա ղութ յան ե րաշ խիք ներ ա պա հո վող աշ խար հա կար գը կորց րել է իր 

արդ յու նա վե տութ յու նը: Այդ խա ղա ղութ յու նը պահ պա նող մի ջազ գա յին ի րա վա-

քա ղա քա կան եւ ֆի նան սատն տե սա կան հաս տա տութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ ու-

ժե րի հա վա սա րակշռ ման հա մա կար գը կաթ վա ծա հար են լի նում կամ փլուզ վում 

են: Կա յու նութ յան աս տի ճա նի նվա զու մը նե րա ռում է ա վե լի ու ա վե լի մեծ ո լորտ-

ներ եւ տա րածք ներ: Ա ռա ջին հեր թին` վտան գի տակ են մնում փլուզ վող ար դի 

աշ խար հա կար գի շրջա նում ա ռա վել նշա նա կա լի դեր ու նե ցող ինս տի տուտ նե րը 

եւ երկր նե րը: Ա մե նե ւին պա տա հա կան չէ, որ ծայ րա հեղ ճգնա ժա մա յին ի րա վի-

ճա կում են հայտն վել Ռու սաս տա նը եւ Թուր քիան. հենց այս երկր ներն էին, որ 

նախ կի նում զգա լի դե րա կա տա րում ու նեին ու ժե րի հա մաշ խար հա յին հաշ վեկշ ռի 

հա մա կար գում: Պա տա հա կան չէ նաեւ, որ հատ կա պես այդ երկր նե րը «բախ վե-

ցին ճա կատ ճա կա տի», երբ սկսեց ծա վալ վել աշ խար հի վե րա կազ մա կերպ ման 

քա ղա քա կա նութ յու նը:

Հայաստանը միջազգային նոր իրադրության պայմաններում
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Թողարկման հարցազրույցը. Հայաստանը միջազգային նոր իրադրության պայմաններում

Այ սօր ար դեն ակն հայտ է, որ ռուս-թուր քա կան դի մա կա յութ յու նը խթա նել է 

իս լա մա կան աշ խար հում, հետ խորհր դա յին տա րած քում, ինչ պես նաեւ ՆԱՏՕ-ի 

շրջա նակ նե րում սկզբուն քո րեն նոր խնդիր նե րի ի հայտ գա լուն: Հենց այս տեղ 

պետք է ակն կա լել ա ռա վել դրա մա տիկ փո փո խութ յուն ներ: Բուն Ռու սաս տա նի 

եւ Թուր քիա յի ճա կա տա գիրն ընդ հան րա պես դժվար է կան խա տե սել: Նույն քան 

մշու շոտ է ե րե ւում Եվ րա միութ յան, ԵԱՀԿ-ի եւ մի ջազ գա յին այլ կա ռույց նե րի ճա-

կա տա գի րը, ո րոնց արդ յու նա վե տութ յու նը հիմն ված էր ո րո շումն ե րի կա յաց ման 

կոն սեն սու սա յին սկզբուն քի վրա: Հա րա բե րա կան խա ղա ղութ յան շրջա փու լում 

այդ սկզբունքն ար գա սա վոր էր, ին չը չի կա րե լի ա սել ար մա տա կան   փո փո խութ-

յուն նե րի շրջա նում:

Ընդ հա նուր առ մամբ` սա միայն «սա ռը պա տե րազ մի» մնա ցուկ նե րի վե րաց-

ման գոր ծըն թա ցի սկիզբն է: ԱՄՆ նա խա գա հի այ ցը Կու բա այդ ի րո ղութ յան 

խորհր դան շա կան փաստն էր:

- Ս տեղծ ված մի ջազ գա յին նոր ի րադ րութ յան պայ ման նե րում կտրուկ աշ-
խու ժա ցել է հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի թե ման, մաս նա վո րա պես` 
Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված 102-րդ ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի խնդի րը: 
Շա տե րը կար ծում են, որ Հա յաս տա նում ռուս-թուր քա կան ա ճող դի մա կա-
յութ յան պայ ման նե րում այդ հե նա կե տի առ կա յութ յու նը մե ծաց նում է Հա յաս-
տա նի անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող վտան գը: Դուք ի՞նչ եք մտա ծում այս 
ա ռու մով:

- Ցա վոք, ար դեն ա վան դույթ է դառ նում աշ խար հում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն-

թաց նե րը գնա հա տել « Ռու սաս տա նի եւ Միաց յալ Նա հանգ նե րի դի մա կա յութ յան» 

պրիզ մա յով: « Սա ռը պա տե րազ մի» ժա մա նա կաշր ջա նից մնա ցած գնա հատ ման 

այդ սանդ ղա կը խիստ ա ղա վա ղում է քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րը եւ թույլ չի 

տա լիս հաս կա նալ մի ջազ գա յին նոր գոր ծըն թաց նե րի էութ յու նը: Մաս նա վո րա-

պես` ամ բող ջո վին ա ռաս պե լա կա նաց ված են ար դի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի 

ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցի՝ Ռու սաս տա նի նոր դե րի գնա հա տա կան նե րը: Ըստ 

այդմ, հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի եւ, մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նի 

ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի մա սին ող ջա միտ զրույց վա րե լը բա վա կան դժվար 

է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շա կիո րեն հնա րա վոր է տար բե րա կել եւ բա նա կան գնա-

հա տա կան տալ Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան խնդրի ո րոշ դի տանկ յուն նե րին:

Այն պես է ստաց վել, որ ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցութ յան հայ-ռու սա կան հա-

րա բե րութ յուն նե րը 1991 թվա կա նից կազ մա վոր վել են մի գծա պատ կե րով, որ-
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տեղ Հա յաս տա նի ռու սա կան հե նա կե տին ա ռանց քա յին դեր է հատ կաց վել: Անվ-

տան գութ յան ա պա հով ման նմա նա տիպ գծա պատ կե րի ձե ւա վոր ման ժա մա նակ 

դժվար թե ո րե ւէ մե կը հաշ վի է ա ռել Ռու սաս տա նի եւ Թուր քիա յի մի ջեւ լայ նա-

ծա վալ դի մա կա յութ յան ծագ ման հնա րա վո րութ յու նը: Ըստ այդմ, Հա յաս տա նի 

ի րա վունք նե րը չեն բա նակց վել այ դօ րի նակ ճգնա ժա մա յին ի րադ րութ յուն նե րի 

հա մար: Այ սօր ակն հայտ է, որ Հա յաս տա նի սու վե րեն ընտ րութ յան հնա րա վո-

րութ յուն նե րը կտրուկ նվա զել են. Հա յաս տանն ա կա մա ներգ րավ վում է Ռու սաս-

տա նի մեր ձա վո րա րե ւել յան քա ղա քա կա նութ յան մեջ: Առ կա է Հա յաս տա նի տա-

րածքն այ լոց հա կա մար տութ յան հա մար ռազ մա կան թա տե րա բե մի վե րա ծե լու 

սպառ նա լիք: Այ սինքն, անվ տան գութ յան ե րաշ խա վո րից ռու սա կան կա յա նը վե-

րա փոխ վել է Հա յաս տա նի անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րից մե կի:

Կար ծում եմ՝ նկա րագր ված ի րա վի ճա կը մի նոր մար տահ րա վեր է Հա յաս տա-

նի հա մար: Սու վե րեն ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ու ղե գիծն այ լընտ րանք 

չու նի: Հա յաս տա նի դիր քո րո շու մը՝ կապ ված ռու սա կան ռազ մա կա յա նի գոր ծառ-

նութ յան պայ ման նե րի հետ, պետք է կոշ տաց նել:

- Հա յաս տա նը 2016 թվա կա նը թե ւա կո խեց փո փոխ ված Սահ մա նադ րութ-
յամբ եւ նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քի ըն դուն ման ծրագ րով: Ինչ պի սի՞ք են այդ 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հրա տա պութ յունն ու նպա տա կա հար մա րութ յու նը:

- Շատ քա ղա քա կան ու ժեր եւ քա ղա քա գետ ներ ձեր ա սած ձեռ նար կումն ե րը 

պայ մա նա վո րում են այն ի րա վի ճա կով, որ սպառ վում է երկ րի գոր ծող նա խա-

գա հի լիա զո րութ յուն նե րի ժամ կե տը: Ն մա նա տիպ բա նի մենք ա կա նա տես ենք 

ե ղել Ռո բերտ Քո չար յա նի նա խա գա հութ յան երկ րորդ ժամ կե տի օ րոք: Ե´վ  այն 

ժա մա նակ, ե´ւ  այժմ նա խա գահ նե րի շար ժա ռիթ նե րը կապ ված էին երկ րի ի րա-

վա քա ղա քա կան հա մա կարգն ի րենց հե ռան կա րա յին քա ղա քա կան ծրագ րե րին 

հար մա րեց նե լու ցան կութ յան հետ: Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գի յու-

րա հատ կութ յունն այն պի սին է, որ իշ խող ու ժե րը ա նընդ հատ փնտրում են նոր 

ձե ւեր ի րենց դիր քե րը պե տա կան   կա ռա վար ման հա մա կար գում պահ պա նե լու 

հա մար: Այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել, ե թե երկ րում կաթ վա ծա հար վի ճա կում է 

ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մե խա նիզ մը, իսկ կա ռա վար ման հա մա կար գը եր կար 

ժա մա նակ է՝ ինչ ձե ւա վոր վում է ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի բա ժան ման հար ցում 

խո շոր սե փա կա նա տե րե րի մի ջեւ կա յա ցող գոր ծարք նե րի հի ման վրա: Լիո վին 

ար դա րա ցի կեր պով այդ հա մա կարգն ան վա նում են քրեաօ լի գար խիկ, ո րը փո-

խա րի նում է սահ մա նադ րա կան կար գին:
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Ան շուշտ, նո րութ յուն եւս կա ըն թա ցիկ ձեռ նարկ նե րում: Սահ մա նադ րութ յու-

նը եւ Ընտ րա կան օ րենս գիր քը ոչ միայն օ րի նա կա նաց նում են առ կա հա կա սահ-

մա նադ րա կան կար գը, այ լեւ նոր կա նոն ներ են ներ մու ծում երկ րի քա ղա քա կան 

կյան քում: Կա րե լի է ա սել, որ այս պա հին քրեա կան օ լի գար խիան անց նում է 

նո մենկ լա տու րա յին-օ լի գար խիկ կար գի փուլ: Այժմ ար դեն քա ղա քա կան կյան քը 

կա նո նա կար գում է ոչ թե ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին ստվե րա-

յին կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը, այլ ամ բողջ քա ղա քա կան դա սին պար տադր վող՝ 

նա խա պես նոր մա վոր ված կար գա վի ճակ նե րի սահ մա նու մը: Միա ժա մա նակ բո-

լոր քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը տրված են կու սակ ցութ յուն նե րին, իսկ կար գա-

վի ճակ նե րի բաշ խու մը տե ղի կու նե նա բնավ ոչ ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո-

ցով: Պա տա հա կան չէ, որ երկ րում կու սակ ցա կան շի նա րա րութ յան ե ռու զեռ է 

նկատ վում. բո լո րը պատ րաստ վում են նոր քա ղա քա կան նո մենկ լա տու րա յի դե րի 

հա մար: Հիմն ա կան քննարկ վող գա ղա փա րը դառ նում է կեղծ վող ընտ րութ յուն-

նե րում մաս նակ ցութ յան ի մաս տի կու սակ ցա կան փաս տար կու մը: Բո լո րը պնդում 

են, որ իշ խող ու ժը պատ րաստ վում է ընտ րութ յուն նե րի կեղծ մա նը, եւ բո լո րը 

պաշտ պա նում են այդ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կա հար մա րութ-

յունն ու ի րենց ի րա վուն քը:

- Եվ ինչ պի սի՞ն են երկ րի քա ղա քա կան դա սի այ դօ րի նակ գոր ծու նեութ յան 
հե ռան կար նե րը:

- Հան րա յին բա նա վե ճե րում նկա տե լի է, որ տե ղի ու նե ցո ղի ճիշտ ըմբռ նում կա: 

Երկ րի քա ղա քա ցի նե րը տես նում են, որ ի րենց ա վե լի ու ա վե լի են հե ռաց նում քա-

ղա քա կան կյան քի վրա ազ դե լու հնա րա վո րութ յուն նե րից: Ի րենց` որ պես ընդ դի-

մա դիր դիր քա վո րող ու ժե րի, գոր ծու նեութ յու նը պա կաս քննա դա տութ յան չի են-

թարկ վում, քան` իշ խող ՀՀԿ-ի նը: Նույ նիսկ կու սակ ցութ յուն նե րին ու քա ղա քա ցի-

նե րին ուղղ ված ա ռա ջարկ է հնչում՝ չմաս նակ ցել ընտ րութ յուն նե րին, քա նի դեռ չեն 

ստեղծ վել ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման ե րաշ խիք ներ: Հա սա-

րա կութ յունն ա վե լի հա սուն է դառ նում: Այ սինքն` երկ րում փոխ վում է քա ղա քա-

կան դիս կուր սի բնույ թը: Սա հույս է ներշն չում, որ քա ղա քա կան պայ քա րի բնույ թը 

եւս ո րա կա պես կա րող է փոխ վել: Հա յաս տա նը ոչ ա ռա ջին, ոչ էլ վեր ջին եր կիրն է, 

ո րը բախ վում է նման ի րա վի ճա կի: Շատ ժո ղո վուրդ ներ են կա րո ղա ցել հաղ թա հա-

րել լճաց ման այդ պի սի ի րա վի ճակ ներն ու ի րենց երկր նե րում ար մա տա վո րել սահ-

մա նադ րա կան կար գը: Ա ռա վել եւս, որ ար տա քին սպառ նա լիք նե րի ա ճը խթա նում 

է Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գի ա ռող ջաց ման հրա մա յա կա նը:
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ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն

ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն

ԳՈՀԱՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
 Քաղաքական մեկնաբան

2014 թվա կա նը Հա յաս տա նի հա մար կա րե ւոր-

վեց նշա նա կա լի մի ի րա դար ձութ յամբ, ո րը դեռ 

շատ եր կար կկան խո րո շի մեր ա պա գան ոչ միայն 

տնտե սա կան, այ լեւ քա ղա քա կան-աշ խար հա քա-

ղա քա կան եւ, ե թե կու զեք, քա ղա քակր թա կան 

զար գա ցումն ե րի հար թութ յու նում: Հենց 2014-ի 

հոկ տեմ բե րի 10-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-

յու նը պաշ տո նա պես ան դա մագր վեց Ղա զախս տա նի նա խա գահ Նուր սուլ թան 

Նա զար բաե ւի հղաց մամբ եւ ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի գործ նա կան 

ջան քե րով կազ մա վոր ված Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը (ԵԱՏՄ): Ի 

սկզբա նե կաս կա ծե լի արդ յու նա վե տութ յամբ մի կա ռույց, որ Մաք սա յին միութ-

յան տես քով ստեղծ վել էր ըն դա մե նը հեշ տաց նե լու Ղա զախս տա նի, Բե լա ռու-

սի եւ Ռու սաս տա նի ա ռեւտ րաշր ջա նա ռութ յան հետ կապ ված օ րենսդ րա կան 

խնդիր ներն ու դրանց հետ կապ ված այլ հար ցեր: 

Կոնկ րետ Հա յաս տա նի պա րա գա յում այդ ճա նա պար հը նաեւ բա վա կան քար-

քա րոտ էր. նախ՝ այն պատ ճա ռով, որ 2013-ին մեր կա ռա վա րութ յու նը մտա դիր 

էր Գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րել Եվ րա միութ յան հետ, եւ թե՛ 

դրսում, թե՛ ներ սում մին չեւ վերջ պարզ չէր ըն դա մե նը մի գի շեր վա ըն թաց քում 

պե տութ յան կող մից ձեռ նարկ ված ու ղեգ ծի կտրուկ փո փո խութ յու նը: Բա ցի դրա-

նից, ակն հայ տո րեն այս տեղ ներգ րավ ված պե տութ յուն նե րը շրջա փակ ման օ ղա-

կում գտնվող Հա յաս տա նը տնտե սա կան ա ռու մով դի տար կում էին որ պես «աղ-

քատ ազ գա կան», իսկ ռազ մա քա ղա քա կան ա ռու մով՝ խնդրա հա րույց, հա ճախ էլ 

հա կա դիր շա հեր հե տապն դող ռու սա կան ֆոր պոստ, որն ուղ ղա կի սար սա փում է 

Կ րեմ լի քա ղա քա կան օ ժան դա կութ յան կորս տից ու դրա հե տե ւանք նե րից: 

Պա կաս կա րե ւոր չէր նաեւ հար ցի, այս պես կոչ ված, քա ղա քակր թա կան «գի նը». 

ցա վոք, հատ կա պես վեր ջին քսա նամ յա կի ըն թաց քում Հա յաս տա նի իշ խա նութ-

յուն ներն այդ պես էլ ի վի ճա կի չե ղան կա ռու ցել անշր ջե լի ժո ղովր դա վա րութ յամբ 

ա րեւմտ յան մո դե լի պե տութ յուն, մսխե ցին այն ամ բողջ կա պի տա լը, որ կա րող էր 
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ծա ռա յեց վել երկ րի ինք նիշ խա նութ յան պահ պան մա նը, եւ բնա կան է, որ այդ պես 

էլ չգի տակց ված հա յաս տա կենտ րո նութ յունն ինչ-որ պա հի պի տի զոհ գնար գու-

միլ յով յան «եվ րա սիա կան սու պե րէթ նի կա կա նութ յա նը», ո րից, իբր, սար սա փում 

է «սլա վո նա ֆոբ» աշ խար հը, եւ դու գի նա-պու տին յան եվ րա սիա կա նութ յա նը, ո րը 

ոչ այլ ինչ է, քան «ռու սա կան ա վան դա կան տա րածք նե րի տո տալ վե րահս կում»1: 

Հե տաքր քի րը, սա կայն, այն է, որ այս ողջ գոր ծըն թա ցը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ծա-

վալ վեց Ռու սաս տա նի հա մար եր բե ւէ ար ձա նագր ված ա մե նահ զոր ձա խո ղումն ե-

րի խո րա պատ կե րին: Եվ ե թե դի տար կենք բո լոր այն նպա տակ նե րը, որ դրված 

էին եվ րա սիա կա նութ յան կա ռուց ման հիմ քում, միան շա նակ պի տի ար ձա նագ-

րենք, որ դեռ չծնված՝ ԵԱՏՄ-ն  այդ պես էլ «կաղ բա դիկ» մնաց հատ կա պես սահ-

մա նա կից, բայց Եվ րա միութ յան ներ սում հանգր վան գտած թշնա մա կան Ուկ րաի-

նա յի եւ Վ րաս տա նի կորս տով, այդ պես էլ դե պի ԵԱՏՄ չկողմն ո րոշ ված Ադր բե-

ջա նով, բալթ յան երկր նե րի՝ ա րեւմտ յան ճա կա տում ձե ւա վո րած քաո սով, ո րոնք 

ի րենց հեր թին ա ռա ջա ցան Կ րեմ լի պատ կե րա ցումն ե րին հա կա դիր ին տեգ րա-

ցիոն ծրագ րե րում՝ հայտն վե լով «եվ րո»-ի գո տում եւ ՆԱՏՕ-ի շե մին: 

Նույն պատ կերն էր նաեւ հա յաց քը դարձ յալ Բր յու սե լին հա ռած Մոլ դո վա յի 

պա րա գա յում, իսկ ա րե ւել քում «մնա ցած» հայտ նի մի ջի նա սիա կան երկր ներն 

ա հա չու նեին ռու սա կան «գրան դիոզ» պլան նե րի հա մար անհ րա ժեշտ՝ օվ կիա նո-

սով ձգվող ա ռեւտ րա յին հա ղոր դակ ցա կան ու ղի ներ, Ղա զախս տա նի նման ինք-

նա բավ չէին, իսկ անվ տան գութ յան հար ցե րում Հա յաս տա նից ոչ պա կաս խնդրա-

հա րույց էին Ռու սաս տա նի հա մար: Հենց միայն այն փաս տը, որ Տա ջիկս տա նից 

եւ Ղրղզս տա նից ՌԴ-ում գոր ծող աշ խա տան քա յին միգ րանտ ներն այ սօր էլ երկ րի 

չա փա հաս բնակ չութ յան 30 տո կոսն են կազ մում, իսկ ՀՆԱ-ի մոտ 28 տո կոսն այդ 

երկր նե րում ձե ւա վոր վում է դարձ յալ ռու սա կան կա պի տա լի օգ նութ յամբ, ինք նին 

խո սուն հան գա մանք է:

Քա րե րը հա վա քե լու ժա մա նա կը, կամ՝ ինչ տվեց ԵԱՏՄ-ն  ան դամ երկր նե րին

2014-ի վեր ջին ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նը գո հու նա կութ յամբ հայ տա-

րա րեց, որ ԵԱՏՄ-ի ներ սում ապ րան քաշր ջա նա ռութ յունն ա վե լա ցել է շուրջ 50 

տո կո սով՝ այն դեպ քում, երբ դրան նա խոր դած տա րում այդ ցու ցա նիշն ըն դա-

մե նը 2,5 տո կոս էր կազ մում: Հե տա գա յում, սա կայն, պարզ դար ձավ, որ այս ու-

րա խութ յու նը եր կար չէր տե ւե լու, քա նի որ մի ջազ գա յին հան րութ յան կար ծի քով՝ 

Ռու սաս տա նի կող մից Ղ րի մի ա նեք սիա յի եւ դրան հե տե ւած պատ ժա մի ջոց նե րի, 

է ներ գա կիր նե րի գնե րի անկ ման, ռու սա կան ռուբ լու ահ ռե լի չա փով ար ժեզրկ ման 



11

ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն

եւ, առ հա սա րակ, սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կի վատ թա րաց ման արդ յուն-

քում հնա րա վոր բո լոր ցու ցա նիշ նե րը հաս նե լու էին ի րենց պատ մա կան նվա զա-

գույ նին: 

Դի տար կենք կոնկ րետ Հա յաս տա նի պա րա գան. 2015թ. տնտե սա կան ակ տի-

վութ յան ցու ցա նի շը (ՏԱՑ) հուն վար-նո յեմ բեր ա միս նե րին կազ մել է 102,9 տո կոս: 

ՏԱՑ-ի ա ճին նպաս տել են ՀՀ բո լոր հիմն ա կան ո լորտ նե րը, բա ցա ռութ յամբ շի նա-

րա րութ յան ու ա ռեւտ րի շրջա նա ռութ յան, ո րո րոնք նվա զել են հա մա պա տաս խա-

նա բար 3,1 եւ 7,1 տո կո սով: 

Փոր ձա գետ նե րը եզ րա կաց նում են, որ ա ռեւտ րի ցու ցա նի շի նվա զու մը բա-

ցատր վում է 4 հիմն ա կան գոր ծոն նե րով՝ բնակ չութ յան միգ րա ցիա, գնո ղու նա-

կութ յան ան կում՝ պայ մա նա վոր ված ընդ հան րա պես ար տա քին տրանս ֆերտ նե-

րի (37,2 տո կոս) եւ մաս նա վո րա պես՝ ՌԴ-ից ստաց վող տրանս ֆերտ նե րի 43,4 

տո կոս կրճատ մամբ, բնակ չութ յան աղ քա տութ յան շուրջ 60 տո կոս մա կար դա-

կով, ՓՄՁ եւ միկ րո ձեռ նար կութ յուն նե րի հա մար ան հա վա սար մրցակ ցութ յան 

պայ ման նե րով, ներդ րումն ե րի բա ցա կա յութ յամբ2:

Այս պի սով՝ տնտե սա կան ակ տի վութ յու նը երկ րում գրանց վել է հիմն ա կա նում 

հան քարդ յու նա բե րութ յան շնոր հիվ (շուրջ 47 տո կոս, իսկ արդ յու նա բե րութ յան 

մեջ ու նե ցած կշռով՝ 21 տո կոս), ին չը բա ցար ձա կա պես ո րե ւէ առն չութ յուն չու նի 

ԵԱՏՄ-ի հետ, ո րով հե տեւ ո լոր տում առ կա հա ջո ղութ յուն ներն ու ան հա ջո ղութ-

յուն նե րը հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր վում են մի ջազ գա յին սա կագ նե րով, ո րի 

հետ ԵԱՏՄ երկր նե րը նույն պես հաշ վի են նստում: 

ԵԱՏՄ-ի շնոր հիվ «ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի» հետ ո րե ւէ ա ղերս չու-

նի նաեւ «է լեկտ րաէ ներ գիա, գա զի մա տա կա րա րում, ջրա մա տա կա րա րում, կո-

յու ղի եւ թա փոն նե րի կա ռա վա րում, վե րամ շա կում» ճյու ղե րում ար ձա նագր ված՝ 

4,5-10,4 տո կոս ա ճը: Բայց ա հա ար տա հան ման 4,7 տո կոս կրճա տումն ուղ ղա կի 

ար ձա նագր ված կոնկ րետ ձա խող ման հե տե ւանք է: 

Ի դեպ, հե տաքր քիր է, որ դե պի ԱՊՀ երկր ներ ար տա հա նու մը նվա զել է մոտ 

27 տո կո սով՝ Եվ րա միութ յան երկր նե րի 5,8 տո կո սի դի մաց: Բայց ա մե նա խո սուն 

փաստն այն է, որ ԱՊՀ երկր նե րի ցան կում դե պի ԵԱՏՄ-ա կան ՌԴ ար տա հա նու-

մը նվա զել է 28,1 տո կո սով, Բե լա ռուս՝ 41,9, իսկ Ղա զախս տան՝ 30,1 տո կո սով: 

Ընդ ո րում, ցա վա լի է հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ ար տա հան ման կա-

ռուց ված քում ա մե նա մեծ նվա զու մը դրսե ւոր վել է այն ապ րանք նե րի պա րա գա-

յում, ո րոնք ա մե նա շատն էին փա ռա բան վում մե զա նում՝ որ պես մրցակ ցա յին եւ 

նոր տա րածք ներ գրա վե լու ըն դու նակ ապ րան քեր: Ն կա տի ու նենք ալ կո հո լա յին 

խմիչք նե րը, պա հա ծո նե րը, չո րա միր գը, միր գը, բան ջա րե ղե նը եւ հյու թե րը:
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Տա րօ րի նակ պետք է դի տար կել եւ այն, որ ի րա վի ճակն ա մե նե ւին չի շտկվում 

նույ նիսկ այն բա նից հե տո, երբ Թուր քիա յի կող մից ռու սա կան ինք նա թի ռի խո-

ցու մից հե տո Ռու սաս տանն ար գե լեց թուր քա կան ապ րանք նե րի՝ մաս նա վո րա-

պես մրգի, բան ջա րե ղե նի ներ մու ծումն իր եր կիր:

Ի դեպ, նույն պատ կերն ու նենք նաեւ ներկր ման դեպ քում, ո րի ծա վալ նե րը 

2015թ. հուն վար-նո յեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զել են 26,2 տո կո սով: 

Ճիշտ է, նվա զումն ա ռա վել նկա տե լի է ե ղել Չի նաս տա նի, Ի րա նի, Թուր քիա յի եւ 

ԱՄՆ-ի պա րա գա յում, բայց, միեւ նույն է, ԵԱՏՄ երկր նե րից հա մար յա 13 տո կոս 

ներ մուծ ման նվա զու մը նույն պես ո րե ւէ լավ բան չի ա սում առ հա սա րակ աշ խույժ 

ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան մա սին: Հատ կա պես, որ կրճատ ված ծա վալ նե րը չեն 

փո խա րին վել տե ղա կան ար տադ րան քով: 

Այս պի սով, այն հիմն ա կան խնդիր նե րը, ո րոնք առ կա են Հա յաս տա նում՝ 

ԵԱՏՄ-ին ան դա մակ ցե լուց հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, հե տեւ յալն են. 

ՀՀ ար տա քին ա ռեւտ րի ծա վալ նե րի նվա զում հատ կա պես ԵԱՏՄ ան դամ երկր-

նե րի հետ, աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի եւ տրանս ֆերտ նե րի քա նա կի նվա-

զում, ինչն իր հեր թին հա վել յալ սո ցիա լա կան լա րում է ա ռա ջաց նում երկ րի ներ-

սում, գոր ծազր կութ յան եւ աղ քա տութ յան ա վե լա ցում, ար տա գաղ թի աճ, գնաճ 

եւ մշտա կան ճնշում ազ գա յին ար ժույ թի վրա:

Պա կաս ցա վա լի չէին նաեւ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ինչ-որ ա ռու-

մով դարձ յալ ծա վալ վե ցին ԵԱՏՄ տա րած քին հա տուկ ավ տո րի տար տրա մա բա-

նութ յան շրջա նակ նե րում: Ամ բողջ այս ըն թաց քում իշ խա նութ յուն նե րը ոչ միայն 

շա րու նա կե ցին քա ղա քա կան դաշտն ա մա յաց նե լու եւ ընդ դի մութ յա նը վերջ նա-

կա նա պես հնա րա վոր բո լոր ռե սուրս նե րից զրկե լու գոր ծե լաո ճը, այ լեւ, ել նե լով 

իշ խա նութ յունն ա մեն գնով պահ պա նե լու հրա մա յա կա նից, ար ժեզր կե ցին բո լոր 

այն բարձ րա գոչ նպա տակ նե րը, ո րոնք ազ դա րար վել ու դրվել էին սահ մա նադ րա-

կան փո փո խութ յուն նե րի հիմ քում: 

Ե թե որ պես չա փից ա վե լի ար տա ռոց ի րո ղութ յուն՝ մի կողմ թող նենք 2009-ի 

ընտ րութ յուն ներն ու Մար տի 1-ի մի ջա դե պը, թե րեւս, վեր ջին սահ մա նադ րա կան 

հան րաք վեն ա մե նա խո ցե լին էր թե՛ ընտ րա ցու ցակ նե րի անճշ տութ յան, թե՛ ար-

ձա նագր ված արդ յունք նե րի, թե՛ ամ րագր ված խախ տումն ե րի ու դրանց հրա պա-

րա կայ նաց ման եւ թե՛ ա ռա ջի կա զար գա ցումն ե րի ուղ ղութ յուն նե րը ցու ցադ րե լու 

տե սանկ յու նից: 

Դժ բախ տա բար, այս պա հին ո րե ւէ ե րաշ խիք չկա, որ գո նե գա լիք խորհր դա րա-

նա կան ընտ րութ յուն նե րը փոքր-ինչ այլ՝ դրա կան փոր ձա ռութ յամբ կհարս տաց-

նեն մեր հան րութ յա նը: Ինչ վե րա բե րում է սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կին՝ 
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ակն հայտ է, որ իշ խա նութ յուն նե րի միակ հույ սը, ինչ պես ԵԱՏՄ ան դամ մնա ցած 

երկր նե րում, ռու սա կան տնտե սութ յան հնա րա վոր ա ռող ջաց ման (այդ պի սի կան-

խա տե սումն եր էլ կան, ի դեպ՝ մի ջազ գա յին ար ժու թա յին հիմն ադ րա մի կող մից) 

հետ կապ ված տնտե սա կան աշ խու ժութ յունն ու ա ռա ջի կա յում չբա ցառ վող սո-

ցիա լա կան ցնցումն ե րի ար մա տա կան բա ցա ռումն է: 

Այդ պի սին, օ րի նակ, կա րող են դառ նալ ապ րի լի 1-ին ա վարտ վող հայ-ռու սա-

կան հա մա ձայ նութ յունն ու գա զի սա կագ նի բարձ րա ցու մը: Ճիշտ է, չի բա ցառ-

վում, որ դարձ յալ ո րե ւէ զիջ ման կամ կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին մի ջոց նե-

րի հաշ վին, գաղտ նի կոմ պեն սա ցիա յի գնով Սերժ Սարգս յա նին հա ջող վի մին չեւ 

խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի ա վար տը գա զի սա կա գինն ան փո փոխ 

թող նել, բայց ոչ ոք նաեւ չի կա րող ե րաշ խա վո րել ոչ միայն ռու սա կան կող մի հետ 

բա նակ ցութ յուն նե րի հա ջող ա վարտ, այ լեւ հեր թա կան ձա խող ված ու ան կազ մա-

կերպ «Է լեկտ րիկ Ե րե ւան»: 

Բայց վե րա դառ նանք այս տա րի նե րին ԵԱՏՄ ներ սում ծա վալ ված տնտե սա-

կան գոր ծըն թաց նե րին եւ փաս տենք, որ 2015 թվա կանն իս կա կան մղձա վանջ 

էր, օ րի նակ, նաեւ Ղա զախս տա նի հա մար: 

Ե թե նա խորդ տար վա հուն վար-հու նիս ա միս նե րի դրութ յամբ երկ րի հա մա-

խառն ներ քին արդ յուն քը կազ մել էր 212,2 մի լիարդ ԱՄՆ դո լար, ա պա 2015-ի 

հուն վար-մարտ ա միս նե րին այդ ցու ցա նի շը կազ մեց ըն դա մե նը 44,2 մի լիարդ: 

Ճիշտ է, պա կա սում են վեր ջին չորս ա միս նե րի տվյալ նե րը, բայց հա զիվ թե դրանք 

էա կան փո փո խութ յուն մտցրած լի նեն ներ կա յաց վող ցու ցա նիշ նե րում3: 

Արդ յու նա բե րութ յուն, գյու ղատն տե սութ յուն, ներդ րումն եր՝ բո լոր հիմն ա կան 

ո լորտ նե րում, ԵԱՏՄ-ին ան դա մակ ցե լուց հե տո, ահ ռե լի ան կում ար ձա նագր վեց, 

իսկ ղա զա խա կան թեն գեն ար ժեզրկ վեց ա վե լի քան եր կու սու կես ան գամ: Ար տա-

հա նու մը 79,8 մի լիարդ դո լա րից հա սավ մին չեւ 19,8 մի լիար դի, ներ մու ծու մը 41,2 

մի լիար դից՝ 12,8 մի լիար դի: Ապ րան քաշր ջա նա ռութ յունն, այս պի սով, կրճատ վեց 

ոչ միայն հիմն ա կան գոր ծըն կեր նե րի՝ Ռու սաս տա նի, Չի նաս տա նի եւ Գեր մա նիա-

յի, այ լեւ այդ շրջա նում իր իսկ նա խա գա հութ յամբ գոր ծող ԵԱՏՄ երկր նե րի հետ:

2015-ին, օ րի նակ, ԵԱՏՄ երկր նե րի հետ ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը նվա զեց 

27 տո կո սով. ար տա հա նու մը ան կում ապ րեց 30,7, իսկ ներ մու ծու մը՝ 26,3 տո կո-

սով: Ղա զախս տանն, ի հար կե, փոր ձեց Բե լա ռու սի հետ միա սին բե կում ար ձա-

նագ րել ի րա վի ճա կում եւ, օգտ վե լով Մոսկ վա յի դեմ մի ջազ գա յին տնտե սա կան 

պատ ժա մի ջոց նե րից, իսկ Թուր քիա յի պա րա գա յում՝ ռու սա կան պատ ժա մի ջոց-

նե րից, վե րաար տա հա նում կազ մա կեր պել Ռու սաս տան, սա կայն լուրջ դի մադ-

րութ յան հան դի պեց. Կ րեմ լում հայ տա րա րե ցին, թե հատ կա պես գոր ծըն կեր նե րը 
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պի տի ազ նիվ լի նեն եւ ի րենց թույլ չտան նույն կա ռույ ցում գոր ծող մեկ այլ ան դա-

մի հաշ վին օ գուտ ներ քա ղել4: 

Ի պա տաս խան՝ սեպ տեմ բե րի 29-ին Նա զար բաե ւի հրա մա նով բռնար գելք 

մտցվեց ռու սա կան ո րոշ ապ րանք նե րի նկատ մամբ՝ ավ տո մե քե նա ներ, մարտ-

կոց ներ, թռչնա միս, կաթ նամ թերք, հավ կիթ, ալ յուր, հրու շա կե ղեն եւ այլն5: Ընդ 

ո րում, ղա զա խա կան կողմն իր դե մար շը պայ մա նա վո րեց, իբր, ներ քին ար տադ-

րո ղի հու սա հատ խնդրան քով, ո րը չի կա րո ղա նում նույ նիսկ երկ րի ներ սում մրցել 

ա ռա վել է ժան ռու սա կան ապ րանք նե րի դեմ եւ ան կա րող է վե րաար տա հան ման 

մի ջո ցով փոխ հա տու ցել կրած լրջա գույն վնաս նե րը: 

Հա ջոր դիվ ի րա կա նաց վող քայ լե րից ար դեն ակն հայտ է դառ նում, որ ԵԱՏՄ-ն  

այ լեւս ոչ թե զար գաց ման լուրջ հնա րա վո րութ յուն, այլ հա վել յալ բեռ է դի տարկ-

վում Ղա զախս տա նի հա մար: Նա զար բաե ւը սկսեց երկ րում տնտե սա կան ակ-

տի վութ յունն աշ խու ժաց նե լու հա մար Ռու սաս տա նին շրջան ցող հա ղոր դակ ցա-

յին ու ղի ներ ո րո նել, ին չին, բնա կա նա բար, Կ րեմ լում խան դով էին վե րա բեր վում, 

ո րով հե տեւ ոչ միայն Ղա զախս տանն էր ո րո շա կիո րեն դուրս մնում վե րահս կո-

ղութ յու նից, կամ Ռու սաս տանն էր շրջանց վում, այ լեւ Ուկ րաի նան էր բա վա կան 

ազ դե ցիկ դե րա կա տար մամբ մեջ տեղ գա լիս:

Խոս քը Տ րանս կասպ յան եր թու ղու (TMTM) մա սին է, ո րի աշ խու ժաց ման հա-

մար 2015թ. հուն վա րի 14-ին Ադ բե ջա նի, Թուր քիա յի, Վ րաս տա նի եւ Ուկ րաի նա-

յի նա խա գահ նե րը Բաք վում հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին: 

Այն են թադ րում էր ա զատ ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան հնա րա վո րութ յուն՝ բա-

վա կան շա հե կան սա կագ նե րով, եւ մի կող մից՝ Ուկ րաի նա յին, մյուս կող մից՝ Չի-

նաս տա նին, Ղա զախս տա նի մի ջո ցով կա պում էր Ադր բե ջա նի, Վ րաս տա նի, Թուր-

քիա յի եւ, բնա կա նա բար, Եվ րո պա յի հետ: 

Ռու սա կան տե սանկ յու նից այս ա մենն ի րեն լու սանցք մղե լու՝ լավ քո ղարկ ված 

ծրա գիր էր, իսկ երբ նաեւ ակն հայտ դար ձավ, որ մաս նա կից նե րը հա մա ձայ նութ-

յան են ե կել նաեւ չի նա կան Mishgeng Logistics պե տա կան ըն կե րութ յան հետ, 

ի րա վի ճակն ա վե լի լրջա ցավ:

Չի նաս տա նի պա րա գան պարզ է. այդ եր կի րը մշտա պես վե րոնշ յալ եր թու ղին 

դի տար կել է որ պես Մե տաք սի ճա նա պար հի շրջա նակ նե րում գոր ծող հա ղոր դակ-

ցա յին ու ղի նե րի եւ ի րեն ռուս նե րի հետ կա պող անդր սի բիր յան ծան րա բեռն ված 

մայ րու ղու այ լընտ րանք: Նաեւ՝ Թուր քիա յի, Ուկ րաի նա յի, Կենտ րո նա կան Ա սիա յի 

եւ Հա րա վա յին Կով կա սի երկր նե րի հետ ա ռեւտ րի ար տա կարգ հար թակ: 

Դժ վար չէր հաս կա նալ նաեւ մնա ցած երկր նե րի եւ, հատ կա պես, Բաք վի շա-

հը, ո րը միայն բեռ նա փո խադ րումն ե րից հա վել յալ մեկ մի լիարդ դո լար կու նե նար: 
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ԵԱՏՄ. ձախողակների ակո՞ւմբ, թե՞ հաջողակների միություն

Հան գա մանք, որ ու ղիղ հա կա ռակ էր ռու սա կան շա հե րին, եւ որ քան էլ Նա զար-

բաե ւը բա ցատ րեր, թե նա խա գի ծը բնավ Ռու սաս տա նի դեմ ձեռ նարկ ված քայլ 

չէ, թե Ուկ րաի նան ա մե նա շա տը կա րող է մի ամս վա մեջ ութ ան գամ եւ սահ մա-

նա փակ քա նա կով բեռ ներ տե ղա փո խել այդ եր թու ղով, ակն հայտ է, որ, ա ռա ջին՝ 

ռուս ներն այս տեղ տագ նա պե լու եւ Նա զար բաե ւին վե րահս կե լու լուրջ ա ռիթ ու-

նեն6, եւ երկ րորդ՝ նոր եր թու ղու բա նուկ դառ նալն ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց է: 

Ի դեպ, ղա զա խա կան կող մը այս պա հին էլ ա րա գո րեն ա վե լաց նում է Աք թաու 

նա վա հանգս տի հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ որ պես հին գե րորդ խա ղա ցող ներգ րա-

վե լով Թուրք մե նիա յին, որն էլ ար դիա կա նաց նում է նախ կին Կ րաս նո վոդս կի նե-

րու ժը՝ են թադ րա բար նաեւ է ներ գե տիկ նա խագ ծեր կյան քի կո չե լու եւ Բա քու- Ջեյ-

հա նին միա նա լու հա մար: 

Կ րեմ լում, այ սինքն, կաս կա ծում են, թե այ սօ րի նակ քա ղա քա կա նութ յու նը ոչ 

միայն տա րա ծաշր ջա նում ամ րապն դում է իր հետ ներ կա յումս հա մար յա պա տե-

րազ մա կան դրութ յան մեջ ե ղող Թուր քիա յի դե րա կա տա րութ յու նը` մի ջի նա սիա-

կան երկր նե րին ու Ադր բե ջա նին հա նե լով ռու սա կան ազ դե ցութ յան գո տուց, այ լեւ 

խո րաց նում է իր մե կու սա ցու մը: Այդ թվում՝ Ա րե ւելք-Ա րեւ մուտք նոր, այս պես կոչ-

ված՝ « Մուլ տի մո դալ մի ջանց քի» ստեղծ մամբ: 

Ան շուշտ, այս դեպ քում եւս ճշմա րիտ է «ա մեն նոր բան լավ մո ռաց ված հինն է» 

պնդու մը, ո րով հե տեւ Ա րե ւելք-Ա րեւ մուտք (West$East) նա խա գի ծը կար ծես նույ-

նա նում է Եվ րո պան Կով կա սին ու Ա սիա յին միաց նող հին ու բա րի TRASECA 

ծրագ րին: Բայց այն Ռու սաս տա նի եւ, ու րեմն, ԵԱՏՄ-ի հա մար վտան գա վոր է 

դառ նում հենց միայն այն պատ ճա ռով, որ այս ան գամ նույ նիսկ դաշ նա կից Ի րանն 

է ին տեգր վում հա կա ռու սա կան ծրագ րե րում եւ, բա ցի դրա նից, այդ նա խա գի ծը 

հո վա նա վոր վում է ոչ ա վել, ոչ պա կաս՝ ՄԱԿ-ի կող մից: 

Ան ցած տա րի դեկ տեմ բե րին ՄԱԿն  այդ առն չութ յամբ նույ նիսկ հա տուկ բա

նա ձեւ ըն դու նեց, որն ար ժա նա ցավ շուրջ 85 երկր նե րի հա վա նութ յա նը, իսկ ար

դեն այս տար վա մար տի 1ին Թուրք մե նիա յում կա յա ցավ հիշ յալ նա խագ ծի ան

դամ երկր նե րի՝ Թուրք մե նիա յի, Ղա զախս տա նի, Ադ բե ջա նի, Ի րա նի եւ Վ րաս տա

նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ընդ լայն ված կազ մով հան դի պու մը7:

Նա զար բաե ւի կող մից աշ խա տեց վող եւ ռու սա կան շա հե րի դեմ գոր ծող լրա-

ցու ցիչ լծակ է հա մար վում նաեւ Չի նաս տա նը, որն ահ ռե լի մաս նակ ցութ յուն ու նի 

ղա զա խա կան տնտե սութ յան մեջ: Եվ փոր ձա գետ նե րի շրջա նում նման մի պնդում 

կա, թե հենց Չի նաս տա նի ներ կա յութ յու նը ո րո շա կիո րեն չե զո քաց նե լու կամ 

տնտե սութ յու նը դի վեր սի ֆի կաց նե լու նպա տա կով ժա մա նա կին Նա զար բաե ւը 

Պու տի նին հու շեց կյան քի կո չել ռու սա կան մտքում մշտա պես ապ րող եվ րա սիա-
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կա նութ յան գա ղա փարն ու Ղա զախս տան- Ռու սաս տան- Բե լա ռուս ա ռանց քի գո-

յութ յան ի րա վուն քը: Սա կայն, ել նե լով ներ կա ի րա վի ճա կից եւ առ կա մար տահ-

րա վեր նե րից, հնա րա վոր է, որ այս պա հին երկ րում իշ խող տրա մադ րութ յունն 

այն պի սին է, թե Ռու սաս տա նը կա րող է ա վե լի վտան գա վոր լի նել Ղա զախս տա նի 

հա մար, քան՝ Չի նաս տա նը: 

Ակն հայտ է նաեւ, որ Նա զար բաե ւի սրտով չէ Պու տի նի՝ չա փից ա վե լի ա ռաջ-

խա ղա ցու մը դե պի ան դամ երկր ներ: Միաս նա կան ար ժույթ, միաս նա կան բանկ, 

այս պես ա սած՝ վեր պե տա կան խորհր դա րան եւ այլ վեր պե տա կան կա ռույց ներ, 

բա ցար ձակ միաս նա կան օ րենսդ րա կան դաշ տի ձե ւա վո րում. այս ա մենն ար դեն 

մեկ ընդ հա նուր պե տութ յան, կամ ե թե կու զեք՝ դաշ նութ յան ձե ւա չափ է հի շեց նում 

եւ պե տութ յուն նե րի ինք նիշ խա նութ յունն է կաս կա ծի տակ առ նում: 

Փաստ է նաեւ, որ այս պա հին Նա զար բաե ւը պար զա պես «սուր ա ծե լի նե րի 

վրա յով է քայ լում», ո րով հե տեւ Ղրղզս տա նի եւ Հա յաս տա նի՝ ԵԱՏՄ կազ մում 

լի նե լը, խան գա րում է նրան ու Բե լա ռու սի նա խա գա հին՝ անհ րա ժեշտ պա հին 

վե տո դնել Պու տի նին ցան կա լի ո րո շումն ե րի վրա եւ ա ռա վել հա ջո ղութ յամբ հե-

տապն դել սե փա կան երկր նե րի շա հե րը: 

Ու շա դիր աչ քը կնկա տի, որ հենց սրա նով էին պայ մա նա վոր ված ան ցած տար-

վա ար տա հերթ նա խա գա հա կան, իսկ այժմ՝ մա ջի լի սի ար տա հերթ ընտ րութ-

յուն նե րը, ո րում բո լոր ռու սա մետ թեկ նա ծու ներն ուղ ղա կի չե զո քաց ված են, եւ 

Կ րեմլն այ լեւս ո րե ւէ շանս չու նի Ղա զախս տա նում ո րե ւէ մե կի հետ ան ջա տո ղա-

կան գոր ծար քի գնա լու: Բո լոր ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րը կա սեց ված են, 

կոմ կու սը՝ նույն պես, ռու սա կան ա լիք նե րը չեն հե ռար ձակ վում, որ պես ռու սա կան 

գոր ծա կալ ներ ձեր բա կալ վում են գոր ծա րար ներ (օ րի նակ՝ Տոխ տար Տու լե շե-

ւը եւ այլք), բայց որ պես զի այս ա մե նը վերջ նա կա նա պես չզայ րաց նի Սի րիա յում 

իր մկան նե րը ցու ցադ րած Ռու սաս տա նին, Նա զար բաե ւը փոր ձում է սի րա շա հել 

Կ րեմ լին: Բո լո րո վին վեր ջերս նա դարձ յալ հայտ է ներ կա յաց րել՝ ոչ միայն հար-

թե լու ռուս-թուր քա կան թնջու կը, այ լեւ ա մեն կերպ Թուր քիա յին ներգ րա վե լու 

ԵԱՏՄ՝ սկիզբ դնե լով այս ան գամ էլ նոր տա րա ծաշր ջա նա յին ին տեգր ման8: 

Բ նա կա նա բար, ե թե այս ծրագ րերն ի րա կա նութ յուն դառ նան՝ դժվար չէ են-

թադ րել, թե որ քա նով այդ կա ռույ ցը կա րող է սպա սար կել մեր պե տա կան շա հը: 

Խն դիր, ո րում ղրղզներն, օ րի նակ, կար ծես թե ա վե լի հա ջո ղակ են: Հա մե նայն 

դեպս, այդ երկ րում հա մոզ ված են, որ ա վե լի լավ է ապ րել ԵԱՏՄ-ի հետ, քան՝ 

ա ռանց նրա:

Ի դեպ, 2015-ի օ գոս տո սի 6-ին ան դա մակ ցե լով ԵԱՏՄ-ին, Ղրղզս տանն, այս-

պես ա սած, չորս հիմն ա կան ա զա տութ յուն նե րի էր ձգտում այդ կա ռույ ցի ներ-
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սում՝ ապ րանք նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի, կա պի տա լի ա զատ շրջա նա ռութ յուն եւ 

քա ղա քա ցի նե րի կամ աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ա զատ տե ղա շարժ: 

Եվ ե թե գո նե վեր ջին կե տում եր կի րը հա ջո ղել է, քա նի որ, ըստ Դաշ նա յին միգ-

րա ցիոն ծա ռա յութ յան, 2015-ի հուն վա րի 1-ի դրութ յամբ ՌԴ-ում աշ խա տում են 

մոտ կես մի լիոն ղրղզներ, ո րոնք ա պա հո վում են ի րենց երկ րի ՀՆԱ-ի մոտ 32 

տո կո սը (թե պետ տրանս ֆերտ նե րը նվա զել են 28 տո կո սով), չնա յած այս ըն թաց-

քում Ռու սաս տա նը Ղրղզս տա նին 185 մլն դո լար բյու ջե տա յին վարկ է տրա մադ-

րել9, մնա ցած բո լոր հար ցե րում ղրղզնե րը եւս խնդիր ներ ու նեն ԵԱՏՄ-ի հետ: 

Ապ րան քաշր ջա նա ռութ յունն այս ժա մա նա կա հատ վա ծում կրճատ վել է մոտ 23,7 

տո կո սով, ար տա հա նու մը՝ 26,2, ներ մու ծու մը՝ 73,8 տո կո սով, էա կա նո րեն նվա-

զել է նաեւ հա մա խառն ներ քին արդ յուն քը10: 

Տե ղա կան ար տադ րո ղը գրե թե ամ բող ջո վին սնան կաց ման եզ րին է հայտն վել, 

գնա ճը նույն պես լուրջ չա փե րի է հաս նում, ազ գա յին ար ժույթն ամ րապն դե լու հա-

մար միայն այս տար վա հուն վար ամ սում ու փետր վա րի ա ռա ջին տաս նօր յա կում 

ԿԲ-ն 15 ին տեր վեն ցիա է ի րա կա նաց րել՝ 59 մի լիոն դո լար ծախ սե լով:

Դե պի ծով ելք չու նե ցող այս աղ քատ երկ րի բնակ չութ յան հա մար դժվար է 

հաս կա նալ, թե ին չու Ռու սաս տա նը, որ խոս տա ցել էր եր կու ՀԷԿ կա ռու ցել, հա-

նուն Տաշ քեն դի՝ փաս տա ցի տա պա լեց այդ ծրա գի րը, ո րով հե տեւ Տաշ քեն դում 

խան դով էին վե րա բեր վում ղրղզնե րի՝ Ա մու դա րիի վե րին ջրամ բար ներն օգ տա-

գոր ծե լու հայ տին11: Մա մու լը հրա պա րա կավ մե ղադ րում է նաեւ « Գազպ րոմ»-ին՝ 

« Թուրք մեն գազ»-ին չվճա րե լու, ղրղզա կան գա զից հրա ժար վե լու հա մար, բայց 

Կ րեմ լում բա վա րար են հա մա րում հան գա ման քը, որ տրված վար կից բա ցի՝ 

2012-ին նե րել կամ չեղ յալ են հայ տա րա րել Մոսկ վա յի նկատ մամբ Ղրղզս տա նի 

բո լոր ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րը: 

Ան շուշտ, ի պա տաս խան հան րա յին դժգո հութ յուն նե րի՝ երկ րի փոխ վար չա-

պետ Օ լեգ Պանկ րա տո վը կեղ ծում էր, երբ ան ցած փետր վա րին հայ տա րա րեց, 

թե Ղրղզս տա նը միշտ էլ կա րող էր դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, ե թե այ լընտ րանք ու նե-

նար12: Այ լընտ րանքն ի րա կա նում կգոր ծեր, ե թե Ղրղզս տա նը, չնա յած գու նա վոր 

հե ղա փո խութ յուն նե րին, իս կա պես ջանք գոր ծադ րեր ժո ղովր դա վա րա կան պե-

տութ յուն կա ռու ցե լու ուղ ղութ յամբ, ո րով հե տեւ միայն Մա նա սում տե ղա կայ ված 

ա մե րիկ յան հե նա կե տը այդ երկ րին ահ ռե լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ էր բե րում13: 

Չ խո սենք ար դեն այն մա սին, որ Ղրղզս տա նի հա մար նույ նիսկ այս պա հին է քա-

ղա քա կան խու սա նավ ման հնա րա վո րութ յունն առ կա:

Այս տար վա սկզբին, օ րի նակ, ԵՄ-ն Ղրղզս տա նին եւս մտցրեց Եվ րա միութ յան 

հետ գոր ծըն կե րութ յան շրջա նակ, իսկ փետր վա րի 16-ի հեր թա կան նիս տից հե տո 
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հայ տա րար վեց, թե ա ռա ջի կա յում լուրջ ծրագ րեր կի րա կա նաց վեն՝ կապ ված տա-

րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան, անվ տան գութ յան, քա ղա քա կան բա րե-

փո խումն ե րի եւ, հատ կա պես, ղրղզա կան գյուղմ թեր քի՝ շա հա վետ պայ ման նե րով 

եվ րո պա կան շու կա յում հայտն վե լու հետ: 

Մ յուս կող մից էլ, ինչ պես մնա ցած մի ջի նա սիա կան երկր նե րի դեպ քում, չի նա-

կան գոր ծո նը կա րող է որ պես այ լընտ րանք աշ խա տել: Այդ եր կի րը մի ջի նա սիա-

կան հան րա պե տութ յուն նե րում խոս տա ցել է մոտ 40 մի լիարդ դո լա րի ներդ րում-

ներ ա նել, ու թե պետ ակն հայտ է, որ Ռու սաս տանն այս տեղ եւս խան դո ղի կամ 

հնա րա վոր ին տեգ րա ցիոն ծրագ րե րը խա փա նո ղի դե րում է հան դես գա լիս, չի 

բա ցառ վում, որ ինչ-որ պա հից սկսած՝ 6 մի լիո նա նոց Ղրղզս տանն էլ իր հեր թին 

պայ ման ներ թե լադ րի Ռու սաս տա նին: 

Ինչ պես, ա սենք, Բե լա ռու սի նա խա գահ Ա լեք սանդր Լու կա շեն կոն է հա ճախ 

վար վում:

Բե լա ռուս, կամ՝ Բատ կան մղձա վան ջում

 2015-ը Բե լա ռու սի հա մար եւս ծանր տա րի էր: Հա մա ձայն պաշ տո նա կան 

տվյալ նե րի՝ երկ րի ՀՆԱ-ն կր ճատ վեց մոտ 5 տո կո սով, գնա ճը կազ մեց 13 տո կոս: 

Արդ յուն քում բնակ չութ յան գնո ղու նա կութ յունն ըն կավ, եւ հատ կա պես ման րա-

ծախ ա ռեւտ րի ո լոր տում լուրջ խնդիր ներ ծա գե ցին14:

2014թ. հուն վար-հոկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մե մատ՝ 2015-ի նույն ժա մա նա կա-

հատ վա ծում ԵԱՏՄ երկր նե րի հետ Բե լա ռու սի ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը նվա-

զեց մոտ 27,5 տո կո սով կամ 23,3 մի լիարդ դո լա րով, ինչն այդ երկ րի ընդ հա նուր 

ար տա քին ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան 49,6 տո կոսն էր կազ մում: Ռու սա կան շու-

կա յում այս ցու ցա նի շը 30 տո կոս էր կազ մում, Ղա զախս տա նում՝ 18, Ղրղզս տա-

նում՝ 49: Նույ նիսկ Հա յաս տա նի հետ ու նե ցած չնչին ա ռեւտ րաշր ջա նա ռութ յունն 

ան կում ապ րեց՝ հաս նե լով 4,9 տո կո սի: 

Ս րա նով հան դերձ՝ բյու ջե տա յին պրո ֆի ցի տը կազ մեց ու ղիղ 1,2 մի լիարդ դո-

լար, ո րով հե տեւ զգու շա վոր Լու կա շեն կոն ո րո շեց խնա յել բյու ջեի գու մար նե րը՝ 

դրանց մի մա սը պա հուս տա վո րե լով հա տուկ ֆոն դում, իսկ մյուս մասն ուղ ղեց 

ար տա քին պարտ քի սպա սարկ մա նը: Զար գաց ման բե լա ռու սա կան բան կը, ո րը 

սո վո րա բար ա ռա տո րեն էր վար կա վո րում տնտե սութ յա նը, նույն պես զգու շա վոր 

գտնվեց եւ ըն դա մե նը ՀՆԱ-ի 0,3 տո կո սի չա փով վար կա վո րեց գոր ծա րար նե րին: 

Ներդ րումն ե րը կրճատ վե ցին մոտ 15 տո կո սով, գոր ծազր կութ յու նը մեկ տա րում 

ա ճեց եր կու ան գամ եւ կազ մեց աշ խա տու նակ բնակ չութ յան շուրջ 1 տո կո սը: 
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Սա, ի հար կե, 30-60 տո կո սով աղ քատ եւ գոր ծա զուրկ մեր բնակ չութ յա նը չնչին 

բան կա րող է թվալ, բայց բե լա ռուս նե րի հա մար կայ ծակ էր պարզ երկն քից: 

Կա ռա վա րութ յու նը ստիպ ված ո րոշ չա փով բարձ րաց րեց հար կե րը, ին չը դժվա-

րաց րեց տե ղա կան ար տադ րո ղի վի ճա կը՝ ա ռանց այդ էլ ռու սա կան ռուբ լու ար-

ժեզրկ ման պա րա գա յում շու կան լցված ռու սա կան ապ րանք նե րի առ կա յութ յամբ: 

Չար դա րա ցան նաեւ Բե լա ռու սի հույ սե րը՝ նավ թամ թեր քի վե րաար տա հա նու մից 

բյու ջեում մոտ 2,5 մի լիարդ դո լար ներգ րա վե լու հետ կապ ված15: Ան ցած տա րի, 

օ րի նակ, այդ ցու ցա նի շը կազ մեց ըն դա մե նը 1 մի լիարդ: Եվ ակն հայտ դար ձավ, 

որ Ռու սաս տանն իր մեր ձա վոր դաշ նակ ցին հա վել յալ «բո նուս ներ» չի կա մե նում 

տրա մադ րել: 

Մաս նա վո րա պես՝ այս տար վա հա մար « Գազպ րոմ»-ն  այդ պես էլ չի ջեց րեց գա-

զի սա կա գի նը Բե լա ռու սի հա մար (իսկ հար ցի գի նը լուրջ է՝ տա րե կան 250 մլն 

ԱՄՆ դո լար), նույն պատ կերն էր նավ թի տե ղա փոխ ման հար ցում, մին չեւ այժմ չի 

հա ջող վում Եվ րա սիա կան զար գաց ման եւ կա յու նութ յան բան կից, ԱՄՀ-ից ա վե լի 

տա նե լի պայ ման նե րով 2 մի լիարդ դո լար վարկ վերց նել, ին չի արդ յուն քում կա-

րե լի է ար ձա նագ րել, որ Բե լա ռու սը եւս ԵԱՏՄ-ի կազ մում կա տար յալ ֆիաս կո է 

ար ձա նագ րել16: 

Ընդ ո րում՝ նույն պատ ճա ռով. հար ցի գի նը դարձ յալ բաց-ա զա տա կան-ժո-

ղովր դա վար պե տութ յան չկա յա ցումն է, եւ Բե լա ռու սի ժո ղո վուրդն այժմ վճա րում 

է ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ այ լընտ րանք չու նի, այլ ո րով հե տեւ հա մա ձայ նել է իր 

հետ հաս տատ ված խա ղի կա նոն նե րին: Ըն դա մե նը: 

Բր յու սե լում, սա կայն, ինչ պես ե րե ւում է, ո րո շել են Բե լա ռու սին եւս մեկ շանս 

տալ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ փետր վա րի 15-ին, Լու կա շեն կո յի նստա վայ րի առ-

ջեւ կազ մա կերպ ված բո ղո քի ակ ցիա յին զու գա հեռ, ԵՄ-ն վե րաց րեց «Եվ րո պա-

յի վեր ջին դիկ տա տո րի», պե տա կան ա պա րա տի մո տա վո րա պես եր կու հար յուր 

պաշ տոն յա նե րի եւ ե րեք ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ տա րի ներ շա րու-

նակ կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը17: 

Մին չեւ վերջ ազ նիվ լի նե լու հա մար հարկ է նշել, որ «Եվ րո պա յի վեր ջին դիկ տա-

տորն», ի հար կե, մի ժա մում Եվ րո պա յի ա մե նա ժո ղովր դա վար կա ռա վա րի չը չդար-

ձավ, եւ այս ո րո շումն էլ, ի հար կե, զերծ չէ հեր թա կան ան գամ Մոսկ վա յին հա կադր-

վե լու եւ նրա բո լոր հնա րա վոր գոր ծըն կեր նե րին Կ րեմ լից պո կե լու քա ղա քա կան 

բա ղադ րի չից, ին չի մա սին նաեւ բե լա ռու սա կան ընդ դի մութ յու նը խո սեց՝ մե ծա-

գույն սխալ ո րա կե լով բրյու սել յան ո րո շումն ու դրան հե տե ւե լիք զար գա ցումն ե րը:

Մ յուս կող մից էլ՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Ռու սաս տա նը եւս պի տի պա տաս-

խա նատ վութ յան իր չա փա բա ժինն ըն դու նի: 
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Ան կա րե լի է հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով քա ղա քա կան օ ժան դա կութ յուն 

տրա մադ րել ի րենց իշ խա նութ յու նը հա վեր ժաց նել ձգտող հետ խորհր դա յին ֆեո-

դալ նե րին ու խա նե րին, անհ րա ժեշտ պա հին ծա ռա յեց նել նրանց՝ փո խա րե նը 

կոնկ րետ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար ո չինչ չա նե լով կամ ար վա ծը մեծ եղ բոր բա րե-

հո գութ յուն ներ կա յաց նե լով եւ միա ժա մա նակ կա տար յալ ազն վութ յուն պա հան-

ջել միան գա մից բո լոր գոր ծըն կեր նե րից: Նույ նիսկ՝ հա կա ռակ շա հեր հե տապն-

դող նե րից:

Իսկ որ այդ պի սիք կան, եւ նույն ԵԱՏՄ-ն, որ մի ջազ գա յին հան րութ յա նը հիմ-

նա կա նում ռու սա կան դեմ քով է ներ կա յա նում, նույն պես լրջա գույն մար տահ րա-

վեր նե րի առ ջեւ է կանգ նած ար դեն հետ խորհր դա յին տա րածք նե րից դուրս՝ դա 

էլ փաստ է: 

 
«Օվ կիա նոսն ընդ դեմ սի բիր յան ստեպ նե րի», կամ՝ նոր աշ խար հա քա ղա-

քա կան մար տահ րա վեր ներ 

ԵԱՏՄ առ ջեւ կանգ նած մար տահ րա վեր նե րի մա սին, ըստ էութ յան, բա վա րար 

չա փով ներ կա յաց վեց վե րը: Սա կայն աս վա ծից զատ, այս կա ռույ ցի առ ջեւ ծա ռա-

ցել են բա ռի ա մե նաու ղիղ ի մաս տով՝ գլո բալ մար տահ րա վեր ներ:

2015-ի հոկ տեմ բե րի 5-ին Հե ռա վոր Ա սիա յի եւ խա ղա ղօվ կիա նոս յան 12 երկր-

ներ ձե ւա վո րե ցին Խա ղա ղօվ կիա նոս յան տնտե սա կան ալ յանս, իսկ ար դեն 2016-

ի փետր վա րի 4-ին Նոր Զե լան դիա յում ստո րագ րե ցին Հա մա ձայ նա գիր, ո րով նա-

խա տես վում է մո լո րա կի ահ ռե լի այս տա րած քում ա զատ ա ռեւտ րի գո տի ձե ւա-

վո րել18:

Ի հար կե, Հա մա ձայ նա գի րը դեռ պետք է վա վե րաց վի այն ստո րագ րած երկր նե-

րի խորհր դա րան նե րում, եւ կոնկ րետ ԱՄՆ նա խա գահ Բա րաք Օ բա ման Կոնգ րե-

սին ա ռա ջար կել է հնա րա վո րինս ա րագ քննար կել այն, ո րով հե տեւ այդ դեպ քում 

Անդր խա ղա ղօվ կիա նոս յան գոր ծըն կե րութ յու նը Միաց յալ Նա հանգ նե րին, այլ ոչ 

թե Չի նաս տա նի պես երկր նե րին հնա րա վո րութ յուն կտա ձե ւա վո րե լու 21-րդ դա-

րի հա ղոր դակ ցա յին կա նոն նե րը դի նա միկ զար գա ցող այդ տա րա ծաշր ջա նում19: 

Բայց փաստ է, որ այս տեղ եւս խնդիր ներ կան:

Բ նա կան է. հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան հա մար յա կե սը կլա նող այս տա-

րած քում եւս հա մե մա տա բար աղ քատ երկր ներ կան, եւ հատ կա պես դրանց 

հա սա րա կութ յուն ներն են տա րա ծողն այն մտա հո գութ յան, թե նոր ի րա վի ճակն 

ի րենց գոր ծա զուրկ կդարձ նի, մնա ցած բո լո րը կդառ նան ԱՄՆ-ի վա սալ նե րը եւ 

այլն20: Բայց, ինչ պես ե րե ւում է, Գոր ծակ ցութ յան բո լոր ան դամն ե րը՝ ԱՄՆ-ը, Ճա-
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պո նիան, Նոր Զե լան դիան, Վիետ նա մը, Կա նա դան, Ավստ րա լիան, Մա լայ զիան, 

Պե րուն, Բ րու նեան, Սին գա պու րը, Չի լին եւ Մեք սի կան, կա ռա վա րութ յուն նե րի 

մա կարդ կով ան հող դողդ են Հա մա ձայ նա գի րը կյան քի կո չե լու հա մար: 

 Ան շուշտ, ա ռա ջին հա յաց քից անտ րա մա բա նա կան կթվա պնդու մը, թե այս 

ալ յան սը ստեղծ վել է հատ կա պես ԵԱՏՄ-ի պես ո չինչ չնշա նա կող կա ռույ ցին հա-

կադր վե լու հա մար: Բայց նաեւ՝ բարձ րա ձայն ված է, որ այն նպա տակ ու նի հզո-

րա ցող Չի նաս տա նի փո խա րեն կա նոն ներ հաս տա տե լու խա ղա ղօվ կիա նոս յան 

տա րա ծաշր ջա նում, եւ դեռ ոչ ոք չի բա ցա ռել կամ չի հեր քել, որ մո լո րա կի մնա-

ցած հատ ված նե րը նույն պես զերծ կմնան ազ դե ցութ յուն նե րից: Այդ թվում՝ Եվ-

րա միութ յու նը եւ ռու սա կան-ԵԱՏՄ-ա կան ազ դե ցութ յան գո տի նե րը: 

Ա հա թե ին չու են ռուս ներն այդ քան մտա հոգ ված հա մաշ խար հա յին տնտե-

սութ յան 40 եւ հա մաշ խար հա յին ա ռեւտ րի 30 տո կոսն ա պա հո վող երկր նե րի 

միութ յու նից, եւ ին չու են վեր ջերս այդ քան հա ճա խա ցել պար տա դիր ձե ւա վոր-

վե լիք Հնդ կաս տան- Չի նաս տան- Ռու սաս տան-Ի րան ա ռանց քի մա սին հնչող ձայ-

նե րը: 

Այլ կերպ ա սած՝ Ռու սաս տանն այս ա մե նից հե տո, կար ծես թե, Եվ րա միութ յան 

հետ հա րա բե րութ յուն նե րի շտկումն էլ ելք չի դի տար կում իր հա մար եւ հա մա րում 

է, որ հատ կա պես ի րեն, Հնդ կաս տա նին, Ի րա նին եւ Չի նաս տա նին են փոր ձում 

այս կերպ չե զո քաց նել:

(Ի դեպ, Ռու սաս տա նը հենց այս տեղ կա րող է գտնել մի ջի նա սիա կան երկր նե

րին իր կող մում պա հե լու հնա րա վո րութ յու նը. ի վեր ջո, ե թե իս կա պես Չի նաս

տանն ընտ րի Ռու սաս տա նի հետ գոր ծըն կե րութ յան ճա նա պար հը, դե պի Չի նաս

տան կողմ ո րոշ վող Նա զար բաեւն, օ րի նակ, այ լեւս ո՞ւր եւ ին չո՞ւ է փախ չե լու ռու

սա կան ազ դե ցութ յու նից… այլ բան է, որ չի նա կան կողմ ա ռայժմ չի ար ձա գան

քել կամ գո նե մեզ հայտ նի չեն նման ար ձա գանք ներ): 

Մ յուս կող մից էլ՝ Եվ րո պա յում կար ծես ի րենց ա ռա վել ա պա հով են զգում, ո րով-

հե տեւ այս տե ղե կատ վութ յա նը զու գա հեռ կա նաեւ մեկ այլ տե ղե կատ վութ յուն, 

ըստ ո րի՝ անդ րեվ րո պա կան առ կա մի ջանց քի շնոր հիվ Խա ղա ղօվ կիա նոս յան 

գոր ծըն կե րութ յու նը հա ջո ղութ յամբ կհա մա գոր ծակ ցի նաեւ Եվ րա միութ յան հետ:

Ճիշտ է եւ այն, որ այս դեպ քում էլ եվ րո պա ցի ներն են հա պա ղում, ո րով հե տեւ 

մտա ծում են, որ, դի ցուք, ե թե ստիպ ված լի նեն հա նել սուբ սի դիա ներն, օ րի նակ, 

ա վիաո լոր տում, հա մար յա պե տա կան սուբ սի դիա չստա ցող ա մե րիկ յան բոինգ նե-

րը եվ րո պա կան էյր բաս նե րին ուղ ղա կի դուրս կշպրտեն շու կա յից: Ե րաշ խա վոր-

ված է նաեւ եվ րո պա կան գյու ղատն տե սութ յան դժբախ տութ յու նը, ո րով հե տեւ 

ԱՄՆ-ում ա ռանձ նա պես խիստ օ րենսդ րութ յուն չկա ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն-
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նե րի հա մար, եւ գմօ-նե րի ու եվ րո պա ցի նե րի տե սանկ յու նից՝ այլ վտան գա վոր 

նյու թե րի կի րա ռու մը սո վո րա կան բան է այդ երկ րի հա մար: Այդ ի րա վի ճա կում, 

բնա կա նա բար, ա մե րիկ յան է ժան գյուղմ թեր քը կկոր ծա նի ԵՄ-ն  ու նրա ֆեր մե րա-

յին տնտե սութ յուն նե րը, եւ սա ու է լի բա զում այլ մտա հո գութ յուն նե րի պատ ճա-

ռով է, որ եվ րո պա ցի նե րը դեռ չեն շտա պում «նոր աշ խար հա մա սի» հետ ա զատ 

ա ռեւտ րի գո տի ստեղ ծել: 

Ա մեն դեպ քում բա նակ ցութ յուն նե րը շա րու նակ վում են, եւ Ռու սաս տա նը հաս-

կա նում է, որ հատ կա պես Չի նաս տա նի հետ չճշտված հա րա բե րութ յուն նե րի պա-

րա գա յում իր, նաեւ՝ ԵԱՏՄ-ի առ ջեւ առն վազն եր կու-ե րեք հզոր տնտե սա կան 

կա ռույց ներ են հայտն վե լու որ պես նոր մրցա կից: Եվ որ՝ 2016 թվա կա նը գու ցե 

ոչ միայն առ կա մտա հո գութ յուն նե րը չփա րա տի, այ լեւ դրանց նո րերն ա վե լաց նի:

Ճա կա տագ րի հեգ նան քով՝ ըն դա մենն ան ցած տա րի Ռու սաս տանն Ա զատ 

ա ռեւտ րի մա սին հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րեց Վիետ նա մի հետ՝ հա մա րե լով այն 

բա ցա ռիկ բա րե կա մա կան եր կիր: Իսկ այժմ, երբ Վիետ նա մը եւս ան դա մագր ված 

է Խա ղա ղօվ կիա նոս յան գոր ծըն կե րութ յա նը, չի բա ցառ վում, որ բո լոր տաս ներ կու 

երկր նե րի է ժան ապ րանք նե րը վիետ նամ յան վե րաար տա հան ման ճա նա պար-

հով հայտն վեն Ռու սաս տա նի սրտում՝ վերջ նա կա նա պես քայ քա յե լով այդ երկ րի 

տնտե սութ յու նը: 

Դժ վար թե Ռու սաս տա նը կա րո ղա նա այդ դեպ քում դի մադ րութ յուն ցույց տալ 

եւ հնա րա վոր բա խու մից խու սա փել այն պես, ինչ պես Բե լա ռու սի եւ Ղա զախս-

տա նի պա րա գա յում հա ջո ղեց: 

Ամ փո փում

Այս ի րա վի ճա կում, երբ լար ված են Բր յու սե լի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը, երբ 

վերջ նա կա նա պես լուծ ված չէ սի րիա կան խնդի րը, ին չի մա սին, ի դեպ, նույ նիսկ 

ԵԱՏՄ-ում են բո լո րը, Հա յաս տա նից բա ցի, «սրբա զան լռութ յուն» պահ պա նում, 

երբ թշնա մա կան են հա րա բե րութ յուն նե րը Թուր քիա յի հետ, երբ ան վե րա դարձ 

կորս ված է Ուկ րաի նան, վեր ջա պես՝ երբ հստակ չէ ո՛չ Հնդ կաս տա նի, ո՛չ Չի նաս-

տա նի եւ ո՛չ էլ ան կան խա տե սե լի Ի րա նի վերջ նա կան դիր քո րո շու մը, ոչ ոք չի կա-

րող ե րաշ խա վո րել, որ ԵԱՏՄ երկր նե րում նույն պես կա պի տա լի վե րա կողմն ո րո-

շում տե ղի չի ու նե նա, եւ եվ րա սիա կա նութ յուն կոչ վածն ուղ ղա կի փլա տակ նե րի 

տակ չի մնա: 

Մ յուս կող մից էլ, ինչ պես Կառ նե գի կենտ րո նի մոս կով յան գրա սեն յա կի ղե կա-

վար Դ միտ րի Տ րե նինն էր ա սել՝ « Չի բա ցառ վում, որ այդ պես էլ Լի սա բո նից մին-
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չեւ Վ լա դի վոս տոկ չկա յա ցած մեծ Եվ րո պա յին փո խա րի նի Մեծ Ա սիան՝ Շան հա-

յից մին չեւ Պի տեր»: Իս կա կան մրցա կից Խա ղա ղօվ կիա նոս յան գոր ծըն կե րութ յան 

երկր նե րի եւ կա տար յալ գլուխ կոտ րուկ՝ Հա յաս տա նի հա մար:

Որ տե՞ղ գտնել ճշմա րիտ ա ռաջ խա ղաց ման բա նա լի նե րը եւ ինչ պե՞ս որ սալ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան շա հը. ա հա մի խնդիր, ո րին դեմ-հան դի ման մեր 

եր կի րը եւս կկանգ նի շատ մոտ ա պա գա յում:
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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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безопасность некоторых постсоветских республик

КАРАПЕТ КАЛЕНЧЯН
 Исполнительный директор АЦСНИ,

кандидат технических наук, доцент

Введение

Глобальные геополитические процессы, ко-

торые происходят в настоящее время во всем 

мире, независимо от региона и континента за-

ставляют 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 предпо-

читали держаться в стороне и быть нейтральными по всем параметрам между-

народного 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 Ира-

не, 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, ны-

нешние конфликты по своей глубине и мощи нельзя сравнить с первой или вто-

рой мировыми войнами, которые принесли десятки миллионов жертв. Но они ве-

дутся на уровне последних достижений военной техники, тактики ведения во-

енных действий и террора, против которого не в силах воевать ни одна страна 

мира. Это доказали теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Против тер-

рористических атак не применишь даже ядерное оружие. Террор, как средство 

достижения цели, причины его возникновения и кто управляет всеми этими про-
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цессами, пытаются осмыслить ведущие мировые аналитические центры и поли-

тологи. Необходимо понять, куда мы все движемся, и как все эти процессы мо-

гут отразиться на постсоветских странах, которые уже четверть века, как обре-

ли независимость. В историческом плане это не так уж много, но развитие про-

цессов 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 пре-

образования 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, образовав-

шегося 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 взаим-

но приемлемых договорах дальнейшего мирного сосуществования. В эти ста-

бильные периоды в основу международных отношений ставится принцип не-

рушимости границ. Юрий Набиев кратко описывает эти процессы. «Если рас-

сматривать эти процессы с точки зрения современной истории, то впервые это 

проявилось после Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилет-

нюю войну, и в гораздо более ярко выраженной форме – после Венского кон-

гресса 1815 года. Венская система, создававшаяся «на веки вечные», нена-

долго пережила своих создателей. В 1871 году, спустя 56 лет после оконча-

ния конгресса, карта Европы приняла совершенно иной вид благодаря исчезно-

вению с ней полусотни германских и итальянских государств и замене их объ-

единенными Германией и Италией. Окончательно венская система была похо-

ронена первой мировой войной, которая воздвигла Версальскую систему, про-

существовавшую в свою очередь не более 20 лет. После второй мировой войны 

Ялтинско-Потсдамской системе повезло несколько больше: она просуществова-

ла полвека, но и она рухнула»1. 

Помимо того, что система мировой безопасности послевоенного периода ре-

гламентировалась жизнедеятельностью ООН и его Советом Безопасности, в 

1973 году было созвано «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-
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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 но-

ябре 1990 года была подписана Парижская хартия для новой Европы, провоз-

гласившая окончание холодной войны и заключившая Договор об обычных воо-

руженных силах в Европе (ДОВСЕ). Однако последовавший распад Союза, ко-

торый произошел относительно бескровно, послужил началу переходного пери-

ода всей мировой геополитической системы. Объединилась Германия, добро-

вольно разъединились Чехия и Словакия, разгорелся кровавый конфликт в Ко-

сово, и распалась Югославия. 

Казалось бы, дальнейшее объединение Европы, образование Совета Европы 

и ПАСЕ должны были бы укрепить стабильность западных стран. Однако вхож-

дение в эти институциональные объединения бывших стран социалистическо-

го лагеря и прибалтийских стран СССР, стало причиной еще большей поляриза-

ции экономической стабильности всего западноевропейского континента. Соз-

дание 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 ва-

люту. В последующем практика показала, что для поддержания Евро необходи-

мы 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 стра-

ны стали донорами, а страны Южной Европы с более слабой экономикой – ак-

цепторами. Это касается всех стран бывшего соц. лагеря и даже таких как Ис-

пания и Португалия. Что касается Греции, то эта страна вообще живет за чу-

жой счет. Это, естественно, не нравится налогоплательщикам северных стран, 

что приводит к резкому нарастанию недовольства в них и укреплению национа-

листических сил. 

На практике получилось так, что незыблемые европейские ценности по пра-

вам человека, гуманистические принципы сосуществования подверглись же-
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сточайшей ревизии после серии терактов во Франции и тотального наплыва че-

рез границы южных стран континента миллионов беженцев из стран Ближнего 

Востока и Африки. Это дополнительным бременем легло на плечи налогопла-

тельщиков европейских стран и привело к полной дестабилизации размеренной 

жизни европейского обывателя. Если добавить к этому катастрофическую де-

мографическую ситуацию, то есть угроза того, что при таких темпах за пери-

од жизни всего одного поколения количество коренных европейцев в этих стра-

нах будет значительно уступать вновь прибывшим. Количество христиан на кон-

тиненте 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 экономи-

ки и уже ее конкуренция с японской экономикой постепенно усиливают дав-

но затухшие и имеющие громадную потенциальную энергию разногласия в от-

ношениях этих стран. Конфликт между Северной и Южной Кореей также свя-

зан отношением к нему Японии и Китая. После запуска Северной Кореей ис-

кусственного спутника земли в рамках сдерживания ядерной программы КНДР 

США решили разместить на территории Южной Кореи противоракетный ком-

плекс THAAD. По этому поводу Китай заявил, что не допустит этого, посколь-

ку «развертывание американской системы ПРО напрямую влияет на стратеги-

ческие интересы Китая и других азиатских стран»2. Развитие китайской эконо-

мики и выход Китая на первые роли в мировой политике заметно изменил рас-

клад сил и в качестве баланса Китай по всем параметрам вытеснил Россию. В 

настоящее время США уделяют самое пристальное внимание китайскому фак-

тору. Более того, он хоть и неявно, но является значимым в развитии процессов 

в ближневосточном регионе. Накаляется атмосфера в странах Латинской Аме-

рики и особенно в Бразилии. 

На Ближнем Востоке также происходят процессы, которые окончательно вы-

вели из состояния равновесия всю систему сдержек и противовесов, которые 

обеспечивали стабильность этого региона. Произошло, казалось бы, невозмож-

ное. 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 гла-
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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 ближ-

невосточном регионе. Роль Ирана в регионе повысилась в разы. Официальные 

лица Ирана заверили, что Иран выполнит все соглашения с Шестеркой (посто-

янные члены СБ ООН + Германия) в середине января 2016 года. И хотя до это-

го 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 сто-

роны Ирана, как это бывало раньше. Задержанные экипажи в количестве вось-

ми человек были отпущены буквально на следующий день (!) с вежливостью и 

предупредительностью. Поэтому Иран впоследствии будет одним из самых зна-

чащих факторов в ближневосточном регионе и на него возлагаются серьезные 

геополитические задачи.

Война в Сирии и втягивание в нее России заметно ускорили развитие собы-

тий на Ближнем Востоке. Под вопросом территориальная целостность в недав-

нем прошлом таких могущественных стран как Турция, Саудовская Аравия, Си-

рия, Ирак. Становится совершенно очевидным, что со временем, геополитиче-

ский расклад в этом регионе и границы государств будут существенно измене-

ны. Курдский фактор может сыграть решающую роль. Катализатором процес-

сов здесь играет роль ISIL «Исламское государство». «Ни одна из мировых дер-

жав не имеет целью быстрый разгром «Исламского государства», по несколь-

ким причинам. Это формирование может стать мощным фактором давления на 

шиитские страны и общины. Аналогичным образом оно может оказывать дав-

ление на ведущие суннитские государства, прежде всего, на Саудовскую Ара-

вию и Турцию»3 считает политолог Игорь Мурадян. Борьба суннитов и шиитов 

имеет под собой глубинный смысл и в будущем может коренным образом видо-

изменить ислам, поставив в свою основу правовые отношения. Происходит по-

степенная трансформация ислама. Многие исламские лидеры, которые видят 

какую угрозу несет в себе терроризм для самих мусульманских стран, публич-

но заявляют, что терроризм, который как раковая опухоль распространился во 
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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, ко-

торая пойдет на пользу не только всем исламским странам, но и всему мирово-

му сообществу. 

С помощью терроризма ставятся цели и решаются совершенно конкретные 

политические задачи по принуждению тех или иных государств изменению сво-

ей 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 представле-

но перед всем миром как угроза?»4 – задается вопросом политолог Манвел Сар-

кисян. Очевидно, что участившиеся террористические акты в Турции заставля-

ют последнюю не переходить определенные рамки поведения во внешней поли-

тике, которые ей предназначены. 

Институциональные системы ООН, ЕС, ОБСЕ уже не в состоянии адекват-

но и своевременно реагировать и принимать решения. Более того, российско-

украинский 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. Наблюдает-

ся трансформация Североатлантического блока. Турция, как самый активный 

член НАТО, уже не может связывать свою безопасность с этим блоком. Стано-

вится очевидным, что если во времена холодной войны Турция в НАТО играла 

одну из ведущих ролей, то сейчас она является балластом для Североатланти-

ческого 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 Кры-

ма и продолжающихся военных действий в Донбассе. В 2014-15 гг. в результа-

те 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 защи-

ту от российской экспансии, даже находясь под зонтиком НАТО, было бы оши-

бочно. Это «спинным мозгом» чувствуют прибалтийские страны. «В Прибалти-
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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 Калинин-

градскую область с остальной федерацией»5. Кремль, используя русскоязыч-

ные меньшинства в этих республиках, может, как и в Украине в 2014 году, с по-

мощью «гибридной войны» обойти статью 5 Североатлантического договора о 

вооруженном вмешательстве НАТО.

Все вышеперечисленное в точности соответствует теории катастроф, разра-

ботанной 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, начи-

ная с этого момента, новый режим уже выгоднее старого. Однако переход на 

него затруднен необходимостью резкого перехода – катастрофы. Исходя из по-

ложений теории катастроф, можно объяснить Великую депрессию 1929-33гг. 

– резкий спад экономики в развитых капиталистических странах, после которо-

го 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 ухуд-

шению ее состояния. 

Сейчас мы приближаемся к точке минимума в переходном процессе геопо-

литической мировой системы. И даже кажущиеся правильные решения приво-

дят к еще худшим результатам. Но эта система, пройдя зону катастрофы, в бу-

дущем поднимется на более высокий уровень своего равновесного и стабиль-

ного 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 Хантинг-

тон 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 со-

бытия с такой молниеносной (в историческом плане) быстротой. Дополнитель-

ным толчком ускорению глобальных геополитических процессов послужил ми-

ровой экономический кризис 2008 года, который начался с ипотечного кризи-

са в США, первые признаки которого появились уже в 2006 году. По подсчё-

там 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, приводи-

мым акад. В. М. Полтеровичем, в течение 2008 г. стоимость американских ком-

паний снизилась в среднем на 40%; на основных рынках Европы падение со-

ставило более 50 %, а значения российских биржевых индексов составили ме-

нее 1/4 докризисных уровней9. Однако на китайскую экономику кризис повлиял 

в значительно меньшей степени. Китайский феномен, о котором так много на-

писано 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 направле-

нии. Другими словами, экономическая составляющая так же важна, как и по-

литическая. Основы экономики это, прежде всего, человеческий фактор, на-

ука 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 по-

стоянно разрабатывались и сейчас разрабатываются новые методы и принци-

пы 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 источ-

ников энергоресурсов. Но как-то неестественно быстро (вполне вероятно, ис-

кусственно) 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 реше-

ние о снятии запрета с экспорта нефти и газа и вряд ли цены на нефть в даль-

нейшем будут существенно повышены после выхода на арену Ирана и США. 

Понижение цен нанесло огромный урон тем государствам, у которых вся эко-

номика, ее базис, основывалась на добыче нефти и газа. Они практически ока-

зались не готовыми к этим переменам. Если раньше борьба за мировые запа-

сы углеводородного сырья, прокладку нефтепроводов и газопроводов заклады-

валась 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 общемиро-

вого привело к тому, что мировая геополитическая система в настоящее вре-

мя находится в крайне неуравновешенном, нестабильном состоянии и движет-

ся к глобальным переменам, которые приведут ее на более высокий и стабиль-

ный уровень. При этом возможно и кардинальное изменение мировоззрения в 

сознании людей. Данный процесс, хоть и не совсем явно, но уже идет и в неда-

леком будущем столкновение цивилизаций по Хантингтону станет не таким ак-

туальным фактором, как в настоящее время. 

Трансформация геополитических процессов в некоторых постсовет-
ских республиках

На фоне общемирового кризиса и охватившей мир нестабильности представ-

ляет интерес диалектика развития политических процессов в некоторых пост-

советских республиках, которые волею судеб наиболее значимо вовлечены во 

всемирную трансформацию. Естественно, что наибольший интерес представ-

ляет Российская Федерация, как единственная страна на этом пространстве, 

обладающая ядерным оружием. Грузия и Украина являются самыми активны-

ми катализаторами, воздействующими на динамику этих процессов. Армения, 

как сателлит России в Южном Кавказе, интересует больше в сочетании с де-

факто независимым Нагорным Карабахом, ибо как отдельная страна не явля-

ется 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 смирить-

ся с потерей огромных земель в Европе и Азии. Во многом этому способствова-

ли быстро растущие экономические показатели страны за счет непомерно вы-

соких цен на нефть и газ. Являясь практически монополистом по снабжению 

Европы газом, она успешно манипулировала этим и могла диктовать свои поли-

тические условия многим странам Европы и бывшим советским республикам. 

В психологическом плане менталитет великодержавности россиян являлся се-

рьезной идеологической основой для подготовки к возрождению СССР, может 

быть и под другим уже названием.

До прихода к власти Путина Россия являлась восьмой по величине экономи-

кой мира и самым большим экспортером нефти, а также третьим в мире госу-

дарством по величине своих золотовалютных запасов10. Был создан стабилиза-

ционный фонд, валютные запасы которого постоянно пополнялись. Такое по-

ложение было достигнуто благодаря реформам в девяностых годах и начала 

третьего тысячелетия. В этом смысле финансовая основа для диверсифика-

ции экономики и перехода ее с сырьевой базы в базу высоких технологий и на-

ряду 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 осу-

ществления 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 на-

селения. Надо признаться, что, не смотря на относительно свободный Интер-

нет, это ему блестяще удалось. До сих пор его рейтинг составляет 86%. Прак-

тически 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 демокра-

тического правового государства и преобразованием сырьевой экономики в ин-

новационную путем внедрения высоких технологий. Примеров много. Таким пу-
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тем пошла, например, Япония. Как и Россия в 1991 году, Япония после оконча-

ния 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 управле-

ния народным хозяйством. Чиновники отказываются брать на себя ответствен-

ность и решать поставленные задачи самостоятельно, ибо понимают, что «ини-

циатива наказуема». Все ждут «указаний с верха». При такой системе управ-

ления лидер сам становится ее заложником. С одной стороны, в верхних сло-

ях никому не выгодно, чтобы лидер уходил, ибо при нем они занимают неплохие 

должности и имеют возможность неограниченного обогащения, однако с дру-

гой – 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 пропа-

ганда, которая до этого идейно обрабатывала народ, перестает являться глав-

ным фактором убеждения в правильности действий властей. Постепенно начи-

нает ухудшаться социальное положение населения и народ начинает вдумы-

ваться во все происходящее. Примеров много. Необходимо отметить, что на та-

ком же принципе управления в настоящее время построена жизнедеятельность 

Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикиста-

на. В этих республиках вся система управления завязана только на одном че-

ловеке. Уход таких людей из власти всегда сопровождается большими потрясе-

ниями. 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 устра-

нение и уничтожение инакомыслящих позволили укрепить централизованную 

власть и убедить народ в том, что Путин является единственно возможным пра-

вителем (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 Рос-

сии, входят с ней в полное противоречие. Правитель Чечни, выражая свою пре-
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данность Путину, ведет полностью самостоятельную и независимую от центра 

внутреннюю политику, получая из Москвы огромное финансирование. Такая си-

туация не может бесконечно продолжаться, ибо помимо Чечни, есть Татарстан, 

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия и так далее. И поскольку в насто-

ящее время все финансы и ресурсы из-за тотальной централизации стекают-

ся со всех регионов в Москву, с ухудшением экономического положения стра-

ны возможен бунт регионов. И это очень опасно, ибо может привести к распаду 

страны. Баснословный уровень коррупции и воровства в дальнейшем могут под-

лить масла в огонь этого нежелательного костра.

Вторым направлением стало полное подчинение бывших советских респу-

блик Кремлю. Это достигалось несколькими путями. Один из путей – тоталь-

ная экономическая зависимость от Москвы. Здесь любые самостоятельные ре-

шения экономических проблем республик жестко пресекались путем давления 

в сфере энергетики (полная зависимость от российского газа и запрет поис-

ка альтернативных источников энергетических ресурсов), приобретения за бес-

ценок стратегически важных объектов российскими компаниями, контролиру-

емыми Кремлем. Параллельно осуществлялся тотальный контроль всех систем 

управления республиками с помощью органов безопасности этих республик, 

создания агентурной базы на местах и идеологической обработки местного на-

селения. Ведь после распада СССР нигде, кроме стран Прибалтики, не была 

проведена люстрация. Необходимо отметить, что этому препятствовала не толь-

ко Москва, но и местное руководство постсоветских стран. Другими словами, 

агентурная сеть советского КГБ как была во время СССР, так и осталась. С при-

ходом Путина была проведена модернизация армии и созданы с помощью сво-

их 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 При-

балтики, были полностью зависимы от российского газа. Но при этом и выше-

перечисленные республики были обязаны проводить свои нефте- и газопрово-

ды через территорию России. Та же политика велась Россией в отношении ев-

ропейских стран, все более и более монополизируя поставки газа в эти стра-

ны. Поэтому все постсоветские республики были завязаны на российскую эко-

номику и энергетику. Наряду с этим, Россия могла свободно держать на привя-
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зи Азербайджан, Армению и Молдову из-за замороженных конфликтов в При-

днестровье, 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 мо-

гущественна. Через призму такой психологии в прошлом прошли и многие ев-

ропейские страны. Достаточно вспомнить огромные территориальные владения 

в виде колоний Британии, Франции, Испании. Однако впоследствии время по-

казало, что владение огромными территориями не приносит желаемого успе-

ха, поскольку, чем больше территория, тем сложнее ее адекватное управление. 

Это давно известные законы теории управления. Заслуга Путина в осуществле-

нии идеи реванша после окончания холодной войны и «собирания земель» со-

стояла в том, что повсеместно с помощью СМИ и поощрения крайне правых на-

ционалистических 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 похвастать-

ся 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 иниции-

рованию ближайшим окружением президента подготовки дворцового переворо-

та и замены главы государства на более лояльного Западу политика? Такой ва-

риант 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 антипутин-

ская кампания. Но самое интересное то, что, если развитие ситуации пойдет по 

этому нежелательному пути, все те, кто сейчас прославляет Путина, сразу по-

меняют 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 пе-

риоду, когда распался СССР и недавние страстные идеологи коммунизма сра-

зу же поменяли свое мнение на противоположное, ссылаясь на тот же посту-

лат – время было такое. 
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Говоря о возможном распаде страны, необходимо отметить, что США, как ми-

ровая держава и экономически самая мощная страна, вовсе не заинтересова-

ны в этом. То, о чем постоянно твердят российские СМИ насчет враждебности 

Запада и США по отношению к России, на практике не соответствует действи-

тельности. В начале 2009 года, когда Сергей Лавров и Хиллари Клинтон нажа-

ли 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 вой-

ны хотели видеть в лице России союзника, а не врага. Как представляется, За-

пад хочет в лице России иметь союзника в осуществлении далеко идущих пла-

нов. Во-первых, Россия может играть роль ограничительного буфера и есте-

ственной преграды на пути набирающего мощь Китая. Во-вторых, Россия может 

быть союзником в большой политике на Ближнем Востоке, где происходят гло-

бальные геополитические процессы, последствия которых можно будет увидеть 

годы спустя. В-третьих, став демократической страной, Россия вместе с ре-

спубликами 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 Киссиндже-

ра, 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 напря-

женности 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 ко-

лоссальная работа по реконструкции и переоценке. Многие с обеих сторон по-

нимали, что судьбы России и Соединенных Штатов по-прежнему тесно взаи-

мосвязаны. Поддержание стратегической стабильности и предотвращение рас-

пространения оружия массового уничтожения стало настоятельной необходи-

мостью, как и создание системы безопасности в Евразии, особенно вдоль длин-

ной границы России. Открылись новые перспективы в торговле и инвестициях; 

на первое место вышло сотрудничество в сфере энергетики»11. В этом же пла-

не 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. Го-

воря о нынешнем положении дел и характеризуя происходящие мировые про-

цессы турбулентностью, Киссинджер утверждает, что «Характер этой турбу-

лентности сам по себе беспрецедентен. До недавнего времени международные 

угрозы глобального масштаба отождествлялись с концентрацией власти в ру-

ках одного доминирующего государства. Сегодня угрозы все чаще возникают 

из-за распада государственной власти и возникновения все новых неуправля-

емых территорий. С таким распространением вакуума власти не может в оди-

ночку справиться ни одно государство, каким бы сильным оно ни было. Для это-

го требуется устойчивое сотрудничество между Соединенными Штатами, Рос-

сией и другими ведущими державами. Следовательно, элементы соперничества 

при разрешении традиционных конфликтов в межгосударственной системе не-

обходимо сдерживать, чтобы это соперничество оставалось в определенных 

рамках и создавало условия, препятствующие рецидивам». Там же он, факти-

чески подтверждая Хантингтона, заявляет: «Миру грозили потрясения и беспо-

рядки, 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 ис-

портив отношения со своим давним партнером и членом НАТО Турцией. Взрыв 

российского пассажирского лайнера в Египте мог быть не просто террористи-

ческим актом, а каким-то предупреждением? Массированные бомбовые уда-

ры, которые наносит Россия, в основном, направлены на протурецко настроен-

ное население региона, заставляя его покидать свои дома. При этом освобож-

денные этими ударами территории заселяются курдами, что для Турции смерти 

подобно. По утверждению политолога Манвела Саркисяна, «Для Турции курд-

ская проблема серьезна. И если Сирия на этой территории сможет совместно 

с РФ укрепить свой контроль, то создаст туркам большую проблему, посколь-

ку они опасаются, что с этой территории курды могут через Латакию выйти к 

морю. Это действительно серьезнейшая проблема, о которой говорят отчетли-
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во и ясно. И Турция заявляет, что не допустит, чтобы курды перешли реку Ев-

фрат»13. Вообще курдский фактор в этих событиях имеет большую значимость. 

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что по печально из-

вестному тайному соглашению 1916 года Сайкса-Пико «разделение Ближне-

го Востока без учета самобытности народов региона было провальным. Пра-

ва курдского народа не должны быть принесены в жертву политическим инте-

ресам»14. Турция это уже давно поняла и напрямую обратилась в начале фев-

раля к президенту Обаме с вопросом – за кого вы – за Турцию или за курдов? В 

ответ Вашингтон заявляет, что «не считает партию сирийских курдов террори-

стами»15. Станислав Тарасов констатирует, что «нынешняя ситуация на Ближ-

нем Востоке стала во многом напоминать ту, которая формировалась там после 

первой мировой войны: рост общей геополитической нестабильности в сочета-

нии со сложным внутриполитическим положением в отдельных странах регио-

на, 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, оста-

ется гадать. Но то, что начался необратимый процесс нестабильности и пере-

смотра всех доселе действовавших постулатов мироустройства на основе прин-

ципов международного права – свершившийся факт. Более того, пересматри-

ваются и подвергаются ревизии итоги даже не второй, а первой мировой вой-

ны. 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 Пу-

тине. Первый об отравлении Литвиненко и второй о богатствах самого прези-

дента. В обеих случаях открыто обвиняется лично президент. И хотя формули-

ровки типа «возможно причастен» не делают обвинение прямым, но на дипло-

матическом языке это надо понимать, как прямое обвинение, после которого 

президент становится «нерукопожатым» в семействе ведущих мировых полити-

ков. Сомнительно, чтобы российский президент после украинских событий со-

знательно влез в ближневосточную авантюру только для повышения и без того 

высокого своего рейтинга в стране. Вполне вероятно, что кто-то на него оказы-

вает 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 Стали-

на времен Ялтинско-Потсдамских соглашений. Например, 15 марта президент 

объявил о выводе военной техники из Сирии после обсуждения этого вопроса с 
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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 подтвержден-

ные фактами, ибо истинной информации никто не знает. 

Грузия

Выход из СНГ и открытое стремление Грузии в европейское пространство да-

ром ей не прошли. После революции роз с приходом к власти Михеила Саакаш-

вили Грузия смогла провести у себя фундаментальные структурные реформы, 

как в экономике, так и во внутренней и внешней политике. Как ни странно, по-

могла ей в этом сама Россия. После введения со стороны России эмбарго на 

все грузинские товары и сельхозпродукцию, последней пришлось в срочном по-

рядке завоевывать иные рынки сбыта. В этом плане ВТО ей оказала значитель-

ное содействие. Выход на западные и восточные рынки вынудил Грузию корен-

ным образом изменить и модернизировать все технологические процессы про-

изводства товаров и привести их качество к европейским стандартам. Особен-

но заметным это стало при производстве винной продукции. Военная интервен-

ция и потеря Абхазии и Южной Осетии еще более укрепили стремления Гру-

зии в европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Михеил Саакашвили, не 

смотря на ряд допущенных ошибок и просчетов, сумел коренным образом пре-

образовать внутреннюю политику и, что самое главное, практически устранить 

коррупцию хотя бы на нижнем уровне. Это на себе почувствовал не только на-

род Грузии, но и другие страны и люди, посещающие Грузию. В идеологическом 

плане это представляло большую опасность для России, поскольку значитель-

ная часть российской экономики и управления построены на коррупции неви-

данных 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, по-

скольку есть опасность разрушения мифов и стереотипов, создаваемых СМИ 
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России. Поэтому Кремль сделал все, чтобы убрать Саакашвили. Однако поли-

тическая основа в управлении государством, заложенная им, привела к тому, 

что даже с приходом в грузинскую политику российского бизнесмена Бидзи-

ны Иванишвили, внешняя политика Грузии не претерпела особых изменений. 

И если отношения Грузии с Россией с приходом Иванишвили заметно улучши-

лись, Грузия продолжает быть сторонником интеграции с Европой и членства в 

НАТО. Базовой основой, на которую опираются грузинские руководители, явля-

ется менталитет всего народа, как сторонника вхождения в европейскую семью 

народов. В настоящее время Грузия имеет относительную возможность свобо-

ды принятия решений по тем или иным вопросам внешней и внутренней поли-

тики. Во многом этому способствует то, что Грузия полностью вывела со сво-

ей 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 ма-

ленькая страна, но уже играет заметную роль в мировой геополитике. Ей уделя-

ет особое внимание США, оказывая значительную политическую и экономиче-

скую поддержку. Грузинские войска уже обучаются работе на военной техни-

ке США. В частности, в прошлогодних американо-грузинских учениях были за-

действованы 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 создает-

ся логистическая база, услугами которой в случае крайней необходимости мо-

гут воспользоваться морские пехотинцы США. Корабли НАТО часто наведыва-

ются 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 вхожде-

ние в ЕС на данном этапе не могут быть стопроцентной гарантией стабильно-

сти и защищенности Грузии. Основной опасностью в настоящее время являет-

ся Аджария. По словам лидера партии «Нейтральная евразийская Грузия» Арчи-

ла Чкоидзе «В Аджарии очень серьезно установилось турецкое влияние, реаль-

но имеет место исламизация региона… Из Турции специально поступают суб-

сидии для того, чтобы открывались турецкие магазины, торговые центры, стро-

ились гостиницы, где трудоустройство грузин невообразимо, и все это меша-

ет развитию в Аджарии грузинского бизнеса. Уже есть много фактов закуп-

ки турками земель, и, если этот процесс продолжится такими темпами, грузин-
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ское население может оказаться в Аджарии в меньшинстве. Мы стоим на по-

роге катастрофы, которая может привести к потере Аджарии»18. Уже аджар-

ские мусульмане (то есть турки) требуют строительства еще одной мечети в Ба-

туми. Прибавим к этому внесение в Госдуму вопроса о денонсации Московско-

го договора, и будет понятно, в каком направлении развиваются события. Тео-

ретически, если денонсация произойдет, Турция может напрямую войти в Аджа-

рию, поскольку согласно этому договору турки в начале ХХ века отдали Грузии 

Батум с прилегающими территориями взамен на Нахичеван, населенный преи-

мущественно армянами, который был передан новообразованному турецкому го-

сударству под названием Азербайджан. Но опять-таки надо признать, что во-

прос 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 эска-

лацию российско-турецкой напряженности. Россия не пойдет на денонсацию 

российско-турецкого договора 1921г., поскольку это напрямую ударит по ее ин-

тересам. В качестве примера, скажем, что гарантом статуса Нахичевана, по 

российско-турецкому договору 1921г., является также и Россия»19. В подтверж-

дение его слов, 1 марта российский МИД в лице Боцмана-Харченко заявил: «Об-

щепризнанным в международно-правовой теории и практике государств являет-

ся понимание того, что мирные договоры и договоры, устанавливающие грани-

цы 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 отдель-

ных 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 тре-

тьем месте Франция. Совершенно очевидно, что без Украины вся экономико-

политическая конструкция СНГ теряет свою актуальность и фактически стано-

вится нежизнеспособной. При этом статус России, как гегемона в этой систе-

ме координат, становится наименее значимым. Надо отметить, что до Майда-

на-2 Украина во главе с президентом Януковичем шла тем же путем, что и Рос-

сия. Коррупция невиданных масштабов, тотальное разворовывание государства 

и повсеместное укрепление криминально-олигархического управления стра-

ной. 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 подпи-

санию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Однако это 

не совсем так. Это заявление оказалось той последней каплей терпения наро-

да на беззакония и воровство правящей элиты. Так, по данным организации 

Transparency International в рамках кампании Unmask the corrupt, Виктор Януко-

вич по состоянию на 13 января 2016 года возглавил рейтинг самых коррумпи-

рованных людей мира21. Именно по этой причине народ, независимо от нацио-

нальностей, проживающих в Украине, связывал свое избавление от укоренив-

шейся системы управления интеграцию с Европой. 

Президент России понимает, что, потеряв Украину, рушится вся его идея воз-

врата в СССР. Поэтому, когда в Украине произошел «Майдан-2», ему пришлось 

в срочном порядке ускорить все задуманные планы по отношению к этой стра-

не. Для обоснования своих действий была запущена антиукраинская пропаган-

да 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 пропа-

ганда имела свою оборотную сторону. Ответным ходом со стороны Украины по-

следовала не менее интенсивная антирусская пропаганда. В основе этой контр-

пропаганды уже закладывались исторические факты российско-украинских от-

ношений, 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 опе-
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рации по взятию Крыма (гибридная война – совершенно новое понятие в воен-

ном искусстве), последовала идея создания Новороссии. В отношении Крыма 

премьер-министр Медведев высказался на ежегодной Мюнхенской конферен-

ции 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. Ре-

спублика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации». 

Затем по плану Новороссии были оккупированы территории Донбасса и Луган-

ской области. Погибли тысячи невинных людей как с той, так и с другой сторо-

ны. И в настоящее время война там не закончилась и продолжается процесс во-

оруженного противостояния. Договоренности Минск-1 и Минск-2 практически 

не работают. Для обоснования своих действий в отношении Украины на Запа-

де, Путин на состоявшейся в конце сентября прошлого года Генеральной ассам-

блее ООН заявил: «Сначала продолжили линию на расширение НАТО… Затем 

поставили постсоветские страны перед выбором: быть им с Западом или с Вос-

током? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуть-

ся серьезным геополитическим кризисом». По словам военного эксперта Павла 

Фельгенгауэра «то, что сейчас в Донбассе, — это proxy-война, как Вьетнам, Аф-

ганистан и ближневосточный конфликт. Вернулась Холодная война, вернулась и 

тактика Холодной войны». И далее он продолжает: «Будет неустойчивое переми-

рие, а потом снова обострение поздней весной или ранним летом. Сейчас нужна 

оперативная пауза всем сторонам. Время зимней кампании заканчивается, по-

том 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 деся-

тилетиями. Никто не позволит Украине быть западным союзником, чтобы амери-

канские 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 Запа-

да, которые должны перейти от конфронтации к сотрудничеству в решении об-

щих 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 демо-

кратии. Новоизбранные Верховная Рада, президент Порошенко и премьер Яце-

нюк со своей командой пока не могут в должной мере справиться с этим, хотя 

налицо и позитивные перемены. Назначение президентом Порошенко губерна-

тором Одесского региона Саакашвили было сильным политическим шагом пре-

зидента. И хотя один в поле не воин, Саакашвили бескомпромиссно начал ре-

формы, не смотря на жесточайшее сопротивление, как местной коррумпиро-

ванной элиты, так и центра в Киеве. Этим шагом Порошенко практически за-

страховал себя от обеих вариантов дальнейшего развития событий. Если у Саа-

кашвили получится все то, что он задумал, у Порошенко будет основание на кар-

динальную замену всех остальных губернаторов. Особенно важно это в Харько-

ве 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 эко-

номического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус подал в от-

ставку. «У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной кор-

рупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой 

власти установить контроль над государственными деньгами»23. Еще до заяв-

ления Абрамавичуса, но уже на фоне разговоров о переформатировании пра-

вительства, посол США в Украине Джеффри Пайет предостерег украинскую 

власть от необдуманных кадровых изменений в правительстве. «Опасные голо-

са говорят: «Хватит министров-технократов и профессионального управления 

– пришло время политикам взять бразды правления. Это будет огромной ошиб-

кой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как демо-

кратию, которая приходит в упадок, а не формируется», – написал он в Twitter 
24. Под давлением общественности и Запада 16 февраля Порошенко призвал 

премьер-министра Яценюка уйти в отставку. Вечером при голосовании Верхов-

ной Рады этого вопроса многие депутаты из блока Порошенко не голосовали 

или отсутствовали, тем самым, провалив голосование о недоверии правитель-

ству. По этому поводу Guardian сразу написала: «Если внутренний кризис про-

должится, 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: спасе-
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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 аген-

турная 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 бу-

дет 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, за-

висит и дальнейшая судьба этого государства.

Говоря о балансе сил, необходимо отметить, что стремительное разви-

тие 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 опера-

циях в Сирии отодвинули на второй план эти отношения, однако это не так. Эти 

две постсоветские республики находятся в зоне особого внимания России, по-

скольку из всех стран СНГ только они, несмотря на угрозы с ее стороны, откры-

то заявили о своей интеграции с Европой. Результатом изменения вектора сво-

ей политики для обеих стран явилась война с Россией и потеря своих террито-

рий. 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 незначи-

тельна. 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 представ-

ляют 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 отношени-

ях 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 всег-

да совпадают, а в некоторых случаях и разнонаправлены. Это вполне естествен-

но. И Армения, и Грузия прекрасно это понимают. Вопросы, представляющие 

взаимный интерес экономического, социального и этнического характера, Ар-

мения 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 полити-

ки 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, Ира-

ном и даже в аэропорту дают возможность последней прямого управления ар-

мянским государством. И это касается вопросов не только внешней, но и вну-

тренней политики. Все стратегические вопросы управления армянской эконо-

микой связаны с Москвой. Примеров множество. Ключевые отрасли промыш-

ленности и энергетики принадлежат российским монопольным концернам, ко-

торые находятся под прямым управлением российского правительства. Желез-

ные дороги, энергетика, газовая инфраструктура и многие другие отрасли Ар-

мении принадлежат России. Правда, громкий прошлогодний скандал с электро-

сетями Армении привел к тому, что их у России перекупил армянский бизнес-

мен, 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 за-

хочет) 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 це-

нам, строжайше запрещены Россией. Единственный газопровод из Ирана, с ди-

аметром трубы 700 мм (строительство по проекту диаметра 1400 мм Россия за-

претила) и тот принадлежит Газпрому. Давление России на Армению настоль-

ко 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 укрепле-

ния своей экономики путем тесного сотрудничества с Ираном во всех направле-

ниях, руководство страны кроме теоретических лозунгов практически не пред-

принимает никаких мер по выводу государства из многолетней блокады.



51

Трансформация геополитических процессов и безопасность некоторых постсоветских республик

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 кото-

рой осуществляются российские интересы в регионе. В данном случае Армения в 

Южном Кавказе выступает в качестве рычага управления российскими националь-

ными интересами. Красноречивым доказательством того, что это так, опять вспом-

ним о Московском договоре. 17 марта 2011 года в честь 90-летия со дня его подпи-

сания президент Медведев и премьер Эрдоган в честь «вечной дружбы» обменялись 

почтовыми марками, копиями фотографий и факсимиле договора. Турция была чле-

ном НАТО, Армения – стратегическим партнером и союзником России. Но для инте-

ресов России в то время было важнее подтверждение констатации действия этого 

договора, поскольку эти страны совместно могли решать важные для себя полити-

ческие задачи. Сейчас геополитический расклад кардинально поменялся и Москов-

ский договор уже решает для России совершенно иные задачи. Совершенно очевид-

но, что депутаты России подняли этот вопрос по указанию Кремля, и это было на-

правлено 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 вос-

принималось, что в любых конфликтах и войнах только русские могут спасти армян. 

Это заложено в подсознании любого армянина. Даже после обретения независимо-

сти и преподавания в школах реальной истории Армении эта убежденность не из-

менилась.

Когда решался вопрос о российской базе в Армении, правители Армении руковод-

ствовались именно этой аргументацией. Но сейчас, когда Россия вышла на прямую 

конфронтацию с Турцией, что должна делать Армения, если, например, с террито-

рии российской базы будет сбит турецкий самолет? Естественно, что Турция долж-

на будет на это ответить. Если последуют бомбовые удары по российской базе, на-

ходящейся 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 нали-

чие иностранных войск на территории этого государства. Для продвижения на ми-

ровой арене своих национальных интересов нужна воля, умение правильно анализи-

ровать ситуацию и поддержка народа. Парадоксально, но Нагорный Карабах со сво-

ей непризнанной независимостью является большим гарантом безопасности Арме-

нии, чем сама Армения.
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Заключение

Сейчас мы можем только констатировать стремительную динамику развития про-

цессов во всем мире. Но прогноз на ближайшее будущее дать весьма проблематич-

но. С уверенностью только можно сказать, что система мирового порядка находится 

в крайне нестабильной точке минимума при переходном процессе с одного равновес-

ного состояния в другое, более оптимальное. Как указывалось выше, система мирово-

го порядка находилась в стабильном и равновесном состоянии после окончания вто-

рой мировой войны вплоть до распада СССР. После его распада, хотя и считалось, что 

был сделан правильный шаг, система начала активный переход на более высокий уро-

вень через точку минимума, то есть, катастрофу. Прежнее стабильное состояние си-

стемы мирового порядка, которую многие характеризуют фазой холодной войны, пре-

кратила 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 реги-

оне. 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 очищен-

ной и преобразовавшейся страной. Ей дан шанс. Сумеет ли она этим воспользовать-

ся, покажет время. 

Могут ли влиять на происходящие процессы отдельно взятые личности, находящие-

ся у власти тех или иных стран? Представляется, что могут, но только в плане ускоре-

ния или замедления того или иного локального процесса. Маховик общей трансфор-

мации 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 по-

следствиям 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 совер-

шенно ином ракурсе. Мир изменился. В этом случае появляется возможность адекват-

но 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 Post-
Soviet 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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 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ

Քաղաքական սուտը, կեղծիքը եւ մեր իրականությունը

 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ
 Քաղաքական վերլուծաբան

Մեր շրջա պա տում կա րող ենք լսել, որ քա ղա-

քա կան գոր ծըն թաց նե րում կեղ ծում, խա բում ու 

ստում են բո լո րը։ Ա ռա վել եւս հա մոզ մունք է, որ 

սուտն ու կեղ ծիքն ըն կած են գոր ծող վար չախմ բի ձեռ նար կումն ե րում։ Սու տը 

սո ղոս կել է հան րա յին կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րը, բայց լայն տա րա ծում է 

գտել հատ կա պես քա ղա քա կա նութ յան մեջ։ Քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ի րենք չեն 

էլ թաքց նում, այդ մա սին ար տա հայտ վում են քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր 

մաս նա կից նե րը՝ լի նեն գոր ծող վար չախմ բի մեջ, հա րեն վար չախմ բին, թե հան-

դես գան ընդ դի մա դիր դիր քե րից։

Ան շուշտ, քա ղա քա կա նութ յան մեջ կեղ ծիքն ու սու տը, երբ դառ նում են քա ղա-

քա կան ամ բողջ հա մա կար գի բնու թագ րի չը եւ նրա բա րո յա կան նկա րագ րի անկ-

ման ցու ցի չը, ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ յուն են ու նե նում ամ բողջ ժո ղովր դի 

հա մար։ Քա ղա քա կա նութ յու նում կեղ ծի քի կի րա ռութ յու նը պետք է բա ցատ րութ-

յուն ու նե նա։ Ընդ հան րա պես՝ ե րե ւույթն ու նի ո րո շա կի գի տա կան հիմն ա վո րում։ 

Այս պես, Նի կո լո Մա քիա վե լիից1 սկսած՝ քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա վե լա պես 

դի տարկ վում է որ պես հա րա բե րութ յուն նե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի այն պի սի 

ո լորտ, ո րին բնո րոշ է քա ղա քա կան սուբ յեկտ նե րի շա հե րի բարդ փո խազ դե ցութ-

յու նը եւ որ տեղ հիմն ա կան շա հը իշ խա նութ յան նվա ճումն ու պահ պա նումն է։ 

Քա ղա քա գի տա կան տե սանկ յու նից մեկ նա բան վում է, որ հենց այդ շահն է պա-

հան ջում եւ ան գամ հան դուր ժե լի, սո վո րա կան, բնա կա նոն դարձ նում ստի, խաբ-

կան քի, կեղ ծի քի կի րա ռութ յու նը։

Սա կայն արդ յո՞ք մեր քա ղա քա կան դաշ տում ստի, կեղ ծի քի կի րա ռութ յու նը 

հենց դրա կամ միայն դրա հե տե ւանք է։ Մա քիա վե լիա կա նութ յան դիր քե րից ե թե 

ել նենք, ա պա Հա յաս տա նում ստում ու կեղ ծում են գի տակց ված՝ հա նուն քա ղա-

քա կան շա հի։ Սա կայն կա մի էա կան հան գա մանք. երբ գո յութ յուն ու նի հա մա-

տա րած կեղ ծիք, ո րը տե սա նե լի է բո լո րի հա մար, ա պա ստե լու արդ յու նա վե տութ-

յու նը պետք է զրո յի հա վա սար վի, իսկ կեղ ծե լու ցան կութ յունն՝ ինք նա բե րա բար 

վե րա նա։ Բայց մե զա նում սու տը եր բեք չի զի ջում դիր քե րը, իսկ նրա մի ջո ցով 



57

 Քաղաքական սուտը, կեղծիքը եւ մեր իրականությունը

քա ղա քա կան շահ կոր զե լու ցան կութ յու նը չի վե րա նում։ Ան գամ ստի ան թա քույց 

սփռման պայ ման նե րում քա ղա քա կան միա վոր նե րը տա րա ծում են ճշմար տութ-

յունն ա նար գող ի րենց խոս քը եւ ներ քուստ հա վա տում դրա արդ յու նա վե տութ յան 

ա ռաս պե լին։ Չս տա նա լով ո րե ւէ շահ՝ գրե թե բո լոր ակ տիվ քա ղա քա կան գոր ծիչ-

նե րը շա րու նա կում են դի մել կեղ ծի քին ու ստին։ Ի՞նչ ֆե նո մեն է սա։

Ի՞նչ է սու տը, ինչ պե՞ս է այն ծնվել ու գոր ծում

Սու տը ան ձի հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան բնա կան մի ջոց նե րից մեկն է։ 

Ս տե լը, ի տար բե րութ յուն մո լո րութ յան եւ սխա լի, մար դու կող մից գի տակց ված 

վարք է։ Խա բե լով՝ մար դը ո րո շա կի նպա տակ է հե տապն դում. ստա նալ անձ նա-

կան շահ, խու սա փել ան ցան կա լի ինչ-որ հե տե ւանք նե րից, պաշտ պա նել սե փա-

կան ան ձը կամ ու րիշ նե րին եւ այլն։ Ուս տի նրա ո րո շու մը գի տակց ված է։ Բա րո-

յա կա նութ յան տե սանկ յու նից սու տը վատ բան է։ Եվ դա կապ ված է մարդ կա յին 

հո գե բա նութ յան հետ։ Փոր ձենք պար զա բա նել, թե ինչ պես է ձե ւա վոր վել սու տը՝ 

որ պես ա րատ, ու ինչ պես է գոր ծում ստե լու մե խա նիզ մը։

Բա րո յա կա նութ յու նը սո ցիու մի զար գաց ման արդ յունք է։ Ծն վե լով կեն դա նա-

կան հա կադ րութ յու նից՝ այն ան ցել է մի մեծ ժա մա նա կաշր ջան, մին չեւ մար դը 

կա մաց-կա մաց հաշ տեց րել է սո ցիու մում ե ղած տար բեր շա հե րը՝ ա նընդ հատ 

կրճա տե լով տվյալ պա հին հրա տապ դար ձած սո ցիա լա կան վար քի բա ցա սա կան 

ծայ րա հե ղութ յուն նե րը։ Այդ պես բնա կան ճա նա պար հով մարդ կութ յու նը սահ մա-

նել է վար քի ու մտա ծո ղութ յան այն նոր մա վոր ված սահ ման նե րը, ո րոնք թույլ են 

տվել մարդ կանց մի ջեւ խա ղաղ հա մա կե ցութ յուն հաս տա տել եւ զերծ մնալ փո-

խա դարձ գոր ծադր վող ար յան վրե ժից, բռնութ յու նից, միմ յանց վնաս ներ հասց-

նե լուց։ Դե ռեւս Ա րիս տո տե լը՝ կա ռու ցե լով իր քա ղա քա կան ու բա րո յա գի տա կան 

հա յե ցա կար գե րը, հիմ քում դրել է հատ կա պես այդ հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցը, ի 

վեր ջո ոս կե մի ջի նի գա ղա փա րին հան գեց նե լով ցան կա ցած հո գեմ տա վոր նոր-

մա վոր ված վարք, ո րը ցան կութ յուն ու նի կա տար յալ դառ նալ՝ իր մեջ նե րա ռել 

ա մե նա լա վը, ազ նի վը, բա րին, ար դա րը, ճշմա րի տը եւ ո րը ցան կութ յուն ու նի ի րե-

նից վա նել բա ցա սա կան ծայ րա հե ղութ յուն նե րը2։

Սա կայն մաս նա վոր շա հե րի մա կար դա կում եւ, ընդ հան րա պես, բնա կան 

մրցակ ցութ յան մեջ եր բեք հնա րա վոր չէ, որ բա րո յա կան չա փո րո շիչ նե րը չխախտ-

վեն։ Ուս տի, քա նի որ հան րա յին բար քերն ու մաս նա վոր շա հերն ա ռա վե լա-

պես չեն հա մընկ նում, մար դը հակ ված է իր շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար 

շրջան ցել գի տակ ցութ յան մեջ սո վո րույ թի ու ժով ամ րագր ված ու չա փա վոր ված 
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այդ բար քե րը։ Շր ջանց ման կա րե ւոր մե խա նիզմն ե րից մե կը հենց սուտն է։ Դա է 

պատ ճա ռը, որ սուտ ա սե լիս՝ մարդն ան գի տակ ցա բար հո գե բա նա կան ան բա րե-

հար մա րութ յուն է զգում։

Այդ պի սի հո գե վի ճա կի մա սին խո սե լիս հարկ է անդ րա դառ նալ եր կու հիմն ա կան 

հաս կա ցութ յան՝ «խղճի խայ թին» եւ «մեղ քի զգաց մա նը», ո րոնք տեղ են գտնում 

մարդ կա յին հո գե բա նութ յան մեջ։ Այն դեպ քե րում, երբ մարդն իր գի տակ ցա կան մա-

կար դա կում կա յուն սո ցիա լա կան նոր մե րի կրողն է եւ կաշ կանդ ված է դրանց հե տե-

ւե լու պար տա վո րութ յամբ, նրա կող մից իր խղճին դեմ գնա լը հղի է մե ղա վո րութ յան 

զգա ցու մով։ Դա էլ ազ դում եւ ա ռաջ է բե րում հու զա կան մի վի ճակ, որն ար տաք նա-

պես թաքց նե լը շատ դեպ քե րում անհ նար է լի նում։ Ն ման դեպ քե րում մար դը խնդիր 

է ու նե նում պաշտ պա նել սե փա կան ան ձը մեղ քի զգա ցու մից, ո րը ան գի տա կա ցա կան 

մա կար դա կում ազ դում է նրա ո րո շումն ե րի վրա եւ ե թե չքո ղարկ վի, ա պա հան րայ-

նաց նե լու է սո ցիա լա կան նոր մե րին չհե տե ւե լու նրա վար քա գի ծը։ Սուտն այս դեպ քում 

դառ նում է պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, ո րը մի կող մից ար տա քին աշ խար հի, իսկ 

մյուս կող մից մարդ կա յին նե րաշ խար հի ճնշման դեմ զբաղ վում է միջ նոր դութ յամբ ու 

հաշ տա րա րութ յամբ։ Այս դեպ քում ար դեն գտնվում են փաս տարկ ներ, ո րոնք ան ձին 

հա մո զում են, թե ին չու է նա ստում («բո լորն են ստում», «չստես՝ չի լի նի. չես հաս նի 

կեն սա կա նո րեն կա րե ւոր խնդիր նե րիդ լուծ մա նը», «կյանքն է ստի պում» եւ այլն)։

Սա կայն ինչ պե՞ս վե րա բեր վել այն ե րե ւույ թին, երբ մար դը ստում է եւ հո գե բա նա կան 

դիս կոն ֆորտ չի զգում կամ կա րո ղա նում է լա վա գույնս թաքց նել իր ստե լու հան գա-

ման քը։

Ա ռա ջին դեպ քում մենք գործ ու նենք այն պի սի ստի հետ, ո րը կա րե լի է բա ցատ-

րել մշա կու թա բա նո րեն, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ մարդ կանց հո գե բա նա կան այն պի սի 

ո րա կի հետ, ո րի ժա մա նակ ան հա տը կա րո ղա նում է վեր կանգ նել սո ցիա լա կան նոր-

մե րի ու պար տա վո րութ յուն նե րի շրջա նա կից, չզգալ դրանց ճնշումն ու չար ձա գան քել 

դրանց։

Ս տի թույ լատ րե լիութ յան մշա կու թա բա նա կան սահ ման նե րը

Ս տի հան դեպ մարդ կանց բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը բա ցար ձակ է։ Սա-

կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ մշա կույթ նե րում կան ստի շրջանց ման կամ նրա 

դրսե ւոր ման թույ լատ րե լիութ յան շրջա նա կը ո րո շող այն պի սի մե խա նիզմն եր, 

ո րոնց արդ յուն քում ա ռան ձին դեպ քե րում ստի հետ սեր տո րեն կապ ված ո րոշ 

ե րե ւույթ ներ՝ խա բե լու, խո րա ման կե լու գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ ան գամ հենց 

ստե լը, վե րած վում են բա վա կան օ րի նա կե լի վար քի, մարդ կա յին դրա կան հատ-
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կա նի շի։ Ն ման դեպ քե րում սու տը դառ նում է սո ցիոմ շա կու թա յին ե րե ւույթ եւ ի 

հայտ է գա լիս կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում։ Այն շատ մշա կույթ նե րում դրա կան 

ե րանգ ներ է ձեռք բե րում՝ կապ ված օբ յեկ տից, թե ում դեմ, կամ խնդրից, թե ին չի 

հա մար է այն կի րառ վում։

Այս պես` սո ցիալ-հո գե բա նա կան եւ մշա կու թա յին նա խադր յալ նե րից ել նե լով՝ 

խա բեութ յու նը, խո րա ման կութ յու նը շատ ժո ղո վուրդ նե րի հե քիաթ նե րում գո վա-

բան վում ու խրա խուս վում է եւ դիտ վում որ պես մարդ կա յին դրա կան հատ կա նիշ։ 

Այդ ճա նա պար հով, դե ռեւս վաղ տա րի քից, մար դիկ սեր տում են բա րո յա կան մի 

սկզբունք, որ սու տը տար բեր է լի նում եւ ա ռան ձին դեպ քե րում այն կա րե լի է կի-

րա ռել։ Օ րի նակ՝ ռու սա կան մշա կույ թում սու տը հա ճախ հան գում է փուչ պար ծեն-

կո տութ յան եւ բա րո յա կան բա նադ րան քի չի են թարկ վում: Ռուս նե րը ստում են, նե-

րում են այ լոց սու տը եւ նրա նկատ մամբ ցու ցա բե րում են նե րո ղամ տութ յուն, քա նի 

որ ի րենց նպա տա կը այ լոց հետ կապ հաս տա տելն է, զրույ ցի բռնվե լը, պար ծե նա լը:

Հայ կա կան ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րում եւս սուտն ու նի սնա պար ծութ յան, 

պո ռո տա խո սութ յան նշա նա կութ յուն եւ հան րա յին մի ջա վայ րում նման կերպ 

ստե լիս այն միան գա մայն ըն դու նե լի վարք է դիտ վում։ Հով հան նես Թու ման յա նի 

« Սու տա սա նը» եւ « Սուտ լիկ որս կա նը» հե քիաթ նե րում մի դեպ քում թա գա վո րը 

սե փա կան ստի վրա կա ռուց ված սնա պար ծութ յան գե րին է դառ նում, իսկ մյու-

սում՝ չկա յա ցած որ սոր դը ճո ռո մա բա նում է՝ փոր ձե լով իր առ նա կա նութ յու նը ցու-

ցադ րել տղա մարդ կա յին այդ մաս նա գի տութ յան մեջ։ Սա կայն « Բա րե կեն դա նը» 

հե քիա թում սու տը կի րա ռութ յուն է գտնում որ պես թույ լատ րե լի վարք, երբ գործ 

ու նես ան ձանց հետ, ով քեր միա միտ են եւ պատ րաստ են խաբ վել.

«Անց վո րա կա նը նկա տում է, որ էս կնկա ծա լը պա կաս է, ա սում է՝ հա՛ ա սեմ, 

տես նեմ ինչ է դուրս գա լի։

- Հա, ես եմ բա րե կեն դա նը, քույ րիկ ջան, ի՞նչ ես ա սում։

-Էն եմ ա սում, որ մենք քո ծա ռան հո չենք, որ քո եղն ու բրին ձը պա հենք։ Ինչ 

որ պա հե ցինք, հե րիք չէ՞... չես ա մա չո՞ւմ... Ըն չի՞ չես գա լի քո ապ րան քը տա նում...»։

Ինչ պես կա րե լի է նկա տել, մշա կու թա բա նա կան նա խադր յալ նե րի գոր ծարկ-

ման ժա մա նակ, երբ ան ձը փոր ձում է խո րա ման կել, նա հո գե բա նա կան դիս կոն-

ֆորտ չի զգում։ Ն րա գոր ծո ղութ յուն ներն իր իսկ գի տակ ցա կա նում ար դա րաց-

ված են եւ փնո վե լի չեն։ Ու, հատ կա պես, բա րո յա պես պա խա րա կե լի չեն, քա նի որ 

այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը սո ցիու մի ներ սում ու նեն դրա կան ըն կա լում։ Հան րութ-

յու նը եր բեք չի մե ղադ րի, իսկ տվյալ ան ձի խիղճն էլ եր բեք չի տան ջի, ե թե նա 

ինք նա գո վես տով զբաղ վե լու, պո ռո տա խո սե լու ժա մա նակ ստի։ Ն մա նա պես, ե թե 

կան սո ցիու մի ընդ հա նուր պատ կե րա ցումն ե րից դուրս ապ րող մար դիկ, ա պա 
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նրանց նկատ մամբ բա նեց ված սու տը կդիտ վի ար դա րաց ված։ Մե խա նիզ մը հե-

տեւ յալն է՝ մար դիկ այդ պա րա գա յում մտա ծում են, որ, միեւ նույն է, սո ցիու մի ընդ-

հա նուր ստան դարտ նե րից դուրս ապ րող նե րը ան բա րե հար մա րութ յուն չեն զգում, 

երբ ի րենց խա բում են, ա պա ին չու նեղ վել նրանց փո խա րեն։

Ա ռանց մեղ քի զգաց ման ստե լու ե րե ւույ թը

Շատ հա ճախ մար դիկ ստում են ու գի տակ ցում ի րենց վար քի հա կա բա րո յա-

կան կող մը, սա կայն կա րո ղա նում են լա վա գույնս թաքց նել դա: Ընդ ո րում, դա 

ա նում են ա ռանց դույզն-ինչ մեղ քի զգա ցում տա ծե լու ի րենց ա րար քի հա մար։ 

Ն րանք շատ լավ գի տակ ցում են, որ սուտ են խո սում, բայց նրանց խղճի վրա չի 

ազ դում, չի ա ռա ջաց նում ո րե ւէ հուզ մունք առ այն, որ ի րենք խախ տում են ձե ւա-

վոր ված սո ցիա լա կան նոր մե րը:

Ն ման մի ի րա վի ճակ է ներ կա յաց նում Գեր մա նիա յի եւ Մեծ Բ րի տա նիա յի ղե-

կա վար նե րի 1938թ. հան դիպ ման այն դրվա գը, երբ Չե խոս լո վա կիա յի հար ցի 

կա պակ ցութ յամբ բա նակ ցե լիս Հիտ լե րը կա րո ղա ցավ հա վա տաց նել Բ րի տա-

նիա յի վար չա պետ Չեմ բեռ լե նին, որ Չե խոս լո վա կիա յի դեմ պա տե րազմ սկսե լու 

ո րե ւէ ցան կութ յուն չու նի, ե թե չե խե րը կա տա րեն իր պա հանջ նե րը: Չեմ բեռ լե նը 

հա վա տաց Հիտ լե րի խոս քե րին եւ ան գամ բրի տա նա կան խորհր դա րա նում մատ-

նան շեց, թե Հիտ լերն «ա սում է այն, ինչ մտա ծում է»: Սա կայն պա տե րազմն ան-

խու սա փե լի էր, իսկ Հիտ լերն այն պես էր ստել, որ Բ րի տա նիա յի վար չա պե տը բա-

ցար ձակ ան կա րող էր կռա հել, որ նա ստում է:

Ներ կա յաց ված դրվա գում՝ երբ Հիտ լե րը ստում էր, նա չու ներ մեղ քի զգա ցում: 

Խն դիրն այն է, որ նա չէր կի սում իր զո հի սո ցիա լա կան ար ժեք նե րը, չէր հար գում 

Չեմ բեռ լե նին, նրա նով հիա ցած չէր: Հիտ լե րը հստակ գի տեր՝ ինչ է ա սե լու եւ շատ 

լավ էր պատ րաստ վել հան դիպ մա նը։ Ս տե լու հա մար ի րեն մե ղա վոր զգա լու, 

ա մա չե լու պատ ճառ նա չու ներ, քա նի որ բրի տա նա ցի նե րին խա բե լը նա հա մա-

րում էր ոչ փնո վե լի ա րարք։ Ընդ հա կա ռա կը՝ նրա հա մար դա պատ վա բեր գործ 

էր պե տա կան շա հի տե սանկ յու նից3:

Ինչ-որ ա ռու մով Հիտ լե րի վար քը մշա կու թա բա նա կան նա խադր յալ նե րով կա-

րե լի է բա ցատ րել։ Ի հար կե, պատ մութ յան ըն թաց քում գեր մա նա ցի նե րի եւ բրի-

տա նա ցի նե րի մրցակ ցութ յու նը ստեղ ծում է հիմ քեր՝ կար ծե լու, որ նա օ տար նե-

րի հան դեպ բա րո յա կան պար տա վո րութ յուն ներ չու ներ, այլ, հա կա ռա կը, ու ներ 

հա մա մարդ կա յին դրվածք նե րը, ու նի վեր սալ բար քե րը խախ տե լու պատ ճառ ներ, 

քա նի որ «ու րիշ» էր հա մա րում բրի տա նա ցի նե րին։ Այդ կերպ մտա ծե լու դեպ քում 
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ստիպ ված ենք եզ րա կաց նել, որ ստի նման կի րա ռութ յու նը կա րող է լի նել միայն 

օ տար նե րի հան դեպ եւ չի կա րող լի նել «մենք»-ը ներ կա յաց նող նե րի շրջա նում, 

ան կախ նրա նից՝ այդ «մենք»-ը փոքր խումբ է, թե մե ծա թիվ էթ նիկ միա վոր։ Հայ 

ի րա կա նութ յան մեջ նման ստի կի րա ռութ յու նը գա լիս է ա պա ցու ցե լու, որ ա ռան-

ձին ան ձինք ա ռանց մեղ քի զգաց ման, ա ռանց խղճի խայ թի ստել կա րող են մի-

միայն այն դեպ քում, երբ չու նեն ո րե ւէ սո ցիա լա կան պար տա վո րութ յուն շրջա-

պա տի նկատ մամբ, ան գամ ե թե այդ շրջա պա տողն իր իսկ ազ գի կամ ա վե լի նեղ 

խմբի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են։ Այս տեղ խնդի րը տվյալ ան ձանց դա վա նած ար-

ժեք նե րի մեջ է, նրանց նե րանձ նա յին ո րակ նե րի, ար տա քին աշ խար հի հան դեպ 

ու նե ցած հա կա բա րո յա կան մո տե ցումն ե րի։ Վս տահ կա րե լի է պնդել, որ Չեմ բեռ-

լե նի փո խա րեն լի ներ ո րե ւէ գեր մա նա ցի, Հիտ լե րը նույն վստա հութ յամբ, ա ռանց 

ո րե ւէ խղճի խայթ զգա լու, ա ռանց դեմ քի մի մկանն ան գամ շար ժե լու, ստե լու էր՝ 

նա յե լով այդ գեր մա նա ցու աչ քե րի մեջ։ Ուս տի մենք գործ ու նենք ոչ թե լայն մշա-

կու թա բա նա կան ե րե ւույ թի՝ կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում ար մա տա վոր ված 

«մենք»-«նրանք» հա կադ րութ յան վրա հեն վող գի տակց ված ստի հետ, այլ՝ մարդ-

կա յին գի տակց ված հա կա սո ցիա լա կան ո րո շա կի վար քի։ 

Սու տը հայ ի րա կա նութ յան մեջ

Հայ ի րա կա նութ յան մեջ սու տը, կեղ ծի քը, խար դա խութ յու նը ու նեն ո րո շա կի 

պատ մա կան հիմ քեր: Այն խտաց ված կեր պով ներ կա յաց ված է Րաֆ ֆու « Խա չա-

գո ղի հի շա տա կա րա նը» վե պում: Դ րա նում հե ղի նակն անդ րա դառ նում է հա յութ-

յան մի այն պի սի շեր տի կե ցութ յա նը, ո րի հա մար չկա ոչ մի սրբութ յուն, երբ հար ցը 

վե րա բե րում է սե փա կան նյու թա կան բա րե կե ցութ յա նը: Խա չա գո ղերն այն հմուտ 

խար դախ ներն են, ով քեր մաս նա գի տա ցած են խա բեութ յան գոր ծում: Լիար ժեք 

ու սումն ա սի րե լով ի րենց շրջա պա տող ան ձանց հո գե բա նա կան բնու թագ րե րը 

կամ տար բեր հան րութ յուն նե րի մշա կու թա յին ու կրո նա կան ա վան դույթ նե րը` 

նրանք ստե լու, կեղ ծե լու մի ջո ցով կա րո ղա նում են շա հել ի րենց զո հե րի վստա-

հութ յու նը եւ ա պա մի ջոց նե րի մեջ խտրա կա նութ յուն չդնե լով` ա վա զա կութ յան, 

գո ղութ յան, խար դա խութ յան եւ այլ ե ղա նակ նե րով նրան ցից քա մում են այն ա մե-

նը, ին չը նյու թա կան ար ժեք է ներ կա յաց նում:

Այդ կա պակ ցութ յամբ Րաֆ ֆին նշում է` « Խա չա գո ղը գի տե կեղ ծել, գի տե խա-

բել, գի տե ձեռ քից սպրդիլ եւ ա նե րե ւույթ լի նել։ … Խա չա գո ղը միշտ մի ա ռան ձին 

պար ծան քով է պատ մում իր ա րար մուն քը։ Նա իր խա բեութ յուն նե րի, խար դա-

խութ յուն նե րի եւ այլ չա րա գոր ծութ յուն նե րի վրա նա յում է որ պես քա ջա գոր ծութ-
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յան վրա։ Նա քա ջութ յուն է հա մա րում ա նազն վութ յու նը, նեն գա վո րութ յու նը, 

ո րով հե տեւ նրանց մի ջո ցով կա րո ղա ցել է շատ ան գամ ա հա գին գու մար ներ ձեռք 

ձգել, թեեւ խիստ հա ճախ են թար կել է իր ան ձը սոս կա լի վտանգ նե րի։ … Խա չա-

գո ղը շատ ան գամ ոչն չով սկսում է ա հա գին դրա մա կան շրջա բե րութ յուն նե րի մեջ 

դեր խա ղալ։ Նա սա կա վով չէ բա վա կա նա նում, նա սար սա փե լի ան հագ ձգտումն 

ու նի մե ծա նա լու, բարձ րա նա լու եւ հարս տա նա լու։ Իսկ այդ ան սանձ բաղ ձան-

քը ձգում է նրան խա բե բա յութ յուն նե րի եւ խար դա խութ յուն նե րի մեջ։ Խա չա գո ղը 

կա ռա վար չա կան աս տի ճան նե րի վրա, ան վաս տա կե լի ե ռան դով, աշ խա տում է 

միշտ դե պի վեր մագլ ցել»։

Ի հար կե, խա չա գո ղի կեր պա րը ժո ղովր դի մեջ ո րո շա կի մի շեր տի բնու թագ-

րիչն է: Ին քը` Րաֆ ֆին, մատ նան շում է, որ ան գամ ռուս գրող նե րը խա չա գո ղե-

րին հա մա րում էին ոչ իս կա կան հա յեր, այլ մի տե սակ հայ-գնչու ներ: Հա յութ յան 

շրջա նում խա չա գո ղե րին տրվում է նաեւ տա րա ծաշր ջա նա յին-հայ րե նակ ցա կան 

միա վոր ման կար գա վի ճակ: Ըստ այդ դա սա կարգ ման` խա չա գո ղեր են հա մար-

վում XIX դա րի երկ րորդ քա ռոր դին Պարս կա հայ քից` Խո յից, Սալ մաս տից դե պի 

Ա րա րատ յան դաշտ, Վա յոց ձոր եւ այլ շրջան ներ տե ղա հան ված բնակ չութ յան 

ժա ռանգ նե րը: Սա կայն որ քան էլ փորձ ար վի ժո ղովր դի ընդ հա նուր զանգ վա ծից 

ա ռանձ նաց նել խա չա գո ղե րին, ակն հայտ է, որ «խա չա գո ղութ յու նը» հա յութ յան 

մեջ նույն քան խորն ար մատ ներ ձգած ե րե ւույթ է: Ան շուշտ, գե րիշ խող մշա կույ-

թի տե սանկ յու նից այն կա րող է նաեւ բնու թագ րա կան լի նել ո րո շա կի մի տա րա-

ծաշր ջա նի: Բայց դա չի նշա նա կում, որ մեր մշա կույ թում այն տե սա կա րար փոքր 

կշիռ է կազ մում եւ տա րած ված չէ այլ տա րա ծաշր ջան նե րում:

Րաֆ ֆու վե րը նշված բնու թագ րի մեջ կա րե ւոր է նաեւ ու շադ րութ յուն դարձ նել 

քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ խա չա գո ղե րի տա ծած սի րո հան գա-

ման քին: Կա ռա վար չա կան աս տի ճան նե րով վեր մագլ ցե լու մղու մը հու սա լի ճա-

նա պարհ է` հարս տա նա լու ան հագ ծա րա վը հա գեց նե լու հա մար: Ին չը, ե թե ոչ 

իշ խա նութ յու նը, կա րող է լայն հնա րա վո րութ յուն ներ տալ հեշտ հարս տա նա լու, 

ան պա տիժ խա բեութ յան դի մե լու, ստե լու եւ ձեռք բեր ված հարս տութ յան ան-

ձեռնմ ե լիութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար: Այս տեղ ստի կի րա ռութ յունն ար դեն 

նե րա ռում է քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո լորտ: Սու տը գա լիս է լցնե լու 

քա ղա քա կան այն վա կո ւու մը, որն ա ռա ջա նում է պե տա կան կա ռա վար ման մեջ, 

երբ այս կամ այն կերպ դուրս են մղվում ի րա կան քա ղա քա կան սուբ յեկտ նե րը:

Դ րա նից հե տո քա ղա քա կան սու տը դառ նում է քա ղա քա կան գործ չի ա ռա վե-

լութ յան նշան: Մա քիա վե լիա կա նութ յու նը, որ պես վե րին ճշմար տութ յուն, գա-

լիս է ա պա ցու ցե լու հան րութ յա նը, որ խա չա գո ղի` քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցին 
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մաս նակ ցութ յունն ընդ հան րա պես քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում նոր մալ 

ե րե ւույթ է: Ով, ե թե ոչ խա չա գո ղը, սե փա կան ձիր քե րը բա նեց նե լով՝ կա րող է 

գլուխ հա նել քա ղա քա կա նութ յան մեջ ե ղած խրթին ու ա նազ նիվ հա րա բե րութ-

յուն նե րից: Մեկ նա բան վում է, որ քա ղա քա կա նութ յունն ան բա րո յա կա նութ յուն է, 

ուս տիեւ բնա կան է դիտ վում, որ հենց հմուտ խա բե բա ներն են տի րա ցել կա ռա-

վար ման լծակ նե րին:

XX դա րը հայ քա ղա քա կան գործ չին ինք նադր սե ւոր վե լու, իսկ քա ղա քա կան 

մտքին՝ զար գա նա լու հնա րա վո րութ յուն էր տվել: Սա կայն եր կու դեպ քում էլ այն 

դար ձավ քա ղա քա կան ստի լայն տա րած ման դաշտ: Դ րան նպաս տե ցին նաեւ 

ար տա քին պայ ման նե րը: ԽՍՀՄ տա րի նե րին ամ րա ցավ այն հա մոզ մուն քը, որ 

քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան հիմ քում սուտն է ըն կած։ Ամ բող ջա տի րութ յան 

սփռման այդ շրջա նում պե տա կան մա կար դա կով մշակ վել էր մի ամ բողջ մե թո-

դա բա նութ յուն՝ քա րոզ չութ յունն ի սպաս ԽՍՀՄ քա ղա քա կան շա հե րի ծա ռա յեց-

նե լու հա մար։

Ընդ հան րա պես՝ ամ բող ջա տի րութ յու նը չի հան դուր ժում այն պի սի գոր ծու-

նեութ յուն, ո րը կա րող է ան կան խա տե սե լի լի նել։ Այդ կերպ տո տա լի տար դիս կուր-

սի հիմ քում դրվել էր ար դեն ոչ թե սո վո րա կան սու տը, այլ կեղ ծա վո րութ յու նը, 

գի տակց ված եւ ուղ ղորդ ված այն սու տը, ո րը չե զո քաց նում է ճշմար տութ յու նը։ 

Այդ պես է ծնվել խորհր դա յին քա ղա քա կան լե զուն կամ տո տա լի տար դիս կուր սը, 

ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում հան գեց րել է ճշմար տի ու կեղ ծի սահ ման նե րի հա-

մա հար թեց մա նը, ա ռանց հաս կա նա լու տե ղե կատ վութ յան յու րաց մա նը, ի մաստ-

նե րի ձե ւա խեղ մա նը, հա կազ դե ցութ յուն նե րի վե րաց մա նը, ո րին էլ հե տե ւել են 

«հան րա յին համ րութ յան հա մախ տա նի շը», հրա պա րա կայ նո րեն ար տա հայտ վե-

լու ան կա րո ղութ յու նը, հան րա յին երկ խո սութ յան բա ցա կա յութ յու նը եւ հա մընդ-

հա նուր անհ նա րի նութ յու նը՝ գտնել ընդ հա նուր լե զու միմ յանց հետ եւ պայ մա նա-

վոր վել4։

Ա հա այս պայ ման նե րում ան կախ Հա յաս տա նը պետք է մուտք գոր ծեր XXI 

դար, իսկ հայ քա ղա քա կան միտ քը փոր ձեր քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում 

տար բե րա կել, թե ո րոնք են ստի թույ լատ րե լիութ յան ա վան դա կան դրվածք նե րը` 

վկայ ված ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րում, որն է եվ րո պա կան ավ տո րի տա րիզ մի 

կող մից մին չեւ օրս լայն տա րա ծում ստա ցած ստի, խաբ կան քի տի րույ թը, ո րը 

հան րութ յա նը հայտ նի է մա քիա վե լիա կա նութ յուն ա նու նով, ո րոնք են ԽՍՀՄ ամ-

բող ջա տի րութ յու նից ժա ռան գած ուղ ղորդ ված ստի ու կեղ ծա վո րութ յան եւ, հատ-

կա պես, սե փա կան «խա չա գո ղե րի» կող մից հա կա սո ցիա լա կան վարք են թադ րող 

կա տա րե լա գործ ված ստի սահ ման նե րը:
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Վեր ջա բան

1995-ից հե տո Հա յաս տա նում խոս վում է ընտ րութ յուն նե րը կեղ ծե լու մա սին։ 

Խոր հա մոզ մունք կա, որ այդ թվա կա նից հե տո անց կաց ված գրե թե բո լոր ընտ-

րութ յուն նե րը կեղծ վել են։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի նե րը, չնա յած չեն ու զում հան-

դուր ժել ի րենց մա տուց ված կեղ ծի քը, բայց ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ կա մա-

վո րա պես դառ նում են այդ կեղ ծի քի ձե ւա վո րողն ու ամ րագ րո ղը։ Ինչն է պատ ճա-

ռը, որ հան րութ յան բա ցար ձակ մե ծա մա սա նութ յու նը, միեւ նույն է, ցան կա նում է 

մաս նակ ցել այդ ֆար սին։ Չէ որ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բոյ կո տը չի դառ նում 

հա մա տա րած հան րա յին վար քա գիծ։ Ընդ հա կա ռա կը՝ մեծ հա ճույ քով հան րութ-

յան մե ծա մաս նութ յու նը մաս նակ ցում է կեղծ վող ընտ րութ յուն նե րին։ Կեղ ծե լով 

ինքն ի րեն եւ ինքն ի րեն հա վա տաց նե լով, թե այդ քայ լով նպաս տում է երկ րում 

փո փո խութ յուն նե րի կա յաց մա նը, ան հիմն հույս կա պե լով, որ իր քվեն ինչ-որ նշա-

նա կութ յուն կու նե նա, ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն ներն իբր տեր կկանգ նեն իր 

քվեին՝ հան րութ յու նը հո գու խոր քում, սա կայն, շատ լավ գի տակ ցում է, որ իր 

ակն կա լիք նե րը զրո յի են հա վա սար։ Ու արդ յուն քում՝ չու նե նա լով քա ղա քա կան 

շահ, բայց ա ռա վե լա պես հենց ի րենց խղճին դեմ գնա լով, մար դիկ գի տակց ված 

կեր պով ինք նա խա բեութ յամբ են զբաղ վում։

Ն մա նա պես գոր ծող վար չա խում բը, երբ կեղ ծի քի մե քե նան գոր ծի է դնում 

ընտ րա կան գոր ծըն թա ցում, հստակ գի տակ ցում է, որ բնակ չութ յու նը դրա մա-

սին շատ լավ տեղ յակ է։ Կա րե ւո րը ֆոր մալ ըն թա ցա կար գե րի պահ պա նումն 

է, թե ընտ րութ յուն նե րը կա յա ցել են փոք րա թիվ կեղ ծիք նե րով, իսկ կեղ ծիք ներ 

կա տա րող ներն էլ պատժ վել են ՀՀ օ րենսդ րութ յան հի ման վրա՝ են թարկ վե լով 

քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան։ Այս տեղ ի հայտ է գա լիս այն ե րե ւույ թը, որ 

վար չա խումբն ու նրա կազ մա կեր պած կեղ ծի քին մաս նա կից ժո ղո վուր դը դի մում 

են կեղ ծի քին ու ստին, ա պա վի նում են կամ ու շադ րութ յուն չեն դարձ նում դրան, 

քա նի որ այն սո վո րա կան դար ձած պրակ տի կա է հան րա յին մտա ծո ղութ յան ու 

վար քի մեջ։

Քա նի որ քա ղա քա կա նութ յունն ան բա րո յա կա նութ յուն է, ուս տի սու տը քա ղա-

քա կա նութ յան ան բա ժան ու ղե կիցն է։ Հ նա րա վոր չէ չկեղ ծել, քա նի որ ա ռանց 

դրա քա ղա քա կա նութ յուն չի կա րող լի նել։ Այս բա ցատ րութ յանն է հան գում հայ 

քա ղա քա կան միտ քը։ Ճշ մար տութ յու նը ո չինչ է, այն ի րե նից ուժ չի ներ կա յաց նում, 

նրա նով չի կա րե լի զին վել, քա նի որ հզո րը սուտն է։ Ե թե աշ խար հում ստին հաղ-

թել են ճշմար տութ յամբ, ա պա մե զա նում վեր ջինս մարդ կա յին ան զո րութ յան ցու-
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 Քաղաքական սուտը, կեղծիքը եւ մեր իրականությունը

ցիչն է։ Դի մե լով ստին ու կեղ ծի քին, կա րե լի է պաշտ պան վել, հար ձակ վել, մո լո-

րեց նել, աճ պա րա րութ յուն ներ ա նել, բայց ճշմար տութ յամբ քա ղա քա կա նութ յան 

մեջ հաղ թել հնա րա վոր չէ։

Այս պես տե ղի է ու նե նում ու ժի կենտ րոն նե րի տե ղա փո խութ յուն։ Ճշ մար տութ-

յու նը ստով փո խա րի նե լով, հիմն վե լով անց յա լի փոր ձով կա ռուց ված ա պա ցույց-

նե րի վրա, երբ քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում հարկ է ե ղել խո րա ման կել, 

քծնել օ տար նե րին՝ այ սօր կեղ ծի քի մի ջո ցով փոր ձում են լու ծել սե փա կան շա հե րի 

պաշտ պա նութ յան խնդի րը՝ լի նի ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցում, թե՝ ար տա-

քին քա ղա քա կան։ Արդ յուն քում սուտն ու կեղ ծի քը ոչ թե լու ծում են քա ղա քա կան 

խնդիր նե րը, այլ ա վե լի են խո րաց նում քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից-

նե րի եւ, ընդ հան րա պես, ժո ղովր դի ան զո րութ յան վի ճա կը, քան զի ստի հան դեպ 

բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը բա ցար ձակ է եւ այն չու նի կոն սո լի դաց նող հատ-

կութ յուն։ Երբ պայ թում է կեղ ծի քի, ստի փու չի կը, այն քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի 

բո լոր մաս նա կից նե րին, ի վեր ջո, թող նում է դա տար կա ձեռն։
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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 anti-

social 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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Մշակութային միջավայրը Հայաստանում

Մշակութային միջավայրը Հայաստանում 
Պատմամշակութային վերլուծություն

ԿԱՐՊԻՍ ՓԱՇՈՅԱՆ
 Պատմաբան

Ան կա խութ յու նից ի վեր հայ հա սա րա կութ յու-

նը հայտն վել է կյան քի գրե թե բո լոր ո լորտ ներն 

ընդգր կող ճգնա ժա մի շղթա յա կան շրջա փու լի մեջ, 

որն իր հեր թին հան գեց րել է գո յութ յուն ու նե ցող 

կեն սա կան ար ժեք նե րի կազ մա քանդ ման աս տի-

ճա նա կան գոր ծըն թա ցին՝ մյուս կող մից էլ կան-

խար գե լե լով նոր ար ժեք ներ ստեղ ծե լու հա սա րա-

կա կան մի տու մը:

Այս ա մե նի հա մա տեքս տում մտա վոր շրջա նակ նե րի հա մար ա ռաջ նա յին է 

դառ նում հե տեւ յալ հար ցադ րու մը՝ ո րո՞նք են ի վեր ջո ճգնա ժա մի խոր քա յին 

պատ ճառ նե րը: Թ վում է, թե ա ռաջ նա յին պատ ճառն այ լա սեր ված իշ խա նա կան 

վեր նա խավն է, ինչ պես նաեւ տե ւա կան ժա մա նակ շա րու նակ վող նրանց հա կամ-

շա կու թա յին վար քա գի ծը: Բայց ի րա վի ճա կի հա մա կող մա նի վեր լու ծութ յու նը 

թույլ է տա լիս պնդե լու, որ ար ժեք ներ բա ցա ռող վեր նա խավն ա մե նե ւին էլ պատ-

ճառ չէ, այլ՝ հե տե ւանք, ո րի ա րա տա վոր ներ գոր ծութ յունն ան շուշտ էլ ա վե լի է 

խո րաց նում ճգնա ժա մը:

Իսկ ե թե վեր նա խա վը հե տե ւանք է, ա պա ո՞րն է ճգնա ժա մի բուն պատ ճա-

ռը: Ո րո շա կի փաս տե րի հա մադր ման արդ յուն քում կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ 

պատ ճա ռը, ա ռա ջին հեր թին, մշա կու թա յին ա րա տա վոր մի ջա վայ րի առ կա յութ-

յունն է, իսկ ո րոշ դեպ քե րում՝ նույ նիսկ դրա ամ բող ջա կան բա ցա կա յութ յու նը: 

Այդ տե սանկ յու նից հա մա կե ցա կան մի ջա վայ րի կազ մա կերպ ման բո լոր փոր ձե րը 

դա տա պարտ վում են ձա խող ման, քան զի ա րա տա վոր մի ջա վայ րի ուղ ղա կի եւ 

ա նուղ ղա կի ներ գոր ծութ յան արդ յուն քում կամ թույլ եւ ոչ հիմն ա յին թի րախ ներ 

են ընտր վում, կամ էլ դրա զո րեղ ազ դե ցութ յու նը ստվե րում եւ փո շիաց նում է 

ա մեն մի դրա կան տե ղա շարժ:

Նախ նշենք, որ ձե ւա խեղ վել են մշա կույ թի վե րա բեր յալ հա սա րա կա կան պատ-

կե րա ցումն ե րը, այն է՝ մշա կույթն ինք նին սահ մա նա փակ ված է ա ռան ձին ստեղ-
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ծա գոր ծութ յուն նե րի, պատ մա կան հու շար ձան նե րի, շի նութ յուն նե րի, կտավն ե րի 

եւ ե րաժշ տութ յան շրջա նակ նե րում: Վե րո հիշ յալ նե րը հա մա կար գի ա ռան ձին ատ-

րի բուտ ներն են եւ մշա կու թա յին մի ջա վայ րի հա մա պա տաս խան դրսե ւո րումն ե-

րը, բայց ոչ այն ամ բող ջա կան կա ռույ ցը, որն ուղ ղա հա յաց եւ հո րի զո նա կան տա-

րաբ նույթ վեկ տոր նե րով ընդգր կում է կյան քի բա ցա ռա պես բո լոր ո լորտ նե րը: Այ-

սինքն՝ մշա կույ թը տա րաբ նույթ գոր ծըն թաց նե րի ֆունկ ցիո նալ ամ բող ջութ յուն է, 

ո րը ձե ւա վո րում է հա մա պա տաս խան մի ջա վայր: Այս տե սանկ յու նից ա ռաջ նա յին 

պլան է մղվում այդ մի ջա վայ րի շա րու նա կա կա նութ յան խնդի րը, ո րի ա պա հով-

ման հա մար մշա կույ թը պետք է մշտա պես խնդիր ներ ա ռա ջադ րի եւ գտնի դրա 

լուծ ման բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

Իսկ այժմ պայ մա նա կա նո րեն փոր ձենք դա սա կար գել դե ռեւս չլուծ ված բո լոր 

այն խնդիր նե րը, ո րոնք ներ քին ու ար տա քին տա րաբ նույթ մար տահ րա վեր նե րի 

հետ հա մակց ված ձե ւա խե ղե ցին մշա կու թա յին մի ջա վայ րը եւ կազ մա քան դե ցին 

հա մա կե ցա կան կա ռույ ցը:

Կա ռու ցա կազ միկ ինք նութ յան ձե ւա կերպ ման խնդիր նե րը

Ինք նութ յու նը գո յա կար գի կա րե ւո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից մեկն է, որն ամ-

բող ջաց նում է հան րութ յան ինչ պես մտա հո գե ւոր, այն պես էլ նյու թա կան տի րույթ-

նե րը: Այդ տե սանկ յու նից թե րեւս ա ռաջ նա յին պետք է լի նի սահ մա նել ինք նութ-

յան ե լա կե տա յին այն դրույթ նե րը, ո րոնց հի ման վրա պետք է կա ռուց վի հա մա-

կե ցա կան կա ռույ ցը:

Ներ կա յումս հայ հա սա րա կութ յան ինք նութ յան հիմ քում դրված է ցե ղաս պա-

նութ յու նը: Սա ինք նին մշա կու թա յին խաբ կանք է, քան զի մա հի, ար յան եւ ա տե-

լութ յան վրա պար զա պես հնա րա վոր չէ ձե ւա վո րել ինք նութ յան կա ռու ցա կազ-

միկ հա մա կարգ: 100-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ նա խա ձեռն ված ան մո ռու կա յին 

խրախ ճան քը եւս մեկ ան գամ փաս տեց, որ այդ մո դե լը դա տա պարտ ված է ձա-

խող ման, իսկ որ պես վերջ նա կան արդ յունք՝ նաեւ ար ժեզրկ ման:

Հո գե բան Է րիկ Է րիք սո նը ինք նութ յան հա մար տար բե րա կում է եր կու տա րա-

տե սակ ներ՝ դրա կան եւ բա ցա սա կան: Բա ցա սա կան ինք նութ յան գոր ծարկ ման 

եւ ար մա տա վոր ման դեպ քում ան խու սա փե լի է դառ նում ինք նութ յան ճգնա ժա-

մը1: Փաս տո րեն հայ հան րութ յան հիմ քում դրված է երկ րոր դը, իսկ այդ դեպ քում 

է ռո զիան ան խու սա փե լի է, իսկ եր կա րա ժամ կետ զար գաց ման հե ռան կար նե րը՝ 

առ կախ ված, քան զի ինք նութ յու նը եւ, հա մա պա տաս խա նա բար, դրա շուր ջը 

պտտվող մշա կու թա յին մի ջա վայ րը կա ռուց վում են պո զի տի վիս տա կան գա ղա-



69

Մշակութային միջավայրը Հայաստանում

փար նե րի եւ ար ժեք նե րի հի ման վրա: Հա մա կարգն այդ պետք է ապ րեց նի, դրա 

հիմ քում պետք է ըն կած լի նեն կյան քը, ա րա րու մը, գե ղեց կութ յու նը, սե րը, ա զա-

տութ յու նը, հաղ թա նա կը եւ այս պես շա րու նակ:

Ռուս հե տա զո տող Նի կո լայ Դա նի լեւս կին մշա կել է քա ղա քակր թութ յուն նե րի 

հե տա զոտ ման հիմ քա յին հա յե ցա կար գը, այ սինքն՝ նա քա ղա քակր թութ յուն նե րի 

հա մար ա ռանձ նաց նում է մի քա նի հիմ քեր՝ տնտե սա կան, կրո նա կան, մշա կու-

թա յին, պե տա կան եւ այլն: Ըստ Դա նի լեւս կիի ա ռաջ քա շած տե սութ յան, քա-

ղա քակր թութ յուն նե րը կա րող են եւ ու նե նալ մի քա նի հիմք՝ միա հիմք, երկ հիմք, 

ե ռա հիմք եւ այլն2: Ար դի հե տա զո տող նե րից Ալ բերտ Ս տե փան յա նը հայ ժո ղովր դի 

պատ մա կան ըն թաց քը դի տար կում է որ պես երկ հիմք քա ղա քակր թութ յուն՝ իշ-

խա նա կենտ րոն (Ար տա շես 1-ին) եւ մշա կու թա կենտ րոն ( Մես րոպ Մաշ տոց)3: 

Ար դեն 4-րդ դա րում պե տա կա նութ յան հիմ քե րի խարխլ ման պայ ման նե րում 

մի քա նի հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ յու րօ րի նակ կեն սու նա կութ յուն դրսե ւո-

րող իշ խա նա կենտ րոն քա ղա քակր թա կան հա մա կար գից ան ցում կա տար վեց ոչ 

պա կաս կեն սու նակ մշա կու թա կենտ րոն քա ղա քակր թութ յան: Ս խալ վե լու չնչին 

հա վա նա կա նութ յամբ կա րող ենք պնդել, որ ար դեն 15-16-րդ դա րե րում մշա կու-

թա կենտ րոն հա մա կար գը թե ւա կո խում է անկ ման աս տի ճա նա կան շրջա փուլ, 

ո րը շա րու նակ վում է մին չեւ օրս: Հիմք ըն դու նե լով Օս վալդ Շ պենգ լե րի քա ղա-

քակր թութ յուն նե րի վախ ճա նա բա նութ յան հա յե ցա կար գը4, կա րող ենք փաս տել, 

որ Հայ կա կան քա ղա քակր թութ յու նը եւս մայ րա մուտ է ապ րում, ո րին պետք է 

հա ջոր դի նոր քա ղա քակր թութ յան ի հայտ գա լը՝ ի հար կե, հա մա պա տաս խան 

ա ռա ջար կի դեպ քում:

Ինչ պես նշե ցինք վե րը, իշ խա նա կենտ րոն քա ղա քակր թութ յու նը կեր պա փոխ-

վեց մշա կու թա կենտ րոն քա ղա քակր թութ յան, այլ խոս քով ա սած՝ Աստ ված-օծ-

յալ-գա հա կալ-հով վա պետ-հան րույթ բա նա ձե ւը փո խա րին վեց Աստ ված-հով վա-

պետ-օծ յալ գա հա կալ-հան րույթ բա նա ձե ւով, ինչն էլ իր հեր թին կեր պա փոխ վեց 

Աստ ված-հով վա պետ-հան րույթ ձե ւա կեր պու մով, քան զի իշ խա նա կան գրե թե 

բո լոր ինս տի տուտ նե րը փո շիաց վե ցին եւ կենտ րո նա կան դե րում մնաց միայն 

ե կե ղե ցին, ո րը մշա կու թա կենտ րո նութ յան ա ռաջ նա յին կրողն էր եւ տա րա ծո ղը: 

Այ սինքն՝ հայ հան րութ յու նը ընտ րեց Ա րեւմտ յան Հ ռո մեա կան կայս րութ յան մո-

դե լը, որ տեղ կենտ րո նա կան դե րը պատ կա նում էր պա պա կան իշ խա նութ յա նը՝ ի 

տար բե րութ յուն Բ յու զան դիա յի, որ տեղ ինք նութ յան ա ռաջ նա յին բա ղադ րի չը շա-

րու նա կեց մնալ կայ սե րա կան իշ խա նութ յու նը:

Անգ լիա ցի հե տա զո տող Առ նոլդ Թոյն բին ա ռաջ է քա շել քա ղա քակր թա կան 

մար տահ րա վեր-պա տաս խան հա րա ցույ ցը5, ըստ ո րի հան րութ յու նը մշտա պես 
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ա ռե րես վում է տա րաբ նույթ մար տահ րա վեր նե րի հետ, ո րոնց պետք է տրվեն հա-

մա պա տաս խան պա տաս խան ներ, այն է՝ լու ծումն եր: Իսկ այդ պա տաս խան նե րը 

տրվում են հան րութ յան մեջ գտնվող ստեղ ծա գործ փոք րա մաս նութ յան կող մից: 

Բայց գա լիս է մի ժա մա նակ, երբ ստեղ ծա գործ փոք րա մաս նութ յունն այ լեւս հե-

տաքրքր ված չի լի նում մար տահ րա վեր նե րով կամ պար զա պես ել քեր չի գտնում 

դրանց պա տաս խա նե լու հա մար եւ քա ղա քակր թութ յու նը մտնում է մայ րա մու տի 

տրա մա բա նա կան ըն թաց քի մեջ:

Ե թե այդ հա մա տեքս տում իշ խա նա կենտ րոն հա մա կար գի ճգնա ժա մը դի տար-

կենք որ պես քա ղա քակր թա կան մար տահ րա վեր, ա պա դրա հա մար ժեք պա-

տաս խանն էր Ք րիս տո նեութ յան ըն դու նու մը եւ Հա յոց այ բու բե նի ստեղ ծու մը: Իսկ 

մշա կու թա կենտ րոն քա ղա քակր թա կան հա մա կար գի ճգնա ժա մի մեջ հայտն վե լու 

մար տահ րա վերն այդ պես էլ մնում է ան պա տաս խան: Ինչ պես նշե ցինք, ար դեն 

թու լա ցած եւ ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա նե րազ դե լու ո րե ւէ հնա րա վո րութ յու-

նից զուրկ իշ խա նա կան հա մա կար գը աս տի ճա նա բար սպառ վեց, իսկ ե կե ղե ցին 

պար զա պես չէր կա րող ա ռաջ նոր դել եւ կազ մա կեր պել հան րութ յան վերս տին 

կեր պա փոխ ման, նո րաց ման եւ այ լաց ման գոր ծըն թաց նե րը: Հայ Ա ռա քե լա կան 

Ե կե ղե ցին ուղ ղա հա յաց, հիե րար խիկ, պահ պա նո ղա կան կա ռույց է, ո րը սնվում 

եւ ի րաց վում է ա վան դույ թի ու ժով եւ ներ գոր ծութ յամբ: Բա ցի դրա նից, վեր ջի նիս 

ներ հա տուկ են նաեւ ֆուն դա մեն տա լիս տա կան մո տե ցումն ե րը ինչ պես ե կե ղե ցա-

կան կա ռույ ցի, այն պես էլ հան րութ յան կյան քի կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ: Այ-

սինքն՝ վե րե ւում նշված գոր ծըն թաց նե րի մա սին խո սելն ան գամ ա վե լորդ է:

Այդ տե սանկ յու նից կա րող ենք փաս տել, որ հան րութ յա նը փո փո խութ յուն նե-

րի ա ռաջ նոր դե լու եւ հա մա կե ցա կան մի ջա վայ րի կազ մա կերպ ման խնդիր նե րը 

օբ յեկ տի վո րեն դուրս են ե կե ղե ցու գոր ծա ռույթ նե րի եւ հնա րա վո րութ յուն նե րի 

շրջա նակ նե րից: Ս տեղ ծա գործ փոք րա մաս նութ յան բա ցա կա յութ յան պայ ման նե-

րում ե կե ղե ցին է, որ ստանձ նում է ինչ-ինչ քայ լեր ձեռ նար կե լու պար տա վո րութ-

յու նը, սա կայն, ինչ պես նշե ցինք վե րե ւում, չու նե նա լով հա ջո ղութ յան հաս նե լու 

ո րե ւէ ի րա տե սա կան հնա րա վո րութ յուն, Էջ միած նի կա թո ղի կո սութ յու նը ձե ւա վո-

րում է հա մա կե ցութ յան քա րա ցած մի մի ջա վայր՝ ար տա քին ո րե ւէ ու ժից օգ նութ-

յուն ստա նա լու ե րաշ խա վո րութ յամբ: Ի րա վի ճա կին այդ բնո րոշ է կոմ ֆոր միզ մը:

Այ սինքն՝ փո շիաց նե լով պե տա կան ինս տի տուտ նե րը եւ մշա կու թա յին ողջ մի-

ջա վայ րը, հայ ժո ղո վուր դը հայտն վեց ստրկա կան կար գա վի ճա կի մեջ, վե րած վե-

լով կրո նաէթ նի կա կան պար զու նակ հան րույ թի, ո րի սո ցիա լա կան միակ ցու ցիչ-

նե րը կա րող էին լի նել կրո նը եւ ա դա թը: Այս պի սի ի րա կա նութ յան պայ ման նե րում 

ար մա տա վոր վում է դրսից փրկութ յուն գտնե լու ա րա տա վոր մտայ նութ յու նը, ո րը 
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հա յե ցա կար գա յին ձե ւա կեր պում ստա ցավ Գ րի գոր Տա թե ւա ցու աշ խա տութ յուն-

նե րում, հա մընդ հա նուր ընդգր կում ստա ցավ եւ շղթա յա կան ռեակ ցիա յի տրա մա-

բա նութ յամբ փո խանց վեց հա ջորդ սե րունդ նե րին, ընդ հուպ մեր օ րե րը: Հա յերն 

ի րենց փրկութ յու նը կա պել են մու սուլ ման տի րա կալ նե րի, եվ րո պա կան միա պետ-

նե րի եւ ռու սաց կայս րի հետ:

Այս ա մե նի հա մա տեքս տում փոր ձենք հաս կա նալ, թե Ռու սաս տա նի հան դեպ, 

ի վեր ջո, ինչ վե րա բեր մունք ու նի հայ ժո ղո վուր դը: Փաստ է, որ գա ղու թա յին այս 

կար գա վի ճա կի գա ղա փա րա կան, ի րա վա կան, քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին 

հիմ քե րը ձե ւա վոր վել եւ զար գա ցել են հա յե րի հա մա ձայ նութ յամբ ու գոր ծուն 

մաս նակ ցութ յամբ: Այ սինքն՝ հա յերն ըն դա ռաջ են գնա ցել կայս րութ յան աշ խար-

հա քա ղա քա կան ձգտումն ե րին: Դա շա րու նակ վում է նաեւ այ սօր: « Միշտ հու սով 

ենք ե ղել, թե ինչ պես Ձերդ մե ծութ յան մի ջո ցով կա րող ենք դեն շպրտել ան հա-

վատ նե րի լու ծը… Մեր մտադ րութ յունն է, որ պես զի մենք եւ մեր բո լոր ժո ղո վուրդ-

նե րը՝ մեծ թե փոքր, հանձն վենք Ձերդ մե ծութ յան իշ խա նութ յանն ու կա ռա վար-

մա նը… Մենք կլի նենք մյուս բո լո րից վեր ջի նը եւ խոս տա նում ենք մեր կյանքն ու 

մեր ամ բողջ ու նեց վածքն ի ծա ռա յութ յուն Ձերդ մե ծութ յան եւ այս գոր ծի»:

Ներ կա յաց ված է հայ մե լիք նե րի 1699թ. ու ղեր ձից մի հատ ված, որն Իս րա յել 

Օ րին ներ կա յաց րեց Պետ րոս 1-ին: (Ի րա կա նում հե ղի նա կը հենց Իս րա յել Օ րին 

էր)6: Այս փաս տա թուղ թը եւ դրա նում առ կա դրույթ նե րը հե տա գա յում դար ձան 

հայ ժո ղովր դի ապ րե լա կեր պի, մշա կու թա յին մի ջա վայ րի եւ քա ղա քա կան կյան քի 

կազ մա կերպ ման ան բա ժան մաս նիկ նե րը: Ար մա տա վոր վեց այն գա ղա փա րը, թե 

փրկութ յու նը հյու սի սից է եւ հա յե րը չու նեն զար գաց ման ու խա ղաղ գո յակ ցութ-

յան ո րե ւէ հե ռան կար` ա ռանց Ռու սաս տա նի:

Ու նե նա լով հան րա յին ներ գոր ծութ յան այս հիմ քը՝ ռուս ներն ի վեր ջո նվա-

ճե ցին Ա րե ւել յան Հա յաս տա նը՝ ռազ մա քա ղա քա կան ակտ, ո րը հա յե րի կող-

մից դի տարկ վեց որ պես ա զա տագ րութ յուն: Մին չեւ օրս պատ մութ յան՝ ինչ պես 

ա կա դե միա կան, այն պես էլ դպրո ցա կան դա սագր քե րում այս ի րա դար ձութ-

յուն նե րի վե րա բեր յալ օգ տա գործ վում է «ա զա տագ րել» ձե ւա կեր պու մը, որն 

ի րա կա նում ան ցում էր մեկ տի րա պե տութ յու նից դե պի մյու սը: Լեոն հան գա-

մա նո րեն ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նում ռուս նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա-

ղա քա կա նութ յան ողջ էութ յու նը. «Իս րա յել Օ րիի գոր ծը կա տար յալ լու ծար քի 

էր են թարկ ված, այս լու ծարքն ու րիշ խոս քե րով կա րե լի է բնու թագ րել` ա զա-

տագ րա կան պատ րանք ար տա հայ տութ յամբ»7: Իսկ Ռու սաս տա նին նա ներ-

կա յաց նում է իբ րեւ նոր թա գա վո րութ յուն, բայց հին խար դախ ու խա բե բա 

քա ղա քա կա նութ յամբ:
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Հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րը, ինչ պես նաեւ ֆի նան սա-

կան կա պի տա լը գրե թե ամ բող ջութ յամբ ե ղել են Ռու սաս տա նի վե րահս կո ղութ-

յան ներ քո` ինչ պես անց յա լում, այն պես էլ հի մա: Իսկ հա կա ռա կորդ նե րը են թարկ-

վել են դա ժան դա տաս տա նի: Ներ կա յաց նենք մեկ ու շագ րավ դրվագ. Մի քա յել 

Նալ բանդ յա նը ցա րիզ մի ո խե րիմ հա կա ռա կորդն էր, որն իր մահ կա նա ցուն կնքեց 

բան տում` ծանր հի վան դութ յան պայ ման նե րում: Ա շոտ Հով հան նիս յա նը գրում է. 

«Գ լուխ բարձ րաց նող հե տա դի մութ յան պայ ման նե րում ցա րա կան ոս տի կան նե-

րը հա լա ծանք սկսե ցին ան գամ Նալ բանդ յա նի թարմ հո ղաթմ բի շուր ջը: Մե ռած 

հե ղա փո խա կա նը շա րու նա կում է հե ղա փո խա կան լի նել, թե պե տեւ չի գոր ծում 

ոչ մի ըմ բոս տութ յուն»8: Եվ ազ գա յին գործ չին նույ նիսկ մահ վա նից հե տո խա րա-

զա նե լու գոր ծը ի րենց վրա էին վերց րել ցա րիզ մին հպա տակ ված հայ հա սա րա-

կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րը: Այդ առ թիվ Ա շոտ Հով հան նիս յա նը գրում է. 

« Շարժ վում էր նո րից հա սա րա կա կան ճահ ճու տի կա նաչ բոր բո սը եւ փա փուկ 

տիղ մի մի ջից կրկին գլուխ էին բարձ րաց նում ազ գայ նա կան ռեակ ցիա յի գոր տե-

րը՝ աղմ կե լով նույ նիսկ մե ռած Նալ բանդ յա նի ան վան շուր ջը: Ա մե նից ա ռաջ խոսք 

ա ռան դարձ յալ ո չինչ չսո վո րած եւ ո չինչ չմո ռա ցած հա յազ գի բուր բոն նե րը»9:

Հու ղար կա վո րութ յան ժա մա նակ լա ցող կա նայք Նալ բանդ յա նին, սո վո րութ-

յան հա մա ձայն, իշ խան եւ թա գա վոր էին ան վա նում, ցա րա կան ոս տի կան նե րը 

նույ նիսկ այդ պի սի ար տա հայ տութ յուն նե րից էին վա խե նում եւ ան մի ջա պես զե-

կու ցում վե րա դաս նե րին: Իսկ ի՞նչ է փոխ վել հար յու րամ յակ ներ անց: Ան կախ Հա-

յաս տա նում բան տար կութ յան մեջ է պահ վում Հա յաս տա նի ինք նիշ խա նութ յան 

ջա տա գով եւ «ցա րիզ մի» հա կա ռա կորդ Շանթ Հա րութ յուն յա նը: Ն րան բան տար-

կել են Մոսկ վա յին ծա ռա յող այդ նույն ազ գայ նա կան գոր տե րը, ո րոնք այդ պես էլ 

ո չինչ չսո վո րե ցին եւ ո չինչ չմո ռա ցան:

Այս պի սի պայ ման նե րում հայ մտա վոր շրջա նակ նե րի կող մից փոր ձեր են ար-

վում նոր կոն ցեպտ նե րի մի ջո ցով վե րա փո խե լու ստեղծ ված ծան րա գույն ի րա վի-

ճա կը: Մար տահ րա վեր նե րին հա կա դար ձե լու ա ռա ջին լրջա գույն փոր ձե րը կա-

տար վում են բուն հայ րե նի քի սահ ման նե րից դուրս, երբ հայ ա ռեւտ րա կան բա-

վա կան զո րեղ կա պի տա լը քայ լեր է ձեռ նար կում վե րա կանգ նե լու ազ գա յին պե-

տութ յու նը, բայց վեր ջինս ոչ միայն չի կա րո ղա նում այդ ուղ ղութ յամբ ո րե ւէ լուրջ 

քայլ ար ձա նագ րել, այ լեւ ինքն էլ աս տի ճա նա բար փո շիա նում է՝ չդի մա նա լով նոր 

ձե ւա վոր վող արդ յու նա բե րա կան հա սա րա կար գի մար տահ րա վեր նե րին10:

Իսկ մշա կու թա յին մար տահ րա վեր նե րին փոր ձում են պա տաս խա նել հե ռա-

վոր Սուրբ Ղա զա րում ա պաս տա նած Մ խի թար յան նե րը: Մի քա յել Չամչ յա նը շա-

րադ րում է Հա յոց պատ մութ յու նը, հրա տարկ վում է կո թո ղա յին նշա նա կութ յուն 
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ու նե ցող « Նոր բառ գիրք հայ կազ յան լեզ վի» բա ռա րա նը, Ղե ւոնդ Ա լի շա նը, ո րը 

եր բեք չէր ե ղել հայ րե նի քում, ճշգրիտ նկա րագ րում էր Հա յաս տա նի պատ մաաշ-

խար հագ րա կան սահ ման նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ գի տա կան տե սանկ յու նից 

միա բա նութ յու նը պատ վով ի րա կա նաց րեց իր առ ջեւ դրված խնդիր նե րը, բայց 

նրանց այդ պես էլ չհա ջող վեց գա ղա փա րա կան ա ռու մով սահ մա նել հո գե ւոր հայ-

րե նի քի շրջա նակ նե րը: Հե տամն ա ցութ յան տիղ մի մեջ պար փակ ված հան րութ յու-

նը կտրված մնաց նրանց ստեղ ծած ի րա կա նութ յու նից:

Ծան րա գույն ի րա վի ճա կից դուրս գա լու ձա խող ված փոր ձե րի ճշգրիտ նկա-

րա գի րը տա լիս է Հ. Թու ման յա նը « Գի քոր» պատմ ված քի մի ջո ցով: Գի քո րը հայ 

ժո ղովր դի է պի կա կան հե րոսն է: « Համ բոն ու զում էր իր տաս ներ կու տա րե կան 

Գի քո րին տա նի քա ղաք, մի գոր ծի տա, որ մարդ դառ նա, աշ խա տանք ա նի, որ 

լե զու սո վո րի, գրիլ-կար դալ սո վո րի, նստիլ-վեր կե նալ սո վո րի, մարդ ճա նա չի, որ 

աշ խար քումն խեղճ ու զուրկ չմնա…»: Պատմ ված քի հան գու ցա լու ծու մը. « Համ-

բոն գնում էր ի րենց գյու ղը: Նա թա ղել էր Գի քո րին ու գնում էր: Կ ռան տա կին 

տա նում էր շո րե րը, որ մե րը լաց լի նի վրեն»:

Պ րո ֆե սոր Ա.Ս տե փան յա նը խնդի րը դի տար կում է հա մա կե ցա կան մի ջա վայ րի 

նո րաց ման դի տանկ յու նից: Այ սինքն՝ Գի քո րը հայտն վել է մի մի ջա վայ րում, որ տեղ 

իր հա մար խա թար ված են հա զա րամ յա բնա կա նոն առն չութ յուն նե րը եւ այն աս-

տի ճան, որ փոք րի կի քա ղա քա յին այ լա փո խու մը դառ նում է անհ նար: « Նա մնում 

է եր կու աշ խարհ նե րի ա րան քում եւ զոհ դառ նում»11,- գրում է Ս տե փան յա նը: Այլ 

խոս քով՝ դե ռեւս ուշ միջ նա դա րին բնո րոշ աշ խար հա յաց քով եւ աշ խար հըն կա լու-

մով Գի քո րը չի կա րո ղա նում ինք նադր սե ւոր վել նոր աշ խար հում եւ դի մա կա յել 

դրա պար տադ րած մար տահ րա վեր նե րին: Թու ման յա նի է պի կա կան հե րո սի ուր-

վագ ծած տար բե րա կը մար գա րեա կան ե ղավ: Հայ ժո ղո վուր դը շա րու նա կեց մնալ 

չի մա ցութ յան եւ ան գի տութ յան մեջ, իր միջ նա դար յան պատ կե րա ցումն ե րով չկա-

րո ղա ցավ դի մագ րա վել նոր աշ խար հի մար տահ րա վեր նե րին: Փոր ձե լով դուրս 

գալ միջ նա դար յան թմբի րից՝ հայտն վեց մեծ տե րութ յուն նե րի շա հե րի բախ ման 

կի զա կե տում եւ, ի վեր ջո, զոհ գնաց իր իսկ ան գի տութ յան հե տե ւան քով:

Գի քո րի մա հը ու ղիղ հա մե մա տա կանն է Ցե ղաս պա նութ յան եւ Ա ռա ջին Հան-

րա պե տութ յան վախ ճա նի: Այլ խոս քով՝ հա յե րը չկա րո ղա ցան ստեղ ծել այն հա-

մա կե ցա կան նո րաց ված կա ռույ ցը, ո րը թույլ կտար ժո ղովր դին ըստ պատ շա ճի 

գո յակ ցել նոր աշ խար հի պայ ման նե րում: Չ նա յած ի րա դար ձութ յուն նե րի այս պի-

սի զար գաց մա նը՝ ճա կա տա գի րը հնա րա վո րութ յուն տվեց Գի քո րին հա րութ յուն 

առ նել, վե րածն վել եւ նո րից դուրս գալ աշ խարհ: Դ րա վառ ա պա ցույցն են Հա-

յաս տա նի ան կա խա ցու մը եւ Ար ցա խի ա զա տագ րու մը: Ան կա խութ յունն այդ չգի-
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տակց ված պար գեւ էր, քան զի Գի քո րը չէր փոխ վել, միայն պայ ման ներն էին փոխ-

վել, այն է՝ իր միջ նա դար յան պատ կե րա ցումն ե րով եւ չի մա ցութ յամբ այս ան գամ 

հան գա մանք նե րի բե րու մով ժա ռան գել էր պե տութ յուն, դար ձել էր ինք նու րույն:

Բայց չէ՞ որ նա նույն ան կիրթն էր, ո րը հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ չէր կա րո-

ղա ցել ինք նու րույն գոր ծել, չէր հաս կա ցել, թե ինչ են պե տա կա նութ յու նը, օ րեն քը: 

Արդ յուն քում նա պե տութ յու նը նույ նաց րեց իր գյու ղի կալ վածք նե րի հետ, նրա աչ-

քե րը կու րա ցան երկն քից ի ջած հարս տութ յան ա ռա տութ յու նից, որն ի րա կա նում 

պե տութ յանն էր: Գի քո րը սկսեց թա լա նել եւ տա րի նե րի ըն թաց քում կեր պա փոխ-

վեց պե տա կան պար զու նակ ա վա զա կի: Գի քո րը հայ րե նա սեր էր, նա սի րում էր 

իր հողն ու ջու րը, հպար տա նում էր նախ նի նե րի հե րո սա կան անց յա լով, ա տում էր 

թուր քե րին եւ հա մոզ ված էր, որ կրթվել ու փրկվել հնա րա վոր է միայն ինչ-որ մե-

կի (խա նութ պան- Ռու սաս տան) ստրու կը լի նե լու պայ մա նով: Այ սինքն՝ վերս տին 

կեն դա նութ յուն առ նե լուց հե տո էլ շարժ վում է այն նույն ճա նա պար հով, ո րի արդ-

յուն քում զրկվել էր ապ րե լու ի րա վուն քից: Նա չի կա րո ղա նում հաս կա նալ, որ պե-

տութ յուն ու նե նա լու հա մար պետք է լի նել այդ պե տութ յան քա ղա քա ցին: Քա ղա-

քա ցի՝ ոչ անձ նագ րով, այլ մտքի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի ողջ տրա մա բա նութ յամբ:

Հի մա գանք ա դաթ նե րին եւ մշա կու թա յին մի ջա վայ րի վրա դրանց փո խազ դե-

ցութ յա նը: Հայ ի րա կա նութ յան ա մե նաա րա տա վոր ե րե ւույթ նե րից է հայ կա կան 

ֆուն դա մեն տա լիզ մի12 առ կա յութ յու նը, որն իր մեջ պա րու րում է այն մտայ նութ-

յու նը, թե ստեղծ ված հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին ծանր ի րա-

վի ճա կից հնա րա վոր կլի նի դուրս գալ միայն հայ կա կան ար մատ նե րին վե րա դառ-

նա լու շնոր հիվ կամ այլ խոս քով` ճգնա ժա մից դուրս գա լու հա մար 21-րդ դա րում 

վե րար տադ րել հա զա րամ յա քա ղա քակր թութ յան ամ բողջ ար ժե հա մա կար գը:

Այդ տե սութ յան գա ղա փա րա խոս նե րը ոչ մի կերպ հաշ վի չեն առ նում այն բա-

ցա հայտ ճշմար տութ յու նը, որ այդ ար ժե հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի մե ծա գույն 

մասն օ րի նա չա փո րեն կորց րել է իր կեն սու նա կութ յու նը եւ ան վե րա դարձ ամ-

փոփ վել հե ռա վոր անց յա լում: Այ սինքն՝ ներ կա յիս մար դու եւ անց յա լի մի ջեւ քա-

ղա քակր թա կան եւ օր գա նա կան առն չութ յու նը՝ որ պես այդ պի սին, խզված է: Իսկ 

որ պես կա պող օ ղակ կա րող է հան դի սա նալ միայն հի շո ղութ յու նը, եւ ոչ ա վե լին: 

Փաս տենք, որ Հով հան նես Թու ման յանն իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ծան րակ-

շիռ հատ վա ծը նվի րել է հենց ազ գա յին չո րա ցած ար ժեք նե րի վեր հան մա նը եւ 

քննա դա տութ յա նը: Իմ խո րին հա մոզ մամբ՝ նա փորձ է ա րել ա պա հո վե լու հայ 

ժո ղովր դի գա ղա փա րա կան ան ցու մը միջ նա դա րից դե պի նոր ժա մա նակ ներ:

Բ նա կա նա բար, Թու ման յա նը, որ ծա նոթ էր նոր ժա մա նակ նե րի լու սա վո րա-

կան գա ղա փար նե րին, «Ա նուշ», « Մա րո», « Լո ռե ցի Սա քո» եւ մյուս կո թո ղա յին 



75

Մշակութային միջավայրը Հայաստանում

գոր ծե րը չի գրել ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րին հու զե լու կամ զվար ճաց նե լու 

նպա տա կով: Դ րանք ու նե ցել են լրջա գույն քա ղա քակր թա կան թի րախ ներ՝ ծաղ-

րել եւ ար մա տա խիլ ա նել միջ նա դար յան ա րա տա վոր ա վան դույթ նե րը, ո րոնք 

դե ռեւս լայ նո րեն տա րած ված էին խուլ հայ կա կան գյու ղե րում (ման կա հա սակ 

ե րե խա նե րի ա մուս նութ յուն, սո վո րու թա յին ար գելք ներ, չհիմն ա վոր ված սպա-

նութ յուն ներ եւ այլն): Ն մա նա տիպ խնդիր նե րի կա րող ենք հան դի պել նաեւ մեր 

օ րե րում: Եվ կա րե լի է պնդել, որ ներ կա յումս նույն պես գա ղա փա րա կան ա ռու մով 

դրված է հայ հա սա րա կութ յան՝ նոր ժա մա նակ նե րից, ին չու չէ՝ նաեւ միջ նա դա րից 

դե պի 21-րդ դար ան ցում կա տա րե լու խնդի րը:

Բա ցի դրա նից, հա յերն ի րենց մշա կույ թին վե րա բեր վում են՝ ինչ պես հան գուց-

յա լի: Աս վա ծի վառ ա պա ցույցն է այն, որ ոչ ոք դրա մա սին չի խո սում ներ կա ժա-

մա նա կով, իսկ ե թե խո սում է, ա պա դրա բա ցա կա յութ յան մա սին. «Իսկ դուք գի-

տե՞ք, թե ինչ մշա կույթ են ու նե ցել հա յե րը»: Ա հա այս պի սի նա խա բա նով ենք մենք 

դի մա վո րում Հա յաս տան ժա մա նած զբո սաշր ջիկ նե րին, բայց եր բեք չենք ա սում, 

թե ինչ ու նենք այժմ: Հա յաս տա նում գոր ծում է հե տեւ յալ սկզբուն քը. հան գուց յա լի 

հե տե ւից՝ կամ լա վը, կամ ո չինչ: Ե թե ու շադ րութ յուն եք դարձ րել, հայ կա կան մշա-

կույ թի մա սին խո սե լիս նույն պես մենք խո սում ենք կամ լա վը, կամ ո չինչ: Ա վե լին՝ 

հա յե րը շատ են սի րում հան գուց յալ նե րի պաշ տա մուն քը՝ նրանց հա ղոր դե լով բա-

ցա ռիկ եւ վերբ նա կան հատ կութ յուն ներ:

Ճիշտ նույնն է տե ղի ու նե նում նաեւ մշա կույ թի պա րա գա յում: Ե րե ւի թե զբո-

սաշր ջիկ ներն այն քան էլ կո ռեկտ չեն հա մա րում հարց նել, թե ո՞ւր է այդ մշա կույթն 

այ սօր, որ տե՞ղ է եւ, վեր ջա պես, որ տե՞ղ են դրա կրող նե րը: Կամ էլ ե րե ւի հարց նում 

եւ, որ պես պա տաս խան, ստա նում են հայ կա կան մշա կույ թի «գլուխ գոր ծոց» խո-

րո վա ծը. չէ՞ որ ազ գա յին ա վան դույթ է, բո լոր դժվար հար ցեր տվող ար տա սահ-

ման ցի նե րի բե րա նը փա կել ու տել-խմե լու մի ջո ցով: Բայց, ի վեր ջո, ո՞ւր է կո րել 

այդ մշա կույ թը:

Ինչ պես վե րե ւում նշե ցինք, հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ վող ստրկա կան կար-

գա վի ճա կի արդ յուն քում հայ ժո ղո վուր դը փո շիաց րեց թե՛ իր պե տա կան ինս-

տի տուտ նե րը, թե՛ մշա կու թա յին ողջ մի ջա վայ րը: Վե րած վեց կրո նաէթ նի կա կան 

պար զու նակ հան րույ թի, ո րի սո ցիա լա կան միակ ցու ցիչ նե րը կա րող էին լի նել 

ա դա թը եւ կրո նը: Այ սինքն՝ կտրվեց մշա կու թա յին հա մա կար գի շա րու նա կա կա-

նութ յու նը, եւ ժո ղո վուր դը խզեց քա ղա քակր թա կան կապն անց յա լի հետ: Աս վա-

ծի վառ ա պա ցույցն է Հով սեփ Է մի նի հետ տե ղի ու նե ցած հատ կան շա կան դեպ-

քը: Հա յաս տա նի ա զա տագ րութ յան հա մար հայ րե նիք ժա մա նած Է մի նը երկ րի 

տար բեր հատ ված նե րում շրջում էր Մով սես Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յու նը» 
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ձեռ քին, որ պես զի մարդ կանց մեջ արթ նաց նի հայ րե նա սի րա կան ո գին: Բայց որ-

քան էլ որ զա վեշ տա կան հնչի, մար դիկ չճա նա չե ցին եւ չհաս կա ցան, թե ինչ գիրք 

էր նրա ձեռ քին:

Մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում քա ղա քակր թա կան այդ պի սի խզում-

ներն ա ռա վել քան օ րի նա չափ են, քան զի դրանց արդ յուն քում ազ գե րը ստեղ ծել 

են էլ ա վե լի զար գա ցած եւ կա յա ցած մշա կու թա յին հա մա կար գեր, ին չը չկա տար-

վեց մեր պա րա գա յում: Վեր ջին ձե ւա կեր պու մը կա րող է դժգո հութ յուն նե րի տե-

ղիք տալ, իսկ որ պես հիմն ա վո րում կբեր վի Խորհր դա յին Հա յաս տա նի մշա կու թա-

յին ժա ռան գութ յու նը: Ոչ ոք չի կա րող ժխտել, որ այդ տա րի նե րին մշա կույ թի աս-

պա րե զում հան դես ե կան բազ մա թիվ հան ճա րեղ գոր ծիչ ներ: Բայց նրանք բո լորն 

էլ՝ նույ նիսկ ընդ դի մա դիր կեց վածք ու նե ցող նե րը, պատ կա նում էին կայս րութ-

յա նը: Ն րանց հետ, թե ա ռանց նրանց, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի քա ղա քա ցին 

ա մեն դեպ քում կայ սե րա կան մշա կու թա յին մի ջա վայ րի կրողն էր: Մ շա կու թա յին 

մի ջա վայ րը չէր փո փոխ վում, դրա կենտ րո նում ա ռաջ վա պես շա րու նա կում էր 

մնալ հպա տա կութ յան հա մախ տա նի շը: Դա էր պատ ճա ռը, որ կայս րութ յան փլու-

զու մից հե տո դրա հետ միա սին ան հե տա ցավ նաեւ կայ սե րա կան մշա կույ թը: Այս-

պի սի պայ ման նե րում ա ռա ջա ցավ վա կո ւու մա յին տա րածք, ո րը շա րու նա կում է 

լցվել տա րաբ նույթ պատ րանք նե րով ու խաբ կանք նե րով՝ ի հար կե, լղոզ ված հայ-

րե նա սի րութ յամբ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում այդ պես էլ չստեղծ վեց ան կա խութ յա նը 

հա րիր մշա կու թա յին մի ջա վայր: Այն պի սի մի ջա վայր, ո րը կե րաշ խա վո րեր բնա-

կա նոն կապն ա ռա ջին հեր թին քա ղա քա ցի նե րի եւ հե տո քա ղա քա ցու ու պե-

տութ յան, ար վես տի ու գի տութ յան մի ջեւ: Մի ջա վայր, որն ըստ էութ յան պետք է 

կազ մա քան դեր մարդ կանց տնե րում ուր վա կա նի պես շրջող ա դաթ նե րը: Այս եւ 

այլ գոր ծոն նե րի բա ցա կա յութ յու նը հան գեց րել է ֆուն դա մեն տա լիս տա կան ծայ-

րա հեղ պատ կե րա ցումն ե րի: Արդ յուն քում՝ միշտ դրվել է ոչ թե ինչ-որ բան ստեղ-

ծե լու խնդիր, այլ՝ վերս տեղ ծե լու: Եվ այդ վերս տեղ ծե լու, կա տար յա լը վե րագտ նե-

լու տեն դա գին սինդ րոմն ա մոր ձա տում է ստեղ ծա գոր ծա կան ճի գը՝ հան գեց նե լով 

ամ լութ յան: Ու նենք հե տեւ յալ պատ կե րը՝ ո՛չ վերս տեղ ծում են, ո՛չ էլ ստեղ ծում:

Ամ փո փե լով շա րադ րան քը, կա րող ենք փաս տել. մշա կույ թը չի սահ մա նա փակ-

վում սոսկ պոեմն ե րի ու սիմ ֆո նիա նե րի շրջա նակ նե րում: Այն նա խե ւա ռաջ մարդ-

կանց վար քա գիծն է, փոխ հա րա բեր վե լու կեր պը եւ այս պես շա րու նակ: Ներ կա-

յումս մարդ կանց վար քագ ծի ա ռաջ նա յին դրսե ւո րու մը ար տա գաղթն է կամ դրա 

մի տու մը, ին չը հե տե ւանք է մշա կու թա յին ա նա ռողջ մի ջա վայ րի: Մի ջա վայր, ո րը 

ծնեց կամ բու ծեց Նժ դե հա կան այն հայտ նի կու սակ ցութ յա նը: Վեր ջինս էլ ա ռա-
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ջար կեց իր գա ղա փար նե րը, ո րոնք մար դիկ ըն դու նե ցին մե ծա գույն խան դա վա-

ռութ յամբ: Հե տո հան կարծ պարզ վեց, որ կա շառք վերց նելն օ ջախ պա հելն է, իսկ 

ա ռանց Ար մեն չի կի հայ կա կան հար սա նիք նե րը՝ թե րի: Հա յաս տանն ա ռանց ռու սի 

կյանք չու նի, իսկ ե կե ղե ցու փո ղե րը չի կա րե լի հաշ վել, քան զի այն սուրբ է:

Եվ այս ա մե նը՝ Նժ դե հի ա ֆո րիզմն ե րի ու վառ վող թուր քա կան դրոշ նե րի ներ-

քո:
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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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ՎԱՐ ԴԱՆ  ՋԱ ԼՈ ՅԱՆ
 Արվեստի քննադատ, Արվեստի քննադատների 

միջազգային ընկերակցության անդամ

Ար դի քա ղա քա կան մտա ծող նե րին պայ մա նա կա-

նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու մեծ խմբի. նրանք, 

ով քեր մտա հոգ ված են քա ղա քա կա նութ յան ու 

քա ղա քա կան վտանգ նե րի բո լոր նոր ձե ւե րով, եւ 

նրանք, ով քեր տես նում են ժա մա նա կա կից պե-

տութ յու նը հետ քա ղա քա կա նութ յան ու ա պա քա ղա քա կա նաց ման տե սանկ յու նից:

Ա ռա ջին խմբի մեջ կա րե լի է մտցնել Մի շել Ֆու կո յին, Ժիլ Դել յո զին եւ քիչ հայտ-

նի է լի մի քա նի ա նուն ներ: Ն րանց հա մոզ մամբ` իշ խա նութ յան ձե ւե րը, իշ խա նա-

կան հա րա բե րութ յուն նե րը, նրա կազ մութ յու նը սկզբուն քո րեն բազ մա զան են: 

Ա մեն ինչ այս կամ այն չա փով քա ղա քա կան է: Բիո քա ղա քա կա նութ յունն այս 

խմբի հա մար գրա վիչ է այն քա նով, որ քա նով այն ընդգր կում է էա կան հար ցե րի 

եւ պրակ տի կա յի լայն շրջա նակ՝ սեռ, ռա սա, սո ցիա լա կան անվ տան գութ յան, հի-

գիե նա յի ու գե նե տի կա կան հե տա զո տութ յան խնդիր ներ եւ այլն: Ե թե մենք մարմ-

նա կան էակ ներ ենք, ա պա ա մեն ինչ բիո քա ղա քա կա նութ յուն է:

Երկ րորդ խմբում կա րող ենք ընդգր կել Ս լա վոյ Ժի ժե կին, Ժակ Ռանս յե րին, 

Շան թալ Մու ֆին եւ այ լոց: Այս լսա րա նը շատ ա վե լի մտա հոգ ված է ա պա քա-

ղա քա կա նաց ման եւ քա ղա քա կա նի կորս տի խնդիր նե րով: Ն րանց ու շադ րութ յան 

կենտ րո նում են գա ղա փա րա խո սութ յան ա վար տի, տեխ նի կա կան քա ղա քակր-

թութ յան եւ բռնութ յան թե մա նե րը: Այս գա ղա փա րա կան ուղ ղութ յան նա խա հայր 

կա րե լի է հա մա րել Կարլ Շ միդ տին: 

Կարլ Շ միդ տը եւ ա պա քա ղա քա կա նա ցու մը

Կարլ Շ միդ տը (Carl Schmitt, 1888-1987) ա պա ցու ցում էր, որ ա զա տա կա նութ-

յու նը՝ լի բե րա լիզ մը, փորձ է խու սա փե լու, վե րաց նե լու կամ սահ մա նա փա կե լու 

քա ղա քա կա նը եւ փո խա րի նե լու այն մրցակ ցութ յամբ ու բա նա վե ճով, տնտե սա-

գի տութ յամբ ու բա րո յա կա նութ յամբ1: Բայց, ի վեր ջո, քա ղա քա կա նը, նրա կար-
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ծի քով, վե րա դառ նում է: Սա փաս տո րեն ա զա տա կան բիո քա ղա քա կա նութ յան 

մեր ժումն է: Ըստ նրա, քա ղա քա կա նի կա տե գո րիան հաս կա նա լու հա մար պետք 

է ներ մու ծել նրան բնո րոշ չա փա նիշ նե րը։ Այս պես, բա րո յա կա նութ յան ո լոր տում 

տար բե րութ յուն նե րը հան գում են «բա րու» ու «չա րի», գե ղա գի տութ յան ո լոր-

տում` «գե ղե ցի կի» ու «տգե ղի», տնտե սութ յան ո լոր տում` «օգ տա կա րի» ու «վնա-

սա կա րի» զա նա զան մա նը2։

Քա ղա քա կանն ու նի սե փա կան տրա մա բա նութ յու նը՝ բա րե կա մի եւ թշնա մու 

տար բե րա կու մը, որն ա ռանձ նա պես հստակ է պա տե րազ մի ժա մա նակ: Քա ղա-

քա կա նը վե րա բե րում է պե տութ յա նը, այլ ոչ թե հա սա րա կութ յա նը: XX դա րի լի-

բե րալ տե սութ յուն նե րը պե տութ յու նը դի տում էին որ պես միա վո րումն ե րից մե կը, 

որ մրցում է այլ միա վո րումն ե րի հետ: Ի տար բե րութ յուն դրա, քա ղա քա կա նութ-

յու նը Շ միդ տի հա մար ա ռա վել ին տեն սիվ ան տա գո նիզմն է, կե նաց մա հու պայ-

քա րը. երբ ա վարտ վում է պայ քա րը, ան հե տա նում է քա ղա քա կա նը: Թշ նա մին 

ոչ մրցա կից է եւ ոչ էլ հա կա ռա կորդ։ Թշ նա մին, ըստ ի րա կան հնա րա վո րութ յան, 

միայն պայ քա րող մարդ կանց ամ բող ջութ յուն է, ո րը հա կադր վում է հենց այդ պի-

սի այլ ամ բող ջութ յան։ Թշ նա մի հաս կա ցութ յու նը են թադ րում է պայ քա րի ի րա-

կան հնա րա վո րութ յուն։ « Բա րե կամ», «թշնա մի» եւ «պայ քար» հաս կա ցութ յուն-

ներն ի րենց ի րա կան ի մաս տը ստա նում են այն բա նի շնոր հիվ, որ վեր ջի նը ու րի շի 

կե ցութ յան էա կան բա ցա ռումն է, մեր ժու մը։ Պա տե րազ մը թշնա մութ յան ծայ րա-

գույն ի րա կա նա ցումն է։ Քա ղա քա կան կե ցութ յու նը ոչ այլ ինչ է, քան ար յու նա-

լի պա տե րազմ, իսկ յու րա քանչ յուր քա ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն ռազ մա կան եւ 

մար տա կան գոր ծո ղութ յուն է3։

Կարլ Շ միդ տի տե սութ յան ա ռա վել կա րե ւոր մա սե րից է «բա ցա ռիկ հան գա-

մանք նե րի» (գեր մա նե րեն՝ Ernstfall) մա սին հա յե ցա կար գը, ո րը ստա նում է քա-

ղա քա կան եւ ի րա վա կան կա տե գո րիա յի կար գա վի ճակ: Ernstfall. սա այն պահն 

է, երբ քա ղա քա կան ո րո շում է կա յաց վում այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ այ լեւս չի 

կա րող կար գա վոր վել սո վո րա կան ի րա վա կան նոր մե րով: « Բա ցա ռիկ հան գա-

մանք նե րի» ո րո շու մը են թադ րում է կա պը տա րա սեռ օր գա նա կան գոր ծոն նե րի` 

ինչ պես ա վան դույ թի, պատ մա կան անց յա լի, մշա կույ թի, այն պես էլ կամ քի ինք-

նա բուխ ար տա հայտ ման, հե րո սա կան հաղ թա հար ման, կրքի խո րը էկ զիս տեն-

ցիալ է ներ գիա նե րի հան կար ծա կի դրսե ւոր ման հետ:

Ճշ մա րիտ լու ծու մը (եւ «ո րո շում» բա ռեզ րը ինք նին ա ռանց քա յին հաս կա ցութ-

յուն է Շ միդ տի ի րա վա կան փի լի սո փա յութ յու նում) ըն դուն վում է հենց ի րա վա-

կան ու սո ցիա լա կան նոր մե րի «խզու մի»` ե´ւ ն րանք, ո րոնք նկա րագ րում են քա-

ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի բնա կա նոն ըն թաց քը, ե´ւ ն րանք, ո րոնք սկսում են 
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գոր ծել «ար տա կարգ դրութ յու նում», «սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան ա ղե տի» 

պայ ման նե րում: Եվ ինք նիշ խա նը նա է, ով ըն դու նում է «ար տա կարգ դրութ յան» 

մա սին ո րո շու մը, օժտ ված է մարդ կանց մահ վան ու կյան քի հար ցը լու ծե լու ի րա-

վուն քով4: Նա գրում է. « Բա ցա ռութ յունն ա վե լի հե տաքր քիր է նոր մալ դեպ քից: 

Նոր մա լը չի ա պա ցու ցում ո չինչ, բա ցա ռութ յունն ա պա ցու ցում է ա մեն ինչ: Նա 

ոչ միայն հաս տա տում է կա նո նը. կա նոնն ին քը գո յութ յուն ու նի բա ցա ռութ յան 

շնոր հիվ5»:

Կարլ Շ միդ տի գա ղա փար նե րը ոչ միայն հիմք հան դի սա ցան Ա դոլֆ Հիտ լե րին 

հայ տա րա րել Ernstfall. նրանք ազ դե ցիկ էին նաեւ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յի նից 

հե տո, հատ կա պես Ֆ րան կո յի եւ Սա լա զա րի ի րա վա գետ նե րի մոտ, հան դի սա-

նում էին հիմք լա տի նա մե րիկ յան բռնա պետ նե րի հա մար` հայ տա րա րե լու «ար-

տա կարգ դրութ յուն» «կո մու նիս տա կան վտան գից» պաշտ պան վե լու հա մար:

Սա կայն Կարլ Շ միդ տը ազ դե ցութ յուն ու նի, ինչ պես ա սել ենք, ոչ միայն ա ջե-

րի, այլ նաեւ ձա խե րի մոտ, ո րոնք մտա հոգ ված են ա պա քա ղա քա կա նաց ման եւ 

քա ղա քա կա նի կորստ յան խնդիր նե րով: Օ րի նակ` Շան թալ Մու ֆի հա յե ցա կար-

գում քա ղա քա կա նը կրկին վե րա դառ նում է «բա րե կամ-թշնա մի» հա կադ րութ յան 

մի ջո ցով: Բայց այդ հա կադ րութ յու նը դա սա կար գա յին պայ քա րը չէ, այլ կապ ված 

է հե տե րո գեն`ան հա մա սեռ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րի եւ «բազ մա կար-

ծութ յան հա կա մար տութ յուն նե րի» հետ: Այն շուռ է տա լիս «հիմք-վեր նա շենք» 

տի պօ րի նա կը եւ նա խա պատ վութ յու նը տա լիս է ոչ թե տնտե սա կան, այլ քա ղա-

քա կան հար ցե րին: Քա ղա քա կան պայ քա րը դի տարկ վում է որ պես լայն ժո ղովր-

դա վա րա կան դա շին քի պայ քար ընդ դեմ պե տութ յան՝ ան կախ տար բեր սո ցիա-

լա կան շեր տե րի տնտե սա կան շա հե րի6:

Այ սօր Հա յաս տա նում եւս տես նում ենք ա պա քա ղա քա կա նաց ման եւ քա ղա-

քա կա նի կորս տի ե րե ւույթ ներ: Դա կա րե լի է ցույց տալ վեր ջին սո ցիա լա կան 

շար ժումն ե րի օ րի նա կով, ո րոնք ի րենց դի տար կում են իբ րեւ ա պա քա ղա քա կան: 

Լ ղոզ վում են հա սա րա կա կան ան տա գո նիզ մի տար րե րը, ին չը նվա զեց նում է ընդ-

դի մութ յան նշա նա կութ յու նը: Քա ղա քա կա նի փո խա րեն օգ տա գործ վում են բա-

րո յա կան բնույ թի ո րա կումն եր:

Մի շել Ֆու կոն եւ բիո քա ղա քա կա նութ յու նը

Բիո քա ղա քա կա նութ յան մյուս հայտ նի տե սա բա նը Մի շել Ֆու կոն է (Michel 

Foucault, 1926-1984 թթ.): Բիո քա ղա քա կա նութ յան մա սին նրա հիմն ա կան աշ-

խա տութ յու նը « Հա սա րա կութ յա նը պետք է պաշտ պա նել» դա սա խո սութ յուն նե րի 
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շարքն է, որ կար դաց վել է Կո լեժ դե Ֆ րան սում՝ 1975-1976 թթ. ու սումն ա կան 

տար վա ըն թաց քում: Բիո քա ղա քա կա նութ յան ծնուն դը նա կա պում է «պե տա-

կան ռա սիզ մի» գա ղա փար նե րի հետ: Ֆու կոն վեր լու ծում է ինք նիշ խա նութ յան 

դա սա կան տե սութ յուն նե րը, ըստ ո րոնց այն սու վե րե նի ի րա վունքն է իր հպա-

տակ նե րի կյան քի վրա: Սա կայն, ըստ Ֆու կո յի, այդ սկզբուն քը ա սի մետ րիկ էր. 

միայն սպա նե լու ի րա վունքն է թույլ տա լիս ի րա կա նաց նել ինք նիշ խան ի րա վուն-

քը՝ տնօ րի նե լու հպա տակ նե րի կյան քը: Այս պի սով, սու վե րեն իշ խա նութ յան էութ-

յու նը կա րե լի է ար տա հայ տել հե տեւ յալ բա նա ձե ւով. «Ս տի պել մա հա նալ կամ 

թող նել ապ րել»7: Իսկ XIX դա րում, Ֆու կո յի կար ծի քով, այս հին ինք նիշ խան ի րա-

վուն քը փո փոխ վել է հե տեւ յալ կերպ. «Ս տի պել ապ րել կամ թող նել մա հա նալ»:

Ար դեն XVII- XVIII դդ. քա ղա քա կան-ի րա վա կան տե սութ յուն նե րում կյան քը 

դառ նում է քա ղա քա կան բա նա վե ճի ա ռար կա: Սա կայն ա վե լի կա րե ւոր են ոչ թե 

տե սա կան բա նա վե ճե րը, այլ կոնկ րետ պրակ տի կա նե րը: Այս տեղ «մենք ծա նոթ 

շրջա նա կում ենք. մաս նա վո րա պես, որ XVII եւ XVIII դա րե րում ա ռա ջա նում են 

իշ խա նութ յան նոր տեխ նի կա ներ, ո րոնք հիմն ա կա նում կողմն ո րոշ ված էին մարմ-

նի, ան հա տա կան մարմն ի վրա»8:

Մ. Ֆու կոն իր «Հս կել եւ պատ ժել» (1975թ.) աշ խա տութ յան « Կար գա պա հութ-

յուն» բաժ նում թվար կում է այն նոր գոր ծիք նե րը, ո րոնց մի ջո ցով իշ խա նութ յու նը 

ոչ թե ճնշում է, այլ ա վե լի շուտ «ար տադ րում» ան հատ նե րին: Այդ գոր ծիք նե րը 

նե րա ռում են` ա/ ա ռան ձին մար մին նե րի բաշ խու մը տա րա ծութ յան մեջ (այս պես 

կոչ ված` «կար գա պա հա կան միան մա նութ յան» վայ րե րում՝ զո րա նոց նե րում, քո-

լեջ նե րում, գոր ծա րան նե րում, աշ խա տան քա յին տնե րում, բան տե րում); բ/ վար-

ժան քը եւ խստա վար ժան քը, ո րոնք միա ժա մա նակ պետք է մե ծաց նեին մարմն ի 

տնտե սա կան օգ տա կա րութ յունն ու նրա քա ղա քա կան «հնա զան դութ յու նը», շա-

րու նա կա կան հսկո ղութ յու նը («պա նօպ տի կու մի» սկզբուն քը); գ/ քննութ յան հա-

մա կար գը, ո րը թույլ է տա լիս դա սա կար գել ան հատ նե րին ու տե ղադ րել նրանց 

տար բեր աս տի ճա նա կար գութ յան մա կար դակ նե րով, եւ այլն9:

Սա կայն իր դա սա խո սութ յան մեջ Մ. Ֆու կոն նշում է, որ XVIII դա րի վեր ջում 

եւ XIX-ի սկզբին այս կար գա պա հա կան տեխ նի կա նե րը լրաց վում են բիո քա ղա-

քա կան տեխ նո լո գիա նե րով: Ի տար բե րութ յուն ան հա տա կա նաց ման կար գա պա-

հա կան իշ խա նութ յան, բիո քա ղա քա կա նութ յու նը գործ ու նի բնակ չութ յան հետ` 

մարդ կա յին զանգ ված նե րի, ո րոնք են թա կա են կյան քի ընդ հա նուր գոր ծըն թաց-

նե րին. ծնունդ, մահ, վե րար տադ րութ յուն, հի վան դութ յուն եւ այլն10:

Բիո քա ղա քա կա նութ յունն իր պատ մութ յան ա ռա ջին շրջա նում ու ներ կի րառ-

ման չորս ո լորտ.
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1) Վե րար տադ րութ յան խնդի րը՝ ծնե լիութ յու նը, մա հա ցութ յու նը, կյան քի 

սպաս վող տե ւո ղութ յու նը, դառ նում են բիո քա ղա քա կան գի տե լիք նե րի եւ վե-

րահս կո ղութ յան օբ յեկտ ներ:

2) Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը` հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը, բժշկա-

կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը, բժշկա կան գի տե լիք նե րի «նոր մա լա-

ցու մը»:

3) Ծե րութ յան խնդի րը, դժբախտ պա տա հար նե րը, ակ տիվ զբաղ վա ծութ յան 

կո րուս տը՝ այն, ին չը դառ նում է ա պա հո վագ րութ յան խնդիր, փո խա րի նե ցին բա-

րե գոր ծութ յան նախ կին ձե ւե րին:

4) Բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րը՝ ճա հիճ նե րի եւ նրանց հետ կապ ված 

հա մա ճա րակ նե րի, քա ղա քա յին կո յու ղու, գե րեզ մա նոց նե րի եւ հա ման ման այլ 

խնդիր ներ:

Այն ձե ւա վո րում է քա ղա քա կա նութ յան նոր դե րա կա տար բնակ չութ յու նը եւ 

բա ցա հայ տում նոր բնույ թի ե րե ւույթ ներ11: Այ սօր այս ցու ցա կը զգա լիո րեն ըն-

դար ձակ ված է` հատ կա պես կապ ված կեն սա բա նութ յան եւ բժշկութ յան զար գաց-

ման հետ:

Սա կայն ե թե իշ խա նութ յան գոր ծա ռույ թը դառ նում է բնակ չութ յան կյան քի 

հան դեպ հո գա տա րութ յու նը, ա պա ինչ պե՞ս է այն շա րու նա կում ի րա կա նաց նել 

սպա նե լու իր ի րա վուն քը: Այս պա րա դոք սը հատ կա պես նկա տե լի է XX դա րում, 

երբ բիոիշ խա նութ յան ընդ լայ նումն ու ղեկց վում էր եր կու հա մաշ խար հա յին պա-

տե րազմն ե րի, ջար դե րի, մահ վան ճամ բար նե րի եւ զանգ վա ծա յին էթ նիկ զտում-

նե րի տա րած մամբ: Մ. Ֆու կո յի տե սանկ յու նից` «պե տա կան ռա սիզմն» է, որ թույլ 

տվեց զու գոր դել պահ պա նութ յան եւ սպա նութ յան մե խա նիզմն ե րը: Այդ պի սի 

«պե տա կան   ռա սիզ մի» գոր ծա ռույ թը բաղ կա ցած էր հե տեւ յա լից. ա ռա ջին՝ «կեն-

սա բա նա կան ամ բող ջութ յան» են թախմ բե րի մաս նա տու մը ռա սա նե րի, երկ րորդ՝ 

այն սկզբուն քի հաս տա տու մը, որ «ե թե դու ու զում ես ապ րել, անհ րա ժեշտ է, որ 

մեկ ու րի շը մեռ նի»:

Ֆու կոն ցույց է տա լիս, որ սկսում է գոր ծել պա տե րազ մի հին թե զը. «որ քան [...] 

ա վե լի շատ ստո րա դաս ցե ղա տե սակ ներ կվե րա նան, որ քան ա վե լի շատ ան նոր-

մալ ան հատ ներ կոչն չաց վեն, այն քան քիչ այ լա սեր ված ներ կլի նեն ցե ղի մեջ, այն-

քան ա վե լի շատ ես` որ պես ցե ղի ներ կա յա ցու ցիչ, կհա րա տե ւեմ, ու ժեղ կլի նեմ, 

զվարթ եւ կբազ մա նամ»12:
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Ջոր ջիո Ա գամ բե նը եւ Homo sacer-ը

Ջոր ջիո Ա գամ բե նի (1942 թ.) բիո քա ղա քա կան տե սութ յու նը ձե ւա վոր վել է 

Վալ տեր Բեն յա մի նի եւ Մար տին Հայ դե գե րի ազ դե ցութ յամբ: Ա գամ բե նը ե ղել է 

Վ. Բեն յա մի նի ի տա լա կան հրա տա րա կութ յան խմբա գի րը: Ն րան հիաց նում են 

այդ հե ղի նա կի ա ֆո րիս տիկ ո ճը, մի ջա ռար կա յա կան լայն ընդգր կու մը, եւ այն 

փո խադ րել է իր աշ խա տանք նե րի մեջ: Ա գամ բե նի վրա Մ. Հայ դե գե րի ազ դե-

ցութ յունն ա վե լի ան մի ջա կան է. նա ե ղել է նրա հետ պա տե րազմ յան սե մի նար-

նե րի մաս նա կի ցը: Մ. Հայ դե գե րից է ծա գում Ջ.Ա գամ բե նը հա վակ նոտ նա խա գի-

ծը՝ գրել Ա րեւ մուտ քի հա մընդգր կուն պատ մութ յու նը՝ հաս կա նա լու հա մար մեր 

ար դիա կա նութ յու նը: Եր կու սից նա վերց րել է բա նա սի րա կան ման րա մաս նե րի 

նկատ մամբ բծախնդ րութ յու նը եւ իր հա յե ցա կար գա յին վե րա ցա կա նութ յու նը:

Հատ կա պես Ջ.Ա գամ բե նի հա մար էա կան է ե ղել Վալ տեր Բեն յա մի նի «Բռ նութ-

յան քննա դատւթ յան մա սին» աշ խա տութ յու նը, ո րին նա ման րա մասն անդ րա-

դառ նում է «Homo sacer. Ար տա կարգ դրութ յուն» գրքում13: Հենց Վալ տեր Բեն յա-

մի նից է նա վերց րել «մերկ կյան քի» իր կոն ցեպ տը:

Ջոր ջիո Ա գամ բե նի բիո քա ղա քա կան տե սութ յու նը ինչ-որ տեղ շա րու նա կում է 

Կարլ Շ միդ տի սու վե րե նի եւ ար տա կարգ դրութ յան մա սին տե սութ յու նը, ինչ-որ տեղ 

էլ Մի շել Ֆու կո յի բիո քա ղա քա կա նութ յան տե սութ յան շա րու նա կութ յունն է հան դի-

սա նում: Նա նշում է, որ հույ նե րը կյան քի հա մար ու նեին եր կու բառ՝ zoe, փաս տա-

կան կյանք ընդ հա նուր կեն դա նի ա րա րած նե րի հա մար, եւ bios, որ մատ նան շում 

էր մար դու կամ խմբի ճշմա րիտ կեն սա ձե ւը: Ա ռա ջի նը բա ցառ ված է քա ղա քա կան 

կյան քից, իսկ երկ րոր դը՝ նե րառ ված14: Zoe-ն մերկ կյանքն է, ո րը, ըստ Ֆու կո յի, միայն 

մո դեռ նի ժա մա նակ է նե րառ վում քա ղա քա կա նի մեջ, ըստ Ա գամ բե նի՝ «բիո քա ղա-

քա կա նութ յու նը նույն քան հին է, որ քան սու վե րե նի բա ցառ ման ի րադ րութ յու նը»15:

Սու վե րե նի տե սութ յան մեջ նա հե տե ւում է Կարլ Շ միդ տին, ո րը վե րա ձե ւա կեր-

պում է. «Օ րեն քը գտնվում է ինքն ի րե նից դուրս կամ. «ես՝ սու վե րենս, գտնվե լով 

օ րեն քից դուրս, հայ տա րա րում եմ. օ րեն քից դուրս ո չինչ չկա»16: Օ րեն քը ար տա-

քի նի հետ հաս տա տում է հա տուկ հա րա բե րութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է ան վա նել 

նե րա ռող բա ցա ռութ յուն ներ:

Իբ րեւ այդ պի սի նե րա ռող բա ցա ռութ յան խորհր դա նիշ, ինչ պի սին է «մերկ 

կյան քը», Ա գամ բենն ընտ րում է հռո մեա կան հին ի րա վուն քի Homo sacer-ի տի-

պա րը: Homo sacer-ը մի մարդ է, ով չի կա րող զո հա բեր վել, սա կայն ո րի սպա-

նութ յու նը նաեւ հան ցա գոր ծութ յուն չէ: Այ սինքն՝ Homo sacer-ը՝ բա ցառ ված լի-

նե լով մարդ կա յին օ րենք նե րի ո լոր տից, բա ցառ ված է նաեւ զո հա բե րութ յան կրո-
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նա կան ո լոր տից». նա վե րած վել է «մերկ կյան քի» եւ ընդգրկ ված է հա մայն քում 

սոսկ որ պես մե կը, ով կա րող է ան պա տիժ սպան վել: Ըստ Ա գամ բե նի, սու վե րե նի 

հա մար ա մեն մարդ Homo sacer է, ո րի հա մար բո լոր մար դիկ ինք նիշ խան են17: 

Բայց ե թե «մերկ կյան քը» ան տիկ շրջա նում լի նե լով zoé, հստակ տար բեր վում էր 

«քա ղա քա կան կյան քից» (bios), ա պա այժմ այն պատ կա նում է պե տութ յան բուն 

կա ռուց ված քին եւ հան դի սա նում նրա լե գի տի մութ յան ու ինք նիշ խա նութ յան հո-

ղե ղեն հիմ քը18: Դա ակն հայտ է դառ նում Մար դու եւ Քա ղա քա ցու 1789թ. հռչա-

կագ րից, երբ մար դը ծնվե լով, ան հե տա նում է՝ տե ղը զի ջե լով քա ղա քա ցուն19:

Բայց շնոր հե լով քա ղա քա ցիութ յուն, պե տութ յու նը սու վե րեն ի րա վունք է ձեռք 

բե րում նաեւ զրկե լու դրա նից ու կրկին վե րա դարձ նե լու «մերկ կյան քի»՝ Homo 

sacer-ի վի ճա կին: Հա վա նա բար՝ ա մե նա հայտ նի պրակ տի կան նա ցիս տա կան 

հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներն են, բայց կու զե նա յի ու շադ րութ յուն դարձ-

նեիք «մերկ կյան քի» մեկ այլ օ րի նա կի՝ փախս տա կա նի կեր պա րին:

Ինչ պես գրում է Ջոր ջիո Ա գամ բե նը. «Ե թե փախս տա կան նե րը (ո րոնց թվա քա-

նա կը մեր դա րում եր բեք չի նվա զել եւ այժմ կազ մում է աշ խար հի բնակ չութ յան 

զգա լի մա սը) ազ գա յին պե տութ յան ի րա վա գի տակ ցութ յան մեջ այդ քան ուժ գին 

տագ նապ են հա րու ցում, ա պա ա ռա ջին հեր թին՝ այն պատ ճա ռով, որ խախ տե լով 

հա ջոր դայ նութ յու նը, որ կա պում է մար դուն ու քա ղա քա ցուն, ծննդյան փաստն 

ու ազ գութ յու նը, փախս տա կան նե րը մեր կաց րին այն պատ րան քը, որն ըն կած է 

ժա մա նա կա կից սու վե րե նութ յան հիմ քում»: Փախս տա կա նի էութ յու նը, ըստ Ջ.Ա -

գամ բե նի, «մերկ կյանքն» է20:

Մոտ մեկ մի լիոն հայ սպան վեց, իսկ 700 հա զա րը դար ձավ փախս տա կան, 

քան զի Թուր քիան հրա ժար վեց ետ ըն դու նել իր քա ղա քա ցի նե րին: Դե նա տու րա-

լի զա ցիան՝ քա ղա քա ցիութ յու նից զրկու մը, բնու թագ րա կան էր ոչ միայն ավ տո րի-

տար Թուր քիա յին կամ ազ գայ նա կան Գեր մա նիա յին, այ լեւ Եվ րո պա յի մի շարք 

ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յուն նե րի: Ե թե Ազ գե րի լի գա յում փախս տա կան նե-

րի խնդրով զբաղ վում էր Նան սեն յան անձ նագ րա յին բյու րոն (1922), ա պա այժմ՝ 

Փախս տա կան նե րի գոր ծե րով բարձ րա գույն հանձ նա կա տա րը (1951) ՄԱԿ-ում, 

ո րի գոր ծու նեութ յու նը չի կա րող կրել քա ղա քա կան բնույթ, այլ միայն հու մա նի-

տար եւ սո ցիա լա կան: Ջ.Ա գամ բե նը շա րու նա կում է. «Չ նա յած մար դու ա նօ տա-

րե լի ի րա վունք նե րը պահ պա նե լու մա սին հան դի սա վոր կո չե րին, [այդ կազ մա-

կեր պութ յուն նե րը] բա ցար ձա կա պես ա նըն դու նակ են ոչ միայն լու ծել խնդի րը, 

այ լեւ նույ նիսկ փոք րի շա տե հա մար ժեք մո տե նալ դրան»21:

Փոր ձենք դի տար կել մեկ այլ կեր պար՝ հայ կամ տա ջիկ աշ խա տան քա յին միգ-

րան տին: Ն րանք ձե ւա կա նո րեն ու նեն քա ղա քա ցիութ յուն, սա կայն այդ քա ղա քա-



86

ՎԱՐ ԴԱՆ  ՋԱ ԼՈ ՅԱՆ

ցիութ յու նը շնոր հած երկր նե րը խիստ դժկա մութ յամբ են պաշտ պա նում նրանց 

ի րա վունք նե րը: Որ նրանք «մերկ կյանք» կամ Homo sacer են, լավ են հաս կա նում 

ռուս սափ րագ լուխ նե րից մին չեւ ֆուտ բո լա յին երկր պա գու նե րը, այս տե ղից էլ՝ 

ան պա տիժ սպա նութ յան ի րա վուն քի զգա ցու մը: Ըստ էութ յան, այ սօր ի րեն Homo 

sacer է զգում աշ խար հի բնակ չութ յան մեծ մա սը:

Մ յուս խնդի րը, որ իր աշ խա տութ յուն նե րում զար գաց նում է Ջ.Ա գամ բե նը, դա 

«ար տա կարգ դրութ յան» եւ սու վե րե նի հա րա բե րութ յան խնդիրն է: Ի դեպ, «ար-

տա կարգ դրութ յու նը» ի րա վա կան նորմ է դար ձել ոչ վա ղուց, ֆրան սիա կան Մեծ 

հե ղա փո խութ յան ժա մա նակ:

«Homo sacer. Ար տա կարգ դրութ յուն» գրքում22 Ա գամ բենն անդ րա դառ նում 

է «ար տա կարգ դրութ յան» ի րա վա կան նոր մի պատ մութ յա նը՝ հին հռո մեա կան 

ի րա վուն քից մին չեւ հի մա: Սա կայն իր տե սա կան կա ռուց ված քի հա մար նա ընտ-

րում է Կարլ Շ միդ տի եւ Վալ տեր Բեն յա մի նի եր բեմն ան թա քույց, եր բեմն քո ղարկ-

ված բա նա վե ճը բռնութ յան եւ «ար տա կարգ դրութ յան» շուրջ (Գ լուխ 4, Հս կա յա-

բա նութ յուն դա տար կութ յան շուրջ): Նա հա կադ րում է Բեն յա մի նի «ար տա կարգ 

դրութ յան» բա ցա սա կան ըն կա լու մը Կարլ Շ միդ տի դրա կան ըն կալ մա նը:

Ե թե Շ միդ տի հա մար «ար տա կարգ դրութ յու նը» քա ղա քա կան հրաշ քի պես մի 

բան է, ո րը փրկում է պե տութ յու նը, ա պա Բեն յա մինն այն ի րա վա կան ա ղետ է հա-

մա րում: Ե թե Շ միդ տը «ար տա կարգ դրութ յան» նոր մը հա մա րում է անհ րա ժեշտ, 

քան զի այն թույլ է տա լիս դուրս գալ ի րա վուն քի սահ ման նե րից ու հա րա բեր վել 

փաս տա կա նի հետ, ա պա Բեն յա մի նի հա մար «ար տա կարգ դրութ յունն» ա նո րո-

շութ յան գո տի է ի րա վա կա նի եւ հա կաի րա վա կա նի`բռնութ յան մի ջեւ: Իր « Պատ-

մութ յան հաս կա ցութ յան մա սին» աշ խա տութ յան VIII կե տում Բեն յա մի նը գրում է. 

«Ճնշ ված նե րի ա վան դույ թը մեզ սո վո րեց նում է, որ «ար տա կարգ դրութ յու նը» ոչ 

թե բա ցա ռութ յուն է, այլ կա նոն: Մեզ հար կա վոր է մշա կել պատ մութ յան այն պի սի 

հաս կա ցութ յուն, ո րը հա մա պա տաս խա նում է դրան: Այդ դեպ քում միան գա մայն 

պարզ կդառ նա, որ մեր խնդիրն իս կա պես ար տա կարգ ի րա վի ճակ ստեղ ծելն է, 

դրա նով իսկ ֆա շիզ մի դեմ պայ քա րում մեր դիր քերն ամ րապն դե լը»:

Բայց ե թե սու վե րենն այ սօր «ար տա կարգ դրութ յուն» հաս տա տողն է, ո՞վ է ու-

րեմն այդ սու վե րե նը, ե թե ապ րում ենք ինք նիշ խա նութ յան սահ մա նա փակ ման 

պայ ման նե րում: Ա գամ բե նը պնդում է, որ այ սօր այդ սու վե րե նը ոս տի կա նութ յունն 

է. «Ե թե սու վե րե նը փաս տո րեն նա է, ով հայ տա րա րե լով «ար տա կարգ դրութ յու-

նը» եւ կանգ նեց նե լով օ րեն քի գոր ծո ղութ յու նը, խորհր դան շում է ի րա վուն քի ու 

բռնութ յան ան զա նա զա նե լի կե տը, ու րեմն ոս տի կա նութ յու նը գոր ծում է մի ի րա-

վի ճա կում, ո րը հա մա պա տաս խան է «ար տա կարգ դրութ յա նը»: Հա սա րա կա կան 
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կար գի անվ տան գութ յան խնդի րը, ո րի պա տաս խա նը պետք է ա մեն մի ա ռան ձին 

վերց րած դեպ քում տա ոս տի կա նութ յու նը, ձե ւա վո րում է ի րա վուն քի եւ բռնութ-

յան մի ջեւ ե ղած տար բե րութ յան գո տին, ո րը լիո վին հա մա չափ է սու վե րե նութ յա-

նը»23:

Հա յաս տա նում ոս տի կա նա կան «սու վե րե նութ յունն» ա վե լի ակն բախ է, քան-

զի խորհր դա րա նա կան ժո ղովր դա վա րութ յու նը տա պալ վել է, իսկ բնակ չութ յու նը 
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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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Հայաստան-2016, առաջին եռամսյակ.
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3 հուն վա րի
Ե րե ւա նի Կենտ րոն եւ Նորք Մա րաշ դա տա րա նի ո րոշ մամբ այ սօր « Նոր Հա յաս-

տան» փրկութ յան ճա կա տի ակ տի վիստ Գե ւորգ Սա ֆար յա նի նկատ մամբ խա-

փան ման մի ջոց է ընտր վել կա լան քը: Այս մա սին լրատ վա մի ջոց նե րին հայտ նել է 

« Հիմ նա դիր խորհր դա րա նի» ան դամ Վա րու ժան Ա վե տիս յա նը: Դա տա կան նիս-

տի ըն թաց քում « Նոր Հա յաս տան»-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը բո ղո քի ակ ցիա են ի րա-

կա նաց րել ի պաշտ պա նութ յուն Գե ւորգ Սա ֆար յա նի: Ն րանք հա մա րում են, որ 

դա տա րա նի ո րո շումն ա նօ րի նա կան է: Ցու ցա րար նե րի մի մա սը Ա զա տութ յան 

հրա պա րա կում կշա րու նա կի շուր ջօր յա հեր թա պա հութ յու նը:

5 հուն վա րի
Այ սօր, ժա մը 19-ի սահ ման նե րում, մի ջին տա րի քի եր կու ամ րա կազմ տղա մար-

դիկ դա րա նա կա լել եւ ծե ծել են « Նոր Հա յաս տան»-ի ա ջա կից, ռու սաս տա նաբ-

նակ Ս յու զի Գե ւորգ յա նին՝ պատ ճա ռե լով մարմն ա կան վնաս վածք ներ։ Ե րի տա-

սարդ աղջ կա վրա հար ձակ վող նե րը հե ռա ցել են միայն այն ժա մա նակ, երբ նրա 

օգ նութ յան կան չե րին ար ձա գան քած մար դիկ սկսել են մո տե նալ:

9 հուն վա րի
Պաշտ պա նութ յան բա նա կի օ պե րա տիվ տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ հուն վա րի 3-ից 

9-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ղա րա բաղ-ադր բե ջա նա կան հա կա մարտ 

զոր քե րի շփման գծում հա կա ռա կոր դի կող մից տար բեր տրա մա չա փի հրաձ գա-

յին զի նա տե սակ նե րից, հայ դիր քա պահ նե րի ուղ ղութ յամբ ար ձակ վել է ա վե լի 

քան 4000 կրա կոց: ՊԲ ա ռա ջա պահ զո րա մա սե րը հիմ նա կա նում ձեռն պահ են 

մնա ցել հա կա ռա կոր դի սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րին պա տաս խա նե լուց եւ շա-

րու նա կել վստա հո րեն ի րա կա նաց նել մար տա կան հեր թա պա հութ յու նը:

10 հուն վա րի
 « Նոր Հա յաս տան» փրկութ յան ճա կա տի ընդ դի մութ յան միաս նա կան շտաբն 

այ սօր հայ տա րա րութ յուն է տա րա ծել, ո րում դա տա պար տում է ՀՀ քա ղա քա-

ցի, մար դու ի րա վունք նե րի հա սա րա կա կան պաշտ պան Վարդ գես Գաս պա րիի 
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նկատ մամբ պար բե րա բար ի րա կա նաց վող բռնութ յուն նե րը, հա լա ծանք ներն ու 

մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը նսե մաց նող վե րա բեր մուն քը, «ին չը նպա-

տակ ու նի ա մեն կերպ ճնշել հե տե ւո ղա կան պայ քա րի բո լոր դրսե ւո րում նե րը եւ 

ձե ւա վո րել պայ քա րի ան հու սա լիութ յան ու դա տա պարտ վա ծութ յան մթնո լորտ»:

11 հուն վա րի
Այ սօր վա դրութ յամբ Հա յաս տա նում H1N1 գրի պի (հայտ նի է նաեւ որ պես խո զի 

գրիպ) 170 հաս տատ ված դեպք կա: Հի վանդ նե րի 4 տո կո սը ծանր վի ճա կում է 

եւ գտնվում է վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք նե րում: 2015-ի վեր ջին եւ 2016-

ի սկզբին գրանց վել է նաեւ H1N1 գրի պից մա հա ցութ յան 6 դեպք: Այդ մա սին 

լրագ րող նե րին հայտ նել է Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի տե ղա-

կալ Վա հան Պո ղոս յա նը:

11 հուն վա րի
Հա յաս տա նում ՌԴ ռազ մա հե նա կե տի սպա ռա զին ման նպա տա կով բեր վել են 

ռու սա կան ար տադ րութ յան ա նօ դա չու թռչող սար քե րի « Տա խիոն» հա մա լիր ներ: 

Ամս վա ըն թաց քում փոր ձա ռու մաս նա գետ ներն անձ նա կազ մին կսո վո րեց նեն աշ-

խա տել այդ նոր սար քե րով, ո րոնք կա րող են կի րառ վել ցե րե կը եւ գի շե րը՝ մին չեւ 

40 կմ հե ռա վո րութ յան վրա, եւ նույ նիսկ ան բա րեն պաստ ե ղա նա կա յին պայ ման-

նե րում

հե տա խու զութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

12 հուն վա րի
ՀՀ նախ կին վար չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 

հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա դիր մարմն ի նա խա գահ նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ 

ա զատ վել է ԱՄՆ-ում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ եւ լիա զոր 

դես պա նի պաշ տո նից: Նույն օ րը հրա ժա րա կա նի դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ մար-

դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան Կա րեն Անդ րեաս յա նը:

13 հուն վա րի
Ե րե ւա նի Սար յա նի պու րա կից այ սօր կա յա ցավ « Նոր Հա յաս տան»-ի ձեռ նար-

կած տո նա ծա ռե րի եր թը դե պի Ա զա տութ յան հրա պա րակ: Եր թի մաս նա կից ներն 

ի րենց բո ղոքն են հայտ նում դեկ տեմ բե րի 31-ի լույս հուն վա րի 1-ի գի շե րը ոս տի-

կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ, ո րոնք շարժ ման ան դամ նե րին թույլ չէին տվել 

տո նա ծա ռե րով շրջել Ա զա տութ յան հրա պա րա կում:
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16 հուն վա րի
Ե րե ւա նի Կենտ րոն եւ Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-

սութ յան դա տա րա նը ո րո շում է ըն դու նել ԱԱԾ-ի կող մից վնա սա զերծ ված զին-

ված խմբի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու մեջ մե ղադր վող « Հայ րե նիք եւ պա տիվ» կու-

սակ ցութ յան նա խա գահ Գառ նիկ Մար գար յա նին կա լա նա վո րե լու մա սին:

18 հուն վա րի
Բր յու սե լում մեկ նար կել է ԵՄ- Հա յաս տան հա մա գոր ծակ ցութ յան խորհր դի 16-

րդ նիս տը, ո րին մաս նակ ցում է ՀՀ արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան դա նը։ 

Նիս տի օ րա կար գում են՝ Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան եւ եվ րո պա կան հա րե ւա-

նութ յան քա ղա քա կա նութ յան շրջա նա կում Հա յաս տան-Եվ րա միութ յուն հա րա բե-

րութ յուն նե րը, ԵՄ- Հա յաս տան ա պա գա հա րա բե րութ յուն նե րի ի րա վա կան նոր 

հի մունք նե րը, մուտ քի ար տո նագ րի պար զեց ման, տնտե սա կան ու ա ռեւտ րա յին 

հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ինչ պես նաեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան 

կար գա վոր մա նը, տա րա ծաշր ջա նա յին խնդիր նե րին, մա մու լի ա զա տութ յա նը, 

մար դու ի րա վունք նե րին, օ րեն քի գե րա կա յութ յա նը, ժո ղովր դա վա րութ յա նը, քա-

ղա քա կան երկ խո սութ յանն ու բա րե փո խում նե րին առնչ վող հար ցեր:

21 հուն վա րի
« Նո յեմ բե րի 5»-ի գոր ծով 6 տար վա ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված Շանթ 

Հա րութ յուն յանն այ սօր հա ցա դուլ է հայ տա րա րել՝ ի պաշտ պա նութ յուն քաղ բան-

տարկ յալ Հայկ Կ յու րեղ յա նի պա հանջ նե րի, ով 7 օր է, ինչ գտնվում է հա ցա դու լի 

եւ 4 օր՝ ջրա դու լի մեջ:

21 հուն վա րի
Հան րա պե տութ յան դպրոց նե րում ձմե ռա յին ար ձա կուրդ նե րով ընդ միջ ված դա-

սե րը, որ սուր շնչա ռա կան վա րակ նե րի տա րած վա ծութ յան պատ ճա ռով եր կու 

ան գամ հե տաձգ վել էին, կվերսկս վեն փետր վա րի 1-ից:

22 հուն վա րի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա վոր մամբ զբաղ վող ԵԱՀԿ 

Մինս կի խում բը կոչ է ա րել Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո-

ղո վին (ԵԽԽՎ) չձեռ նար կել քայ լեր, ո րոնք կբար դաց նեն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 

հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման շուրջ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը։ 

« Մենք հաս կա նում ենք, որ ԵԽԽՎ-ն կա րող է մոտ ա պա գա յում հա կա մար տութ-



92

Հայաստան2016, առաջին եռամսյակ. փաստեր, իրադարձություններ

յան վե րա բեր յալ բա նա ձե ւեր քննար կել եւ հի շեց նում ենք, որ Մինս կի խում բը 

շա րու նա կում է մնալ բա նակ ցութ յուն նե րի հա մար միակ ըն դուն ված ձե ւա չա փը»,- 

աս ված է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հայ տա րա րութ յան մեջ:

24 հուն վա րի
Ա ռա ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յա նը, ո րը ԱՄՆ Գ լեն դեյլ քա ղա քում են-

թարկ վել էր ա ղի քա յին քաղց կե ղի վի րա հա տութ յան, այ սօր դուրս է գրվել հի վան-

դա նո ցից եւ այժմ ա պա քի նու մը շա րու նա կում է ազ գա կան նե րի տա նը:

26 հուն վա րի
ԵԽԽՎ-ում կա յա ցավ բոս նիա ցի պատ գա մա վոր Մի լի ցա Մար կո վի չի «Ադր բե-

ջա նի սահ մա նա մերձ շրջան նե րի բնա կիչ նե րը մի տում նա վոր զրկված են ջրից» 

թե մա յով հա կա հայ կա կան զե կույ ցի քվեար կութ յու նը։ Ձայ նե րի 98 կողմ, 71 դեմ 

եւ 40 ձեռն պահ արդ յուն քով բա նա ձե ւի նա խա գիծն ըն դուն վել է։ Ա վե լի վաղ 

ԵԽԽՎ-ն ք վեար կութ յամբ մեր ժել էր մյուս հա կա հայ կա կան նա խա ձեռ նութ յան` 

բրի տա նա ցի պատ գա մա վոր Ռո բերտ Ո ւոլ թե րի հե ղի նա կած «Բռ նութ յան ա ճը 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում եւ Ադր բե ջա նի այլ գրավ յալ տա րածք նե րում» թե մա յով 

բա նա ձե ւի նա խա գի ծը։

27 հուն վա րի
«Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ» մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր-

պութ յան կազ մած հեր թա կան՝ « Կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման ին դեք սում» Հա յաս տա-

նը 168 երկր նե րի շար քում զբա ղեց րել է 95-րդ տե ղը։ Այս մա սին այ սօր լրագ րող-

նե րի հետ հան դիպ մանն ա սել է «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ» հա կա կո ռուպ-

ցիոն կենտ րո նի ղե կա վար Վա րու ժան Հոկ տան յա նը:

28 հուն վա րի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խա գահ Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը հուն-

վա րի 28-ին ե լույթ է ու նե ցել Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան քա ղա-

քա կան հա մա ժո ղո վում՝ անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նի կեղծ ված հան րաք վեին, 

քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րի խնդրին ու երկ րի հա կա ժո ղովր դա վա րա կան 

ի րադ րութ յա նը, ԼՂՀ օ րի նա կան ինք նիշ խա նութ յանն ու տա րած քա յին ամ բող ջա-

կա նութ յա նը եւ մի շարք այլ օ րախն դիր թե մա նե րի:
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29 հուն վա րի
ՀՀ դա տա խա զութ յու նում ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբի կող մից այ սօր վա 

դրութ յամբ ու սում նա սիր վել է 528 տար բեր բնույ թի տե ղե կատ վութ յուն (ԶԼՄ-նե-

րի ու ՀԿ-նե րի հրա պա րա կում ներ, ինչ պես նաեւ քա ղա քա ցի նե րի ա հա զան գեր եւ 

գրա վոր դի մում ներ): 60 դեպ քով հա րուց վել է քրեա կան գործ:

1 փետր վա րի
« Նոր Հա յաս տան»-ի մի խումբ ե րի տա սարդ ներ այ սօր հա վաք վել են ՀՀ գլխա-

վոր դա տա խա զութ յան շեն քի առ ջեւ՝ պա հան ջե լով ա զատ ար ձա կել « Հիմ նա դիր 

խորհր դա րա նի» կա լա նա վոր ված ան դամ Գե ւորգ Սա ֆար յա նին:

2 փետր վա րի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հուն վա-

րի 30-ից փետր վա րի 2-ը գտնվել է Ֆ րան սիա յի մայ րա քա ղա քում, որ տեղ հան-

դես է ե կել դա սա խո սութ յուն նե րով եւ մի շարք հան դի պում ներ ու նե ցել հան րա-

յին կար ծի քի ա ռա ջա տար նե րի ու մեր հայ րե նա կից նե րի հետ: Իր ե լույթ նե րում, 

հար ցազ րույց նե րում Հով հան նիս յանն անդ րա դար ձել է Հա յաս տա նի ներ քին ար-

տա կարգ դրութ յա նը եւ վե րա հաս ժո ղովր դագ րա կան ճգնա ժա մին, ար ժա նա-

պատ վութ յամբ լիա զոր ված քա ղա քա ցի նե րի ու ա ռանց քաղ բան տարկ յալ նե րի 

ի րա վա կան Հայ րե նիք կա ռու ցե լու մար տահ րա վեր նե րին եւ ըն թա ցիկ տա րում 

ի րա կան նոր Հան րա պե տութ յուն կեր տե լու հրա մա յա կա նին:

11 փետր վա րի
ԱՄՆ-ն  ակն կա լում է, որ Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը կգոր ծի իր հրա պա րա-

կա յին հայ տա րա րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան՝ կա տա րե լով ա զատ եւ ար-

դար ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման իր պար տա վո րութ յուն նե րը։ Այս մա սին այ սօր 

Facebook-ում առ ցանց ճե պազ րույ ցի ժա մա նակ ա սել է Հա յաս տա նում ԱՄՆ դես-

պան Ռի չարդ Միլ սը։ «ԱՄՆ դես պա նա տու նը խո րա պես մտա հոգ ված է ընտ րա կեղ-

ծիք նե րի մա սին ար ժա նա հա վատ պնդում նե րի կա պակ ցութ յամբ։ Մենք Հա յաս տա-

նի ղե կա վա րութ յա նը կոչ ենք ա րել դա տա կան կար գով ամ բող ջո վին ու սում նա սի-

րել հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մա սին հա մո զիչ ա պա ցույց նե րը»,- ա սել է դես պա նը։

12 փետր վա րի
Սերժ Սարգս յանն այ սօր ե րե կո յան Նա խա գա հի նստա վայ րում հյու րըն կա լել է 

օ րենս դիր, գոր ծա դիր եւ դա տա կան իշ խա նութ յուն նե րի, տա րած քա յին կա ռա-
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վար ման եւ ՏԻՄ ղե կա վար կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Հան րա պե տութ յան նա-

խա գա հը հան դես է ե կել հա յե ցա կար գա յին ե լույ թով՝ Սահ մա նադ րութ յան փո փո-

խութ յուն նե րի կեն սա գործ ման վե րա բեր յալ:

12 փետր վա րի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա մա նագ րով 34-ամ յա Գեոր գի Կու տո յանն այ-

սօր նշա նակ վել է Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան տնօ րեն՝ ա զատ վե-

լով գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի պաշ տո նից: ԱԱԾ ար դեն նախ կին տնօ րեն 

Գո րիկ Հա կոբ յա նը ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով նշա նակ վել է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի խորհր դա կան:

14 փետր վա րի
Հայ Ե կե ղե ցին այ սօր նշում է Ար տաքս ման Կի րա կին: Մեծ Պահ քի երկ րոդ կի-

րա կին կոչ վում է նաեւ Ար տաքս ման: Օր վա խորհր դի եւ ան վան մա սին Աստ վա-

ծա շունչ մատ յա նի Ծնն դոց Գր քում գրված է. «…Եվ ար տաք սեց նրան Աստ ված 

Ե դե մի պար տե զից, որ պես զի մշա կի հո ղը, ո րից եւ ստեղծ վել էր»:

18 փետր վա րի
Հա յաս տա նի նոր հար կա յին օ րենս գիր քը պետք է սահ մա նա փա կի ստվե րա յին 

տնտե սութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այս մա սին հայ տա րա րել է Հա յաս տա նում 

Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմն ադ րա մի մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թե րե զա Դա բան- 

Սան չե սը « Բա րեն պաստ մթնո լորտ Հա յաս տա նում՝ կա յուն ձեռ նար կա տի րութ յան 

հա մար» թե մա յով քննարկ ման ժա մա նակ: Ըստ նրա՝ ստվե րա յին տնտե սութ յան 

բա ժի նը Հա յաս տա նում, տար բեր հաշ վարկ նե րով, կազ մում է 30-50 տո կոս:

19 փետր վա րի
« Նոր Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա կա տի քա ղա քա կան խորհր դի ան-

դամ ներ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը, Հ մա յակ Հով հան նիս յա նը եւ Գա րե գին Չու-

գասզ յա նը այ սօր մաս նակ ցել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Մեծ Բ րի-

տա նիա յի դես պան Ջու դիթ Մար գա րետ Ֆար նո ւոր թի եւ Գեր մա նիա յի դես պան 

Բեր նարդ Մա թիաս Կիես լե րի հետ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի կազ մա կեր պած 

ըն դու նե լութ յա նը: Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են Հա յաս տա նի 

ար տա քին եւ ներ քին ի րա վի ճա կին առնչ վող հար ցեր: Եր կուս տեք կա րե ւոր վել է 

շփում նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը:
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23 փետր վա րի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յանն այ-

սօր հյու րըն կա լել է Հա յաս տա նում Չի նաս տա նի դես պան Թիան Էր լու նին եւ նրա 

հետ քննար կել հար ցե րի լայն տար րա պատ կեր՝ սկսած գլո բալ անվ տան գութ յու-

նից ու տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցում նե րից, վեր ջաց րած Հա յաս տա նի ներ քա-

ղա քա կան ի րա վի ճա կով ու հայ-չի նա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ներ կա յի եւ 

չօգ տա գործ ված նե րու ժի անդ րա դար ձով:

24 փետր վա րի
Նա խա գա հի նստա վայ րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան եւ 

Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յան մի ջեւ կնքվեց Քա ղա-

քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր: Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան 

կու սակ ցութ յան կող մից այն ստո րագ րել է ՀՀԿ նա խա գա հի տե ղա կալ Ար մեն 

Ա շոտ յա նը, Դաշ նակ ցութ յան կող մից՝ ՀՅԴ Հա յաս տա նի Գե րա գույն մարմ նի ներ-

կա յա ցու ցիչ Աղ վան Վար դան յա նը: Հու շագ րի ստո րագր մա նը ներ կա են ե ղել ՀՀ 

նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը, վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, ՀՅԴ Բ յու րո-

յի ներ կա յա ցու ցիչ Հ րանտ Մար գար յա նը, ՀՅԴ խմբակ ցութ յան ղե կա վար Ար մեն 

Ռուս տամ յա նը։ Հա մա ձայ նագ րի շրջա նակ նե րում Դաշ նակ ցութ յու նը ստա ցավ 

նա խա րա րա կան 3 եւ մարզ պե տա կան 2 պորտ ֆել:

29 փետր վա րի
Եր վանդ Զա խար յանն ա զատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան է ներ գե տի-

կա յի եւ բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րի պաշ տո նից: Նա խա գա հի մեկ այլ հրա-

մա նագ րով Լե ւոն Յոլ յանն ա զատ վել է վե րահս կիչ պա լա տի փոխ նա խա գա հի 

պաշ տո նից եւ նշա նակ վել ՀՀ է ներ գե տի կա յի եւ բնա կան պա շար նե րի նա խա րար։

1 մար տի
Ե րե ւա նում մեկ նար կեց ընդ դի մա դիր 6 ու ժե րի հա մա տեղ հա վաք-եր թը՝ ի հի շա-

տակ 2008-ի մար տի 1-ի ան մեղ զո հե րի: 8 տա րի ա ռաջ իշ խա նութ յան կող մից 

խա ղաղ ցու ցա րար նե րի գնդա կո ծու մը, ո րին զոհ գնաց առն վազն 10 անձ, ան-

նա խա դեպ էր հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան մեջ: Չ նա յած Հա յաս տա նի հա սա րա-

կութ յան եւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հե տե ւո ղա կան պա հանջ նե-

րին, մին չեւ հի մա ո րե ւէ մե կը չի կրել պա տաս խա նատ վութ յուն եւ չի պատժ վել 

ոճ րա գոր ծութ յան հա մար: Այդ մա սին էր աս վում ՀԱԿ-ի, « Նոր Հա յաս տա նի» եւ 

մի շարք այլ ու ժե րի հա մա տեղ հայ տա րա րութ յան մեջ։
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Նույն օ րը « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը նա մակ է հղել 

ԵՄ ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի եւ քա ղա քա կան անվ տան գութ յան գե րա-

գույն ներ կա յա ցու ցիչ Ֆե դե րի կա Մո գե րի նիին եւ ա ռա ջար կել հիմն վե լով մար-

տի 1-ի փաս տա հա վաք խմբի բա ցա հայ տած ա պա ցույց նե րի կրկնա կան փոր-

ձաքն նութ յան վրա եւ մի ջազ գա յին մաս նա գետ նե րի հսկո ղութ յամբ բա ցա հայ տել 

մար տի մեկ յան հան ցա գոր ծութ յան կազ մա կեր պիչ նե րին ու ի րա կա նաց նող նե րին, 

նրանց դեմ կի րա ռել մի ջազ գա յին պատ ժա մի ջոց ներ:

3 մար տի
« Մենք բա վա րար ված ենք ՆԱՏՕ- Հա յաս տան զար գա ցում նե րով»: Այս մա սին այ-

սօր « Հա յաս տան-ՆԱՏՕ. հա րա բե րութ յուն ներ, հե ռան կար ներ, մար տահ րա վեր-

ներ» թե մա յով քննարկ ման ժա մա նակ հայ տա րա րել է ՆԱՏՕ-ի Հա րա վա յին Կով-

կա սի բաժ նի պա տաս խա նա տու Շ տե ֆեն Էլ գերս մա նը:

8 մար տի
Ե րե ւա նի Կա րեն Դե միրճ յա նի ան վան մետ րո պո լի տե նում այ սօր զին վոր նե րը ծա-

ղիկ ներ են բա ժա նել կա նանց: Մետ րո պո լի տե նի « Հան րա պե տութ յան հրա պա-

րակ» կա յա րա նի սպա սաս րա հում, միեւ նույն ժա մա նակ, ե լույթ է ու նե ցել պաշտ-

պա նութ յան նա խա րա րութ յան « Զո րա կան» եր գի հա մույ թը փո ղա յին նվա գախմ-

բի ու ղեկ ցութ յամբ:

Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կեր պել էին ՊՆ-ն, « Մե դիա ֆո կուս» գոր ծա կա լութ յու նը եւ 

Կա րեն Դե միրճ յա նի ան վան մետ րո պո լի տե նը: Իսկ Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տա րա-

նի նա խա ձեռ նութ յամբ մետ րո յի տո նա կա նո րեն ձե ւա վոր ված վա գո նում բո լոր 

կին ու ղե ւոր նե րին սպա սել է ա նակն կալ՝ կեն դա նի ե րաժշ տութ յուն, բա ցիկ ներ եւ 

ծա ղիկ ներ Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տի ա նու նից:

9 մար տի
Յո թամ յա դա դա րից հե տո Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը նո րից ներ կա յա ցավ մի ջազ-

գա յին հան րութ յա նը՝ մար տի 9-13-ը Բեռ լի նում կա յա նա լիք «ITB Berlin 2016» 

մի ջազ գա յին զբո սաշր ջա յին ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց նե լով իր զբո սաշր ջա յին 

նե րու ժը:

Նույն օ րը Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Ա շոտ Ղուլ-

յա նը շնոր հա կա լա կան նա մակ ներ է հղել ԱՄՆ Ջոր ջիա նա հան գի Ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րի պա լա տի խոս նակ Դեյ վիդ Ռալս տը նին, Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը 
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ճա նա չող թիվ 1580 բա նա ձե ւի նա խագ ծի հե ղի նակ ներ Փատ Գարդ նը րին եւ Դե-

միտ րիուս Դուգ լա սին, ինչ պես նաեւ՝ Հա րութ յուն Ա ղա սարգս յա նին եւ նրա ըն-

տա նի քին՝ բա նա ձե ւի ըն դուն ման գոր ծում ու նե ցած վճռա կան ջան քե րի հա մար:

10 մար տի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն կա տա րած պաշ տո-

նա կան այ ցի շրջա նակ նե րում այ սօր Մոսկ վա յում հան դի պել է ՌԴ նա խա գահ 

Վ լա դի միր Պու տի նի հետ։ Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են մի 

շարք ո լորտ նե րում՝ ա ռեւտ րատն տե սա կան, ներդ րու մա յին, է ներ գե տի կա յի, հու-

մա նի տար եւ այլն, երկ կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յա նը, ինչ պե սեւ եվ րա սիա կան տա-

րած քում ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման հե ռան կա րին վե րա բե րող 

հար ցեր: Սարգս յա նը եւ Պու տի նը մտքեր են փո խա նա կել նաեւ ԼՂ հիմ նախնդ րի 

կար գա վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի ներ կա փու լի, առ կա խնդիր նե րի եւ 

այդ գոր ծըն թացն ա ռաջ մղե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի շուրջ:

10 մար տի
Ա մե րիկ յան Ջոր ջիա նա հան գի Սե նա տը ըն դու նել է SR 991 բա նա ձե ւը, ո րով 

«2016թ. ապ րիլ ա մի սը հռչակ վում է որ պես Ցե ղաս պա նութ յուն նե րի կան խար-

գել ման եւ ի րա զեկ ման ա միս» Ջոր ջիա նա հան գում: Աղբ յու րը հի շեց նում է, որ 

Ջոր ջիա յի Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լատն անց յալ տա րի բա նա ձեւ էր ըն դու նել 

նա հան գում ապ րի լի 24-ը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա տա կի օր հռչա-

կե լու մա սին:

ԱՄՆ 50 նա հանգ նե րից 43-ը պաշ տո նա պես ճա նա չել է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը:

11 մար տի
«ՀԱՊԿ ու ժե րը մշտա պես պատ րաստ են դի մա կա յե լու ա հա բեկ չա կան սպառ նա-

լիք նե րին»: Այս մա սին այ սօր Ե րե ւա նում ՀԱՊԿ ԽՎ ար տագ նա նիս տի ժա մա-

նակ ա սել է Հա վա քա կան անվ տան գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան 

Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի նա խա գահ Սեր գեյ Նա րիշ կի նը: Նա րիշ կի նը 

բարձր է գնա հա տել Կազ մա կեր պութ յան մաս նա կից երկր նե րում ար տագ նա նիս-

տե րի պրակ տի կան՝ հա վե լե լով, որ դրանք թույլ են տա լիս խորհր դա րա նա կան-

նե րին ա վե լի լավ ծա նո թա նալ դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի ռազ մա կան են թա-

կա ռուց ված քին: Խորհր դա րա նա կան նե րը նաեւ լսել են ՀԱՊԿ գլխա վոր քար տու-

ղար Նի կո լայ Բորդ յու ժա յի զե կույ ցը Կազ մա կեր պութ յան տրա մադ րութ յան տակ 

գտնվող ու ժե րի ու մի ջոց նե րի մա սին:
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14 մար տի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Հու նաս տա նի նա խա գահ Պ րո կո պիս Պավ լո պու լո-

սի հրա վե րով այ սօր պաշ տո նա կան այ ցով ժա մա նել է Հու նաս տան: ՀՀ նա խա-

գա հը եւ հյու րըն կալ երկ րի ղե կա վա րը քննար կել են միջ պե տա կան հա րա բե րութ-

յուն նե րի օ րա կար գին, ինչ պե սեւ երկ կողմ եւ բազ մա կողմ` մի ջազ գա յին ու տա րա-

ծաշր ջա նա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, 

փոխ շա հա վետ մի շարք կա րե ւոր ո լորտ նե րում հայ-հու նա կան գոր ծակ ցութ յան 

զար գաց մա նը, միջ խորհր դա րա նա կան կա պե րին, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մի-

ջազ գա յին ճա նաչ ման եւ դա տա պարտ ման գոր ծըն թա ցին, ԼՂ հիմ նախնդ րի կար-

գա վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող հար ցեր: Նա խա գահ ներն 

անդ րա դար ձել են նաեւ մի ջազ գա յին օ րա կար գի մի շարք ար դիա կան հար ցե րի, 

ներ կա յաց րել դրանց շուրջ եր կու երկր նե րի մո տե ցում նե րը: Նույն օր վա ե րե կո յան 

Սերժ Սարգս յա նը հան դի պում է ու նե ցել Հու նաս տա նի հայ հա մայն քի կա ռույց նե-

րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

14 մար տի
Սերժ Սարգս յա նի հրա մա նագ րով Բուլ ղա րիա յում ՀՀ դես պան Ար սեն Ս հո յանն 

ա զատ վել է զբա ղեց րած պաշ տո նից: Նա խա գա հի մեկ այլ հրա մա նագ րով Բուլ-

ղա րիա յի Հան րա պե տութ յու նում ՀՀ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան է նշա նակ-

վել Ար մեն Սարգս յա նը: Վեր ջինս ՀՀ նախ կին վար չա պետ Տիգ րան Սարգս յա նի 

եղ բայրն է:

16 մար տի
Այ սօր Կիպ րոս կա տա րած պաշ տո նա կան այ ցի շրջա նա կում Սերժ Սարգս յա նը 

հան դի պում է ու նե ցել Կիպ րո սի Հան րա պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա-

տի նա խա գահ Իա նա կիս Օ մի րո ւի հետ: Կող մե րը կա րե ւո րել են մի շարք ո լորտ-

նե րում եր կու բա րե կամ երկր նե րի սերտ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը: Սարգս յանն ու 

Օ մի րուն մտքեր են փո խա նա կել Հա յաս տա նի եւ Կիպ րո սի ար տա քին քա ղա-

քա կան օ րա կար գի կա րե ւո րա գույն հար ցե րի շուրջ: Հա յաս տա նի եւ Կիպ րո սի 

Հան րա պե տութ յուն նե րի մի ջեւ մշա կու թա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում 

ո րոշ վել է Կիպ րո սի ԱԳՆ-ի հա րա կից այ գում տե ղադ րել Հին Ջու ղա յի խաչ քա րե-

րից մե կի կրկնօ րի նա կը:
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16 մար տի
Վա տի կա նում ՀՀ դես պան Մի քա յել Մի նաս յանն այ սօր Հ ռո մի Պապ Ֆ րան ցիս-

կոս I-ի կող մից պար գե ւատր վել է Պիոս Պա պի աս պե տա կան ուխ տի Մեծ Խա չի 

շքան շա նով:

17 մար տի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Բել գիա յի Թա գա վո րութ յու նում գտնվող նա խա գահ 

Սերժ Սարգս յանն այ սօր Բր յու սե լում մաս նակ ցել է Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան 

կու սակ ցութ յան (ԵԺԿ) գա գա թա ժո ղո վին: Սերժ Սարգս յա նը գա գա թա ժո ղո վում 

հան դես է ե կել ե լույ թով, ո րում անդ րա դար ձել է դի նա միկ զար գա ցող Հա յաս-

տան-Եվ րո պա կան միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րին ու փո խա դարձ հե տաքրք-

րութ յուն ներ կա յաց նող բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով հա մա գոր ծակ ցութ յան զար-

գաց ման ըն թաց քին, ինչ պես նաեւ ներ հա յաս տան յան եւ աշ խար հա քա ղա քա կան 

զար գա ցումն ե րին:

Ա վար տե լով աշ խա տան քա յին այ ցը Բել գիա յի Թա գա վո րութ յուն՝ նա խա գահ 

Սերժ Սարգս յա նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը նույն օ րը ե րե կո յան վե րա-

դար ձել է Ե րե ւան:

23 մար տի
« Նոր Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա կատն այ սօր հրա պա րա կել է Հա-

յաս տա նում ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու իր ճա նա պար հա յին 

քար տե զը: Ն րա նում ե րեք կետ է նե րառ ված՝ վար չախմ բի հե ռա ցում, ան ցու մա յին 

կա ռա վա րութ յան ձե ւա վո րում եւ ա զատ, ար դար ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի 

անց կա ցում: Ակն կալ վում է քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան ու ժե րի եւ ժո ղովր դա-

կան լայն զանգ ված նե րի հա մախմ բում:
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