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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ՇՈՒՐՋ 

 
 

Գիրքը նվիրվում է Օսմանյան կայսրությունում 1915-1923թթ. հայ    

                   ժողովրդի հանդեպ իրականացված ցեղասպանության  

                                                   100-րդ տարելիցին 

 

Պատմական նյութերի ժողովածու 

երկխոսություն 

 

___________________________ 

  

Փաստեր, մեկնաբանություններ, 

վերլուծություններ 

 
ՄԱՍ - I 

 
 

 

  

 

 

 

 

«ՊՐՈԳՐԵՍ» 

Մոսկվա-2010 
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2007-2010 

 

 
 

 

 

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ  ՇՈՒՐՋ 

 

Երկխոսություն-աշխատությունը ներկայացնում է իր ազատության և ան-

կախության համար մարտնչող հայ ժողովրդի հինավուրց ու դժվարին 

անցյալը, արտաքին հրավերների հանդեպ ներապրումները, նշմարելով 

հորիզոնում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի և Հայկական հարցի հանգուցա-

լուծման ուղիները: 

Վերլուծականը հարուստ է պատմական տվյալներով, հայ ազգային-ազա-

տագրական շարժման հերոսների կենսագրություններով, քաղաքական 

մեկնաբանություններով, հավաքական հոդվածներով:  

Ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացվում (2007-2010թթ.) Ս. Կարա-

պետյանի և Հ. Օհանյանի պարբերաբար հանդիպումներից, հարց ու պա-

տասխաններից ծնված սույն գիրքը: 

 

 

 

 



 8 

Նախաբան 
 

Գրքի հեղինակները հենված մի շարք հայ գրողների, հասարակական-

քաղաքական գործիչների աշխատությունների, հոդվածների վրա, նպա-

տակ են հետապնդել ստեղծել պատմական  տվյալների, նյութերի հավա-

քածու, երկխոսության կերպով վերլուծելու, քննարկելու մեզ բոլորիս հե-

տաքրքրող մի շարք հարցեր, որոնք էլ ներկայացվում են ընթերցողի 

ուշադրությանը:           

Դուք   պարբերաբար հնարավորություն կունենաք տարբեր մեկնակերպե-

րով ձեռք բերել նոր վերլուծական աշխատություններ, որտեղ կհիմնա-

վորվեն մեր անցյալին, ներկային և ապագային վերաբերող հարցեր, 

կապված ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների 

հետ:   

  

Ձեր տպավորությունները և կարծիքը կարող եք հայտնել arm.vopros1@gmail.com 

հասցեով, որոնք հաշվի կառնվեն  հետագա աշխատանքներում: 
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Անկախ լրագրող Ս. Կարապետյանի հարցերին գրավոր ձևով պատաս-

խանում է գրող և հասարակական գործիչ Հ. Օհանյանը. 

-Պարոն Օհանյան, Դուք ղարաբաղյան հիմնահարցը հա-

մարում եք Հայկական հարցի անբաժան մաս: Ինչպես մենք 

գիտենք, Ադրբեջանի պատմաբանները խեղաթյուրում են 

հայոց պատմությունը՝ իրենց վերագրելով հայկական ճար-

տարապետական հինավուրց հուշարձանները, արցա-

խահայությանը համարելով եկվորներ: 

Ի՞նչ կարող եք ասել այդ առթիվ: 

  
-Այդ հարցով մենք կարող ենք դիմել հայ ժողովրդի պատ-

մությանը, ըստ որի՝  
 

                                      ԱՐՑԱԽ 

 

   Արցախ աշխարհը, որն  ընդգրկում էր Հայկական լեռնաշ-

խարհի հյուսիս-արևելյան մասը, Մ.Թ.Ա. VIIդ.  մտնում էր   

հայկական թագավորության կազմի մեջ: Պատմական աղ-

բյուրները վկայում են, որ Արցախը՝ որպես Հայաստանի մի 

մաս, ունեցել է բազմաքանակ այրուձի, որը պատերազմ-

ների ժամանակ, առանձնապես, Տիգրան Մեծի օրոք, տրա-

մադրում էր հայոց թագավորին: 

Մ.Թ.Ա. IIդ. մինչև Մ.Թ. Vդ.՝ մինչև Արշակունի թագավո-

րության անկումը, Արցախը կազմում էր հայկական թագա-

վորության  անբաժան մասը: 

IVդ. սկզբին քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան, 

ինչպես նաև Արցախ: 

Մ. Թ. Vդ. սկզբին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցա-

խում սկսում է բարգավաճել մշակույթը՝ կապված պատմա- 

գրության և թարգմանչական արվեստի զարգացման հետ:  

Արշակունի թագավորության անկումից հետո՝ 428թ., Արև-
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ելյան Հայաստանը ընկավ Սասանյան Պարսկաստանի 

գերիշխանության տակ: Հայ նախարարները դարձան այդ 

պետության ենթականեր: Հայաստանի Արցախ, Ուտիք, և 

Զաքուրյան Ալբանիայից կազմվեց մարզպանություն, և 

կցվեց հարևան Աղվանքին: 

Նույն դարում՝ 451թ., տեղի  ունեցած Ավարայրի ճակա-

տամարտը և պարտիզանական կռիվները Սասանյան-

ներին հարկադրեցին ժամանակավորապես հրաժարվել 

իրենց բռնություններից: 

Հայաստանից հետ կանչվեց պարսկական բանակը, և բըռ-

նությամբ զրադաշտական կրոնն ընդունած հայերն ազատ-

վեցին դավանափոխությունից: Այդ պատերազմին ակտիվ 

մասնակցություն է ունեցել նաև Արցախը, առանձնապես՝ 

իր հանրաճանաչ այրուձին: 

Ավարայրի ճակատամարտից հետո հայկական զորքերը 

քաշվեցին երկրի անմատույց վայրերը և շարունակեցին 

պարտիզանական պայքարը: 
 

Շ.Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի Պատմաճարտարապետական հու- 

շարձանները 1988          

Հայ ժողովրդի պատմություն 1972 

 

Եթե ներկայիս Ադրբեջանի իշխանություններին չի բա-
վարարում հայոց պատմությունը, կարող են օգտվել 
հարևան պարսիկների պատմությունից: Այդ ժամանակ-
ներին վերաբերվող տարբեր ժողովուրդների պատմութ-
յան էջերում հետք անգամ չի գտնվի այդ տարածաշըր-
ջանում թուրքական ցեղերի ներկայության մասին: 
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  Տիգրան  Մեծ (թագավորութ. շրջան ՄԹԱ 95-55 թթ.), հայոց թագավոր.  

կրում էր «արքայից-արքա» տիտղոսը: Տիգրան Մեծի օրոք Հայաստանի 

տարածքը եռապատկվեց ի հաշիվ մոտ ու հեռու նվաճած երկրների: Հա-

յաստանը դարձավ ժամանակի հզոր տերություններից մեկը: 94թ. Տիգրա-

նի զորքերը մտան Ծոփք և առանց դժվարության գրավեցին այն: Այնու-

հետև հայկական բանակը ուղղվում է դեպի հարավ, գրավում է Կորդույքը 

և Տիգրիսի միջին հոսանքի շուրջը տեղավորված Ադիաբենեն: Հյուսիսային 

Միջագետքում նա գրավեց Միգդոնիան՝ Մծբին մայրաքաղաքով, և Օսրո-

յենեն՝ Եդեսիա կենտրոնով: Տիգրանը գրավեց Ասորեստանը՝ երկիր, որից 

դողում էր ամբողջ Արևելքը, և 83թ. Անտիոքում նստեց Սելևկյանների գա-

հին: Այնուհետև հայկական զորքերը գրավեցին Փյունիկիան և Կիլիկիան: 

Հայկական տերությունը դարձավ Հռոմեական կայսրության անմիջական 

հարևան: Այնուհետև հայկական բանակը գրավեց Կոմանեգենը: Տիգրանը 

ծնկի բերեց այնպիսի գիշատիչ տերությունների, ինչպիսիք էին պարթև-

ների երկիրը (Պարսկաստան), մարերի երկիրը (Մարաստան), հյուսիսա-

յին Միջագետքի երկրները՝ վերապահելով իրեն մինչ այդ պարթևական 

թագավորներին պատկանող «արքայից-արքա» տիտղոսը: 

Ստեղծված տերությունը ընդգրկում էր Առաջավոր Ասիայի մի նշանա-

կալից մասը: Այն տարածված էր Միջերկրական ծովից մինչև Կասպիա-

կանը և Քուր գետից մինչև Միջագետք: Ինչպես ամեն մի հզոր տերություն, 

նա իր ազդեցության ոլորտի մեջ առավ հարևան ավելի թույլ երկրները: 

Դրանցից էին Վիրքը և Աղվանքը հյուսիսում, բազմաթիվ արաբական ցե-

ղերը հարավում: Տերության մեջ խոսում էին 15-ից ավելի լեզուներով: 

Նվաճված երկրներից գանձվում էին հարկեր, և այդ երկրները պարտավոր 

էին ըստ պահանջի զորք տրամադրել Հայաստանին: Հայաստանի հին 

մայրաքաղաքը՝ Արտաշատը, մնացել էր տերության հյուսիսային ծայրա-

մասում, նորը՝ Անտիոքը, հայկական բնաշխարհից դուրս էր գտնվում: Ան-

հրաժեշտ էր բուն Հայաստանում կառուցել նոր մայրաքաղաք, որ միա-

ժամանակ գտնվեր տերության կենտրոնում: Եվ ահա՝ 80-ական թթ. վեր-

ջերին սկիզբ դրվեց այդպիսի մի նոր քաղաքի շինարարությանը. Տիգրիսի 

վերին հոսանքի ձախակողմյան վտակներից մեկի հարմարավետ հով-

տում՝ Աղձնիք նահանգում, կառուցվեց Տիգրանակերտը: Տիգրանի անու-

նով կառուցվել է 4 քաղաք՝ Աղձնիքից բացի կառուցվել են Տիգրանակերտ-

ներ Արցախում, ներկայիս Մարտակերտից  դեպի Աղդամ տանող ճանա-

պարհի վրա, Ուտիքում և Տիգրանավան՝ Գողթնում:  

Առաջացել էին երկու հզոր տերություններ. արևմուտքում՝ Հռոմը, արևել-

քում՝ հայկական տիրապետությունը, որոնք վաղ թե ուշ պետք է բախվեին, 

և այն տեղի ունեցավ: 69թ. գարնանը Տիգրանը շարունակում էր Եգիպտո-

սի սահմանի մոտ գտնվող Պտղոմայիս քաղաքի պաշարումը, երբ ան-
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սպասելիորեն իմացավ, որ Լուկուլլոսի Հռոմեական լեգեոնները անցել են 

Հայաստանի սահմանը: Նա շտապ վերադարձավ Հայաստան՝ Ասորիքի 

սատրապ Բագարատին հրամայելով զորքերը վարել իր հետևից: Մի շարք 

ճակատամարտերից հետո Հռոմի ծերակույտը, դժգոհ լինելով Լուկուլլո-

սից, արևելքում գլխավոր հրամանատարությունը հանձնեց Պոմպեոսին: 

Պոմպեոսը, պարտության մատնելով Հռոմի ոխերիմ թշնամի՝ Տիգրանի ա-

ներոջը, Պոնտոսի թագավոր Միհրդատ Պոնտացուն  (Տիգրանը չօգնեց իր 

աներոջը), ներխուժեց Հայաստան: 

Հայաստանի դեմ կանգնած էր ահռելի մի ուժ, որը ծածկել էր Արաքսի հո-

վիտը և շարժվում էր դեպի Արտաշատ: Ստեղծված պարագայում զինված 

պայքարը որքան խիզախ, այնքան էլ կորստաբեր նկատելով՝ Տիգրանն 

ընտրեց այլ ուղի. 75-ամյա ծերունին մենակ ու անզեն ներկայացավ Պոմ-

պեոսի ճամբարը: Այս քայլը մտածված քայլ էր, դիվանագիտական ու հո-

գեբանական առումով անվրեպ: Տիգրանն իր թագը դրեց Պոմպեոսի ոտ-

քերի մոտ: Զգացված Պոմպեոսը՝ տակավին երիտասարդ, իսկույն գրկեց 

ծերունուն և բազմեցրեց իր կողքին: Տիգրանը մնաց Մեծ Հայքի թագավոր: 

66թ. Պոմպեոսի և Տիգրանի միջև կնքվեց պայմանագիր, որով Հայաստանը 

մնաց ամբողջական, թեև զրկվեց արտաքին նվաճած երկրներից: Հայաս-

տանը համարվեց Հռոմի «բարեկամ և դաշնակից»: Պոմպեոսը վերականգ-

նեց Տիգրանի «արքայից-արքա» տիտղոսը: Տիգրանը մահացել է ՄԹԱ 

55թ.: Նրան հաջորդել է իր որդի Արտավազդը: 

 

 

 Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), ստեղծեց նոր տառեր` հիմնականում 

ձայնավորներ, լրացրեց և կատարելության հասցրեց հին հայկական աղ-

յուսակը: Ծնվել է Տարոն գավառի Հացեկաց գյուղում: Խոսրով 4-ի օրոք նա 

ծառայության է մտնում արքունիք` վարժ լինելով արդեն հունական դըպ-

րությանը: Արքունիքում նա յուրացնում է նաև այստեղ գործածական ասո-

րերենը և պարսկերենը, լրացնում իր կրթությունը ընթերցանությամբ, խո-

րամուխ լինում երկրի, ու պետության վիճակի, գործերի մեջ: Նա եղել է 

նաև զինվորական ծառայության մեջ: Այնուհետև Մաշտոցը հոգևոր կո-

չում է ընդունում և իր աշակերտների հետ անցնում Գողթան գավառը՝ քա-

րոզչական գործունեության նպատակով: Այսպիսով նա խոր և լայն պատ-

կերացում է կազմում հայ հասարակության վիճակի, նրան հուզող հար-

ցերի մասին: Գողթան գավառի ժողովրդի մեջ տակավին խոր արմատներ 

ունեցող հեթանոսության դեմ պայքարի պայմաններում Մաշտոցը միտք է 

հղանում կատարելության հասցնել հայերի պահանջները չբավարարող և 

երկար ժամանակ չօգտագործվող հին հայկական գիրը: 

Վերադառնալով Վաղարշապատ՝ նա իր գաղափարի ջերմ պաշտպան է 
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գտնում՝ ի դեմս Սահակ Պարթև կաթողիկոսի: Հայ դպրության ջատագով է 

դառնում նաև Վռամշապուհ թագավորը, որը հաջորդել էր Խոսրով 4-ին, և 

իր բոլոր հնարավորություններն ի սպաս է դնում այդ գործի իրականաց-

մանը: Մտաբերելով իր երբեմնի լսածը ասորի ոմն Դանիել եպիսկոպոսի 

մոտ հայերենի նշանագրեր լինելու մասին՝ նա մի խումբ աշակերտների 

հետ մեկնում է Ասորիք՝ նպատակ ունենալով նրա հնամենի մշակութային 

կենտրոններում աշխատել հին հայկական նշանագրերի  վրա: Այստեղ 

նրան բարյացակամ ընդունելություն, օժանդակություն են ցույց տալիս: Ու 

մինչդեռ նրա հետ եկած աշակերտները՝ երկու խմբի բաժանված, սովո-

րում էին, մեկը՝ հունական դպրություն Սամոսատ քաղաքում, մյուսը՝ ա-

սորական՝ Եդեսիայում, ինքը՝ Մաշտոցը, այստեղ՝ 406թ. ձեռնամուխ է լի-

նում իր առջև դրված խնդրի լուծմանը: Հարմար ու գեղեցիկ նշանագրերի 

մշակման դժվարին գործին պետք է նախորդեր դժվարագույնը՝ հայ ժո-

ղովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ պետք է հնչյունաբանական 

վերլուծության ենթարկվեր հայոց լեզուն և կենդանի խոսքից անջատվեին, 

առանձնացվեին նրան հատուկ հնչյունները: Այս գործը Մաշտոցը կա-

տարել է այնքան փայլուն, որ նրա ստեղծած նշանագրերը կատարելապես 

համապատասխանել են ժամանակի հայոց լեզվի հնչյունական համա-

կարգին, և գոյատևել են մինչև  մեր օրերը. անցած 15 դարերի ընթացքում 

սոսկ այնպիսի փոփոխություններ են մտցվել այբուբեն, որոնք հայոց լեզվի 

հետագա զարգացման արդյունք են հանդիսացել: Այնուհետև նա ձեռնար-

կել է մի շարք տառաձևերի հորինում և, ստեղծելով նրանց ատաղձը, իրեն 

խորհրդատու է ընտրել սամոսացի հույն գեղագիր Հռոփանոսին՝ տառե-

րին վերջնական տեսք տալու համար: Այսպես մշակվել են այն տառերը, 

որոնցով մինչև այժմ գրում ենք հայերեն: Նորաստեղծ այբուբենի առաջին 

փորձարկումը Մաշտոցը ձեռնարկել է իր աշակերտներ Հովհան Եկեղե-

ցացու և Հովսեփ Պաղնացու հետ՝ թարգմանելով մի հատված Աստվածա-

շնչից: 

Ասորիքից իր աշակերտների հետ վերադարձող Մաշտոցին Վաղարշա-

պատում ընդունում են ցնծությամբ: Սկսվում է նորաստեղծ այբուբենի և 

գրավոր հայերենի երկրով մեկ տարածման ոգևորիչ ու աշխատատար 

գործը՝ դպրոցներ բացելու միջոցով:  

Մաշտոցի կյանքը և գործունեությունը իսկական սխրանք են: Նա ոչ միայն 

նոր վեհ գաղափար է առաջ քաշել, այլև նվիրել է նրա իրագործմանն իր 

ողջ կյանքը, որն ավարտվեց 440թ.: Նույն թվականին մահացավ և Սահակ 

Պարթևը:  
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 Վարդան Մամիկոնյան (Ավարայրի ճակատամարտ) 
 Արշակունիների թագավորության անկումից հետո (428թ.) Արևելյան Հա-

յաստանն ընկավ Սասանյան Պարսկաստանի գերիշխանության տակ: 

Սասանյան Պարսկաստանի արքա Հազկերտ 2-ը որոշեց վերջ տալ հայ 

ժողովրդի ինքնուրույն գոյությանը, նրան միաձուլման (ասիմիլյացիայի) 

ենթարկել: Այդ նպատակով նա սկսեց գործնական քայլեր կատարել 

Արևելյան Հայաստանի ներքին ինքնուրույնությունը վերացնելու, հայ ժո-

ղովրդին կրոնափոխ անելու և ձուլելու՝ իր քաղաքականությունն իրակա-

նացնելու ուղղությամբ: Նա, հազարապետի պաշտոնը վերցնելով Ամա-

տունիներից, այն հանձնեց  պարսիկ ազնվականի, իսկ «մեծ դատավո-

րության» գործակալությունը հայոց կաթողիկոսի փոխարեն հանձնվեց 

մոգպետին: Նա ծանր հարկեր նշանակելու նպատակով 447թ. Հայաստան 

ուղարկեց Դենշապուհին  և իր հազարապետ Միհրներսեհի միջոցով հրո-

վարտակ փոխանցեց հայերին՝ պահանջելով ընդունել զրադաշտական 

կրոնը:  
Արտաշատում գումարված նախարարների ժողովը մերժեց այդ պա-

հանջը: Այդ կտրուկ մերժողական պատասխանից հետո Պարսկաստանի 

մայրաքաղաք Տիզբոն կանչվեցին Հայաստանի, Վրաստանի և Աղվանից 

աշխարհի ներկայացուցիչները: Հայաստանից Տիզբոն մեկնած 10 նախա-

րարների թվում էին նաև մարզպան Վասակ Սյունին ու սպարապետ 

Վարդան Մամիկոնյանը: 

Ծուղակից ազատվելու, հայրենիք վերադառնալու և անհրաժեշտ դիմադ-

րություն կազմակերպելու համար նրանք առերես ուրացան քրիստոնե-

ությունը և ընդունեցին զրադաշտական կրոնը: Հազկերտ II-ը հավատա-

լով նախարարների այդ վճռին, նրանց մեծ նվերներով, 700 մոգերի ու 

հատուկ զորագնդի ուղեկցությամբ ուղարկում է Հայաստան: Մինչև նրանց 

Հայաստան հասնելը երկրում ծայր էր առել տարերային շարժում: 449թ. 

սեպտեմբերի վերջերին, երբ Տիզբոնից վերադարձող հայ նախարարները և 

նրանց ուղեկցող մոգերն ու զորագունդը հասան Բագրևանդ գավառի 

Անգղ գյուղաքաղաքը և փորձեցին եկեղեցին վերածել մեհյանի, ժողո-

վուրդը՝ Ղևոնդ Երեցի գլխավորությամբ, գյուղաքաղաքից դուրս շպրտեց  

մոգերին, իսկ Զարեհավանում ըմբոստացած բազմությունը ոչնչացրեց նոր 

հիմնված զրադաշտական մեհյանը: 

Հասունանում էր ազատագրական շարժումը: Բոլոր նախարարները խոս-

տանում են մինչև վերջ մարտնչել անկախության և ինքնուրույնության 

համար: Ապստամբության անմիջական ղեկավարությունն ստանձնում է 

սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը, իսկ մարզպան Վասակ Սյունին 

զբաղվում է նախապատրաստական աշխատանքներով և դաշնակիցներ 

ձեռք բերելու գործով: Սակայն շուտով Վասակ Սյունին փոխում է իր դիր-
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քը. նա անխոհեմ քայլ է համարում պատերազմել պարսկական մեծ բա-

նակի դեմ, քանի որ Բյուզանդական կայսր Մարկիանոսը (450-457) կտրա-

կանապես հրաժարվել էր օգնել հայերին, հրաժարվել էին նաև հոները: 

Սյունին մի կողմից փորձում է հորդորել պարսկական արքունիքին հրա-

ժարվել բռնության քաղաքականությունից, իսկ մյուս կողմից՝ կանխել 

զենքի դիմած ապստամբների ելույթները և թույլ չտալ կռվի բռնվել հզոր 

թշնամու հետ: Չհասնելով հաջողության՝ Վասակ Սյունին հրաժարվում է 

Պարսկաստանի դեմ պատերազմելուց: Վարդան Մամիկոնյանը, որը հա-

մարվում էր երկրի կառավարիչը, հազարապետ է նշանակում Վահան 

Ամատունուն, իսկ Հովսեփ Կաթողիկոսին՝ մեծ դատավոր: 

Վարդանի գլխավորությամբ ժողովուրդը ոտքի էր ելել, և այդ ապստամ-

բությունը ճնշելու համար 451թ. ապրիլին Հայաստան է ուղարկվում մի 

մեծ բանակ՝ Մուշկան Նիսալավուրտի հրամանատարությամբ: Բանակը 

Հայաստան է մտնում Հեր և Զարևանդ գավառներով ու շարժվում դեպի 

երկրի խորքերը՝ ավերելով իր ճանապարհին ընկած շրջանները: Թշնա-

մուն հակահարված տալու համար Վարդան Մամիկոնյանի հրամանով 

Արտաշատ են կանչվում նախարարների զորքերը: Տեղի է ունենում զորա-

տես, որտեղ սպարապետ Մամիկոնյանը հայրենասիրական ճառով ոգե-

շնչում է հայ զինվորներին: 66 հազար զինվորներ ու աշխարհազորային-

ներ ունեցող ազատագրական բանակի գլուխ անցած Վարդան Մամիկոն-

յանը Նախճավանի վրայով շտապում է՝ թվով երեք անգամ գերազանցող և 

լավ զինված թշնամուն երկրի սահմանային շրջանում հանդիպելու: Բայց 

պարսկական բանակը մինչև այդ մոտեցել էր արդեն Մակու քաղաքին և 

բանակել նրա հարավ-արևմտյան կողմում՝ Տղմուտ գետի ափին, Ավարայ-

րի դաշտում: Ավարայրի դաշտին է հասնում նաև Վարդան Մամիկոնյանն 

իր հեծյալ և հետիոտն բանակով: Հակառակորդ բանակներն իրարից բա-

ժանում էր Տղմուտ գետը: Նրանք շուտով մարտական դրություն են ընդու-

նում և 451 թ. մայիսի 26-ի կեսօրին սկսվում է արյունահեղ ճակատամար-

տը: Վարդան Մամիկոնյանը հայկական բանակը բաժանում է չորս գնդի: 

Կենտրոնական գնդի հրամանատար էր նշանակված Ներշապուհ Արծրու-

նին, աջ թևինը՝ Խորեն Խորխոռունին, ձախ թևի հրամանատարն ինքը՝ 

Վարդան Մամիկոնյանն էր, իսկ վերջապահ գնդի հրամանատար էր նշա-

նակել իր եղբորը՝ Համազասպ Մամիկոնյանին: Հարձակումը սկսում են 

հայոց զորքերը, որոնք, անցնելով Տղմուտ գետը, մխրճվում են թշնամու 

մարտական շարքերի մեջ: Պարսկական բանակը հայկական զորքի հար-

վածների տակ սկզբում երերում ու նահանջում է: Սակայն շուտով պատ-

կերը փոխվում է: Մուշկան Նիսալավուրտը, վերադասավորելով ուժերը, 

անցնում է հակահարձակման: Թվական մեծ գերակշռություն ունենալով՝ 

հակառակորդը աքցանի մեջ է առնում ձախ թևը՝ Վարդան Մամիկոնյանի 

զորամասը: Մարտն ընդունում է ավելի կատաղի բնույթ: Երկուստեք տա-
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լիս են մեծ թվով  զոհեր: Հերոսի մահով ընկնում են նաև Վարդան Մամի-

կոնյանը և նրա շատ զինակիցներ: Հայոց զորքը մնում է առանց սիրած 

հրամանատարի և, նեղվելով մեծաթիվ պարսկական զորքի ու կատաղած 

փղերի հարձակումներից, ի վերջո հարկադրված է լինում նահանջել:  

Մութն ընկնելուն պես մարտը դադարում է, հայոց զորամասերը, թողնե-

լով մարտի դաշտը, նահանջում են և ապա քաշվում երկրի անմատչելի 

վայրերը:  

Ավարայրի ճակատամարտը հայրենասիրական շնչով ու գեղարվեստա-

կան վարպետությամբ նկարագրել է ականատես՝ պատմագիր Եղիշեն: Նա 

գրում է, որ «գարնանը տեղի ունեցած այդ կատաղի ճակատամարտից 

հետո ծաղկալից դաշտը արյունով էր ծածկվել, մարդու սիրտը կտրատ-

վում էր՝ տեսնելով սպանվածների կույտերը, վիրավորների տանջանքնե-

րը, սիրելիների ողբը, մերձավորների սուգը և բարեկամների վայնասյու-

նը»: Պատմիչների վկայությամբ, այդ պատերազմում կողմերից ոչ մեկը 

չտարավ վճռական հաղթանակ: Եղիշեն գրել է, որ Ավարայրում «ոչ թե մի 

կողմը հաղթեց, և մյուսը պարտվեց, այլ քաջերը քաջերի դեմ դուրս եկան, 

երկու կողմերն էլ պարտություն կրեցին»: Ճիշտ է, գերազանց ուժերի դեմ 

առանց հրամանատարի մնացած հայկական զորքը հարկադրված էր 

տեղի տալ, սակայն հակառակորդը չկարողացավ հասնել նպատակին: 

Ավարայրի ճակատամարտը հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի 

պատմության փառապանծ էջերից է: Անկախության և ազատության հա-

մար ոտքի ելած հայ նախարարները, շինականները, քաղաքների բնա-

կիչներն ու հոգևորականները Ավարայրի ճակատամարտում գործել են 

անօրինակ հերոսությամբ և անձնազոհությամբ: Մեր պատմագիրները, 

ողջ ժողովուրդը այդ պատերազմը համարել են սրբազան, «հայրենիքի նա-

հատակներ» են կոչել ճակատամարտում զոհված Վարդան Մամիկոնյա-

նին ու նրա զինակիցներին: Ավարայրի հերոսամարտը, որը ավելի հայտ-

նի է «Վարդանանց պատերազմ» անունով, դարեր շարունակ ոգեշնչել է 

մեր ժողովրդին, դարձել նրա ազատագրական պայքարի խորհրդանիշը: 

 
                                                                   Հայ Ժողովրդի Պատմություն. 1972 
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-Ադրբեջանի պատմաբանները պնդում են, որ քրիստոնե-

ական պատմական հուշարձանները՝ ներառյալ Գանձա-

սարի եկեղեցին, կառուցել են ադրբեջանցիները՝ եկվոր 

հայերի համար: Ի՞նչ կարող էք ասել այդ առթիվ: 

 

-Հենվելով «Հայ ժողովրդի պատմություն» և Շ. Մկրտչյանի 

«Լեռնային Ղարաբաղի պատմա-ճարտարապետական հու-

շարձանները» գրքերի վրա՝ ասենք, որ Vդ. վերջին, օգտվե-

լով իր աշխարհագրական բարենպաստ դիրքից, Արցախը 

ձեռք բերեց ինքնավարություն, որից հետո իրեն հռչակեց 

թագավորություն՝ ի դեմս Վաչագան Բարեպաշտ թագավո-

րի: Այս թագավորի օրոք, որի աթոռանիստն էր Պարտավը 

(Բարդա), թևակոխեց մշակույթի և լուսավորության ժամա-

նակաշրջանը: Կառուցվեցին բազմաթիվ մենաստաններ, 

վանքեր, բերդեր և այլն: 
VIIդ. սկզբներին կազմավորված Արաբական խալիֆայութ-

յունը Հայաստան ներխուժեց 640թ.: VIIդ. վերջերին Հայաս-

տանում հաստատվեց այդ տիրապետությունը, որը տևեց 

մեկուկես դար: 

Նվաճած երկրները իր տիրապետության տակ պահելու, 

նրանց տնտեսական ու ռազմական հնարավորություննե-

րը իր պետությանը ծառայեցնելու նպատակով խալիֆա-

յությունը իրականացրեց մի շարք վարչական փոփոխութ-

յուններ. արևելյան Վրաստանն ու Աղվանքը միացվեցին 

Հայաստանին և կազմվեց «Արմինա» փոխարքայությունը՝ 

Դվին, իսկ հետագայում՝ Պարտավ կենտրոնով: 

Նույնիսկ արաբական տիրապետության շրջանում Արցա-

խը ղեկավարող Առանշահիկ հին տոհմի ներկայացուցիչ-

ներին հաջողվում էր շարունակել իրենց հայրենիքի բար-

գավաճման գործը: Նրանց նախաձեռնությամբ ընդլայն-

վում ու ամրանում են հոգևոր կենտրոնները՝ Մյուս Աբանդ 

գավառում գտնվող Ամարասը, Դիզակում՝ Կատարավանքը 
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և Գթիչը, Մեծ-կողմանքում՝ Հոռեկ, Ջրվշտիկ և Սուրբ Եղիշե 

մենաստանները, Մեծարանիցում՝ Սուրբ Հակոբ և Գանձա-

սար մենաստանները, և այլն: 

X-XIդդ. Առանշահիկ իշխանական տոհմի շառավիղների 

ղեկավարությամբ (որոնց մի մասը նստում էր Խաչենում, 

մյուս մասը՝ Դիզակում) Արցախը կենտրոնացվեց Խաչենի 

իշխանության շուրջ (որի կազմը մտնում էին Կարկառ, Խա-

չեն և Թարթառ գետերի հովիտները): 

Թշնամու դեմ պատերազմում թեկուզ ընկան Խաչենի իշ-

խան Սահլ Սմբատյանը, Եսայի Աբու Մուսեն, Առանշա-

հիկները, որոնք յուրահատուկ համբավ էին ձեռք բերել, շա-

րունակեցին անառիկ պահել իշխանական ամրոցները: 

Արցախ-Խաչենը XI-XIIդդ. ենթարկվեց Ասիայից դեպի 

արևմուտք սուրացող թուրք-սելջուկների մեծաքանակ 

հորդաների ասպատակությանը: 1048թ. Ատրպատականի 

կողմից Հայաստան մտնելով՝ սելջուկյան ավարառու բա-

նակը հասնում է Մանազկերտ, ապա ավերում Բասեն, Կա-

րին, Տայք, Սպեր, Տարոն շրջանները: 1064թ. Արփ-Արսլանը 

իր զորքով և նրան ուղեկցող վաչկատուն ցեղերով անցնե-

լով Աղվանքը՝ տիրում է Արևելյան Հայաստանին: 

Զաքարյան եղբայրների կողմից գլխավորած հայ-վրացա-

կան միավորված ուժերը ազատագրում են հյուսիսային 

Հայաստանը, որին միավորվում է Արցախ-Խաչենը: 

XIIIդ. կարճաժամկետ խաղաղ իրադրության պայմաննե-

րում ստեղծվեցին ճարտարապետական անկրկնելի կա-

ռույցներ, ինչպիսիք են Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին 

Գանձասարում (1216-1238թ.), Դադի եկեղեցին (1214թ.),  

Գթչավանքի գլխավոր եկեղեցին (1241-1247թթ.), Հադա-

վանքի եկեղեցին (1204թ.), որոնք համարվում են հայկա-

կան միջնադարյան ճարտարապետության փայլուն կոթող-

ներ:                                  Շ.Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի պատմա-     

                                                   ճարտարապետական հուշարձանները 1988 
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XIIIդ. 30-40-ական թվականներին թաթար-մոնղոլները գը-

րավեցին Անդրկովկասը: Արցախ-Խաչենի  իշխան Հասան 

Ջալալի ջանքերով երկրամասը փրկվեց ավերածություննե- 

րից: 1266թ. նրա մահից հետո Արցախը ընկավ ծանր կա-

ցության մեջ: 

XIVդ. վերջերին և XVդ. Հայաստանը կրկին ենթարկվեց զա-

նազան վաչկատուն ցեղերի ասպատակություններին: Մի-

ջինասիական բռնապետ Լենկ-Թեմուրը, ստեղծելով իր հը-

զոր պետությունը, կարճ ժամանակում նվաճեց շատ եր- 

կըրներ, որոնց թվում նաև Հայաստանը: 

1405թ. ահեղ բռնակալի մահից հետո գլուխ բարձրացրին 

դեռևս XIII դ. վերջերին Փոքր Ասիայում և Հայաստանում 

հաստատված թուրքմենական կարակոյունլու և աղկոյուն-

լու ցեղերը, որոնք տրորեցին դարերի ընթացքում ձեռք բե-

րած հոգևոր, մշակութային արժեքները և տեղ-տեղ հայկա-

կան գյուղերը հողին հավասարեցրին: 

XVդ. սկզբներին այդ ցեղերին փոխարինեցին թուրք և պար-

սիկ զավթիչները: Թուրքիայի և Պարսկաստանի միջև տեղի 

ունեցած երկարատև կռիվներից հետո՝ 1555թ., ախոյաննե-

րի միջև կնքվեց հաշտության պայմանագիր, որով Արև- 

մտյան Հայաստանը մնաց Թուրքիայի, իսկ Արևելյան Հա-

յաստանը՝ Պարսկաստանի տիրապետության տակ: 

 

Ինչպես տեսանք, Արցախի մենաստանները հիմնականում 
կառուցվել են Արաբական խալիֆայության տիրապետութ-
յան տակ գտնվելու ժամանակ: Այսինքն՝ այն ժամանակ, 
երբ Անդրկովկասում դեռ չէին հայտնվել թուրքերը: 

 

Իսկ ի՞նչ կարող են ասել ադրբեջանացիները Տիգրանա-

կերտի մասին: 2006թ. հնագետ Համլետ Պետրոսյանի գլխա-

վորությամբ գիտարշավը հայտնաբերեց Տիգրանակերտ 

քաղաքի ավերակների հիմնական ամրոցները, որոնք 
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գտնվում են ներկայիս Մարտակերտ քաղաքից դեպի Աղ-

դամ տանող ճանապարհին: Իսկ ինչո՞ւ Տիգրան Մեծին, որի 

անունից էլ կառուցվել է այդ քաղաքը, չհամարել Ադրբեջա-

նի թագավոր: Այդ հարցում այս անգամ արդեն օգնության 

կհասնեն ոչ թե պարսիկները, այլ հռոմեացիները, առանձ-

նապես նրանց զորավար Պոմպեոսը, որը պատճառ հանդի-

սացավ ծովից-ծով Հայաստանի անկմանը: 

Ինչ մնում է քրիստոնեական հուշարձաններին,  Ադրբե- 

ջանի «համաշխարհային նշանակության պատմաբաննե- 

րին» օգնության ձեռք կմեկնեն ոչ թե պարսիկները կամ 

հռոմեացիները, այլ արաբները: Այո, այո, հենց արաբները, 

որոնց զորավար Բուղայի զորաբանակը ջախջախվեց Ար-

ցախում, որն էլ սկիզբ հանդիսացավ խալիֆայության քայ-

քայմանը: 

 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել Ղարաբաղի Խամսայի մելիքութ-

յան (հինգ իշխանության) մասին: Ե՞րբ է այն ստեղծվել, ինչ-

պիսի՞ նպատակներ էին հետապնդում հայ մելիքները, որ-

տե՞ղ էին գտնվում նրանց ամրոց բերդերը: Ի՞նչ կարող եք 

ասել նրանց կողմից բարձրացված ազգային ազատագրա-

կան շարժման վերաբերյալ: 

 

-XVIդ. վերջին Առանշահիկ իշխանատոհմի հետնորդների 

ղեկավարությամբ Արցախը ձեռք բերեց յուրատեսակ ինք-

նավարություն, որը կոչվում էր Խամսայի Մելիքություն: 
Ղարաբաղ դարձած Արցախի մելիքները (իշխանները) հիմ-

նականում իրենց դիրքերը ամրապնդում էին ստրատե-

գիական նշանակություն ունեցող ամրոց-բերդերում, որոնք 

կոչվում էին սղնախներ: Այսպես, օրինակ՝  Գյուլիստանի 

մելիքի ամրոցը գտնվում էր նույն գավառում՝ Թալիշ գյու-

ղից քիչ հեռու գտնվող Հոռեկ մենաստանի մոտ: 

Ջրաբերդի մելիքի ամրոցը գտնվում էր Թարթառ գետի և իր 
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վտակ Թրղիի միացման կետում: Խաչենի մելիքի ապա-

րանքը տեղակայված էր Խնձրիստան գյուղում, իսկ ամրո-

ցը՝ Ուլուպապաբերդ անվանմամբ, գտնվում էր Պտղեսբերք 

մենաստանի մոտ՝ Խաչեն գետի աջ ափին: Այդ մելիքության 

կազմն էին մտնում նաև Կաչաղակաբերդ, Շիկաքար և Խո-

խանաբերդ ամրոցները: 

Վարանդայի մելիքության մեկ ամրոցը գտնվում էր Ավե-

տարանոց գյուղում, իսկ մյուս ամրոցը՝ Շոշվա բերդը՝ այ-

սօրվա Շուշի քաղաքի տեղանքում: 

Դիզակի նստատեղին ծառայում էր Տող գյուղը: Ամրոցը 

գտնվում էր Գթիչ գյուղում՝ Գթչավանք մենաստանի թի-

կունքում: Դրանից բացի նրանք ունեին ամրոցներ Ցորում և 

Վանես լեռան վրա: 
 

                                              Շ.Մկրտչյան. «Լեռնային Ղարաբաղի պատմա- 

                                              ճարտարապետական Հուշարձանները» 1988թ. 

 

XVII-XVIIIդդ. Ղարաբաղի մելիքները գլխավորեցին ղարա-

բաղցիների կողմից բարձրացրած ազգային ազատագրա-

կան շարժումը՝ ընդդեմ պարսկական և օսմանյան բռնա-

կալների: Նրանք եղան առաջինները, ովքեր Գանձասարի 

կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի, իսկ հետագայում՝ 

Իսրայել Օրու և Մելիք Ավան Յուզբաշու գլխավորությամբ 

փնտրում էին հզոր Ռուսաստանի հետ հայ ժողովրդի ճա-

կատագիրը կապելու ուղին: 

Հայաստանի ղեկավար շրջաններից համապատասխան 

լիազորություն չունենալու պատճառով Օրին արտասահ-

մանից վերադարձավ Հայաստան և այդ խնդրով դիմեց       

որոշ քաղաքական իշխանություն ունեցող Արցախի և Սյու-

նիքի մելիքներին: Մելիքները լիազորեցին Օրուն բանակ-

ցություններ վարելու Արևմտյան Եվրոպայում: Միաժամա-

նակ նրանք որոշեցին օգնություն խնդրել նաև ռուսական 

արքունիքից: Մելիքները Օրուն օգնական տվեցին Մինաս 



 18 

Վարդապետին: Օրին, Մինաս Վարդապետի ընկերակցութ-

յամբ, մեկնեց Եվրոպա: Նա մելիքների տված լիազորագրով 

և դիմումներով եղավ գերմանական Դյուսելդորֆ քաղա-

քում, Պֆալցի կուրֆյուրստ Հովհան Վիլհելմի, Ֆլորենցիայի 

մեծ իշխանի և Ավստրիայի կայսեր մոտ: Այդ բանակցութ-

յուններն անցան ապարդյուն: 

Հիասթափվելով Եվրոպայի արքունիքներից՝ Օրին վճռա-

կան շրջադարձ կատարեց իր դիվանագիտական գործունե-

ության մեջ. թողեց Արևմտյան Եվրոպան և 1701թ. մեկնեց 

Ռուսաստան: Այդ դիվանագիտական շրջադարձը կարևոր 

նշանակություն ունեցավ հայ ազատագրական շարժման 

պատմության մեջ.  այն օգնում էր հայ քաղաքական օղակ-

ներին հրաժարվել Արևմտյան Եվրոպայի երկրներից օգ-

նություն ակնկալելուց՝ շրջելով նրանց հայացքը դեպի Ռու-

սաստան: 

Իսրայել Օրին, Մոսկվայում արժանացավ Պետրոս I-ի բա-

րեհաճ վերաբերմունքին (հայ դիվանագետի խնդրանքը 

համընկնում էր Ռուսաստանի՝ Անդրկովկասում հենակետ 

ունենալու շահերին), արքունիքին ներկայացրեց իր ծրա-

գիրը, որով խնդրում էր ռուսական զորքեր տրամադրել 

Արևելյան Հայաստանը պարսկական լծից ազատագրելու 

համար: Օրին՝ որպես դեսպան, ուղարկվեց Պարսկաստան՝ 

այնտեղ տիրող իրավիճակը ուսումնասիրելու: Այնտեղ 

գտնվող ֆրանսիական միսիոներները դժվարություններ 

ստեղծեցին Օրու դեսպանության առջև՝ թույլ չտալով նրան 

մտնել Սպահան:  

1711թ. Օրին հանկարծամահ եղավ Աստրախանում: Եվ 

այդպես էլ նրան չհաջողվեց տեսնել իր սկսած գործի ա-

վարտը:  

Օրու գործը շարունակեց իր աջակից Մինաս Վարդապե-

տը՝ ռուսական արքունիքի առջև հանդես գալով որպես հայ 

ժողովրդի ներկայացուցիչ:         Հայ Ժողովրդի Պատմություն 1972թ. 
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Ինչպես մենք տեսանք, Արցախի մելիքները պարսկական 
տիրապետության լծից ազատագրվելու ելք էին որոնում՝ 
իրենց հույսը կապելով հիմնականում Ռուսաստանի հետ: 

-Ասացե՛ք, խնդրեմ, ե՞րբ  և որտեղի՞ց են հայտնվել Օսման-

յան թուրքերը, ի՞նչն էր պատճառը, որ նրանք կարողացան 

տիրել ինչպես Արևմտյան, այնպես էլ Արևելյան Հայաս-

տանին, որը գտնվում էր Պարսկաստանի տիրապետութ-

յան տակ: Ի՞նչն էր պատճառը, որ Ռուսաստանը չկարողա-

ցավ օգնել ապստամբություն բարձրացրած հայերին, 

որոնք, օգնության խնդրանքով, դիմել էին ռուսական կայս-

րին: 

 

-Օսմանյան կայսրության հիմքը դրեց Օսման բեյը XIIIդ. 

վերջին Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևմտյան ծայրամասում: 

XIVդ. երկրորդ կեսին թուրքերը նվաճեցին մի շարք երկըր-

ներ Ասիայում և Եվրոպայում, և 1453թ.  գրավեցին Բյու-

զանդիայի մայրաքաղաք Կոնստանդնուպոլիսը, վերջնա-

կանապես կործանելով Բյուզանդական կայսրությունը: 
Օգտվելով Պարսկաստանում առաջացած քաղաքական 

ճգնաժամից՝ Օսմանյան կայսրությունը հարձակվեց Արև-

ելյան Հայաստանի վրա: Ոգևորվելով Պետրոս 1-ի խոս-

տումներով՝ արցախցիները 1722թ. իրենց երկիրը հայտա-

րարեցին անկախ և ապստամբեցին բռնակալի դեմ:  

1722-1724թթ. ապստամբները, հաղթանակով դուրս գալով 

մի շարք ճակատամարտերում, օգնում էին Սյունիքում 

պայքարող Դավիթ-Բեկին:  

Սկսած 1725թ-ից, Արցախի հայրենասերները կենաց մահու 

կռիվներ էին մղում Արցախյան մի շարք գյուղեր գրաված 

թուրքական զավթիչների դեմ՝ մի գիշերվա (մարտի 1) ըն-

թացքում ամբողջությամբ ոչնչացնելով թուրքական զորա-

մասը:  



 20 

1726թ. նոյեմբերին Օսմանյան զորքերը ավելի մեծ ուժերով 

անցան հարձակման: Մեծ դիմադրություն ցույց տվեցին 

սղնախների ջոկատներն ու գյուղացիությունը: Չնայած 

թշնամին ուներ շուրջ 40000 զինվոր, արցախցիները ութ օր 

տևող կատաղի ճակատամարտերում ծանր հարված հասց-

րին նրան, թուրքերը ստիպված եղան նահանջել: Սակայն 

Արցախի վրա էին շարժվում թուրքական թարմ ուժեր, և 

դրությունը, գնալով, ծանրանում էր: Պարզ էր դառնում, որ 

առանց դրսի օգնության անհնար է դիմադրել Օսմանյան 

հզոր կայսրությանը: Հուսահատությունը և ներքին տարա-

ձայնությունները կազմալուծում էին հայկական զորամա-

սերը: Իսկ օգնությունը չկար: Արցախը ևս ընկավ թուրքա-

կան տիրապետության տակ, թեպետ այն կրեց ոչ տևական 

բնույթ: Արցախյան որոշ ջոկատներ քաշվեցին լեռները և 

որոշ ժամանակ շարունակեցին վարել պարտիզանական 

պայքար: Հայ զինվորականների մի մասը ծառայության մը-

տավ ռուսական բանակը: 

Հայ ազատագրական շարժման գործիչները համոզված էին, 

որ անհրաժեշտ օգնություն կստանան Ռուսաստանից: Սա-

կայն այդ օգնությունը չկար:  

Պետրոս I մահից (1725թ.) հետո ցարական արքունիքը, 

չցանկանալով պատերազմի մեջ մտնել Թուրքիայի դեմ,  

խուսափելով միջազգային բարդություններից, դադարե-

ցրեց ակտիվ քաղաքականությունն Անդրկովկասի նկատ-

մամբ: Այսպիսով, Պետրոս 1-ի «պարսկական արշավան-

քի» ձախողումից հետո Օսմանյան կայսրությունը ամբող-

ջապես տիրեց Արևելյան Հայաստանին: 
 

                                                        Հայ Ժողովրդի Պատմություն 1972թ. 
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-Ի՞նչն էր պատճառը, որ Եվրոպան    թույլ տվեց  թուրքերին 

հաստատվելու Անատոլիայի թերակղզում:  

Ի՞նչն էր պատճառը, որ Թուրքիայի լծի տակ գտնվող հա-

յերը մինչև XIXդ. երկրորդ կեսը չենթարկվեցին ցեղա-

սպանության: 

-Բյուզանդական կայսրության անկումը բխում էր եվրո-

պական պետությունների, առանձնապես՝ Մեծ Բրիտա-  

նիայի շահերից: Օսմանյան կայսրությունը ստեղծվել և 

գոյատևել է արևմտյան երկրների թույլատվությամբ, որն 

ուղղված էր առաջին հերթին Ռուսաստանի դեմ: 
Ինչ մնում է, թե ինչո՞ւ հայերը չեն ենթարկվել ցեղասպա-

նության, ասենք, որ թուրքերը, զավթելով Բյուզանդիան, ի-

րենց նորաստեղծ պետությունը կազմավորելու կարիքն էին 

զգում: Այդ հարցում նրանց մեծ ծառայություն էին մատու-

ցում ավելի առաջնակարգ ազգի ներկայացուցիչ համար-

վող հայերը, որոնց ձեռքին էր գտնվում Թուրքիայի վարչա-

-տնտեսական և ֆինանսական համակարգը: Եթե դրան 

ավելացնենք հարկերը և համաթուրքիզմի ոչ հասուն 

գաղափարը, ապա արդյունքում կմնա Եվրոպայի հարա-

վում ոտքատեղ ամրացնելու՝ դեպի կայսրություն տանող 

ուղու Օսմանյան համայնապատկերը: 

-Ի՞նչ կարող եք ասել ռուս-պարսկական պատերազմի և 

Գյուլիստանի պայմանագրի վերաբերյալ: 

-XVIIIդ. երկրորդ կեսին Հայաստանի ազատագրության 

խնդիրը արծարծվում էր Հայաստանի մի շարք գաղթօ-

ջախներում, հատկապես՝ Հնդկաստանում և Ռուսաստա-

նում, ուր քաղաքական լայն գործունեություն էին ծավալում 

Հովսեփ Էմինը (Կալկաթա), Շահամիր Շահամիրյանը 

(Մադրաս), Հովհաննես Լազարյանը (Մոսկվա), Հովհաննես 



 22 

Արղությանը (Մոսկվա): 

XVIIIդ. երկրորդ կեսին Հայաստանի ազատագրության 

հարցը առաջինը դրեց Հակոբ Շամախեցին մի նամակով՝ 

ռուսական արքունիքից հայ և վրաց ժողովուրդների նկատ-

մամբ հոգատարություն հայցելով: 

1750թ. Հայաստանի ազատագրության հարցով Հնդկաս- 

տանից Ռուսաստան ուղևորվեց Հովսեփ Էմինը, որը եղավ 

նաև Անդրկովկասում: Հայաստանը և Վրաստանն ազա-

տագրելու նպատակով նա ծրագրեց հայերից ու վրացինե-

րից կազմել եվրոպական տիպի մի բանակ: Այդ ծրագիրը, 

սակայն, չիրագործվեց: 

1768-1774թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտից 

հետո ռուսական արքունիքը ծրագրեց արշավանք կազմա-

կերպել դեպի Անդրկովկաս: 

Ռուսաստանի իշխանությունները բանակցություններ 

սկսեցին Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Հովսեփ 

Արղությանի և Մոսկվայի մեծահարուստ Հովհաննես Լա-

զարյանի հետ: Բանակցություններին մասնակցում էր նաև 

ռուս անվանի զորավար Ա. Սուվորովը: 

Արղությանի գործակցությամբ Լազարյանը 1780թ. կազմեց 

և Ռուսաստանի իշխանությանը ներկայացրեց մի ծրագիր, 

որը նախատեսում էր վերականգնել հայկական պետութ-

յունը՝ մայրաքաղաք դարձնելով Երևանը: Առաջարկվում էր 

ստեղծել մի հատուկ զորագունդ, որը Ղարաբաղի հայ մե-

լիքների զորագնդերի հետ միասին պիտի ազատագրեր    

Արարատյան նահանգը, ապա՝ հայկական մյուս գավառնե-

րը: 

1804թ. պատերազմ սկսվեց Ռուսաստանի և Պարսկաս- 

տանի միջև, որը որոշ ընդհատումներով տևեց մինչև 

1813թ.: Ռուսական բանակը տեղական բնակչության օգ-

նությամբ ծանր հարվածներ հասցրեց պարսկական զոր-

քերին: 1804թ. ռուսական բանակը՝ գեներալ Ցիցիանովի 
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հրամանատարությամբ մի շարք ճակատամարտերից հե-

տո գրավեց  Գյանջայի բերդը: 1805թ. խաղաղ բանակցութ-

յունների միջոցով հպատակություն ընդունեցին Ղարաբա-

ղի, Շաքիի և Շիրվանի խաները: 

Վճռական ճակատամարտեր տեղի ունեցան 1812թ. հոկ-

տեմբերի 20-ին Արաքս գետի ափին՝ Շուշի քաղաքից մոտ 

70 կմ դեպի հարավ-արևելք ընկած Ասլանդուզի դաշտում, 

գեներալ Կոտլյարևսկու հրամանատարությամբ, որը ծանր 

պարտության մատնեց Աբաս Միրզայի զորքին:  

Ռուսական զորքերի հաջողությունները Արևելյան Հայաս-

տանում և Նապոլեոն I-ի դեմ տարած փայլուն հաղթանա-

կը ստիպեցին շահին հաշտություն խնդրել: 

1813թ. հոկտեմբերի 13-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան բեր- 

դում կնքվեց հաշտության պայմանագիր, որով Արևելյան 

Հայաստանի մեծ մասը ճանաչվեց ռուսական կայսրութ- 

յան տարածք: 

 
                                                                Հայ Ժողովրդի Պատմություն 1972թ. 

 

-Ի՞նչն էր պատճառը, որ Պարսկաստանը 1826թ. կրկին 

պատերազմ սկսեց Ռուսաստանի դեմ: Ինչպես գիտենք, 

այդ պատերազմը վերջացավ Թուրքմենչայի պայմանա-

գրով: 

-Գյուլիստանի պայմանագրից 13 տարի հետո անգլիական 

կառավարության հրահրումով Պարսկաստանը նոր պա-

տերազմ սկսեց Ռուսաստանի դեմ: 1826թ. հուլիսի 16-ին 

Երևանի Սարդար Հուսեին խանի զորքերը ներխուժեցին 

Շիրակ և Փամբակ, իսկ 60 հազարանոց պարսկական գըլ-

խավոր բանակը՝ թագաժառանգ Աբաս-Միրզայի հրամա-

նատարությամբ, շարժվեց Ղարաբաղի վրա: Հուլիսի 25-ին 

այդ զորքերը շրջապատեցին Շուշիի բերդը, ուր տեղական 
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հայ բնակչության հետ միասին պատսպարվել էր ռուսա-

կան փոքրաթիվ զորամասը: Ուժերը անհավասար էին, և 

ռուսական զորամասը ստիպված էր զիջել դիրքերը: Պար-

սիկները զավթեցին Թալիշը և Նուխին: Գրավվեց նաև 

Գյանջան: Սակայն այդ հաջողությունները ժամանակավոր 

էին: Կովկասի ռուսական զորքերի հրամանատար Երմո-

լովը, ստանալով օգնական ուժեր, դիմեց հակահարձակ-

ման: Սեպտեմբերի 3-ին ռուսական մի ջոկատ՝ հայ գենե-

րալ Մադաթովի հրամանատարությամբ, Շամխորի մոտ 

ջախջախեց հակառակորդի առաջապահ զորամասը: Տասը 

օր հետո Գյանջայի մոտ ծանր պարտություն կրեց և փա-

խուստի դիմեց  պարսկական գլխավոր բանակը: 

1827թ. Երմոլովի փոխարեն Կովկասի կառավարչապետ և 

զորքերի գլխավոր հրամանատար նշանակվեց գեներալ 

Պասկևիչը, որն էլ գլխավորեց վերսկսված պատերազմա-

կան գործողությունները: 

Ազատագրելով Էջմիածինը, Արարատյան դաշտը, Սարդա-

րապատը, Նախիջևանը, Երևանը՝ ռուսական զորքերը մը-

տան Պարսկաստանի տարածքը, գրավեցին Թավրիզը, Խո-

յի և Սալմաստի գավառները, Մարաղա, Արդաբիլ և Ուր-

միա քաղաքները: Պարսկական շահը առաջարկեց հաշ-

տություն, որն ընդունվեց ցարական կառավարության 

կողմից: 1828թ. փետրվարի 10-ին Թուրքմենչայ գյուղում 

կնքվեց պայմանագիր (Թուրքմենչայի պայմանագիր), որով 

Արևելյան Հայաստանն ամբողջությամբ միացավ Ռուսաս-

տանին:  

Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո ցարական կառավա-

րությունը վերացրեց Արևելյան Հայաստանում գոյություն 

ունեցող խանական վարչաձևը և ստեղծեց ռուսական վար-

չակարգ: 1828թ. կազմվեց հայկական մարզ, որի մեջ մտան 

Երևանի, Նախիջևանի և Օրդուբադի գավառները: 1849թ.՝ 

մի շարք նոր ռեֆորմներից հետո, կազմվեց Երևանի նա-
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հանգը, որը բաղկացած էր Երևանի, Նախիջևանի, Ալեք-

սանդրապոլի, Նոր Բայազետի և Օրդուբադի գավառներից: 

Արևելյան Հայաստանի մնացած շրջանները մտան Թիֆ-

լիսի և Ելիզավետպոլի նահանգների կազմը:  

Այս վարչաձևը պահպանվեց մինչև 1917թ.: 
 

                                                                Հայ Ժողովրդի Պատմություն 1972թ. 

 

-Ինչպիսի՞ն էր իրավիճակը Ղարաբաղում ռուս-պարս- 

կական պատերազմի ավարտից մինչև 1917թ. Հոկտեմ-

բերյան հեղափոխությունը: 

 

-1826-1828թթ. ռուս-պարսկական պատերազմից հետո 

բռնկված ռուս-թուրքական պատերազմում (1828-1829թթ.) 

իրենց ակտիվ մասնակցությունն ունեցան Ղարաբաղի կա-

մավորական ջոկատները:  
1868թ. Ղարաբաղի տարածքում, որը մտնում էր Ելիզա-

վետպոլի նահանգը, ստեղծվեցին Շուշիի, Ջեբրայիլի և Ջի-

վանշիրի գավառները: Ղարաբաղի երկրամասը մտնում էր 

կապիտալիզմի զարգացման ուղին: Կարճ ժամկետում Շու-

շին դարձավ լուսավորության կենտրոն: Այստեղ հրատա-

րակվում էին գրքեր, լրագրեր և պարբերականներ: Գործում 

էր հոգևոր դպրոցը: Բայց բնակչության մի մասը աշխա-

տանք որոնելու պատճառով թողնում էր հայրենի օջախը և 

բռնում Բաքվի և մերձկասպյան երկրամասի ճանապարհը: 

 

-Ի՞նչ կարող եք ասել 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխութ-

յունից հետո ձեռք բերած Հայաստանի անկախության, նրա 

դաշնակցական կառավարության և թուրքական զորքերի 

Անդրկովկաս ներխուժելու կապակցությամբ: 
 

-1917թ. Գերմանիայի հովանավորությամբ՝ Լենինի գլխա-
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վորությամբ Ռուսաստանում հաղթանակեց Հոկտեմբեր-

յան հեղափոխությունը:  

Հոկտեմբերյան հեղափոխության հաղթանակից հետո՝ 

1917թ. նոյեմբերին ստեղծվեց Անդրկովկասյան Կոմիսա-

րիատը՝ կազմված երեք հանրապետություների ներկայա-

ցուցիչներից (վրաց մենշևիկներ, ադր. մուսավաթներ, հայ 

դաշնակցականներ), որը համարվում էր որպես վերադաս 

մարմին: Դեկտեմբերի 5-ին ստորագրվեց ռուս-թուրքական՝ 

Երզնկայի զինադադարը: Դեկտեմբերի 9-ից մինչև 1918թ. 

մարտի 3-ը կայացավ Բրեստ-Լիտովսկի խաղաղության 

պայմանագիրը (մի կողմից՝ Ռուսաստան, մյուս կողմից՝ 

Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա, Բուլղարիա և Թուրքիա), 

ըստ որի, Արևմտյան Հայաստանը և Արևելյան Հայաստանի 

մի մասը՝ Արդահանի և Կարսի նահանգները, մնացին 

Թուրքիային: Ռուսաստանն (ըստ պայմանագրի), իր զոր-

քերը Կովկասյան ռազմաճակատից դուրս բերելուց հետո, 

թուրքական բանակը խախտելով զինադադարը, անցավ 

հարձակման: Անդրկովկասյան Կոմիսարիատը, ի վիճակի 

չլինելով կազմակերպել դիմադրություն թուրքական մեծա-

քանակ բանակին, հրամայեց Կովկասյան բանակի հրամա-

նատարությանը նահանջել: Սկսվեց մասսայական ներ-

գաղթ դեպի Արևելյան Հայաստան: Օսմանյան կայսրութ-

յան զորքերը գրավեցին Երզնկան, Կարինը, Սարիղամիշը, 

Կարսը: 

1918թ. փետրվարի 10-ին Թիֆլիսում ստեղծվեց իշխա-

նության նոր մարմին՝ Անդրկովկասյան Սեյմը, որը շուտով 

կազմալուծեց Անդրկովկասյան Կոմիսարիատը  և ստեղծեց 

Անդրկովկասի Դեմոկրատական Ֆեդերատիվ Հանրապե-

տություն: Այդ նորաստեղծ մարմինը թուրքական բանակի 

առաջխաղացումը կանգնեցնելու նպատակով պատվիրա-

կություն ուղարկեց Տրապիզոն, որտեղ Թուրքիայի հետ 

կայացան բանակցություններ (Տրապիզոնյան բանակցութ-
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յուններ): Սակայն բանակցությունները մտան փակուղի: 

Թուրքական բանակը անցավ հարձակման և գրավեց Բա-

թումը: Բաթումում վերականգնվեցին բանակցություննե-

րը, որտեղ Թուրքիայի ճնշման տակ Անդրկովկասի Սեյմը 

Անդրկովկասը հայտարարեց որպես Ռուսաստանից ան-

կախ հանրապետություն: Թուրքիան հայտարարեց, որ ճա-

նաչում է Անդրկովկասի անկախությունը և, հաշվի առնե-

լով, որ Անդրկովկասը ոչ մի օգնություն չունի սպասելու  

Ռուսաստանից, հրաժարվեց Բրեստ-Լիտովսկի պայմանա-

գրով որոշված սահմաններից և առաջարկեց ընդունել նոր 

պայմաններ: Անդրկովկասի պատվիրակության մեջ առա-

ջացավ տարակարծություն, որն էլ սրվելով՝ վերածվեց  

լուրջ հակասության: 

Վրաց մենշևիկները Գերմանիայի երաշխավորությամբ   

ձգտում էին անկախության, Ադրբեջանի մուսավաթները 

շտապում էին թուրքական բանակը տեսնելու իրենց տա-

րածքում, դաշնակցականները երկու գայլերի՝ թուրքերի և 

մուսավաթների բաց երախներից Հայաստանը փրկելու ու-

ղիներ էին որոնում: 

Թուրքիան, մի կողմից շարունակելով բանակցությունները 

ներքին հակասություններից քայքայվող Անդրկովկասյան 

Սեյմի պատվիրակության անդամների հետ, մյուս կողմից 

շարունակելով հարձակումը, մայիսի 15-ին գրավեց Ալեք-

սանդրապոլը (Գյումրի): Ալեքսանդրապոլը գրավելուց հե-

տո թուրքական բանակի մի մասը՝ Յաղուբ փաշայի հրա-

մանատարությամբ շարժվեց Երևանի՝ մյուս մասը՝ Ղարա-

քիլիսայի (Կիրովական) ուղղությամբ: Մայիսի 21-ին թուր-

քերը գրավեցին Սարդարապատի բերդն ու կայարանը՝ 

լուրջ սպառնալիք ստեղծելով Երևանին: Երևանի և   Արա-

րատյան դաշտի հայ բնակչության գլխին կախվեց 

մասսայական կոտորածների սպառնալիքը: Հայրենիքի 

պաշտպանության համար ոտքի կանգնեցին մեծից մինչև 
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փոքրը: Դաշնակցական կառավարությունն այդ օրերին, 

ազդեցիկ կոչերով ժողովրդին առաջնորդում էր դեպի մի 

նոր Ավարայր: 

Անդրկովկասյան ռազմաճակատի հայկական կորպուսի 

գլխավոր հրամանատար գեներալ-գնդապետ Թ.Նազար-

բեկյանը Սարդարապատի ճակատամարտի պաշտպա-

նությունը հանձնարարեց գեներալ-գնդապետ Մ.Սիլիկյա-

նին: 

Սարդարապատի ճակատամարտի հայկական զորքերի 

գլխավոր հրամանատար արցախցի Դանիել բեկ Փիրում-

յանի գլխավորությամբ մայիսի 22-ին հայկական զորքերը 

անցան հակահարձակման: 

Թուրքական բանակի հիմնական ուժերին իր հարվածը 

հասցրեց Ղարաբաղի 5-րդ «մահապարտների» գունդը՝ ար-

ցախցի գնդապետ Պողոս բեկ Փիրումյանի հրամանատա-

րությամբ: Դրան հաջորդած հայ պարտիզանական, Իգդիրի 

հետևակային և հատուկ հեծյալ գնդերի կողմից հասցված 

հարվածները ստիպեցին թշնամուն փախուստի դիմել: 

Նրանք թուրքերին ետ շպրտեցին 15-20կմ:  

Թուրքական հրամանատարությունը որոշեց թարմ ուժեր 

ուղարկել Յաղուբ փաշային՝ ապահովելու նրա հաղթանա-

կը: Սակայն ուղարկված թուրքական 5-րդ դիվիզիան պար-

տություն կրեց հայ աշխարհազորային ուժերի կողմից: 

Վերականգնելով ուժերը՝ թուրքերը նոր հարձակում էին 

պատրաստում, սակայն, հայկական հրամանատարության 

կողմից նախօրոք կազմված ծրագրի համաձայն, գնդապետ 

Կ. Փաշայանի գունդը, Երզնկայի հետևակային գնդի, Մա-

քուի առանձին զորամասերի, Խնուսի ռազմական ուժերի 

(Պանդուխտի հրամանատարությամբ)՝ մուշեցիների ջո-

կատների հետ միասին շրջանցեցին հակառակորդին և 

հարվածեցին նրան թիկունքից: Թուրքական բանակը երկու 

կողմից հայկական զորքերի ճնշման տակ, մեծ կորուստներ 
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կրելով, ստիպված եղավ նահանջել դեպի Ալեքսանդրապոլ: 

Սարդարապատում դրված էր Հայաստանի լինել-չլինելու 

հարցը: Այդ միտքն էր, որ իր  շուրջը համախմբեց հասա-

րակ գյուղացուն, զինվորին, մտավորականությանը, հոգևո-

րականին,  արհեստավորին: Այդ ճակատամարտին մաս-

նակցեցին Հայաստանի բոլոր կուսակցությունների ան-

դամները: Միասնական ուժով ժողովուրդը ոտքի ելավ ընդ-

դեմ ընդհանուր թշնամու: Ի շնորհիվ Սարդարապատում 

կրած հաղթանակի, Արևելյան Հայաստանի հիմնական մա-

սի՝ Արարատյան դաշտի, Երևանի, Սևանի ավազանի ժողո-

վուրդը   փրկվեց մասսայական կոտորածից:  

Սարդարապատի ճակատամարտը հայ բազմադարյան 

պատմության հերոսական էջերից մեկն է: Ի շնորհիվ այդ 

հաղթանակի, խաթարվեց համաթուրքական ծրագրի իրա-

կանացումը: 

Մայիսի 23-29-ը տեղի ունեցավ Բաշ-Ապարանի ճակա-

տամարտը, որտեղ թուրքական բանակի 9-րդ դիվիզիան 

առանձին ուղղությամբ փորձում էր անցնել Սարդարա-

պատում կռվող հայկական բանակի թիկունքը,  շարժվելու 

համար դեպի Երևան: Հայկական զինվորական   հրամա-

նատարությունը Բաշ-Ապարան ուղարկեց գեներալ Դրոյի 

զորամասը, որն էլ աշխարհազորային ուժերի հետ միասին 

ջախջախիչ պարտության մատնեց հակառակորդին՝ ստի-

պելով նրան նահանջել: 

Ղարաքիլիսայի (Կիրովական) ուղղությամբ շարժվող թուր-

քական մեծաքանակ ուժերը թեկուզ գրավեցին քաղաքը, 

սակայն մայիսի 26-30-ը  չորս օր տևած ահեղ ճակատա-

մարտերը ստիպեցին հակառակորդին կանգնեցնել  առաջ-

ընթացը: Այդ կատաղի ճակատամարտերին իր  անձնազոհ 

մասնակցությունն ունեցավ մոտակա շրջանների բոլոր 

գյուղերի հայությունը, որը մեկ մարդու պես ոտքի ելավ 

թշնամու դեմ՝ համախմբվելով Անդրանիկի զորամասի 
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շուրջ: Կովկասի  թուրքական բանակի գլխավոր հրամա-

նատար Վեհիբ փաշան ստիպված եղավ դադարեցնել պա-

տերազմական գործողությունները: Սարդարապատում, 

Բաշ-Ապարանում և Ղարաքիլիսայում կրած փայլուն հաղ-

թանակները ապացուցեցին, որ հայ ժողովրդի փրկությունը 

իր միասնական ուժի մեջ է:  

Այն ստիպեց Թուրքիային ճանաչել Հայաստանի անկա-

խությունը: Դաշնակցականների, վրաց մենշևիկների և 

ադրբեջանական մուսավաթների միջև սրված ներքին տա-

րաձայնությունների հետևանքով ցրվեց Անդրկովկասի Սեյ-

մը: 1918թ. մայիսի 26-ին վրաց մենշևիկները Վրաստանը 

հայտարարեցին անկախ հանրապետություն, 27-ին Ադրբե-

ջանի մուսավաթները Ադրբեջանը հայտարարեցին անկախ 

հանրապետություն, 28-ին հայ Ազգային Խորհուրդը Թիֆլի-

սում հայտարարեց Հայաստանի անկախությունը: 

Այդ երեք հանրապետությունների անկախությունը ճանա-

չելուց հետո, Թուրքիան շարունակեց բանակցությունները 

նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին: 

Թուրքիայի և Հայաստանի միջև բանակցությունները ա-

վարտվեցին 1918թ. հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագրի 

ստորագրությամբ: 

Այդ պայմանագիրը ուժեղի և թույլի միջև կնքված պայմա-

նագիր էր, որով Օսմանյան  հզոր կայսրությունը թելա-

դրում էր Հայաստանի կառավարությանը իր կամքը: Ղա-

րաբաղի հայ բնակչությունը հույսեր էր կապում այդ բա-

նակցությունների հետ, որոնք վերջացան պայմանագրի 

ստորագրությամբ՝ թուրքական կողմից Խալիլ բեյի և Վա-

հիբ փաշայի, հայկական կողմից՝ Ա. Խատիսյանի, Հ. Քա-

ջազնունու և Մ. Փափաջանովի: Ըստ կնքված պայմանա-   

գրի, Հայաստանի տարածքը կազմում էր 10.000 ք. կմ., 

թուրքերին էր անցել Կարսը, Երևանի նահանգի մի մասը, 

Արդվինը, Արդահանը, Բաթումը, Ախալցխան, Ախալքա-
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լաքը. հայերը ստացան խղճուկ մի տարածք, որը և կոչվեց 

Անկախ Հայաստան: Այդ ժամանակ առաջ եկավ այն միտ-

քը, թե դաշնակցական կառավարությունը (Ահարոնյան, 

Քաջազնունի, Խատիսյան և այլն) Բաթումում հրաժարվեց 

Արցախը Հայաստանի կազմը մտցնելու պայքարից: Սա-

կայն ղարաբաղցին քաջ գիտակցում էր, որ այդ կառավա-

րությունն ի վիճակի չեղավ իր ձեռքին պահել նույնիսկ 

Երևանի նահանգը լրիվությամբ: Հայաստանի դաշնակցա-

կան իշխանությանը  պարզ էր, որ Թուրքիայի հետ կնքված 

ցանկացած պայմանագիր չունի երաշխիք, որ այդ պայմա-

նագիրը կարող է խախտվել ցանկացած պահ, սակայն, 

հաշվի առնելով, որ դեռ շարունակվում էր առաջին համաշ-

խարհային պատերազմը, նա հույս  էր կապում Անտանտի 

երկրների հետ, սպասելով, որ վաղ թե ուշ նրանք հանդես 

կգան որպես հաղթող կողմ, և փոքրիկ Հայաստան պե-

տությունը հնարավորություն կստանա ծավալվելու, իր մեջ 

ընդգրկելով նրանից կտրված նահանգներն ու գավառները: 

Հայերի լեզուն այդ բանակցություններում կարճ էր, քանի 

որ վրացիներին թիկունք էին կանգնել գերմանացիները, 

Ադրբեջանին՝ Թուրքիան, իսկ մեն մենակ մնացած Հայաս-

տանն ի վիճակի չեղավ լրիվությամբ պաշտպանելու հա-

յության շահերը: 

Դե ի՞նչ, կարելի է հասկանալ՝ թելադրում էր իրավիճակը.    

Ռուսաստանն իր զորքերը հետ կանչեց Կովկասյան ռազ-

մաճակատից, այդ բացը լրացրին թուրք, քուրդ, թաթար բա-

շիբոզուկ ավազակախմբերը, որոնք, տարածվելով ամբողջ 

Հայաստանի շրջակայքով մեկ, պատրաստ էին հարձակ-

վելու, թալանելու, բռնագրավելու առանց այն էլ պատե-

րազմից հյուծված, սովահալած, աղքատ, համաճարակի  և 

գաղթականների ճամբարի վերածված Հայաստանը:   

Այ'ո, կարելի է հասկանալ հայկական պատվիրակության 

անճարակությունը: 
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Եվ այդ  պայթյունավտանգ իրադրության մեջ Արցախը, 

թողնված իր բախտին, պետք է ստեղծեր իր պաշտպա-

նությունը: 

Հայաստանի կառավարությունը համոզված էր, որ թուրքը 

հետ չի կանգնի իր համաթուրքական ծրագրից, որ շուտով 

կբացվի նրա դիմակը. և այն շուտով բացվեց: 

Անտանտի երկրների դեմ շարունակվող Առաջին համաշ-

խարհային պատերազմի տարբեր ճակատներում իրար 

հաջորդող պարտությունների հետևանքով բավականին 

թուլացած Օսմանյան կայսրությունը, չկարողանալով հա-

մալրումներ կատարել Կովկասյան ռազմաճակատում, 

պարտվելով Սարդարապատում, Բաշ-Ապարանում և Ղա-

րաքիլիսայում, կանգնելով Հայաստանը գրավելու անհնա-

րինության փաստի առջև, Հայաստանի հետ կնքելով Բա-

թումի պայմանագիրը, Հայաստանի կառավարությանը 

կանգնեցնելով պայմանագրով համաձայնեցված մի շարք 

ստորացուցիչ կետերի առջև, այսպես ասած՝ առնելով Հա-

յաստանը աքցանի մեջ՝ նա չհաշտվեց համաթուրքական 

ծրագրի իր չիրականացված մտքի  հետ: 

Թուրքական բանակը Նուրի փաշայի գլխավորությամբ մը-

տավ Գանձակ (Գյանջա): Ամեն ինչ պարզ էր: Նա պատ-

րաստվում էր իր ծրագիրը իրագործել՝ իր տիրապետութ-

յունը հաստատելով Արցախ-Զանգեզուր-Նախիջևան գոտու 

վրա, միավորվելով Ադրբեջանի մուսավաթական բանակի 

հետ, համալրելով իր ուժերը: Գանձակում Նուրի փաշան 

ստեղծեց «մուսուլմանական բանակ» և, ստանալով հրա-

հանգ թուրքական կառավարությունից, սկսեց իր ռազմ-

արշավը երկու ուղղությամբ. բանակի մեկ մասը շարժվեց 

դեպի Բաքու (օր օրի իրավիճակին տեր դարձող խորհըր-

դային կարգերը տապալելու, քաղաքը հայությունից մաք-

րելու և քաղաքին լրիվությամբ տիրելու), մյուս մասը շարժ-

վեց դեպի Արցախ: Դեպի Բաքու շարժվող թուրքական մե-
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ծաքանակ բանակի դեմ պատրաստություն էր տեսնում 

Դաշնակցություն կուսակցությունը, որը, համագործակցե-

լով Բաքվի կոմունայի հետ, միահամուռ ուժերով պատ-

րաստում էր քաղաքի պաշտպանությունը: Չնայած համառ 

դիմադրությանը (քաղաքի պաշտպանների թիվը կազմում 

էր 10 հազար մարդ, հիմնականում հայերից բաղկացած զո-

րամասեր), թուրքական  բանակին հաջողվում է կոտրել 

պաշտպանների դիմադրությունը և մտնել քաղաք: Երեք օր 

տևած (սեպտ. 15-17-ը) կոտորածին զոհ դարձան ավելի 

քան 30 հազար խաղաղ հայ բնակիչներ: 

Պատկերը պարզ էր: Բաքուն գրավելուց հետո, համաթուր-

քիզմի ծրագրի իրականացման ճանապարհին, թուրքերին 

մնում էր իրենց դրոշի տակ ներքաշել Հյուսիսային Կովկա-

սի մահմեդական ժողովուրդներին, իրենց տիրապետութ-

յունը հաստատելով Արցախ-Զանգեզուր-Նախիջևան գոտու 

վրա: Այդ առիթով Բաքուն գրաված՝ այժմ արդեն «Մուսուլ-

մանական» կոչվող բանակը մտնում է Հյուսիսային Կովկաս 

և գրավում Դաղստանը:  

Թուրքա-մուսավաթական մյուս բանակը, որը շարժվել էր 

դեպի Արցախ, կենտրոնացավ Աղդամում և պատրաստ-

վեց հարձակման: 

 

-Ասացե՛ք խնդրեմ, 1917թ-ից. հետո ինչպիսի՞ վարչակարգ 

հաստատվեց Արցախում: Ինչպիսի՞ պատրաստություն էր 

տեսնում ղարաբաղցին՝ թուրքական բանակի առաջխաղա-

ցումը կանգնեցնելու ուղղությամբ: 

Ի՞նչ կարող եք ասել թուրքերի Ղարաբաղ ներխուժելու, 

Անդրանիկի ջանքերի, Շուշիի հայկական կոտորածի և 

Ղարաբաղում գտնվող եվրոպական ներկայացուցիչների  
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վերաբերյալ: 

 

-Այդ հարցով մենք կարող ենք դիմել Բագրատ Ուլուբաբ-

յանի «Արցախյան գոյապայքարը» աշխատությանը, ըստ ո-

րի՝  Ռուսաստանում հաղթանակած Հոկտեմբերյան հեղա-

փոխությունից հետո ստեղծված իրավիճակը Արցախի 

ժողովրդից պահանջում էր ստեղծել մի վարչություն, որն ի 

վիճակի կլիներ ընդունել և կայացնել որոշումներ: 
Եղան տարբեր առաջարկություններ՝(ժողովրդավարութ-

յուն, դիկտատուրա, մելիքական կարգ և այլն),  սակայն 

դաշնակցականների կողմից ստեղծվեց «Կուսակցություն-

ների ու կազմակերպությունների ժամանակավոր խոր-

հուրդ»: Հետագայում այդ խորհուրդը կոչվեց «Միջկուսակ-

ցական բյուրո»: Բյուրոյին էին ենթարկվում զինված ջո-

կատները և կարգ ու կանոն պաշտպանող ուժերը: Բյուրոն 

կազմեց նոր զորաջոկատներ և սկսեց տարբեր միջոցներով 

զինել այդ ջոկատները: 

Հաշվի առնելով Գանձակում գտնվող Նուրի փաշայի Ար-

ցախի վրա հարձակվելու պատրաստությունը՝ Արցախի 

«Միջկուսակցական բյուրոն» հրավիրեց արցախահայութ-

յան համագումար՝ իրենց իսկական և լիիրավ կառավա-

րությունը ստեղծելու նպատակով: 

Համագումարը,   (1918թ. հուլիսի 22 - հուլիսի 24), ստեղծեց 

կառավարություն՝ «Ղարաբաղի ժողովրդական կառավա-

րություն» անվանմամբ՝ բաղկացած յոթ հոգուց, որի նախա-

գահ ընտրվեց Եղիշե Իշխանյանը: Համագումարը որոշեց 

իրականացնել ռուսական հեղափոխության վսեմ գաղա-

փարներից մեկը՝ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, հողը 

վերադարձնել գյուղացուն, ստեղծել բարիդրացիական 

հարաբերություններ բոլշևիկների հետ՝ ապահովելով Ար-
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ցախի ինքնապաշտպանությունը՝ դիմակայելու համար 

համաթուրքական վտանգին: 

Աղդամում թուրքական զորքերի գլխավոր հրամանատար 

Ջամիլ Ջահիդ-բեյը արցախցիներից պահանջեց ճանաչել 

Ադրբեջանի իշխանությունը: 

Սեպտեմբերի առաջին կեսին տեղի ունեցավ արցախա-

հայության երկրորդ համագումարը, որը որոշում կայացրեց 

Արցախի կառավարությունը կոչել «Արցախի հայոց ժողո-

վըրդական խորհուրդ»: 

Թուրքական վտանգը դիմագրավելու, լուրջ պատրաս-

տություն տեսնելու և Ջամիլ Ջահիդ-բեյի հետ բանակցութ-

յուններ վարելու նպատակով, Աղդամ ուղարկվեց պատվի-

րակություն՝ բաղկացած հինգ հոգուց՝ Դանիել Առաքելյանի 

գլխավորությամբ:    

Երբ հայերը հասան Աղդամ, այնտեղ արդեն տեղյակ էին 

թուրքերի Բաքու ներխուժելու, Բաքվի ժողովրդական կա-

ռավարության անկման և հայերի կոտորածի մասին: 

Այդ բեյը հայերին շպրտելով՝ «Դա միայն սկիզբն է, իմա-

ցե'ք» խոսքերը, գրեց իր հրովարտակն. «Զենքերը հանձնել և 

հպատակություն հայտնել Ադրբեջանին»: Երեք հոգու պա-

տանդ  պահելով իր մոտ, նա՝ Դանիել Առաքելյանին և Հայ-

րապետ Մուսաելյանին ետ ուղարկեց արցախահայութ-

յանը՝ իր հրովարտակը ներկայացնելու: Նա խոստացավ 

պատանդներին ազատ արձակել՝ իր հրովարտակը իրա-

կանացնելուց հետո: Հայերը կտրականապես պահանջե-

ցին նախ և առաջ ազատ արձակել պատանդներին: Այդ ժա-

մանակ Աղդամում հայտնվեց Ադրբեջանում իր հաղթա-

նակը տոնող թուրքական զորքերի հրամանատար Նուրի 

փաշան, որը սեպտեմբերի 25-ին ազատ արձակեց պա-

տանդներին՝ նրանց միջոցով արցախահայությանը ուղար-

կելով իր հրովարտակը, որտեղ  պահանջվում էր արցախ-
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ցիներից՝ զինաթափվել, ճանաչել Ադրբեջանի իշխանութ-

յունը և ճանապարհ տալ թուրք ու ադրբեջանցի զինվոր-

ներին՝ մտնելու Շուշի: 

Վերջնագրին պատասխան տալու համար տրվեց 24 ժամ: 

Բացասական պատասխանի դեպքում նա սպառնաց, որ 

թուրքական բանակը անմիջապես կանցնի հարձակման: 

Հայերը հասկանում էին, որ այդ ամենն ուղղված է Զան-

գեզուրի դեմ, և սեպտեմբերի 27-ին Շուշիում կայացած 

(երրորդ) համագումարի որոշմամբ հրաժարվեցին Ադրբե-

ջանին հպատակվելուց:            

Թուրքական բանակը, գործի դնելով հեռահար հրետանին, 

ավերածություն պատճառելով Ասկերանի շրջանի մոտա-

կա բնակավայրերը, Ասկերանի ձորով մտավ Շուշի: 

Նուրի փաշային թվացել էր, թե Շուշին տիրելով, նա կտիրի 

Արցախին, բայց հայերը, ինչպես միշտ, իրենց պաշտպա-

նությունը կենտրոնացրին ամրոց-բերդերում: 

Նուրի փաշան հրովարտակ ուղարկեց Անդրանիկին, որ-

պեսզի նա  իր զորքով  հեռանա Զանգեզուրից: Ի պատաս-

խան Անդրանիկը ոտքի կանգնեցրեց ողջ Զանգեզուրը, 

հասկացնել տալով Նուրի փաշային, որ պատրաստ է դի-

մավորելու: Արցախի ինքնապաշտպանական ջոկատները 

պատրաստ էին միանալ Անդրանիկին: 

Թուրքական բանակի առաջխաղացումը խաթարվեց այն 

բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Օսմանյան կայս-

րությունը ջախջախիչ պարտություն է կրել Միջագետքում, 

Մերձավոր Արևելքում ու Բալկաններում և իր զորքերը ետ 

պիտի քաշի Անդրկովկասից ու մյուս երկրներից: 

Հոկտեմբերի 30-ին կնքվեց Մուդրոսի զինադադարը, որով 

Անգլիան պարտված Թուրքիային ստիպում էր կատարել 

անհամար զիջումներ: Շուշիում նստած Նուրի փաշան 

ստիպված էր հանել թուրքական զորքերը՝ նրանց տեղը 

թողնելով տեղացի թուրքերից կազմված զորախմբեր: 
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Թուրքական Նուրի, Խալիլ և Քյազիմ փաշաները մնացին 

Ադրբեջանում՝ սպասելով հարմար պահի՝ շարունակելու և 

իրագործելու իրենց ծրագիրը: 

Արցախցիները դիմեցին Անդրանիկին, որպեսզի զորա-

վարը օգտվի այդ պատեհ պահից, իր զորքը մտցնի Արցախ, 

մաքրի Շուշին թուրք ու թաթար զինական կուտակումնե-

րից՝  վերջ տալով  այդ երկրամասի հանդեպ Թուրքիայի և 

Ադրբեջանի ոտնձգությանը:    

Անդրանիկը տվեց իր համաձայնությունը՝ զորաշարժով 

մտնել Արցախ: Նախապես հրահանգ ստանալով Անդրա-

նիկից՝ Դիզակի և Վարանդայի ջոկատները բռնեցին Դիզա-

փայտի և Քիրսի փեշերը, Թթու ջրի շրջակայքը՝  թույլ 

չտալով ադրբեջանական հրոսակախմբերին  զինական 

կուտակումներ ստեղծել այդ կողմերում: 

Եվ այսպիսով նոյեմբերի 15-ին զորավարը սկսեց ռազմեր-

թը դեպի Շուշի: Հաջի Սամլու (Լաչինի շրջան) կոչված լեռ-

նաստանում մահմեդական չէր մնացել: Նրանք թուրքա-

կան քրդերի հետ միասին, համատարած, սայլերին բեռնած 

իրենց եղած-չեղածը՝ Անդրանիկի զորաշարժի ահից փա-

խել էին դեպի դաշտային Ղարաբաղի մուսուլմանական 

շրջանները: 

Զաբուղի ձորում, Ավդալարի (Լաչին) մոտ, Անդրանիկին 

ճակատ առ ճակատ  դուրս եկան Ադրբեջանի սահմանա- 

պահ ջոկատները և քուրդ հրոսակախմբերը:  

Զորավարի առաջին իսկ հարվածից հակառակորդը խու-

ճապահար ցրվեց չորս կողմ՝ իր առջև բացելով ճանա-

պարհը դեպի Շուշի: Անդրանիկի զորքը հասել էր Մարստ-

վերստ կոչվող վայրը, մնում էր բարձրանալ թթու ջուր և 

խճուղին բռնած հասնել Շուշի, երբ Հարար գյուղից մի հայ 

ծերունի մոտեցավ զորավարին և նրան հանձնեց Ադրբե-

ջանում անգլիական միսիայի ղեկավար գեներալ Թոմսոնի 

հեռագիրը:  
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Թոմսոնը իր հեռագրում անհանգստություն էր հայտնել 

զորավարին այդ քայլի առթիվ, որն իբր «բացասական 

ազդեցություն կունենա Հայկական դատի վրա, որը խաղաղ 

կերպով լուծվում է Եվրոպայում»: Եվ սրան էլ հետևում էր 

սպառնալիքը՝ «Եթե որևէ մեկը չկատարի իմ այս հրամանը, 

կհամարվի Մեծ Բրիտանիայի թշնամի և գործ կունենա մեզ 

հետ»:  

Անդրանիկն ստիպված եղավ կանգնեցնել իր զորքի առաջ-

խաղացումը և ամրանալ գրաված դիրքերում, մինչ կպարզ-

վեր դրությունը և հնարավոր կդառնար նոր քայլեր ձեռ-

նարկել: Շուշվա գնդի հրամանատարներից մեկը՝ Հովակ 

Ստեփանյանը, իր հուշերում գրում է, որ «Եղիշե Քաջունու 

և Ռուբեն Տեր-Ստեփանյանի հետ միասին մարզի ամբողջ 

հայության անունից աշխատեցինք համոզել Անդրանիկին, 

որ զորավարը թույլ չտա  պատմական սխալ՝ ետ չդառնա, 

այլ մտնի Շուշի, մաքրի քաղաքը ադրբեջանցիներից, ընդ-

միշտ լուծի Ղարաբաղի խոցոտ հարցը: Բայց Անդրանիկը 

չլսեց մեզ, մնաց անդրդվելի, և պատմական սխալի երկ-

ընտրանք ստեղծեց իր համար»:  

 

Ղարաբա՞ղ, թե՞ Հայկական հարց՝ այսպիսի երկընտրանքի 

առջև կանգնեց հերոսը և կատարեց օրհասական քայլը:  

Զորավարը հրաման արձակեց հայկական ջոկատներին  

կանգնեցնելու ռազմական գործողությունները: 

 

Ահա այն. 

 

«Հայկական հատուկ հարվածող զորամասի պետ, գեներալ 

Անդրանիկի հրամանը Վարանդայի, Դիզակի, Խաչենի և 

Ջիվանշիրի զինվորական հրամանատարներին և հայ 

ազգաբնակչությանը. 

Այս հրամանն ստանալուն պես անհապաղ դադարեցնել 
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բոլոր ռազմական գործողությունները թուրքերի և տաճիկ-

ների դեմ: Դաշնակիցները մեզնից պահանջում են անհա-

պաղ դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները: 

Ինձ մոտ են եկել անգլիական և ֆրանսիական մի-մի կա-

պիտան և հայտարարել են, որ արդեն որոշված է Կովկա-

սում չթույլատրել պատերազմել:  

Տաճկական զորքերը պետք է հեռանան: Բաքուն և Բաթումը 

գտնվում են անգլիացիների ձեռքին, և սրանք շարժվում են 

դեպի Թիֆլիս: Բոլոր հարցերը պետք է որոշվեն խաղա-

ղարար կոնգրեսում: Դաշնակիցների ներկայացուցիչների 

ձեռքով ինձ հանձնված նամակի մեջ անգլիական գլխավոր 

հրամանատար Թոմսոնն զգուշացնում է, որ այսուհետև ա-

մեն թշնամական գործողություն կարող է վատ անդրադառ-

նալ Հայկական հարցի լուծման վրա: 

                                                   

                                                       Գեներալ-մայոր Անդրանիկ»: 

 

«Ղարաբա՞ղ, թե՞ Հայկական հարց»:  

 

Եթե Հայկական հա'րց, ապա ի՞նչ շահեցին հայերը Թոմ-

սոնի ու նրա ներկայացուցիչների խոստացած Փարիզի 

հաշտության կոնֆերանսից, որին նույնիսկ հրավիրված չէր 

Հայաստանի ներկայացուցիչը, և որը, ձգվելով մի ամբողջ 

տարի (1919թ.), չանդրադարձավ էլ Հայկական հարցին: 

Անդրանիկը՝ հոգնած ներքին տարաձայնություններից, իր 

և Հայաստանի կառավարության միջև առկա հակասութ-

յունից, իր զորամասով մտավ Էջմիածին, ցրեց զորքը և 

1919թ. ապրիլին հեռացավ Հայաստանից: 

Արցախը թուրք-ադրբեջանա-քրդական օղակում, շարու-

նակում էր իր պայքարը՝ անգլիացիների երկդիմի քաղա-

քականության, և Խոսրով բեկ-Սուլթանովի գեներալ նա-

հանգապետության  բռնությունների դեմ: 
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Անդրանիկի հեռանալուց հետո Հայաստանի դաշնակցա-

կան կառավարությունը Զանգեզուրում հաստատեց իր ներ-

կայացուցչին՝ գեներալ-կոմիսար Արսեն Շահմազյանին: 

Շահմազյանը անմիջապես իր ձեռքը վերցրեց երկու 

մարզերի՝ Արցախի և Զանգեզուրի պաշտպանության խըն-

դիրը: Արցախից Անդրանիկի վերադարձից հետո, անգլիա-

կան դիվանագիտության փակ աչքերի առջև, 1919թ. հուն-

վարի 5-ից սկսած՝ Ադրբեջանի զորքերը, Ղարաբաղում 

մնացած թուրք ասկյարների, քուրդ և մուսուլմանական զա-

նազան խմբերի հետ միասին, Աղդամում կազմակերպեցին 

շտաբ՝ թուրք սպաների գլխավորությամբ, հավաքեցին մեծ 

քանակությամբ ռազմամթերք, թնդանոթներ, գնդացիրներ, 

հանկարծակի հարձակվեցին, գրավեցին Ասկերանը և զոր-

քը մտցրին Խանքենդի (Ստեփանակերտ): 

Այն, ինչ չարեց Անդրանիկը, արեցին թուրքերը: 

Այս իրավիճակում արցախցիները, մնալով իրենց հույսին, 

1919թ. փետրվարի կեսերին Շուշվա թեմական դպրոցի 

դահլիճում, հոգեպնդելով մեկը մյուսին, պատրաստվելով 

կենաց մահու կռվի թուրք-ադրբեջանական ուժերի դեմ, 

կայացրին արցախահայության չորրորդ համագումարը, 
որն ընտրեց Ազգային  Խորհուրդ՝ նրան վստահելով մարզի 

հայության ճակատագրի տնօրինությունը: Նորընտիր Ազ-

գային Խորհուրդը կրկին որոշեց՝ չընդունել Ադրբեջանի իշ-

խանությունը: 

Արցախցիները պահանջեցին Հայաստանի կառավարութ-

յունից օգնական ուժեր ուղարկել: Սակայն այդ օգնությունը 

չկար:  

Վրաստանն օգտվելով Հայաստանի համար ստեղծված 

ծանր իրավիճակից, հարձակվել էր հյուսիսից, գրավել Ալա-

վերդին, և  ստիպում էր հայերին ազատել Լոռին և Ախալ-

քալաքը: 

1918թ. դեկտեմբերի 18-ին գեներալ Դրոն հրաման ստացավ 
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Հայաստանի կառավարությունից՝ Լոռին մաքրել վրացա-

կան զորքերից: Հայ-թուրքական պատերազմում կոփված 

Դրոյի հեծյալ զորքը անցավ հարձակման: Վրացիները, 

որոնք կռվի փորձ չունեին, ամենաշտապ կերպով, հինգ օր-

վա ընթացքում նահանջելով, հասան Թիֆլիսի մոտակայքը: 

Վրաստանի կառավարությունը Թիֆլիսը պաշտպանելու 

համար հայտարարեց համազգային զորահավաք: Վրա-

ցիները առաջարկեցին հաշտություն. հայերը ընդունեցին 

այդ առաջարկությունը: 1919թ. հունվարին կայացած բա-

նակցությունները որոշեցին վերականգնել բարիդրացիա-

կան հարաբերությունները, բայց չլուծեցին  ոչ մի տարած-

քային հարց: Այն ձգձգվեց մեկ տարի: Հայաստանի վիճակը 

ծանր էր:  Կառավարությունը փորձեր  էր ձեռնարկում դաշ-

նակիցների օգնությամբ վերադարձնել Արևելյան Հայաս-

տանի սահմանները՝ պատրաստվելով զորքերը մտցնել 

Կարս: 

Արցախում անգլիացիները ստիպում էին հայոց Ազգային 

Խորհրդին ընդունել Խոսրով բեկ-Սուլթանովի գեներալ նա-

հանգապետությունը և ենթարկվել նրան: 

Բայց անգլիացիները, մասնավորապես՝մայոր Մաք-Մոզնը, 

վճռական մերժման արժանացան: Սկսվեցին տարբեր տե-

սակի գազանություններ, կոտորածներ Ղարաբաղի տար-

բեր վայրերում: Ղարաբաղի ջոկատները կրկին պատ-

րաստվում էին ինքնապաշտպանության: 

Մարտի 26-ին Հայաստանի կառավարությունը բողոքի նո-

տա ուղարկեց Թոմսոնին, պահանջելով անհապաղ վերջ 

տալ Արցախում շարունակվող բռնություններին, և ընդա-

ռաջել արցախահայության՝ Հայաստանին միավորվելու 

արդար պահանջին: Բայց անգլիացիները Արցախի հար-

ցում հիասթափեցնող դիրք էին բռնել: 

Մարտի 31-ին Գորիսում հրավիրված համազանգեզուր- 

յան համագումարը ընտրեց Զանգեզուր-Արցախյան շըր- 
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ջանային խորհուրդ, որի մեջ մտան հինգական անդամներ 

երկու նահանգներից՝ ներկայացնելով տարբեր կուսակ-

ցություններ: 

1919թ. ապրիլի սկզբին Թոմսոնը կարգվեց Անդրկովկա-

սում բրիտանական գլխավոր հրամանատար: Բաքվում 

նրան փոխարինեց Շատելվորտը, որը շարունակում էր վա-

րել Թոմսոնյան քաղաքականությունը՝ արցախահայությա-

նը պարտադրելով ենթարկվել Շուշիում նստած գեներալ-

նահանգապետ Սուլթանովին: 

Ապրիլի 23-ին Շատելվորտի հարկադրանքով Շուշիում բա-

ցվեց մարզի հայության հինգերորդ համագումարը, որտեղ 

Շատելվորտը պահանջում էր, որ արցախահայությունը ըն-

դունի Ղարաբաղի ժամանակավոր վարչակարգի իր ծրա-

գիրը: 

Համագումարն անընդունելի համարեց ցանկացած վար- 

չական ծրագիր, որը որևէ կապ կհաստատի Ադրբեջանի 

հետ: Շատելվորտը, հանդիպելով արցախցիների արտա-

հայտած համառ կամքին, իր ջանքերը համարելով անարդ- 

յունք, համագումարին հանձնարարեց քննության առնել 

դաշտային Ադրբեջանից սար բարձրացող քոչի հարցը, 

երաշխավորել ադրբեջանցի խաշնարածների երթուդար- 

ձի անվտանգությունը:: 

Նա Ադրբեջանի ենթակայությունը չընդունած համագու-

մարի  մասին զեկույց ուղարկեց Թոմսոնին՝ ներկայացնե-

լով արցախցիների կտրուկ «ոչ»-ը այդ հարցում: 

Արցախում բրիտանական միսիայի պարտության պատ- 

ճառը այդ ներկայացուցիչները որոնում էին իրենց մեջ, 

այդքանը ցույց տալով իրենց կատաղությամբ: Սակայն այդ 

օտարերկրացիները իզուր էին իրենց անհաջողությունը 

(Արցախը Ադրբեջանին ենթակա դարձնելու) փնտրում ի-

րենց մեջ. նրանք տեղյակ չէին արցախցու անցյալին,   նրա 

պատմությանը, որ ոչ մի բռնատերի չի հաջողվել ծնկի բե-
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րելու այդ անհնազանդ ժողովրդին: 

1919թ. հունիսի 8-22-ը Թիֆլիսում տեղի ունեցան բազմա-

հազարանոց միտինգներ, ժողովներ՝ ի պաշտպանություն 

Ղարաբաղի հայ ժողովրդի: Միտինգներին մասնակցեցին 

40-ից ավել ազգային և հայրենակցական կազմակերպութ-

յուններ: Հատուկ ժողովը, որը նախագահում էր Հովհ. Թու-

մանյանը, «դատապարտեց Մեծ Բրիտանիայի Անդրկով-

կասյան միսիայի ղեկավար Թոմսոնի, նրան փոխարինած 

Կորիի, նրանց տեղակալ՝ Շուշիում հաստատված գնդա-

պետ Շատելվորտի, մայոր Մաք Մոզնի բացեիբաց ադրբե-

ջանամետ, կաշառված, երկդիմի քաղաքականությունը. 

բայց և ընդունած բանաձևի մեջ պահանջում էր դաշնակից-

ների միջամտությունը, դոկտոր Սուլթանովի վտարումը 

Ղարաբաղից, կոտորածի հեղինակների ձերբակալությունն 

ու պատիժը և Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին»:  

1919թ. հունիսի 12-ին Արցախից հեռացան Մաք Մոզնի գըլ-

խավորած անգլիական ներկայացուցչությունն ու զորքը: 

Խոսրով բեկ Սուլթանովը, նրա կուտակած ադրբեջանա-

կան զորքերն ու քրդական ավազակախմբերը մնացին դեմ 

հանդիման՝ դրսից ոչ մի օժանդակություն չսպասող արցա-

խահայության դեմ: 

1919թ. հունիսի 28-30-ը գումարվեց մարզի հայության 

վեցերորդ համագումարը: Այդ համագումարը, նախորդ-

ների պես պաշտպանելով իր ինքնորոշման իրավունքը, 

ադրբեջանական կողմից սպասվող վտանգի դեմ ելք էր 

որոնում: 

Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունն ի վիճակի 

չէր Հայաստանի զորքը մտցնել Ղարաբաղ, հաշվի առնելով 

Փարիզում կայացող խորհրդաժողովը, որտեղ պետք է դըր-

վեր Հայկական հարցը, ուր ներկայացել էին  պատվիրա-

կություններ՝ Հայաստանի դաշնակցական կառավարութ-

յան՝ Ահարոնյանի և արևմտահայերի կողմից՝ Պողոս Նու-
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բարի գլխավորությամբ: 

Ղարաբաղը վերցվել էր օղակի մեջ: Շուշի քաղաքում նըս-

տած էր Սուլթանովը իր զորախմբով: Ղարաբաղի ինքնա-

պաշտպանական ջոկատները, որոնք ամրացել էին սըղ-

նախներում, պետք է պաշտպանեին մարզը Ադրբեջանում 

գտնվող թուրքական փաշաների (Խալիլ, Նուրի, Քյազիմ) 

կողմից ծրագրվող Արցախի բռնագրավումից: Ադրբեջանա-

թուրք դահիճները ստեղծեցին մի նոր «Համիդիե»՝ քրդական 

հեծյալ բանդաներ, որոնց միացավ Թուրքիայից Ադրբեջան 

ժամանած Էնվեր փաշան, որի ձեռքերը արյունոտ էին 

Արևմտյան Հայաստանում կատարված հայոց ցեղասպա-

նությամբ: 

 

Նրանց նպատակն էր մինչև Փարիզում կայանալիք կոնֆե-
րանսը «Ադրբեջանի ձեռքով» տիրել Արցախ-Զանգեզուր-
Նախիջևան գոտուն, այնուհետև պաշտպանել գրաված 
տարածքը քաղաքական դաշտում: Եվ թեկուզև Թուրքիան 
պարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմում և 
ստորագրվեց Մուդրոսի զինադադարը, սակայն սադրանքի 
ճանապարհով հրահրելով ադրբեջանա-հայկական այսպես 
կոչված «ընդհարումներ», նրանք նպատակ էին հետապըն-
դում տիրել այդ տարածքին՝ հասնելով իրենց համաթուր-
քական ծրագրի իրականացման նպատակին:  

 

Զանգեզուրի գեներալ-կոմիսար Արսեն Շահմազյանն 

ստեղծեց Զանգեզուր-Արցախ շրջանային խորհուրդ, իրա-

կան հիմքի վրա դնելով Արցախի միությունը Հայաստանի 

հետ: Խորհրդի մեջ մտան հինգական անդամներ երկու նա-

հանգներից՝ ներկայացնելով տարբեր կուսակցություններ: 

Զանգեզուրը Արցախին օգնելու լուրջ պատրաստություն էր 

տեսնում:  
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Ադրբեջանական զորքերը 1919թ. հունիսին հարձակվեցին 

Զանգեզուրի վրա, խայտառակ պարտություն կրեցին ու ետ 

շպրտվեցին: Մի քանի օրվա ընթացքում թուրք սպաները, 

Ադրբեջանի զորքերի գլուխն անցած, գրավեցին  հիմնա-

կանում  գաղթականներով  բնակեցված   Նախիջևանը: 

Այդ հաջողությունից արբեցած թուրք-քուրդ-ադրբեջանա-

կան զինական խմբավորումները՝ ավելի մեծաքանակ ուժե-

րով (հաշվի առնելով, որ Նախիջևանը գտնվում էր իրենց 

ձեռքին, իսկ Ղարաբաղը վաղ թե ուշ ծնկի կգա), իրենց ծրա-

գիրը իրականացնելու համար, կրկին շարժվեցին Զանգե-

զուրի վրա: 

Զանգեզուրը, Բաթումի պայմանագրի համաձայն, չէր մըտ-

նում Հայաստանի կազմի մեջ, բայց և կտրված չէր նրանից: 

Եվ այսպես՝ Սուլթանովի եղբայր Սելիմ բեկ Սուլթանովի 

հրամանատարությամբ հակառակորդի միավորված ուժե-

րը հարձակվեցին Զանգեզուրի վրա: Այս անգամ էլ ջարդ 

կրելով՝ հայոց զորքին թողնելով 150 գերի, 13 գնդացիր, 4 

թնդանոթ և   ռազմամթերք, պարտված ադրբեջանական 

զորքի մնացորդների հետ վերադարձան՝ իրենց կատաղի ու 

դաժան կրքերը թափելու արցախահայության գլխին: Նը-

րանք կտրեցին Արցախը Զանգեզուրին կապող բոլոր լեռ-

նային կածանները, կտրեցին մարզը արտաքին աշխարհից, 

և պատրաստ էին գրոհելու «հայոց բերդը»:   

Հայաստանի կառավարության հանձնարարությամբ Ար-

ցախ մտավ փորձված գործիչների մի խումբ՝ արցախցի Ար-

սեն Միքայելյանի և սպա Զ. Մեսյանի գլխավորությամբ: Նը-

րանք, իրենց գործունեության կենտրոն դարձնելով Ջրա-

բերդն ու Խաչենը, ստեղծեցին Արցախի ինքնապաշտպա-

նության մարմին՝ աշխատելով իրենց ձեռքը վերցնել բոլոր 

գավառների զինված ուժերի ղեկավարությունը: 

Այս պայմաններում, օգոստոսի 13-ին, Շոշում բացվեց ար-

ցախահայության յոթերորդ համագումարը, որը որոշեց ժա-
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մանակավոր  «համերաշխվել ադրբեջանական վարչության 

հետ», ընդունելով փոխզիջումնային մի շարք կետեր, միև-

նույն ժամանակ Ազգային Խորհուրդն անկախ թողնելով 

նահանգապետությունից, մինչև իրենց խնդիրը լուծում կը-

գտնի խաղաղ կոնֆերանսում, «որի որոշումը հավասարա-

պես պարտադիր կլինի երկու կողմերի համար»: 

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանն ի վիճակի չէր ձեռք մեկ-

նելու Արցախին, այս համագումարով արցախցիները փոր-

ձում էին ժամանակ շահել, մինչև Փարիզի կոնֆերանսը 

կկայացներ իր որոշումը: Թուրքական կողմը հայերի այդ 

«համաձայնությունը» համարեց հպատակություն և «համե-

րաշխության» քողի տակ  պահանջեց, որ Արցախի Ազգային 

Խորհուրդը հպատակվի Ադրբեջանի կառավարությանը:                                           

Բայց արցախցին ապուպապերից մնացած իր խոսքն ունի. 

«թուրքի հետ ընկերություն արա, մահակը ձեռիցդ չգցես»:           

Ազգային խորհուրդը  մերժեց բռնակալի պահանջը՝ պա-

տասխանելով, թե այդ առթիվ վճիռ կարող է կայացնել մի-

այն ժողովրդական համագումարը: Սուլթանովը փորձեց 

գավառներում կենտրոնացնել իր ուժերը՝ հաշվի առնելով, 

որ Արցախի գավառները անկախ էին, զինված ու իրենց   

ինքնապաշտպանությանը պատրաստ: 

Նա նպատակ ուներ իր զորքը գավառները մտցնելուն պես 

զինաթափել հայությանը, այնուհետև կազմակերպել մաս-

սայական կոտորած կամ բռնագաղթ: 

Արցախին լրիվությամբ տիրելու համար, նահանգապետ 

Սուլթանովը կարգադրեց, որ թուրքախառը իր խուժան 

հորդաների մի մասը, որ  լցված էին Շուշի ու Խանքենդի, 

տեղակայվեն Ավան Յուզբաշյանի կալվածքում՝ Մարգու-

շավանում՝ դրանով իսկ ցույց տալով, որ փորձում է տիրել 

սղնախներին, այսինքն՝ ամբողջ Արցախին: 

Այդ առթիվ վճիռ կայացնելու համար Մարտակերտում 

հավաքվեցին գավառի գյուղերի 86 ներկայացուցիչներ և 
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միահամուռ որոշեցին ընդդիմանալ բռնակալի կողմից 

մարտահրավեր նետած հակահայկական քայլին: Սուլթա-

նովը, հայերի ուշադրությունը կենտրոնացնելով Մարգու-

շավանի վրա, ծածուկ կերպով զորքեր տեղակայեց  Թար-

թառ գետի հովտում: Արևմտահայերի ցեղասպանության 

մեջ մեծ փորձ ձեռք բերած թուրք ներկայացուցիչների խոր-

հըրդով նա կտրեց ճանապարհները, որպեսզի հայերը չկա-

րողանան իրար հասնել օգնության, Աղդամում կենտրո-

նացրեց իր հիմնական ուժերը և ցույց էր տալիս, որ շուտով 

կսկսվի հայերի համատարած կոտորած: 

Արյուն էր կուտակվում արցախահայության գլխին: 

Այդ ծանր պայմաններում մարտի 4-ին Շոշ գյուղում կա-

յացավ արցախահայության ութերորդ համագումարը, որը 

որոշեց դիմել դաշնակից պետությունների ներկայացու-

ցիչներին, Անդրկովկասի երեք հանրապետություններին՝ 

միևնույն ժամանակ պատրաստվելով դիմագրավելու 

թուրք-ադրբեջանա-քուրդ օղակում գտնվող Արցախի վրա 

պատրաստվող լայնածավալ հարձակումը: 

Սուլթանովը Շուշին և Խանքենդին (այդտեղ ապրող հա-

յությանը) պատանդ էր վերցրել: Այդ հրեշին մի պատճառ 

էր պետք հայերի կոտորած կազմակերպելու համար, և այդ 

պատեհ պահը ժամանակին տեղ հասավ: Այսինքն, առիթ 

գտնելով թուրք զինվորականի հետ մի ոմն հայի ընդհա-

րումը, մեծացնելով այդ իրադեպը, այն վերածեց մասսայա-

կան կոտորածի՝ բաց թողնելով խուժանին անզեն հայութ-

յան վրա: Նա հրամայեց՝ կոտորեք, այրեք, կողոպտեք, ձերն 

են հայերի կանայք ու աղջիկները: Եվ դժբախտ քաղաքը   

լցվեց սարսափով: Ավերվեց ողջ հայկական թաղամասը: Ոչ 

մի տուն չփրկվեց կրակից: 

Ժամանակակցի տվյալներով այդ կոտորածին զոհ դար-

ձան 10-30 հազար հայեր: Երկար ժամանակ քաղաքը լցված 

էր անթաղ դիակների կույտերով: 
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Այո, կատարվեց այն, ինչ պետք է կատարեր գիշատիչը: Իսկ 

նրա մեջ գործում էին նույն իր նախահոր սերնդե-սերունդ 

փոխանցված, անզեն մարդու վրա հարձակվելու, հոշոտե-

լու, խոշտանգելու, բռնաբարելու գեները: 

Հայ ինքնապաշտպանական ջոկատները պատրաստ չէին 

ձեռք մեկնելու իրենց մորթվող եղբայրներին ու քույրերին, 

քանի որ այդ կոտորածը ադրբեջանական իշխանություն-

ների կողմից կանխամտածված էր,  հանկարծակի, և կրում 

էր կազմակերպված բնույթ: 

Ադրբեջանցիների կողմից Շուշիում կատարվածը օրինակ 

էր մնացած հայ գավառների հարմար: 

Այն տարբերակը, թե իբր այդ կոտորածի պատճառը հան-

դիսանում է դաշնակցական Արսեն Միքայելյանը, որը 

բախման մեջ է մտել թուրք զինվորի հետ, չի կարող լինել 

կատարվածի հիմնական պատճառը, քանի որ մենք տե-

սանք, թե ինչպիսի զինակուտակումներ էր կազմակերպել 

թուրք-ադրբեջանական կողմը, կտրելով հիմնական ճանա-

պարհները, որպեսզի հայերը չկարողանան իրար օգնութ-

յան հասնել: Նրանց կողմից նախօրոք կազմակերպվածի  

ապացույց է  այն փաստը, որ Շուշիի կոտորածին համ-

ընթաց Գանձակի կողմից ադրբեջանական մեծ արշավանք 

էր սկսվել դեպի Ղարաբաղ՝ ճանապարհին ոչնչացնելով   

տասնյակ հայկական գյուղեր: Չմոռանանք նաև, որ Շուշիի 

հայ կոտորածը տեղի է ունեցել մահմեդական նոր տարվա 

տոն օրը՝ մարտի 23-ին, որը կոչվում է Նովրուզ: Ով, ով, 

բայց ղարաբաղցին լավ գիտի, թե դա ինչ օր է: Այդ օրը մահ-

մեդականներին զոհաբերություն էր պետք: Եվ այդ զոհի սե-

ղանին թափվեց բազմահազար հայերի արյունը: 

Ադրբեջանի կառավարությունն իր կողմից կատարվածը 

արդարացնում էր՝ իրբ թե Շուշիում հայերի կողմից բարձ-

րացված ապստամբության ճնշմամբ: 

Այն ազդանշան էր Արցախի դեմ պատերազմի, որը սկըս- 
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վեց 1920թ. մարտի 30-ին: 

Ինչպես տեսանք վերը նշվածից, հակառակորդը, մեծ ուժե-

րով շարժվելով Գանձակից, ավերելով բազում հայկական 

գյուղեր, իր զորքերը կուտակեց Աղդամում: Այնտեղից, 

տարբեր կողմերից Արցախի վրա շարժվեցին այդ թուրքա-

խառն հորդաները: Սա լայնածավալ պատերազմ էր, որտեղ 

թուրք փաշաները՝ անցած մուսավաթական և քրդական 

զորքերի գլուխ (իբր թե Արցախում կարգ ու կանոն մըտ-

ցնելու, հայերի կողմից բարձրացրած ապստամբությունը 

ճնշելու պատրվակով), իրենց վերջին ճիգերն էին գործա-

դրում լրիվությամբ գրավելու Արցախը, այնուհետև տիրե-

լով Զանգեզուրին՝ իրականացնելու   բազմիցս նշված իրենց 

ծավալապաշտական ծրագիրը: Այդ «Մուսուլմանական բա-

նակը» տարբեր կողմերից հարձակվեց Արցախի վրա՝ Դի-

զակից մինչև Գյուլիստան ընկած լայնությամբ: Սակայն 

ամենից կատաղին և վճռականը Ասկերանի ձորի բախում-

ներն էին (հին բերդի մոտակայքում, շուրջ 15 կմ ճակատով 

ձգված), որտեղ թուրքերը պետք է վերականգնեին Աղդամ-

Շուշի խափանված կապը՝ այնտեղից շարժվելու դեպի Քըր-

դըստան՝ Հաջի Սամլու (Լաչին), Զանգեզուր, Նախիջևան:   

Հայերը փակել էին այդ ճանապարհը՝ հենված իրենց լեռ-

նաստանին՝ պատրաստ ճակատ առ ճակատ դուրս գալու: 

Ասկերանի կռիվը ղեկավարում էր գանձակեցի խիզախ ֆի-

դայի Դալի Ղազարը (Միքայել Բադալքյոխյան), որը դարձել 

էր հայոց ճակատի ոգին: Մի քանի օր տևած կատաղի ճա-

կատամարտերից հետո թուրքական զորքը հետ նահանջեց:   

Այդ հետախուզական հարձակումը ցույց տվեց, որ մի ձեռ-

քով Արցախ չես վերցնի: Թուրքական ուժերը համալրում 

էին Աղդամից բերված 1-ին Ջիվանշիրյան հետևակային,   

Գանձակի 3-րդ, 1-ին թաթարական, 2-րդ Ղարաբաղյան 

մահմեդական և Շաքիի 3-րդ հեծյալ գնդերը, ռոտմիստր 

Սելիմբեկ-Սուլթանովի վերակազմյալ քրդական հեծելա-
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զորը՝ մեծաքանակ ծանր ու թեթև թնդանոթներով, գնդա-

ցիրներով և անսպառ զինամթերքով: Այդ ուժերի ընդհա-

նուր քանակը կազմում էր 80 հազար մարդ: 

Սա մի նոր Սարդարապատ էր Ասկերանի դաշտում.  շրջա-

կա բոլոր հայ գյուղերից պատնեշ կազմած հայերը աննկուն 

էին, անպարտելի: 

Մի շարք անհաջող գրոհներից հետո մուսավաթական կա-

ռավարությունը կռվի դաշտ ուղարկեց դաղստանցիներից 

կազմված ընտիր զորքեր, կատարեց հրամանատարական 

կազմի վերադասավորություններ՝ հետ կանչելով զորքերի 

հրամանատար Սալիմովին, ճակատի գլխավոր հրամա-

նատար կարգելով Օսմանյան զորավար Խալիլ փաշային: 

Զանգեզուրից եկան սուրհանդակներ և հաղորդեցին, թե 

շուտով տեղ կհասնեն Հայաստանի կառավարության 

հանձնարարությամբ առանձնացված հետևակը և հեծյալ 

զորամասերը: Օրերը անցնում էին, սակայն այդ ուժերը 

տեղ չէին հասնում: 

Մարտի վերջին և ապրիլի 1-2-ին Խալիլ փաշան չորս կա-

տաղի գրոհ կազմակերպեց հայկական դիրքերի վրա և, 

չորս անգամ էլ պարտություն կրելով ու տալով մեծաթիվ 

զոհեր, նահանջեց: Ապրիլի 3-ին, օգտվելով թանձր մառա-

խուղից, նրա գրոհող տարատեսակ զորախմբերն անտեսա-

նելի հասան հայոց դիրքերին և ձեռնամարտի նետվեցին: 

Թվական ահռելի գերակշռությունը հաղթեց: Թուրքերը տի-

րեցին Խրամորթ գյուղին, այնուհետև շարժվեցին դեպի 

Շուշի: 

Այդ վերջին ճակատամարտում հայոց հերոս հրամանա-

տար Դալի Ղազարը, տեսնելով, որ վճռված է ճակատա-

մարտի բախտը, վերջին զինվորներին կարգադրեց թողնել 

դիրքերը, անվրեպ կրակոցներով գետնին տապալեց առա-

ջին մոտեցող սպային ու երեք ասկյարների, վերջին գնդա-

կը ուղղեց իր քունքին: Թուրքը, մտնելով Շուշի, տեր դար-
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ձավ Եվլախ-Աղդամ-Շուշի-Զաբուղ ճանապարհին՝ մեջտե-

ղից կիսելով Արցախը: 

Արցախցիները զրկվեցին իրար օգնության հասնելու հնա-

րավորությունից: Օսմանցի Քյազիմ-բեյի հրամանատա-

րությամբ գործող ադրբեջանա-թուրքական զորախմբերը 

կողոպտում ու հրի էին մատնում հայկական տասնյակ 

գյուղեր: Թուրքական բանակի հրամանատարը որոշել էր 

կարճ ժամկետում ոչնչացնել Արցախի հայ բնակչությանը: 

Այդ հարցում նրանք ունեին դեռ 1915թ. ձեռք բերած մեծ 

փորձ:  

Արցախի մնացած գավառների զորախմբերը՝ ամրացած 

իրենց անառիկ դիրքերում, պատրաստ էին դիմակայելու   

«թուրք-քուրդ-թաթար» համատարած գայլաոհմակին: Խա-

լիլ փաշան Արցախում «կարգ ու կանոն մտցնելու» և արցա-

խահայության հարցը վերջնականապես իրեն քաջածանոթ 

(չկա հայ, չկա հայկական հարց) ձևերով լուծելու համար   

որոշում է զորքերը մտցնել հայկական գավառները: 

Այդ օրհասական պահին դեպի Արցախ էր շտապում Դրոն: 

Արցախ մտնելուն պես նա համախմբեց շրջակա շրջաննե-

րի զինական ուժերը, ստեղծեց ամուր մի բանակ, էլ ավելի 

ամրապնդեց արցախցիների դարերից սերնդե-սերունդ փո-

խանցված տոկուն կամքը և իր նստատեղին ընտրեց Վա-

րանդայի Ղարաբուլաղ գյուղը: 

Քիչ անց իր զորախմբով Արցախ մտավ Գարեգին-Նժդեհը: 

Նա Դիզակը վերածեց մի լայնածիր զորակայանի, և իր տե-

ղապահ նշանակեց մեր ապուպապերին քաջ հայտնի Թևա-

նին (Թևան Ստեփանյան, Ադրբեջանի չեկիստական հրո-

սակախմբերի հոգեառ, Դիզակի հայության անձնազոհ 

պաշտպան): 

Դրոն կարճ ժամկետում մարզում ստեղծեց իշխանություն: 

Հայտարարեց  Վարանդայի ու Դիզակի զորահավաք և շու-

տով Արցախի զորաբանակին ավելացրեց երեք հազար երի-
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տասարդներից բաղկացած հեծյալ խումբ: 

Ապրիլի 25-ին Թաղավարդում և ապրիլի 29-ին Մարտա-

կերտում կայացավ 9-րդ համագումարը (62 պատգամա-

վորներ ներկայացնում էին Ջրաբերդի, Խաչենի և Գյուլիս-

տանի 70 գյուղեր), որը քննության դրեց՝ «Համագումարը 

Հայաստանի և Ադրբեջանի. որի ենթակայությունն է ընտ-

րում» հարցը:  

Արցախցիներն ընդունեցին Հայաստանին միանալու որո-

շում: Արձանագրությունը ստորագրեցին բոլոր պատգամա-

վորները, ինչպես նաև նախագահ Ա.Վերդյանը և քարտու-

ղար Հ.Երիցյանը: 

Մինչ հայերը պատրաստվում էին Արցախից դուրս վռնդել 

թուրքական զորքը, ջանում էին մարզը վերոնշյալ  արձա-

նագրությամբ միավորել Հայաստանին, հյուսիսից, ապրիլի 

26-ին, Անդրկովկաս մտավ խորհրդային 11-րդ բանակը, 

որի սպառնալիքի տակ ստեղծվեց Ադրբեջանի ժամանա-

կավոր հեղկոմ, որն էլ 28-ին իր երկիրը հռչակեց խորհըր-

դային: 

Շուշիում մուսավաթականները մեկ օրվա մեջ մաշկափոխ 

եղան և դարձան բոլշևիկներ: 

Դրոյի մոտ եկան Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայա-

ցուցիչները և պահանջեցին, որ նա իր զորքերը հանի Ար-

ցախից: Դրոն և Նժդեհը խորհրդային 11–րդ բանակի ճնշ-

ման տակ ստիպված եղան դուրս բերելու զորքերը  Արցա-

խից:   

Մինչ  խորհրդային կարգեր կհաստատվեն Հայաստանում, 

Արցախը «ժամանակավորապես» հայտնվեց  Ադրբեջանի 

ենթակայության տակ: 

Այժմ արդեն թուրքերը Արցախ-Զանգեզուր-Նախիջևան 

միջանցքի հարցը փորձում էին լուծել խորհրդային դի-

մակի տակ: Նրանց ձեռքին էր Արցախը, Նախիջևանը, մը-

նում էր Զանգեզուրը, որտեղ իր ամրոցն էր կառուցում 
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Գարեգին Նժդեհը: 

1920թ. մայիսին խորհրդային 11-րդ բանակը մտավ Ար-

ցախ:  

Մայիսի 26-ին Վարանդայի Թաղավարդ գյուղում տեղի 

ունեցած արցախահայության 10-րդ համագումարը (պատ-

գամավորները հիմնականում բոլշևիկներ էին) երկրամա-

սը հայտարարեց խորհրդային, ստեղծվեց հեղկոմ՝ Սաքո 

Համբարձումյանի նախագահությամբ: 

Մի շարք հայկական վայրեր  կտրվեցին և կցվեցին Ադըր-

բեջանին: Սկսվեցին համատարած բռնություններ: Բույն էր 

դնում անարդարությունը, ազգային խտրականությունը: 

Չդիմանալով խորհրդային տեղական մարմինների կողմից 

սկսված դաժանություններին արցախահայության մեծ մա-

սը հիասթափվեց այդ կարգերից, և ծայր առան ժողովրդա- 

կան ընդվզումներ: 

Զինված պայքար սկսվեց Դիզակի Տում գյուղում, որի ղե-

կավարությունն իր վրա վերցրեց Թևանը՝ Գարեգին Նժդեհի 

խորհրդատուն և օգնականը: Թևանի ջոկատը պատժար-

շավի ելավ Դիզակի գյուղերում սանձազերծված բռնակալ-

ների դեմ և սարսափի տակ դրեց սոցիալիզմի ու ադրբե-

ջանական կառավարության անունից հայի տունը քան-

դողներին: Կարճ ժամկետում ժողովուրդը ապստամբութ-

յուն բարձրացրեց և վերացրեց խորհրդային իշխանութ-

յունն այդ կողմերում: 

«Թևանականների» դեմ Ադրբեջանի կառավարությունը 

սրբազան պատերազմ հայտարարեց և նրանց դեմ ուղղեց 

այդ կողմերի բոլոր բոլշևիկյան ուժերը: Անհավասար պայ-

քարում Թևանը իր խմբով անցավ Զանգեզուր, Նժդեհից 

ստացավ համալրումներ ու զինամթերք, վերադարձավ Ար-

ցախ՝ պայքարը շարունակելու: 

Օրեցօր ծավալվում էր նրա ազդեցության ոլորտը: 

Թևանի իշխանությունը Դիզակում ու Վարանդայում դի-
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մացավ ավելի քան վեց ամիս: Դիմացավ՝ Ադրբեջանի զոր-

քերի ու մարզի զորաջոկատների հետ ճակատ տալով: 

1921թ. Ադրբեջանի կառավարությունն Արցախ ուղարկեց 

11-րդ բանակի թարմ գնդեր: Լեռնային ամրություններին 

ապավինած ազատամարտիկները, չստանալով օգնութ-

յուն,  անցան Պարսկաստան: Ոմանք անցան Զանգեզուր և 

միացան Գարեգին Նժդեհի բանակին:  

Ասում են՝ Թևանը մեկ էլ հայտնվել է 30-ական թվականնե-

րին: Նա եկել էր արցախահայությանը նոր պայքարի հա-

նելու, բայց համոզվել է, որ Ստալինյան բռնապետության 

դեմ պայքարը իր ժողովրդին միայն ցավ կբերի, կրկին վե-

րադարձել է Պարսկաստան: 

Հայրենական պատերազմի վերջին տարում Պարսկաս-

տան մտած խորհրդային զինված ուժերը այնտեղ ապաս-

տանած շատ հայերի են բռնել, հետ վերադարձրել ու են-

թարկել պատժի: Ասում են, նրանց մեջ եղել է նաև Թևանը: 

 

Բ. Ուլուբաբյան.  

Արցախյան գոյապայքարը. 1994  

  
 

-Ինչպիսի՞ն է Ձեր տեսակետը դաշնակցական կառա-

վարության այն ժամանակվա գրաված դիրքի հանդեպ: 

 

-Հայաստանի անկախությունը պաշտպանող դաշնակցա-

կան կառավարությունը կանգնել էր փակուղու առջև: Մի 

կողմից սպառնում էր Թուրքիան՝ վերացնելով քրիստոնյա 

Հայաստան երկիրը՝ միանալու համար թուրքալեզու մահ-

մեդական իր արյունակցին. մյուս կողմից՝ Ռուսաստանում 

հաղթանակած խորհրդային կարգերի տարածումը, որը 

Ադրբեջանում և Ղարաբաղում հաստատվելուց հետո 

սպառնում էր Հայաստանին: 
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Այո, դա սպառնալիք էր, երբ խորհրդային դարձած Ադր-

բեջանը, խորհրդային Ղարաբաղին «հովանու տակ» առնե-

լով, սպառնում էր Հայաստանի հարավային մասը կազմող 

Զանգեզուրին: 

Ադրբեջանում խորհրդային կարգերի հաստատումը հուշեց 

Թուրքիային պանթուրքիզմի իր ծրագիրը իրականացնել 

խորհրդային դրոշի տակ, քարտեզի երեսից ջնջել Հայաս-

տանը՝ հակախորհրդային դիրքորոշում ընտրած դաշնակ-

ցական կառավարությանը վերացնելու քողի տակ: Թուր-

քիան հավաստեց Լենինին և Ստալինին, որ ողջունում է 

Թուրքիայում խորհրդային կարգերի հաստատման գաղա-

փարը՝ հասկացնել տալով, որ այդ գործընթացը խաղաղ 

ճանապարհով իրականացնելու համար հարկավոր է 

վերացնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև տիրող լարված 

իրավիճակը, որտեղ դաշնակցական կառավարության կող-

մից իբր թե ոտնահարվում են Հայաստանում ապրող թուրք 

ազգաբնակչության մարդկային իրավունքները: Թուրքիան 

տեղեկացրեց Մոսկվային, որ պատրաստ է պաշտպանելու 

թուրք ազգաբնակչության շահերը Հայաստանում: Դիվա-

նագիտական լեզվով ասած՝ Թուրքիան պատրաստվում էր 

հարձակվելու Հայաստանի վրա: Սա մի սադրանք էր, որի 

տակ թաքնված էր ռուս-թուրքական գործակցությամբ իբր 

թե դաշնակցական կառավարությանը պատժելու, բռնի 

կերպով  Հայաստանը խորհրդայնացնելու, սակայն իրա-

կանում Հայաստանը վերացնելու, պանթուրքիզմի ծրագիրը 

իրականացնելու, այնուհետև կոմունիզմից երես թեքելու 

Թուրքիայի  խարդախ քաղաքականությունը: Ռուսական 

կշեռքի վրա դրված էր մի կողմից՝ խորհրդային կարգերը 

ողջունող, Անտանտի «հակառակորդ»՝ բոլոր երկրների 

պրոլետարների միության գործունեությունը ծավալելու հե-

ռանկարը ուրվագծող, աշխարհագրական նպատակահար-

մար դիրք գրավող թուրքական նժարը, մյուս կողմից՝ Ան-
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տանտի երկրների դաշնակից, հետևաբար՝ խորհրդային 

«Ստալինյան խաղի» հակադիր ճամբարում գտնվող Հայաս-

տանը, որտեղ իշխանությունը մնում էր դաշնակցական 

կառավարության ձեռքին, որոնք կողմ էին հայ-ռուսական 

բարեկամությանը, սակայն դեմ՝ Հայաստանում խորհրդա-

յին կարգերի հաստատմանը:  

Այս պարագայում թուրքական նժարը ավելի ծանր գտնվեց: 

Թուրքիան վարում էր երկդիմի խաղ՝ միաժամանակ սերտ, 

բարյացակամ հարաբերության մեջ գտնվելով մի կողմից՝ 

բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ, որից հասցրել էր բավա-

կանին ոսկի ու զենք ստանալ՝ ընդդեմ ընդհանուր թշնամու՝ 

ի դեմս Հայաստանի դաշնակցական կառավարության, ժո-

ղովրդական լեզվով ասած՝ ի դեմս հայության, մյուս կող-

մից՝ Հայկական հարցում Սևրի պայմանագրով իրեն տու-

ժած արևմտյան  երկրների հետ, կտրականապես հրաժար-

վելով իրագործել Սևրի պայմանագիրը: Մի կողմից սիրա-

շահելով, խոստումներ տալով, մյուս կողմից՝ ժամանակ 

շահելով՝ նա փորձում էր Հայկական հարցը լուծել՝ վերաց-

նելով այս անգամ արդեն Արևելյան Հայաստանը՝ իրագոր-

ծելով իր հեռուն տանող  ծրագիրը: 

Մի շարք կարծիքներ պնդում են, որ քաղաքական ճկու-

նությունը թելադրում էր Հայաստանի իշխանությանը, հան-

ձինս՝ դաշնակցական կառավարությանը, կատարել այն 

միակ ու ճիշտ քայլը (այսինքն՝ Հայաստանի խորհրդայ-

նացումը), որը կփրկեր համազգային կորուստներից: Որոշ 

հասարակական-քաղաքական գործիչների կարծիքով, եթե 

Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվեին 1920թ. 

մայիսին և ոչ թե կես տարի հետո, ապա Հայաստանի կազ-

մում կմնային ոչ միայն Կարսի մարզն ու Սուրմալուն, այլև 

Նախիջևանն ու Ղարաբաղը: Սակայն դաշնակցականերն էլ 

իրենց հերթին պնդում են, որ այդ նույն մայիս ամսին դաշ-

նակցական կառավարության անունից Մոսկվա ժամանած 



 57 

Լևոն Շանթի կողմից ղեկավարվող պատվիրակությունը 

(Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության 

առաջարկով) անտեսվում էր այն ժամանակ, երբ դեռ չէր 

ստորագրվել Սևրի պայմանագիրը և, երբ թուրքերը դեռ չէ-

ին հարձակվել Հայաստանի վրա: Ըստ դաշնակցականնե-

րի, ռուս բոլշևիկներին ձեռնտու էր համագործակցությունը 

Քեմալ Աթաթուրքի հետ՝ նրան դարձնելու Ռուսաստանի 

հզոր դաշնակից Ֆրանսիայի և Անգլիայի դեմ: Հակառակ 

դեպքում Թուրքիան, միանալով արևմուտքին, կգրավեր 

Բաքուն, որի ազեր ժողովուրդը կողջուներ թուրքերի 

մուտքը Ադրբեջան, որից էլ կախված էր ողջ Ռուսաստանի 

տնտեսությունը: Այդ մերձեցումը իրագործելու համար 

Ռուսաստանը պետք է զոհաբերեր Հայաստանը: Մյուս կող-

մից, Ռուսաստանի խորհրդային իշխանությունը մեծ հույ-

սեր էր կապում Թուրքիայի հետ, նրան համարելով հա-

մաշխարհային հեղափոխության դարպաս, այսինքն՝ հենց 

Թուրքիայից պետք է սկսվեր համաշխարհային պրոլետա-

րիատի միությունը: Այնպես որ, 1920թ. հոկտեմբերի 30-ին 

դեպի Կարս արշավող թուրքական բանակի ճանապարհը 

բաց էր, և այդ ճանապարհը լուսավորում էր Մոսկովյան 

խորհրդային կանաչ լույսը: 1920թ. Ադրբեջանում խոր-    

հըրդային կարգեր հաստատվելուց հետո, Նարիմանովը 

Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը թուլացնե-

լու պատրվակով  Մոսկվայից պահանջեց՝ Ադրբեջանին 

միացնել Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը: Այդ պա-

հանջին օժանդակում էր Ստալինը: Օրջոնիկիձեին ուղղ-

ված հեռագրում ասված էր «Իմ կարծիքն այն է, որ պետք է 

հստակորեն պաշտպանել կողմերից մեկին, ներկա պա-

րագայում՝ Ադրբեջանին՝ Թուրքիայի հետ միասին»: 

Մինչ դաշնակցական կառավարությունը հույսը կդներ 

«ծվատված» Անտանտի վրա, որ շուտով նրա զորքերը 

կմտնեն Հայաստան և կստիպեն Թուրքիային իրագործելու 
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Սևրի պայմանագիրը (ըստ Սևրի պայմանագրի Հայաս-

տանը ճանաչվում էր ազատ և անկախ պետություն, որը ելք 

էր ստացել դեպի Սև ծով), օր օրի ավելի ու ավելի էին ամ-

րանում ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական հարա-

բերությունները: Թուրքական բանակը, գրավելով մի շարք 

քաղաքներ, գրավում է նաև Ալեքսանդրապոլը (Գյումրի): 

Դաշնակից  երկրները, որոնք համաշխարհային պատե-

րազմում համարվում էին հաղթող կողմ, դավաճանեցին  

Հայաստանի կառավարությանը՝ չստիպելով Թուրքիային 

իրագործել Սևրի պայմանագիրը՝ մենակ թողնելով Հայաս-

տանը երեք հայատյաց պետությունների՝ Թուրքիայի, Խոր-

հըրդային Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դեմ: 

Թուրքիայի նպատակը Հայաստանը (որը խրված էր պան-

թուրքիզմի սրտում) բնաջնջելն էր: Մինչ 1920թ. դեկտեմբե-

րի 2-ին Ալեքսանդրապոլում կկայանար հայ-թուրքական՝ 

Խատիսյան-Քյազիմ Կարաբեքիր ժամանակ շահող  պայ-

մանագիրը, նոյեմբերի 29-30-ին Դրոյի և Լեգրանի միջև 

պայմանագրի համաձայն, դաշնակցական կառավարութ-

յունն Հայաստանը հանձնեց Խորհրդային   Ռուսաստանին: 

Կարճ ժամանակից հետո խորհրդային քաղաքական գոր-

ծիչները շտապեցին Հայաստանով մեկ տարածել, թե իբր 

դաշնակները դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլում Հա-

յաստանը ծախեցին թուրքերին: Մինչ դաշնակները Հա-

յաստանի մի շարք քաղաքական ուժերի կբացատրեին, որ 

դեկտեմբերի 2-ին կնքված հայ-թուրքական (հայերի համար 

անընդունելի) պայմանագիրը չունի ոչ մի իրավական ուժ, 

հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 30-ից Հայաստանը արդեն 

խորհրդայնացված էր, մինչ դաշնակցական կառավարութ-

յունը խաղաղ կերպով բայց և ստիպված հեռանում էր աս-

պարեզից, խորհրդային նորաստեղծ իշխանությունն սկսեց 

դաշնակների մասսայական ձերբակալությունը: 1921թ. փե-

տըրվարին դաշնակցականները, չդիմանալով խորհրդա-
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յին դաժանություներին, զինված հեղափոխությամբ կրկին 

իշխանությունը վերցրին իրենց ձեռքը: Բազում բանտերից 

ազատվեցին կենդանի մնացած հայրենասերներ՝ հայրենի-

քի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած քաղբանտարկյալ-

ներ: Ստեղծվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտե, որի նա-

խագահ ընտրվեց Սիմոն Վրացյանը: 1920թ. հուլիսի կեսե-

րին, անհավասար մարտեր մղելով սովետական 11-րդ բա-

նակի դեմ, թողնելով վերջին հենակետ դարձած Զանգեզու-

րը, որտեղ իր անկախ կղզյակ պետությունն էր կերտում    

Գ.Նժդեհը, ամենից հուսախաբ եղած դաշնակները ցրվեցին 

երկրագնդով մեկ՝ փրկելու համար իրենց հոգում պահած ու 

փայփայած անկախության և ազատության գաղափարը: 

Շատ շուտով բացվեց Խորհրդային Ռուսաստանի դեմքը, 

երբ Ադրբեջանին միացվեցին   Նախիջևանն ու Արցախը: 

    

 Նախիջևան 

  Նախիջևանը (հայերի կազմավորման շրջանում կառուցված առաջին քա-

ղաք) որպես Հայաստանի քաղաքամայր կառուցվել է Մ.Թ.Ա. 3-րդ հա-

զարամյակում՝ Նոյի կողմից: Նոյի գերեզմանատեղում հազարամյակների 

ընթացքում կանգնած էր հեթանոսական տաճար: Քրիստոնեության ժա-

մանակ այդ տեղում կառուցվել է եկեղեցի: Այստեղ են գտնվում Հայաս-

տանում քրիստոնեություն տարածող Թադևոսի և Բարդուղեմեոսի գե-

րեզմանները: 
Նախիջևանը երկար դարեր համարվել է Հայաստանի հոգևոր և մշակու-

թային կենտրոն: Այնտեղ տարածված եկեղեցիները, բերդերը, հուշար-

ձանները մնում են որպես հայկական մշակույթի վառ օրինակներ, որոնց 

հիմնական մասը ոչնչացվել է Ադրբեջանի կառավարության կողմից մշակ-

ված հատուկ ծրագրով: Այստեղից դուրս են եկել հայ մի շարք վիպասան-

ներ, երգիչներ, երաժիշտներ, հոգևորականներ և այլն: Ագուլիս գյուղը հին 

ժամանակներում հռչակված էր որպես գորգագործության կենտրոն: 

1829թ. Նախիջևանը մտնում էր ռուսական տիրապետության մեջ գտնվող 

Արևելյան Հայաստանի Երևանի նահանգը և որպես Հայաստանի անբա-

ժան մաս համարվում էր նրա քաղաքական ու մշակութային կենտրոննե-

րից մեկը: 

Նախիջևանի Ինքնավար Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապե-
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տությունն Ադրբեջանի կազմում լինելու օրինական հիմք է հանդիսացել 

Մոսկվայում 1921թ. մարտի 16-ին Ռուսաստանի և քեմալական Թուր-

քիայի միջև կնքված պայմանագիրը: Չբավարարվելով Հայաստանից 

խլված Կարսի մարզով և Սուրմալուով՝ Թուրքիան պահանջեց, որ Նախի-

ջևանի մարզը նույնպես կտրվի Խորհրդային Հայաստանից: 1918-1920թթ. 

ինչպես Բաքվի, Շուշիի, այնպես էլ Նախիջևանի ողջ մնացած հայ բնա-

կիչները թուրքական զավթիչների և ադրբեջանական մուսավաթների կող-

մից կազմակերպած հերթական մասսայական կոտորածներից փրկվելու 

համար տեղափոխվեցին ավելի ապահով վայրեր: Հետագայում նրանց վե-

րադարձը անհնարին էին դարձնում մեծամասնություն կազմող Նախի-

ջևանի թուրքերը, որոնք համառ կերպով պահանջում էին իրենց միութ-

յունը Թուրքիայի հետ: Թուրքիան, օգտվելով իր համար օգտավետ արտա-

քին քաղաքական իրադրությունից, Ադրբեջանի կոմունիստների հետ մի-

ասին խաղարկեց Նախիջևանի հարցը և վերջապես հասավ իր նպատա-

կին: 

Խորհրդային Ռուսաստանը հարմար գտավ Նախիջևանին տալ ինքնա-

վարության կարգավիճակ՝ Ադրբեջանի կազմում՝ թողնելով նրա ենթա-

կայությանը: Պայմանագրի 3-րդ կետում նշված է. «երկու պայմանավոր-

ված կողմերը համաձայն են, որ Նախիջևանը ձևավորվի որպես ինքնա-

վար տարածք Ադրբեջանի ենթակայության տակ,  պայմանով, որ Ադրբե-

ջանը չի զիջի այդ ենթակայությունը երրորդ պետությանը»:  

 

  Ս.Այվազյան.  

История России: Армянский след. 

 

Դա Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից (այժմ արդեն Դաշ-

նակցության բացակայության պայմաններում) մի քայլ էր, 

որը բացեց նրա հակահայկական դեմքը: 

Այժմ էլ չկային դաշնակները, որպեսզի նրանցից պատ-

րաստեին քավության նոխազ: 

 

1921թ. հուլիսի 5-ին Ստալինի միջամտությամբ Կովբյու-

րոն ընդունեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմը մտցնելու ո-

րոշում: 

Այսպիսով, 1923թ. հուլիսի 7-ին, անտեսելով Ղարաբաղի՝ 

որպես Հայաստանի անբաժան մասի աշխարհագրական 

դիրքը, արհեստական ճանապարհով նրանից կտրելով մի 
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շարք հայկական վայրեր, կտրելով մայր Հայաստանից, այդ 

վայրերը բնակեցնելով քուրդ ազգաբնակչությամբ, ստեղծ-

վեց այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 

Մարզ (ԼՂԻՄ) Ադրբեջանի կազմում, որտեղ հայերը 

կազմում էին բնակչության 90%-ը:  
 

 

 

 

                               Ըստ Շ. Մկրտչյանի 1988թ. տվյալների 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ (ԼՂԻՄ) 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը ընդգրկում էր հայկական 

լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան մասը, որն արևմուտքից սկսվում էր 

Արցախյան լեռնաշղթայով և արևելքում վերջանում Մուղանի տափաս-

տանով: Այդ անտառապատ երկրում վեր է բարձրանում Մռով սարը, որը 

գտնվում է ծովի մակարդակից 3724մ. բարձրության վրա: Արցախյան լեռ-

ներից հյուսիսից հարավ և արևմուտքից արևելք են հոսում 140-ից ավել 

գետեր ու գետակներ:  

Այս հիասքանչ անկյունը հայտնի է իր բուժիչ ջրերով և օգտակար հա-

նածոներով: Եղանակը չափավոր է. օդի ջերմաստիճանը ձմռանը -2-4, ամ-

ռանը +19+33: 

Անտառները հարուստ են բազմատեսակ բուսականությամբ, որը և կազ-

մում էր ողջ տարածքի 37%-ը:  

Տարածությունը՝ 4388 ք. մ., բնակչությունը՝ 160 հազար մարդ: 

ԼՂԻՄ-ը բաժանված էր հինգ շրջանների՝ Մարտակերտի, Ասկերանի, 

Մարտունու, Հադրութի և Շուշիի, որոնցից չորսը քաղաք են: Ուներ հինգ 

քաղաքատիպ ավան և 235 գյուղ: Վարչական կենտրոնը Ստեփանա-

կերտն էր, որը գտնվում է Երևանից 362կմ հեռավորության վրա: 

Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմը մտցնելուց հետո սկսվեց հայ 

ազգաբնակչության արտահոսքը: Այսպես օրինակ՝ 1926-1979թթ. հայ 

ազգաբնակչության աճը կազմում էր ընդամենը 10,2%, այն դեպքում, երբ 

ադրբեջանցիների թիվը աճել էր երեք անգամ: Եվ եթե 1923թ. հայերի թիվը 

Ղարաբաղում կազմում էր 94,4%, ապա 1979թ.՝ 75,5%: Ղարաբաղցուն 

սպասում էր հայաթափ Նախիջևանի ճակատագիրը: Տարեցտարի ավելի 

ու ավելի էին ոտնահարվում հայերի ազգային իրավունքները: Յոթանա-

սուն տարի շարունակ Ադրբեջանի կառավարությունը վարում էր մասնա-
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տողական քաղաքականություն: Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից 

ստեղծված կյանքի ծանր պայմանները, սոցիալ-տնտեսական առաջըն-

թացի կաշկանդումը, ազգային զգացմունքների արհամարումը, պատմա-

կան հուշարձանների աննկատ ոչնչացումը և պատմության աղավաղումը 

չկոտրեց հայ ազգաբնակչության ազատատենչ ոգին, և հայերը իրենց 

բողոքի ձայնը բարձրացրին ընդդեմ XXդ. կատարվող վայրագությունների: 

 

                                          

Եվ այսպիսով՝ 

 

1965թ. – ԼՂԻՄ-ի 13 ներկայացուցիչների նամակը՝ ԽՄԿԿ Կենտկոմին, 

Մինիստրների Խորհրդին, ՍՍՀՄ Գերագույն Խորհրդին՝ Լեռնային Ղա-

րաբաղը ՀԽՍՀ-ին վերամիավորելու խնդրանքով, որին սատար կանգնե-

ցին 45000 ղարաբաղցիներ: 

1968թ. – ազգամիջյան ընդհարում Ղարաբաղի վարչական կենտրոն 

ՍտեԽփանակերտում: 

1975թ. – Ղարաբաղի մարզկոմի և շրջկոմների պլենումները՝ ԼՂԻՄ-ը Հա-

յաստանին միավորելու հարցով: 

1986-87թթ. – բնակչության մեջ կրկին բարձրացավ ԼՂԻՄ-ը Հայաստանին 

միավորելու հարցը: 

1977թ. - ԽՍՀՄ տարբեր հիմնարկություններին ուղարկված նամակներ, 

որտեղ արտահայտված էր մեկ միտք՝ ԼՂԻՄ-ը Հայաստանին վերամիա-

վորելու միտքը՝ մտավորականության պահանջով: 

1987թ. դեկտեմբերի 1 – նույն հարցով ԼՂԻՄ-ի պատվիրակությունը ԽՄԿԿ 

ԿԿ-ում: 
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 Անդրանիկ (Անդրանիկ Օզանյան) (1865-1927), հայ ազգային-ազա-

տագրական շարժման գործիչ, հայ ժողովրդի ազգային հերոս: Սովորել է 

հայրենի Շապին-Գարահիսարի Մուշեղյան վարժարանում: Աշխատել է 

Կոստանդնուպոլսում որպես բանվոր: Մեկնում է Ռումինիա, այնուհետև 

վերադառնում հայրենիք և աշխատում է որպես հյուսն՝ մասնակցելով հայ 

հասարակական կյանքին: 1891թ. դարձավ Հնչակյան կուսակցության ան-

դամ: Այնուհետև դուրս եկավ այդ կուսակցությունից՝ լրացնելով «Դաշ-

նակցություն» կուսակցության շարքերը: 1907թ. երկու անգամ կտրում է 

կապերը «Դաշնակցություն» կուսակցության հետ և վերականգնում 1914 

թ.: 
XIXդ. 90-ական թվականներին Անդրանիկը մտնում է Արևմտա-հայաս-

տանում ծավալվող հայ հայդուկային շարժման մեջ: Եղել է շարքային զին-

վոր, տասնապետ, այնուհետև Աբրո-ի, Գուրգենի, Աղբյուր Սերոբի հայդու-

կային զորամասերում որպես խմբապետ: Զենք հայթայթելու և Հայաստա-

նի տարբեր վայրերում պայքարող ռազմական ուժերի միջև կապ ստեղծե-

լու նպատակով Անդրանիկը լինում է Սևաստոպոլում, Թիֆլիսում, Բաթու-

մում, Կարսում, Ալեքսանդրապոլում, Երևանում, Էջմիածնում, Նախիջևա-

նում, Թավրիզում, Սալմաստում և այլուր՝ ստեղծելով կապեր հայ ազ-

գային-ազատագրական շարժման այնպիսի ներկայացուցիչների հետ, ինչ-

պիսիք էին Հրայրը, արցախցի Նիկոլ Դումանը, Մեծ Մուրադը և ուրիշներ: 

Աղբյուր Սերոբի մահից հետո (1899), Անդրանիկը ճանաչվեց Վասպու-

րականի և Սասունի հայդուկային ուժերի ընդհանուր ղեկավար: Մաս-

նակցել է մի շարք կռիվների՝ ընդդեմ թուրքական կանոնավոր զորքերի և 

քրդական ավազակախմբերի՝ պաշտպանելով Արևմտահայաստանի բը-

նակչությանը նրանց ոտնձգություններից: Ցուցաբերել է անձնական քա-

ջություն և զինվորական հրամանատարին յուրահատուկ կարողություն-

ներ:  

1901թ. Առաքելոց մենաստանի մոտ և 1904թ. Սասունի պաշտպանության 

ժամանակ Անդրանիկի  խումբը հաջողությամբ է հետ շպրտել մի քանի 

անգամ թվով գերազանցող թուրքական մեծաքանակ ուժերին: Միայն 

1904թ. Անդրանիկը 30 անգամ կռվի է բռնվել թուրքական կանոնավոր բա-

նակի հետ: 1904թ. Անդրանիկը հեռանում է Արևմտյան Հայաստանից, լի-

նում է Իրանում, Բաքվում, Թիֆլիսում, հանդիպում է տեղի հայ հասարա-

կական-քաղաքական ներկայացուցիչների հետ, այնուհետև հիմնավոր-

վում է Ժնևում (Շվեյցարիա): Այստեղ 1906թ.  հրատարակվեց «Մարտա-

կան հրահանգներ» աշխատությունը, որտեղ ներկայացվում էին հայդու-

կային պայքարի ձևերը: 

Գտնվելով Շվեյցարիայում, այնուհետև Բուլղարիայում՝ Անդրանիկը լուրջ 

հետևում էր հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման զարգաց-
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ման առաջընթացին, հայկական քաղաքական կուսակցությունների գոր-

ծունեությանը: Նա համոզված էր, որ հայկական քաղաքական կուսակ-

ցությունները չպետք է համագործակցեն երիտթուրքերի հետ, որ այն հղի է 

վտանգավոր հետևանքներով արևմտահայերի համար: 

Առաջին Բալկանյան պատերազմում (1912-1913) Օսմանյան կայսրության 

դեմ կռվող բուլղարական բանակում իր ակտիվ մասնակցությունն է ունե-

ցել Անդրանիկի կողմից կազմակերպած, իր և Նժդեհի հրամանատա-

րությամբ գործող հայ կամավորականների ջոկատը: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (1914-1918) Թիֆլի-

սում Անդրանիկը նշանակվեց ռուսական բանակում գործող հայ կամա-

վորական զորամասի հրամանատար, որը մասնակցեց Վանի, Բիթլիսի, 

Մուշի ազատագրմանը: Անդրանիկը առանձնապես աչքի ընկավ Դիլմանի 

ճակատամարտում: Ռուսական հրամանատարության կողմից հայ կա-

մավորականների հանդեպ ստեղծված անվստահությունից դրդված՝ Անդ-

րանիկը 1916թ. մարտին դիմում ներկայացրեց կենտրոնական հրամանա-

տարությանը և լքեց ռազմաճակատը: 1916-1917թթ. գտնվելով Թիֆլիսում, 

այնուհետև Հյուսիսային Կովկասում, ծավալելով ակտիվ գործունեություն 

հայ փախստականների օգնության գործում՝ մասնակցեց արևմտահայերի 

1-ին համագումարին՝ 1917թ. հրապարակելով «Հայաստան» թերթը, միաս-

նության կոչ անելով արևմտա և արևելահայությանը: 

1918թ. հունվարին Անդրանիկը նշանակվեց նոր կազմավորվող հայկական 

բանակային կորպուսի դիվիզիայի հրամանատար՝ ստանալով գեներալ-

մայորի կոչում: Քայքայվող Կովկասյան ռազմաճակատի (որտեղից դուրս 

էին բերվում ռուսական զորքերը), միևնույն ժամանակ դեպի Արևելյան 

Հայաստան շարժվող Օսմանյան մեծաքանակ բանակի առաջխաղացման 

այդ ծանր պայմաններում, Կովկասի հրամանատարության կողմից Անդ-

րանիկը ստացավ հանձնարարություն՝ կազմակերպել արևմտահայերի 

հաջող ներգաղթը՝ նահանջելով Կարս-Ալեքսանդրապոլ ուղղությամբ: Ջա-

լալօղլիի մոտ դիրքեր գրաված Անդրանիկի զորքը նպատակ էր հետա-

պնդում կանգնեցնելու դեպի Ղարաքիլիս շարժվող թուրքական բանակը՝ 

թույլ չտալով նրան շարժվելու դեպի Երևան: Այդ հաջող օպերացիայից 

(Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտե-

րից) հետո, որտեղ թուրքերը ջախջախիչ պարտություն կրեցին, Անդրա-

նիկը մտավ Նախիջևան և մարզը հայտարարեց որպես Խոր. Ռուսաս-

տանի անբաժան մաս: Միևնույն ժամանակ նա հեռագրեց Ստեփան Շա-

հումյանին՝ հայտնելով նրան, որ պատրաստ է իր զորքը տրամադրելու 

Խոր. Ռուսաստանի կառավարության ենթակայությանը: Այնուհետև Անդ-

րանիկը մտավ Զանգեզուր՝ պաշտպանելու մարզը թուրքա-մուսավա-

թական ոտնձգությունից: 1918թ. նոյեմբերին Անդրանիկը շարժվեց դեպի 

Արցախ, սակայն  Կովկասում գտնվող անգլիական ներկայացուցիչները 
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համոզեցին նրան իր զորամասը Արցախից հանելու՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը,  որ իր զորաշարժը վնաս կպատճառի Փարիզի խորհրդա-

ժողովում որոշվող Հայկական հարցին, որի շրջանակներում էլ մասնա-

վորապես պետք է վճռվեր Արցախյան հարցը: 

Հիասթափվելով Անտանտի երկրների կողմից տարվող քաղաքականութ-

յունից և չկիսելով Հայաստանի կառավարության կողմից տարվող քայլերը 

մի շարք հարցերի շուրջ՝ Անդրանիկը իր զորախմբով մտնում է Էջմիածին, 

ցրում է զորքը և մեկնում արտասահման: Նա եղավ Ֆրանսիայում, այնու-

հետև՝ Անգլիայում, որտեղ կազմեց անկախության համար պայքարող Կի-

լիկիայի հայերի օգնության ծրագիր: 1922թ. մեկնում է ԱՄՆ: Այստեղ նա 

շարունակում է ազդել հայ համայնքների վրա՝ կոչ անելով նրանց ակտիվ 

մասնակցություն ցուցաբերել հայկական առողջ ուժերի միասնության 

հարցում՝ հանուն ընդհանուր նպատակի: Խորհրդային կարգերի հանդեպ 

ավելի շատ գրավել է չեզոք դիրք:  

Մահացել է Սակրամենտոյի (Կալիֆորնիա) մոտ գտնվող Չիկո առողջա-

րանային տեղամասում, թաղվել է Ֆրեզնոյում: 

1928թ. Անդրանիկի աճյունը տեղափոխվել է Փարիզ և հողին է հանձնվել 

Պեր-Լաշեզ գերեզմանոցում: 

Դեռ Անդրանիկի կենդանության օրոք ժողովուրդը հորինել է բազում եր-

գեր՝ կապված նրա անվան հետ: Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում 

Անդրանիկի անունով են կոչվում հրապարակներ, փողոցներ, դպրոցներ, 

նրա անունով կանգնած է հուշարձան: 

Անդրանիկը ամենասիրված հերոսներից է Հայաստանում:  

                                

                Ա.Կարապետյան 

Հանրագիտարան Հայկական հարց 1991. 

 

 

Դրո (Դրաստամատ Կանայան) (1883-1956), հայ հասարակական, քա-

ղաքական և ռազմական գործիչ: Դաշնակցություն կուսակցության ան-

դամ: Սովորել է Երևանի ռուսական գիմնազիայում, այնուհետև՝ Պյատի-

գորսկի ռազմական ուսումնարանում: 1908թ. անցել է Արևմտյան Հայաս-

տան (Բայազետ) և ղեկավարել Արևել. Հայաստանից դեպի Արևմտ. Հա-

յաստան տեղափոխվող զենքի գործընթացը: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է 2-րդ հայ կա-

մավորական զորամասի հրամանատար, մասնակցել է Կովկասյան ռազ-

մաճակատի կռիվներին: 1917թ. վերջին նշանակվել է հայկական կորպու-

սի կոմիսար: 1918թ. որպես հայկական զորամասի հրամանատար մաս-

նակցել է Բաշապարանի ճակատամարտին՝ ընդդեմ թուրք բռնակալների: 
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1920թ. նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմական նախա-

րար: Մինչև 1921թ. հունվարի սկիզբը կատարել է Խոր. Հայաստանի բա-

նակի հրամանատարի պարտականությունը: 1921թ. փետրվարին հանդես 

է եկել խորհրդային իշխանությունների դեմ: Դրան հաջորդող տարիները 

ապրել է Ռումինիայում, Լիբանանում: Երկրորդ համաշխարհային պատե-

րազմի ժամանակ Դրոն հանդես էր գալիս ֆաշիստական Գերմանիայի 

կողմից՝ իր մասնակցությունը բերելով խորհրդային  բանակի հայ գերինե-

րից կազմվող լեգեոնների ստեղծման գործում: Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմից հետո Դրոն մասնակցում էր անհայրենիք հայերի Ամերի-

կայի «Հայ Ազգային Կոմիտե»-ի գործունեությանը՝ տեղավորելով Եվրո-

պայում և Ամերիկայում բազում անտուն հայերի: Մահացել է ԱՄՆ-ում: 

   

                                                                Ա. Կիրակոսյան Հանրագիտարան  

                                                                Հայկական հարց 1991. 

 

Նժդեհ (Գարեգին Տեր-Հարությունյան) (1886-1955), հայ քաղաքական և 

ռազմական գործիչ: Դաշնակցություն կուսակցության անդամ: Սովորել է 

հայրենի Նախիջևանում: Միջնակարգը  Թիֆլիսում ավարտելուց հետո 

(1902թ.) ընդունվում է Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական բա-

ժինը (1907թ. թողնում է համ-ը ): 1907թ. ավարտել է Սոֆիայի (Բուլղարիա) 

սպայական դպրոցը: 1909թ. Կովկասում բանտարկվել է ցարական իշխա-

նությունների կողմից: 1911թ. մեկնում է Բուլղարիա և Անդրանիկի հետ 

միասին ստեղծում է հայ կամավորական զորամաս՝ բուլղարական բա-

նակի կազմում, որն առաջին Բալկանյան պատերազմի ժամանակ մաս-

նակցել է Թուրքիայի դեմ մղվող ռազմական գործողություններին: Ռազ-

մական գործողություններում ցուցաբերած յուրահատուկ կարողության և 

անձնական քաջության համար Նժդեհը արժանացել է բուլղարական հրա-

մանատարության բարձր գնահատականին և պարգևատրվել է մարտա-

կան կրցքանշանով: Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին 

Նժդեհը տեղափոխվում է Թիֆլիս, մտնում է հայ կամավորական շարժման 

մեջ և նշանակվում 2-րդ հայ կամավորական ջոկատի հրամանատարի 

տեղակալ: Հայ կամավորական ուժերի լուծարումից հետո եղել է Ալեք-

սանդրապոլում: 1918թ. մայիսին մասնակցել է Ղարաքիլիսայի ճակատա-

մարտին: Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման առաջին իսկ 

օրերից իր մասնակցությունն է բերել ազգային բանակի կազմավորման 

գործում: 1918թ. նոյեմբերին նշանակվել է Զանգեզուրի զինված ուժերի 

ընդհանուր հրամանատար: Այնտեղ  դրսևորվում են հրամանատարին 

վայել իր ռազմական կարողությունները՝ պաշտպանելով մարզը թուրք-
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մուսավաթական ուժերից: 

Մտավախելով, որ 1920թ. օգոստոսի 10-ին Խոր. Ռուսաստանի և Հայաս-

տանի Հանրապետության միջև կայացած համաձայնագրի արդյունքում 

Արցախը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը կարող են գրավվել խոր. Ադրբե-

ջանի զորքերի կողմից՝ Նժդեհը չի ճանաչում այդ համաձայնագիրը: Նա 

1920թ. դեկտեմբերի 25-ին Զանգեզուրը հռչակում է «Սյունիքի անկախ 

հանրապետություն»: 1921թ. ապրիլին պետական այդ կազմավորումը 

անվանափոխվեց և դարձավ Լեռնային Հայաստանի Հանրապետություն, 

իսկ Նժդեհը կարգվեց նրա սպարապետ: Զանգեզուրը, որը հաջող պաշտ-

պանվեց Ադրբեջանի ոտնձգությունից, մնաց Հայաստանի կազմի մեջ, 

որտեղ 1920թ. նոյեմբերից գործում էին խորհրդային կարգեր:   1921թ. Զան-

գեզուրում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո Նժդեհը տեղա-

փոխվում է Իրան, այնուհետև ապրում է Բուլղարիայում, ինչպես նաև՝ 

ԱՄՆ-ում: 1944թ., երբ խոր. բանակը մտավ Բուլղարիա, այստեղ ապրող 

Նժդեհը ձերբակալվեց, տեղափոխվեց  ԽՍՀՄ և երկար ժամանակով դա-

տապարտվեց բանտարկության: Մահացել է Վլադիմիրի բանտում: 1983թ. 

Նժդեհի աճյունը տեղափոխվել է Հայաստան, մի մասը հանձնվել Հուս-

տուփ լեռան ստորոտի հողին (Ղափանի շրջան), մյուս մասը՝ Սպիտակա-

վոր եկեղեցու մոտ (Եղեգնաձորի շրջան): 

Նժդեհի գրչին են պատկանում պոետական և հրապարակախոսական մի 

շարք ստեղծագործություններ՝ տարբեր ժամանակներում հրապարակ-

ված արտասահմանյան մամուլի էջերում: 

 

                                                                  Կ. Սարդարյան Հանրագիտարան                             

                                                                  Հայկական հարց 1991. 
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-Ինչպե՞ս կնկարագրեիք Ղարաբաղյան շարժումը, որը 

վերածվեց հակամարտության: 
 

 

-                                        1988թ. 
Ղարաբաղյան շարժում 

 

Եկավ պահը, երբ ղարաբաղցին, օգտվելով ժողովրդա-

վարության նորահաս պտուղներից,  իր ձայնը բարձրաց-

րեց հանուն ազատության: Բայց ազատության համար նախ 

և առաջ անկախություն էր պետք: 

Եվ այդ օրը փետրվարի 17-ն էր: Ղարաբաղի կենտրոն 

Ստեփանակերտում և մնացած շրջաններում տարածվում 

էին թռուցիկներ և բաց նամակներ՝ Լեռնային Ղարաբաղը, 

որպես մարզ, Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և Հայաս-

տանին վերամիավորելու կոչերով: Դպրոցականները և 

բուհերի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել: Փե-

տըրվարի 12-13-ին ամբողջ Ղարաբաղով մեկ կազմա-

կերպվեցին ժողովներ. պահանջվում էր մարզի ղեկավա-

րությունից հրավիրել մարզային խորհրդի արտահերթ 

նիստ:  

Փետրվարի 20-ին հրավիրված նիստը ձայների ճնշող մե-

ծամասնությամբ ընդունեց որոշում՝ պահանջ ներկայաց-

նել երկու հանրապետությունների Գերագույն Խորհուրդ-

ներին՝ ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմը 

փոխանցելու հարցով: Հաջորդ օրը որոշումը տպագրվեց 

«Սովետական Ղարաբաղ» թերթում: Այդ որոշումից հետո 

Մոսկվայից Ստեփանակերտ  ժամանեցին  քաղաքական  

գործիչներ Դեմիչևը և Լուկյանովը, որոնց պահանջով հրա-

վիրվեց կուսակցության մարզային պլենում: Այդ պլենումը 

(80-ը՝ ընդդեմ 10-ի) հաստատեց մարզային խորհրդի ըն-

դունած որոշումը՝ դառնալով ժողովրդական լայն 
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մասսաների կողմից բարձրացրած կանչի արձագանքը: 

        
       Ղարաբաղցիների կոչը ղարաբաղցիներին 

 

Եկել է Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու հարցի արդարացի 

որոշման ժամանակը, որը ելնում է ազգերի ինքնորոշման լենինյան սկզ-

բունքից: 

Յոթանասուն տարվա ընթացքում այդ հարցը առաջին անգամ դարձավ 

ՍՄԿԿ ԿԿ-ի բազմակողմանիորեն քննարկման առարկա: 

ՍՄԿԿ ԿԿ-ում Վյաչեսլավ Անդրեեվիչ Միխայլովի ղեկավարությամբ 

կազմված ազգամիջյան հարաբերությունների ենթահանձնաժողովը պետք 

է զբաղվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական խնդրով: Ամեն ամիս Ղա-

րաբաղից Մոսկվա է ժամանում պատվիրակություն, որոնց վիճակվում է 

ջերմ ընդունելության արժանանալ ՍՄԿԿ Կենտկոմում և ՍՍՀՄ 

Գերագույն Խորհրդում: Սակայն սովետական կառավարությունը չի ցան-

կանում քննարկել այդ խնդիրը: Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու 

հարցով Մ. Ս. Գորբաչովին ուղղված կոլեկտիվ, ինչպես նաև անհատա-

կան նամակները և հեռագրերը հայցում են հարցի արդարացի և ճշգրիտ 

լուծում: 

Ցավոք սրտի, Ադրբեջանի մտավորականության և ղեկավար մարմիննե-

րի մի շարք ներկայացուցիչների (Զիյա Բունյաթով, Ռասուլ Ռզա, Բախտի-

յար Վահաբզադե, Ադրբջանի Կոմկուսի Կենտկոմի բաժնի վարիչ Դաշդա-

միրով և ուրիշներ) կողմից տարվող ազգայնամոլ քաղաքականության 

պատճառով հանրապետության մի շարք շրջաններում ազգային և կրո-

նական հողի վրա ստեղծվում է անտանելի դրություն, որը երկու ժողո-

վուրդների միջև անցանկալի և անկանխատեսելի հետևանքների պատ-

ճառ կարող է հանդիսանալ: 

Հավաստի աղբյուրներից հայտնի է, որ Ստեփանակերտում և մարզի մնա-

ցած շրջաններում կազմակերպվում են ժողովներ, որոնց մասնակցում են 

Ադրբեջանի ազգայնամոլ դեմքեր: Նրանցից է ԼՂԻՄ-ի գործկոմի փոխնա-

խագահ Հուսեյնովը, մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուլիևը, 

մարզի դատավորի տեղակալ Մամեդովը, ներքին գործերի պետի տեղա-

կալ Հաջիևը, մարզային պրոպագանդայի բաժնի վարիչ Իսմաիլովը, Մար-

տունու շրջգործկոմի նախագահի տեղակալ Աբասովան, Ստեփանակեր-

տի ադրբեջանական դպրոցի դիրեկտոր Ալիևը և ուրիշներ: 

Ստեփանակերտում, Շուշիում, Մարտունում և մի շարք այլ վայրերում 

հայերի հասցեին ուղղվում են սպառնալիքներ: 

Այս ամենի մասին հաղորդվել է ՍՄԿԿ ԿԿ-ին, Ադրբեջանի և Հայաստա-

նի պետանվտանգությանը, որոնց պատասխանատու աշխատակիցները  

գտնում են, որ եղբայրական երկու ժողովուրդների միջև ընդհարման վը-
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տանգ չկա: 

Մենք կոչ ենք անում պահպանել խաղաղություն և հավասարակշռութ-

յուն, չփոխել մեր ինտերնացիոնալ վերաբերմունքը Ադրբեջանի աշխա-

տավորների նկատմամբ: Հարցի դրական լուծումը չպետք է հանդիսանա 

բացասական հետևանքների հիմք: 

Ղարաբաղցինե՛ր, մեր մարզի ճակատագիրը, շնորհիվ վերակառուցման և 

խոսքի ազատության, կախված է մեզնից: Եկել է ժամանակը մարզի կոլ-

խոզներում և սովխոզներում առաջատար հիմնարկներում ու ձեռնար-

կություններում անցկացնելու կուսակցական արհմիութենական և կոմե-

րիտական ժողովներ՝ օրակարգ մտցնելով մայր հայրենիքին Ղարաբաղի 

միավորման հարցը: Այդ ժողովի արձանագրության քաղվածքը՝ հաս-

տատված համապատասխան կնիքով (հիմնարկություն, խորհուրդ, արհ-

միություն) անհրաժեշտ է ուղարկել ՍՄԿԿ Կենտկոմ: Արդեն կա այդպիսի 

փորձ Ասկերանի և Մարտունու շրջաններում, որտեղ ավելի քան երկու 

տասնյակ տնտեսություններում ընդունել են համապատասխան որոշում: 

Մյուսները ընդունման ընթացքի մեջ են: Ժողովի արձանագրության քաղ-

վածքի տակ դրվում են ժողովի մասնակիցների ստորագրությունները: 

Հայրենակիցնե՛ր, ակտիվորեն մասնակցելով պատվիրակների ընտրութ-

յանը և Մոսկվա գործուղմանը, կազմակերպե՛ք պատվիրակություններն 

այնպես, որ նրա մեջ մտնեն կոմունիստներ և կոմերիտականներ, բանվոր-

ներ և գյուղացիներ, ծառայողներ, հերոսներ և պատերազմի վետերաններ, 

մտավորականներ, ուսանողներ և աշակերտներ:  

Գյուղերում, քաղաքներում, դպրոցներում, առաջավոր հիմնարկներում 

ստեղծե՛ք խորհուրդներ, որոնք պետք է ակտիվ աշխատեն ժողովրդի և 

մարզկենտրոն Ստեփանակերտում գործող կոորդինացնող կենտրոնի 

հետ: Մենք կոչ ենք անում կուսակցական, խորհրդային, ադմինիստրա-

տիվ, կոմերիտական, արհմիութենական և իրավապահպան մարմին-

ներին վերջ տալ բյուրոկրատիզմին, կոնսերվատիզմին, հասարակական 

կարծիքի ճնշմանը, անիմաստ վախին, որ իբր հարցի դրական լուծումը 

կարող է զրկել պաշտպանությունից: Մեզ համար լավագույն օրինակ են 

հանդիսանում այն շրջկոմների քարտուղարները և հիմնարկությունների 

ղեկավարները, որոնք, հասկանալով լենինյան քաղաքականության հիմ-

նական գիծը, ղեկավարում են Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու 

սուրբ գործը, և որոնց շնորհիվ պաշտպանվում է կուսակցական և քաղա-

քական կարգը՝ մի շարք ղեկավարների սադրիչ քաղաքականությունից: 

Այդ վայ ղեկավարների անունները հայտնի են բոլորիս: Հարցի արդար 

լուծմանը թշնամաբար վերաբերվող մի շարք ղեկավարներից է հատկա-

պես Բաղիրովի դրածու՝ Ասկերանի շրջկոմի առաջին քարտուղար Միքա-

յելովը: 

Վտանգավոր են այն մարդիկ, որոնք քիչ բան չեն արել Ղարաբաղը որպես 
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հայկական օջախ պահպանելու համար, սակայն հետո մի կողմ են քաշվել 

(ինչպես, օրինակ՝ Ս. Մամունցը): Այդ ընկերները, անկեղծորեն տենչալով 

հարցի դրական լուծումը՝ Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին, իրենց ան-

տարբերությամբ և պասսիվ պահվածքով, ճիշտ չգնահատելով ժամանա-

կի ոգին, չհասկանալով որ պատմությունն այդպիսի հնարավորություն 

այլևս չի ընձեռնի մեզ, սառեցնում են գործը՝ թուլացնելով համաժողո-

վըրդական շարժումը: 

Ցավոք սրտի, մինչ օրս դեռ  պարզ չէ մարզկոմի   առաջին քարտուղար 

Կևորկովի դիրքորոշումը, բայց հույս կա, որ համաժողովրդական շար-

ժումը առաջ կհրի նրան ևս՝ վերանայելու իր դիրքորոշումը և նա կը-

հայտնվի իսկական Ղարաբաղցիների շարքերում: 

Կան բոլոր նախանշանները, և մոտ ապագան ցույց կտա, որ մեր ջանքերը 

և կոնկրետ գործունեությունը ապարդյուն չէին: 

  Ղարաբաղը-մայր Հայաստանի անբաժան մաս. հավատում ենք,  

                                                                                     հավատացե՛ք. 

 

Ադրբեջանի կառավարությունը մարզային ղեկավարութ-

յանը զբաղեցրած պաշտոններից հեռացնելուց հետո հա-

մոզվեց, որ նորընտիր մարզկոմը կրկին ձայն տվեց ԼՂԻՄ-ը 

Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու օգտին: Դրանով իսկ ա-

պացուցվեց, որ ղարաբաղցիների համար ազգային ազա-

տագրական գաղափարը թանկ է,  խորհրդային ժողովուրդ-

ների «անխախտ բարեկամությունից»: Այո, Լեռնային Ղա-

րաբաղում վաղուց էր հասունացել ազգային ակունքին վե-

րադառնալու հարցը, որը վերածվեց ազգային բախումի, 

առանձնապես՝ Հադրութի շրջանում, որտեղ մեծամաս-

նություն կազմող ադրբեջանցիները դուրս էին վտարում 

հայերին իրենց տներից, որոնք էլ, կորցրած տուն ու տեղ, 

հայտնվում էին մարզկենտրոն Ստեփանակերտում: 

Շտապ կերպով Ռոստովից և Չելյաբինսկից ԼՂԻՄ ուղարկ-

վեցին ներքին գործերի զորամիավորումներ, որոնք  վերա-

կանգնեցին կարգ ու կանոնը Ղարաբաղում: ՍՄԿԿ ԿԿ-ն 

անկեղծ հավատում էր, որ շուտով կվերականգնվի մի քանի 

հայ ծայրահեղականների կողմից վնասված ժողովուրդնե-

րի բարեկամությունը: 



 72 

Փետրվարի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակութ-

յունը ժամանեց Երևան, որտեղ ժողովուրդը պատրաստ-

վում էր դուրս գալ մասսայական ցույցի՝ Երևանում քիմիա-

կան կոմբինատի և ատոմային էլեկտրոկայանի երկրորդ 

հերթի շինարարության դեմ: Այդ էկոլոգիական ցույցին 

մասնակցում էին մի քանի հազար մարդ, որոնք, Ղարաբա-

ղի պատվիրակության ներկայանալուց հետո, ցույցը վերա-

ծեցին Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու պա-

հանջի պաշտպանության: Ցուցարարների քանակը օր օրի 

ավելանում էր՝ փետրվարի 25-ին հասնելով 120 հազար 

մարդու: Ցուցարարների առջև հանդես եկավ Հայաստանի 

ԿԿ-ի առաջին քարտուղար Կ. Դեմիրճյանը, որը խոստա-

ցավ բավարարել ցուցարարների էկոլոգիական պահանջը՝ 

հասկացնել տալով Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու 

երկրորդ պահանջի անհնարինությունը: Այդ հայտարա-

րությունը ցուցարարներն արհամարեցին բարձրագոչ ա-

ղաղակներով: Կենտրոնական լրատվական աղբյուրների 

մակերեսային հաղորդումները Երևանի հրապարակներ 

հանեցին մեկ միլիոնից ավել ցուցարարների: 

Քիչ անց ցույցերը տարածվեցին հանրապետությունով մեկ: 

Ցույցերը խաղաղ էին ու կազմակերպված: Երևանում այդ 

օրերին չէր գրանցվել ոչ մի հանցագործություն: Նույնիսկ 

ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարար Վ. Տրուշինը ստիպված 

էր խոստովանել, որ այդ օրերին չի գրանցվել հասարակա-

կան կանոնի որևէ խախտում: 

Փետրվարի 24-ին Երևանում ստեղծվեց  Ղարաբաղը Հա-

յաստանին վերամիավորելու հարցով կազմակերպիչ կո-

միտե, որի պատվավոր նախագահներ ընտրվեցին բանաս-

տեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը և գիտությունների ակա-

դեմիայի պրեզիդենտ Վ. Համբարձումյանը: 

Կոմիտեի կազմի մեջ ընդգրկվեցին Ստեփանակերտի 

թատրոնի դիրեկտոր Վաչե Սարուխանյանը, տնտեսագետ 
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Իգոր Մուրադյանը, գրող-հրապարակախոս Արմեն Հով-

հաննիսյանը և ուրիշներ: 

Այդ նույն օրը Հայաստանում սկսվեցին համընդհանուր 

գործադուլներ: Լրիվությամբ կանգնեց տրանսպորտը: Հայ-

կական հեռուստատեսությունը և ռադիոն իրենց բողոքի 

ձայնը բարձրացրին Մոսկվայի «Վրեմյա» հեռուստածրա-

գրի հաղորդման դեմ, որտեղ Երևանի խաղաղ ցուցարար-

ները ներկայացվում էին որպես ծայրահեղականներ: Հա-

յաստանի հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցան ճանաչ-

ված հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև ամենայն 

հայոց կաթողիկոս Վազգեն  I-ը, որը, պաշտպանելով ցու-

ցարարների արդար պահանջը, միևնույն ժամանակ ժողո-

վըրդին հանգստության էր կոչում: Վազգեն I-ը հայտնեց 

նաև, որ ինքը խնդրանքով նամակ է հղել Մ. Գորբաչովին՝ 

բավարարելու հայ ժողովրդի արդար պահանջը: Փետրվա-

րի 25-ին Երևան ուղարկվեց հինգ հազար հոգուց բաղկա-

ցած զորամիավորում: 

Խաղաղության կոչով Գորբաչովը դիմեց Հայաստանի և 

Ադրբեջանի բնակչությանը: Այդ կոչը տպագրված էր «Կո-

մունիստ» թերթում, որտեղ մասնավորապես ասված էր. 

«Հարգելի' ընկերներ, Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շուրջը 

ծագած դեպքերի կապակցությամբ դիմում եմ ձեզ. 

Բարձրացված է այս ինքնավար մարզը Ադրբեջանական 

ՍՍՀ-ից Հայկական ՍՍՀ-ի կազմի մեջ մտցնելու հարցը: 

Դրան տրվել է սրություն և ողբերգություն, որոնք առաջ են 

բերել լարվածություն և օրենքի սահմանները խախտող 

գործողություններ: 

ՍՄԿԿ Կենտկոմը անհանգստացած է գործողությունների 

նման դասավորությամբ, որը հղի է ամենալուրջ հետևանք-

ներով: Մենք չենք պատրաստվում շեղվել տարբեր առա-

ջարկությունների և գաղափարների բացահայտ քննար-

կումներից, սակայն այդ ամենն անհրաժեշտ է անել հան-
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գիստ, օրենքի և ժողովրդավարության  գործընթացների 

սահմաններում՝ թույլ չտալով մեր ժողովուրդների ինտեր-

նացիոնալ ամբողջականության անգամ չնչին կորուստ: 

Ժողովրդի ճակատագրի լրջագույն հարցին չի կարելի տալ 

տարերային կամ զգացմունքային բնույթ: Շատ կարևոր է 

գնահատել սեփական հոգսերը ոչ միայն տեղական պայ-

մանների, այլև երկրում վերափոխվող հեղափոխական 

նորացման պրոցեսների կոնտեքստում»: 

Միևնույն ժամանակ Մոսկվա հրավիրվեցին ցուցա-

րարների ներկայացուցիչները: Մոսկվա ժամանած Ս. 

Կապուտիկյանը և Զ. Բալայանը հանդիպում ունեցան Ա. 

Յակովլեվի հետ, այնուհետև փետրվարի 26-ին ըն-

դունվեցին Գորբաչովի կողմից, որն էլ խոստացավ բա-

վարարել հայ ժողովրդի կողմից բարձրացված հետևյալ 

պահանջները՝ 

 

1. կազմակերպել ռադիո-հեռուստատեսության հաղոր- 

 դումներ ԼՂԻՄ-ում հայերեն լեզվով. 

 

2. Ղարաբաղյան  մշակութալուսավորչական     հիմնարկ-    

 ները տեղափոխել հայկական ՍՍՀ նախարարության 

համապատասխան ենթակայության տակ. 

 

3.  վերականգնել Ադրբեջանի տարածքում ավերված Շու-  

 շիի հայոց եկեղեցին և Ղարաբաղյան մյուս ճարտարա-  

 պետական հուշարձանները: 

 

Գորբաչովը խոստովանեց, որ մամուլը սխալվել է՝ ցուցա-

րարներին ծայրահեղական անվանելով: 

Երևանի գրողների տանը Զ. Բալայանը հայտարարեց, որ 

այս անգամ հարցին կմոտենան ավելի լուրջ: 

Ըստ Ս. Կապուտիկյանի՝ հաշվի առնելով, որ Գորբաչովը 
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Կրեմլում հասցրել է ձեռք բերել վերակառուցման հակա-

ռակորդներ, հարկավոր է նրան տալ ժամանակ՝ կողմնո-

րոշվելու: 

Փետրվարի 27-ին կոմիտեն  կայացրեց որոշում մեկ ամսով 

դադարեցնել  ցույցերը և գործադուլները:  

Այդ խաղաղ ու հանգիստ վիճակը երկար չտևեց: Հայաս-

տանից Ադրբեջան էին տեղափոխվում հազարավոր ադր-

բեջանցիներ, որոնք էլ ավելի էին շիկացնում իրավիճակը 

Ադրբեջանում: 

Եվ այսպիսով, փետրվարի 26-ին ադրբեջանական Սում-

գայիթ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հավաքված 

մի քանի հազար հոգուց բաղկացած խաժամուժը սկսեց 

մասսայական համահայկական ջարդ, որը շարունակվեց 

մինչև փետրվարի 28-ը: Քաղաքի շրջակայքում գտնվող 

խորհրդային բանակը չկասեցրեց այդ դաժան սպանդը՝ 

հրաման չստանալու պատճառով: 

Թալանի, բռնաբարության, տարբեր տեսակի տանջամա-

հերին զոհ դարձան ավելի քան 500 մարդ: Պետական տըվ-

յալները ներկայացրին 32 սպանված, նրանց թվում՝ երե-

խաներ ու ծերեր: Այդ նոր եղեռնը կրում էր կազմակերպ-

ված բնույթ: 

Սպանությունները կատարվում էին 14-17 տարեկան մի 

նոր երիտթուրքերի կողմից, որոնց, ըստ օրենքի, մահա-

պատիժ չէր հասնում: Երկու օր շարունակվող գազանութ-

յուններից հետո քաղաք մտավ խորհրդային «անհաղթ»  

բանակը և իր թևի տակն առավ ողջ մնացած հայերին: Այդ 

բարբարոսությունները տեղափոխվեցին ադրբեջանական 

մի շարք հայաշատ քաղաքներ՝ Եվլախ, Կիրովաբադ (Գան-

ձակ), Աղդամ, Բաքու և այլն: Ամեն ինչ արվում էր, որ աշ-

խարհը տեսնի, որ Ադրբեջանը պատրաստ է իր վերջին 

կաթիլ արյունը տալու  տարածքային ամբողջականության 

պահպանման համար՝ թեկուզև խոշտանգելու միջնադար-
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յան իրենց  քաջածանոթ ձևերով: 

Ադրբեջանում բնակվող հազարավոր հայեր, դառնալով 

փախստական, ցրվեցին Ռուսաստանով մեկ: 

Հայաստանի ցուցարարները հեռագիր ուղարկեցին Մոսկ-

վա՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

 
 «ՍՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոն հանդիսանում է Ադրբեջա-
նում կատարված հայերի ցեղասպանության դրդապատ-
ճառը: Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին կոչելով էքստրե-
միստներ՝ դուք ադրբեջանցիներին հայերի վրա հարձակ-
վելու ազդանշան տվեցիք: 

Դիտավորյալ լռելով հայերի հետ  կատարվածի հարցում՝   
դուք ադրբեջանական հանցագործ տարրերին հանցագոր-
ծության մղեցիք: Այսօրվա դրությամբ կան հարյուրավոր 
զոհեր, վիրավորներ և փախստականներ: Կատարվեց այն, 
ինչին ձեզ մատնացույց արեց ձեր գործակից Լուկյանովը 
Հայկական ՍՍՀ կուսակտիվի ժողովում «չմոռանա՛ք, որ 
Ադրբեջանում ապրում են 500 հազար հայեր»: Ձեզ հաջող-
վեց պետանվտանգության աչքի առաջ համախմբել անգի-
տակից և անհաղորդ տարրերին, նրանց դարձնելով գոր-
ծիք՝ ուղղելով անպաշտպան մարդկանց դեմ: 

Սահմանադրության և ինքնորոշման իրավունքի միջև քաղ-
բյուրոն ընտրեց տեռորը և բռնությունը: Ազգամիջյան թըշ-
նամություն հրահրելով՝ դուք փորձեցիք շեղել մեզ մեր ի-
րական հարցից, բայց ձեզ չհաջողվեց սադրանքի ենթարկել 
մեզ: 

Եվ թեկուզ մենք դարձանք միակողմանի ջարդի զոհը, հայ 
ժողովրդի անունից հայտարարում ենք, որ այսուհետ այլևս 
դա ձեզ չի հաջողվի»: 

                                                                                         

  

Հայաստանի Ազգային Ինքնորոշում  

Միավորում. 1988թ.  մարտի 6 
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Մարտի 9-ին տեղի ունեցավ ՍՄԿԿ Կենտկոմի խոր-

հըրդակցություն, որտեղ ասված էր. «Քաղբյուրոյի որոշ-

մամբ ԿԿ-ի քարտուղարությանը հանձնարարված է 

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել կուտակված պրոբ-

լեմները ԼՂԻՄ-ում, և   ներկայացնել ՍՄԿԿ Կենտկոմի վե-

րանայմանը»: 

Կենտրոնական իշխանությունները հայկական ցույցերին 

տվեցին հակախորհրդային բնույթ, որոնց ավելացան 

լրատվական գրոհները՝ հատկապես մի քանի թերթերի 

կողմից, առանձնապես՝ «Պրավդայի»: Այնտեղ արված էր 

այսպիսի եզրակացություն. «Իրենց թեկնածությունն առաջ 

են քաշում այն ղեկավարները և ազգի առաջնորդները, ո-

րոնք իրենց անձնական նկրտումները փորձում են թաքցնել 

ժողովրդի կամքի արտահայտման քողի տակ: 

Նրանք լսողներին մոլորեցնում են ցուցարարական կիսա-

ճշմարտությամբ, հորինում են պատմություններ, տարա-

ծում անհեթեթ լուրեր, անպատասխանատու հայտարա-

րություններ, ցանում են գժտության կայծեր»: 

Երևանում անմիջապես տեղի ունեցան ժողովներ, որոնք 

միաձայն դատապարտեցին «Պրավդայի» այդ հոդվածը: 

Մարտի 19-ին Երևանում՝ կինոյի տանը, «Ղարաբաղ» կո-

միտեն հրավիրեց հերթական նիստ՝ 700 մարդու ներկա-

յությամբ: 

Հիմնականում ելույթ ունեցան մտավորականության ներ-

կայացուցիչները: Նրանք պահանջեցին Երևանը հայտա-

րարել «մեռյալ քաղաք» (այսինքն բողոքն արտահայտել 

տնից դուրս չգալով), Հայաստանը հայտարարել «Անկու-

սակցական Սովետական Հանրապետություն», այդպիսի 

հանրապետության ղեկավար նշանակել Ի.Մուրադյանին և 

Գ. Սաֆարյանին: Բանաստեղծուհի Ս.Կապուտիկյանը կոչ 

արեց դադարեցնել միտինգները և կարդաց Հայաստանի 
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գիտությունների ակադեմիայի նախագահ Վ.Համբարձում-

յանի դիմումը ժողովրդին, որը խաղաղության կոչ էր 

անում, որպեսզի համապատասխան մարմիններին հնա-

րավորություն տրվի լսելու Ղարաբաղի հարցը: 

«Ղարաբաղ» կոմիտեի ղեկավարը՝ գիտությունների 

թեկնածու Ի. Մուրադյանը, ներկայացրեց մի քանի կետից 

կազմված դիմումը, որով ՍՄԿԿ Կենտկոմից պահանջվում 

էր դադարեցնել հայ ժողովրդի անվան շուրջը հերյուրած 

բամբասանքները, դիմել Հաագայում գտնվող միջազգային 

դատարանին՝ մեղադրանք հարուցելով Ադրբեջանական 

ՍՍՀ-ին՝ հայկական տարածքները բռնակցման   ենթարկե-

լու առիթով: Մարտի 21-ին Սախարովը  նամակով դիմեց   

Գորբաչովին, ՍՄԿԿ Կենտկոմին, Գերագույն Խորհրդին՝ 

պաշտպանելու Լ.Ղ-ի մարզային խորհրդի ժողովրդական 

պատգամավորների կողմից ընդունած Լ.Ղ-ը Հայաստանին 

վերամիավորելու որոշումը: 

Մարտի 23-ին Կրեմլում քաղբյուրոյի անդամ Գրոմիկոյի 

նախագահությամբ կայացավ Գերագույն Խորհրդի նախա-

գահական նիստ, որը քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնահարցը: 

Ելույթ ունեցավ ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար 

Մ. Գորբաչովը: 

Այդ նիստի որոշմամբ Ղարաբաղը մնաց Ադրբեջանի կազ-

մի մեջ: 

Ներկա էին խոսակցություններ, թե Կրեմլում այնքան հզոր 

են հակավերակառուցման ուժերը, որ Գորբաչովը չէր կա-

րող հաշվի չնստել նրանց հետ, որի հետևանքն էլ Ղարա-

բաղի հարցի չլուծվելն էր: 

Շուտով հայտնվեցին Ադրբեջանի ազգայնամոլները և 

սկսեցին խեղաթյուրել պատմությունը: Նրանք պնդում էին, 

որ հնադարյան հայկական ճարտարապետության գլուխ-

գործոցներ (Գանձասարը և մյուս հուշարձանները) ստեղ-
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ծել են ոչ թե հայերը, այլ ադրբեջանցիները, որ հայերենով 

գրված ձեռագրերը  թարգմանություններն են ալբաներե-

նից՝ բուն ադրբեջաներենից, որոնք իբր թե ոչնչացվել են:  

Ադրբեջանական ազգայնամոլությունը ձեռնտու էր հակա-

դեմոկրատական ուժերին: Ղարաբաղը փորձաքար էր դար-

ձել գորբաչովյան և հակառակ ուժերի համար: Ոմանք հա-

մոզված էին, որ եթե Գորբաչովը իսկապես ընթանում է 

ժողովրդավարության ուղով, ուրեմն հարցը կլուծվի հօ-

գուտ միավորման, ուրիշները գտնում էին, թե այդ հարցը 

անլուծելի է այնքանով, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը 

Գորբաչովին կկանգնեցնի համանման մի շարք ազգային 

խնդիրների լուծման անհրաժեշտության առջև (Աբխա-

զիայի, Ղրիմի թաթարների, օսեթների, չեչենների, ինգուշ-

ների և այլն), հատկապես՝ որ խորհրդային սահմանա-

դրությամբ երկու միութենական հանրապետությունների 

միջև սահմանային  փոփոխություններ կարող են լինել մի-

այն երկու կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Ադր-

բեջանական կողմը այդպիսի համաձայնություն երբեք չէր 

տա, իսկ պարտադրելը ղեկավարության շահերին չէր հա-

մապատասխանում: 

Ղարաբաղի հայերի կյանքը վերականոնավորելու Մոսկ-

վայի փորձերը արտահայտվեցին մի քանի միջոցառում-

ներով: Գերագույն Խորհրդի նախագահության կողմից հայ-

կական դպրոցների կառուցման համար տրամադրվեց 4 

միլիոն ռուբլի. ապրիլի 29-ից Ղարաբաղի բնակչության հա-

մար շտապ կերպով կազմակերպվեց հայկական հեռուս-

տածրագրի հաղորդումը, որի համար անհրաժեշտ էր կա-

ռուցել հեռուստակայան: Խոստումներ տրվեցին վերացնել 

Ղարաբաղի հայկական դպրոցներում հայ ժողովրդի պատ-

մության ուսուցմանը խանգարող արգելքները: 

Սակայն այս փորձերը ոչ մի արդյունք չտվեցին: 

Հպարտ ու անհնազանդ, իրենց քաջություններով աչքի ըն-
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կած արցախցի-ղարաբաղցիները, որոնք երկրին տվել են 4 

մարշալ, Սովետական Միության 20 հերոս և 44 հազար 

մարտիկներ, պնդում էին իրենցը՝ պահանջելով անջատվել 

Ադրբեջանից: 

Ն. Անդրեևայի հոդվածի տպագրվելուց հետո վերակա-

ռուցման կողմնակիցները, սկսեցին հարձակվել ղեկավա-

րության պահպանողական թևի վրա: Ղարաբաղի հարցում 

հասարակական տրամադրվածությունը սկսեց փոխվել հօ-

գուտ հայերի, և հայերը որոշեցին չխանգարել Գորբաչովին՝ 

հանուն իշխանության ամրապնդման: 

Մեզ՝ հավատի ծարավ հայերիս, թվում էր, թե այդ միաս-

նությունն է միակ ճանապարհը, քանզի ցույցերն ու բո-

ղոքները ձեռնտու են Գորբաչովի հակառակորդներին, ո-

րոնք կարող էին խանգարել վերակառուցմանը: Եկավ ա-  

վելի լարված և պայթյունավտանգ լռությունը:  

Մայիսի 11-ին Լ.Ղ-ում վերսկսվեցին բողոքի ցույցերը: 

Հայ-ադրբեջանական ընդհարումների փաստեր գրանցվե-

ցին տարբեր քաղաքներում: Բայց հիմնական ջարդերը 

պատրաստվում էին Բաքվում, որտեղ ապրում էին 200 հա-

զար հայեր: Հակագորբաչովյան ուժերը Բաքվի ռադիոյով 

հայերին և ադրբեջանցիներին իրար հրահրող սադրիչ հա-

ղորդումներով մշակում էին նոր ջարդեր՝ ապացուցելու 

համար վերակառուցման անօգտակարությունն ու վտան-

գավորությունը: Այդ իրադրության մեջ Գորբաչովը վերջա-

պես որոշեց պաշտոնից ազատել Հայաստանի և Ադրբե-

ջանի Կոմկուսի Կենտկոմների առաջին քարտուղարներ՝ 

Դեմիրճյանին և Բաղիրովին: Այդ իրադարձություններն ա-

վելի սրեցին դրությունը: Ադրբեջանցիներն այդ փոփո-

խությունները գնահատեցին որպես ճնշում Մոսկվայի կող-

մից, որտեղ իբր թե Գորբաչովի կողմնակիցները հայամետ 

տրամադրվածություն ունեն: Հայերն էլ իրենց հերթին ըն-

դունեցին այն ինչպես իրենց հաղթանակ՝ շարունակելով 



 81 

մասսայական ցույցերը: 

Հայկական ՍՍՀ Նախարարների Խորհուրդը վերաքննեց 

Սումգայիթի փախստականների հարցը և որոշեց նրանց 

տեղավորել Հայաստանում: Այդ ընթացքում Երևանի թա-

տերական հրապարակում Ղարաբաղյան չլուծվող հարցի 

առիթով, որպես բողոք, երիտասարդ հայերն ու հայուհի-

ները սկսեցին հացադուլը:  

Գերագույն Խորհրդի պատգամավորները եղան հրապա-

րակում. փորձեցին համոզել նրանց դադարեցնելու հացա-

դուլը՝ փոխարենը խոստանալով Ղարաբաղի հարցը բարձ-

րացնել Հայկական ՍՍՀ Նախարարների Խորհրդի հերթա-

կան նիստում: Այդ ժամանակ սկսվեցին մասսայական   

ցույցերը Բաքվում: Ինչպես միշտ, Բաքվի ռադիոն խեղա-

թյուրում էր փաստերը՝ հայերին վերագրում չեղած հանցա-

գործություններ: Այս անգամ էլ սադրանքը պատրաստում 

էր մի նոր ցեղասպանություն: Այդ տհաճ զգացումը ստի-

պեց Հայաստանի ժողովրդին էլ ավելի ուժգնորեն արտա-

հայտել իրենց արհամարանքը սովետական վերադաս 

մարմիններին՝ թալեաթներին, էնվերներին, քեմալներին, 

«Փառք ու պատվի» կարգախոսներին՝ այս անգամ էլ ավելի 

վառ արտահայտելով իրենց սրտի ահազանգը: Համայն 

աշխարհի հայության կողմից քարկոծված՝ սումգայիթյան 

իրադարձությունները չկանխած Գորբաչովը այս անգամ 

ստիպված էր զորքը մտցնել Բաքու և փակել ճանապարհ-

ները, որոնք տանում էին հայերով բնակեցված շրջանները՝ 

ադրբեջանցիների կողմից պատրաստվող վայրագություն-

ները կանխելու համար: Հայաստանի բոլոր քաղաքներում 

կանգ էր առել տրանսպորտը, չէին աշխատում ձեռնար-

կությունները, դպրոցները: Խորհրդային կարգերից նրա 

լենինյան խարդախ քաղաքականությունից հիասթափված 

հայ ժողովուրդը անսպասելիորեն ընդլայնեց իր քաղաքա-

կան պահանջները՝ մայիսի 28-ը ճանաչելով Հայաստանի 
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անկախության օր: Այդ օրը՝ մայիսի 28-ին, ժողովուրդը 

դուրս ելավ հրապարակ՝ եռագույնով, անկախության դրոշ-

ներով: Հունիսի 7-ին Երևանում՝ ցուցարարների առջև, 

ելույթ ունեցավ Հայաստանի Կենտկոմի առաջին քարտու-

ղար Սուրեն Հարությունյանը: Նա խոստացավ, որ հունիսի 

15-ին Հայկական ՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի նիստում 

կքննարկվի Ղարաբաղի հիմնահարցը, և հույս ունի, որ 

կընդունվի որոշում Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու 

օգտին: Հարությունյանի այդ ելույթին ի պատասխան՝ Բաք-

վում ցուցարարների առջև ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի 

Կենտկոմի   I-ին քարտուղար Վեզիրովը, և խոստացավ, որ 

Ղարաբաղը չի տրվի Հայաստանին, և որ Ադրբեջանի Գե-

րագույն Խորհուրդը կընդունի հենց այդպիսի որոշում: 

Հունիսի 15-ին ՏԱՍՍ-ը հաղորդեց. Հայաստանի Գերա-

գույն Խորհրդի նիստը քննարկեց ադրբեջանական ինք-

նավար մարզի՝ Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհրդի 

1988թ. փետրվարի 20-ի ժողովրդական պատգամավորնե-

րի արտահերթ նիստում ընդունած Լ.Ղ-ը Հայաստանին 

միավորելու մասին երկու հանրապետությունների Գերա-

գույն Խորհուրդներին ուղղված դիմումը: Հայաստանի 

Գերագույն Խորհուրդը որոշեց. «Տալ ԼՂԻՄ-ը Հայաստանի 

կազմի մեջ մտցնելու համաձայնություն»: Միևնույն ժամա-

նակ Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը դիմեց ՍՍՀՄ 

Գերագույն Խորհրդին՝ խնդրելով քննարկել այդ հարցը: 

Հունիսի 17-ին ՏԱՍՍ-ը հաղորդեց. 

«Ադրբեջանական ՍՍՀ Գերագույն Խորհուրդը քննարկեց 

ԼՂԻՄ-ի ժողովրդական  պատգամավորների կողմից առաջ 

քաշված ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և 

Հայաստանին միավորելու հարցը և կայացրեց՝ «... ան-

ընդունելի» որոշում: Նիստը գտավ, որ ընդունելին ՍՍՀՄ 

Նախարարների Խորհրդի և ՍՄԿԿ Կենտկոմի կողմից 

(1988-1995թթ. ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջա-
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նական ՍՍՀ-ի կողմից Լ.Ղ-ի  տնտեսության զարգացման  

մասին) ընդունած որոշումն է: Հայկական ՍՍՀ Գերագույն 

Խորհրդի կողմից ընդունված այդ որոշումից հետո գործա-

դուլավորները վերադարձան աշխատանքի:  

Արդյունքում, Լ.Ղ-ի մարզի աշխատավորները, որոնք դիմե-

ցին Ադրբեջանի և Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդնե-

րին՝ մարզը Հայաստանին միացնելու խնդրանքով, ստա-

ցան իրենց պատասխանը: Այսինքն՝ հայկական կողմը 

չմերժեց խնդրանքը, իսկ ադրբեջանցիները մերժեցին: 

Վերջնական որոշումը պետք է կայացներ ՍՍՀՄ Գերա-

գույն Խորհուրդը: Եվ եթե խորհրդային մամուլը, ինչպես 

նաև պաշտոնական անձինք կարող էին հեքիաթ պատմել, 

թե Լ.Ղ-ի իրադարձությունները կապված են արտասահ-

մանյան հակախորհրդային կենտրոնների գործունեության 

հետ, թե Հայաստանի և Լ.Ղ-ի ցուցարարները էքստրեմիստ-

ներ և խուլիգաններ են, այժմ արդեն  վերջ տրվեց նման 

հայտարարություններին, քանի որ Ղարաբաղի միավորու-

մը Հայաստանին պահանջում էր մի ողջ ժողովուրդ՝ Հա-

յաստանի կառավարության գլխավորությամբ: 

Հունիսի 21-ին, ըստ Մոսկվայից ստացված պաշտոնական 

հաղորդագրության Լ.Ղ-ի մարզխորհուրդը կոչ արեց ՍՍՀՄ 

Գերագույն Խորհրդին  ժամանակավոր այդ մարզը վերցնել 

իր անմիջական հսկողության տակ:  

19-րդ կուսկոնֆերանսը ոչինչ չորոշեց հայերի օգտին: 

Ընդհակառակը, հայերին մեղադրեց ծայրահեղականութ-

յան մեջ՝ այժմ արդեն կառավարական մակարդակով: Դա 

բավական էր, որպեսզի Հայաստանում նոր թափով վեր-

սկսվեին բողոքի ցույցերն ու գործադուլները: Հուլիսի 3-ին 

«Ղարաբաղ» կոմիտեն Հայաստանի աշխատավորությանը 

կոչ արեց համընդհանուր գործադուլի: Հուլիսի 4-ին Հա-

յաստանի գլխավոր քաղաքների բոլոր կարևոր ձեռնար-

կությունները չէին աշխատում: Ցուցարարները գրավել էին 
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Երևանի օդանավակայանը և կանգնեցրել ինքնաթիռների 

թռիչքը: 

Շուտով օդանավակայանում հայտնվեցին զինվորական-

ները և սկսեցին ֆիզիկական ճնշում գործադրել ցուցարար-

ների վրա: Հուլիսի 7-ին Երևանի խորհրդարանը դատա-

պարտեց Ադրբեջանում ապրող հայերի հանդեպ կիրառվող 

բռնություններն ու ռեպրեսիան: Այդ առիթով, Եվրոխոր-

հուրդն  ընդունեց հայ ժողովրդի տագնապը արդարացնող 

բանաձև: Այդ լուրը ոգևորեց հայ ցուցարարներին և նրանք 

նորից հավաքվեցին ցույցի: 

Ցուցարարների մեջ աստիճանաբար ուժգնանում էին հա-

կառուսական տրամադրությունները այն պատճառով, որ 

ռուս մտավորականությունը չէր աջակցում հայերի պա-

հանջին՝ շարունակելով մնալ հաշտեցնողի դերում: Օգոս-

տոսի 9-ին, Մոսկվայի մամլո կոնֆերանսում, ելույթ ունե-

ցավ համաշխարհային տնտեսագիտության ԳԱ ինստի-

տուտի բաժնի վարիչ Եվգենի Համբարձումովը, որը լրա-

գրողներին հայտնեց, որ արդեն գործում է Լ.Ղ-ի  շուրջը 

կուտակված հիմնահարցերի  ուսումնասիրության հանձ-

նաժողովը, որի նախագահ է նշանակված Կենտկոմի մեքե-

նաշինության բաժնի վարիչ Ա.Վոլսկին: 

Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մնում էին ծայ-

րահեղ լարված: Շուշի քաղաքում ապրող հայերը ադրբե-

ջանցիների ճնշման տակ ստիպված լքում էին հայրենի քա-

ղաքը և  տեղափոխվում  Ստեփանակերտ: Սկսվեց մարզի 

բնակեցումը ադրբեջանցիներով:   Ադրբեջանական կողմը, 

տեղեկանալով մարզի կարգավիճակի հնարավոր փոփո-

խության մասին, որոշեց բնակչության տոկոսային հարա-

բերությունը փոխել հօգուտ ադրբեջանցիների: Բողոքները, 

որոնք գործողության վերածվելու սպառնալիք ունեին, 

ստիպեցին, որ դադարեցվի մարզի բնակեցումը ադրբեջան-

ցիներով: Բայց և այնպես, ինչպես պարզվեց հետագայում, 
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դադարեցվել էին միայն ֆիզիկական բնակեցումները: Ինչ 

վերաբերում էր տոկոսային հարաբերությանը, ադրբե-

ջանցիների գրանցումը Շուշի քաղաքում շարունակվում էր: 

ՍՄԿԿ Կենտկոմում Գորբաչովը առաջարկեց մտցնել ա-

վելի կոշտ՝ «էթնիկական հուզումներ հրահրողներին» 

պատժելու օրենք: Պաշտոնից հեռացվեց Ադրբեջանի Պետ-

անվտանգության (ՊԱԿ) նախարար Զիյա Յուսուֆզադեն: 

Դրան հակառակ հակադեմոկրատական ուժերը՝ Լիգաչո-

վի գլխավորությամբ, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Խոր-

հըրդային Միությունից վտարվի Պարույր Հայրիկյանը՝ 

դրանով իսկ դնելով բռնության հիմքը՝ ի նշան խոսքի ա-

զատության մյուս ծիծեռնակներին:  

Օգոստոսի 2-ին սկսվեց Հայաստանից զորքերի դուրսբե-

րումը: 

Սփյուռքահայության ակտիվության շնորհիվ հուլիսի 28-ին 

ԱՄՆ-ի սենատը խորհրդային կառավարությանը կոչ արեց 

վերջ տալ հայերի հանդեպ իրագործվող հալածողական 

քաղաքականությանը, մարդկային իրավունքների խախ-

տումներին, ավելացնելով, որ այդ իրավունքների հետագա 

ոտնահարումը կարող է անդրադառնալ ամերիկա-սովե-

տական հարաբերությունների վրա: 

Օգոստոսի 24-ին հրավիրվեց Լ.Ղ-ի մարզխորհրդի նըս-

տաշրջանը: Մարզխորհրդի շենքը շրջապատված էր ցու-

ցարարներով: Խորհուրդը քննարկեց այն նոր միջոցա-

ռումները, որոնք մշակված էին Վոլսկու ղեկավարած 

հանձնաժողովի կողմից: Պատգամավորները սուր քննա-

դատության ենթարկեցին ադրբեջանի ղեկավարությանը՝ 

Լ.Ղ-ում հայերի պահանջը չբավարարելու համար: Նըս-

տաշրջանը մարզխորհրդի նոր նախագահ ընտրեց Բա-

բայանին: Պատգամավորները մարզի կարգավիճակի փո-

փոխություն էին պահանջում:  

Մարզկոմի առաջին քարտուղար Հ. Պողոսյանը հայտա-
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րարեց, որ խորհրդային սահմանադրության մեջ անհրա-

ժեշտ է մտցնել փոփոխություն, որպեսզի մարզը ձեռք բերի 

ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ: Նրա խոս-

քով, հանրապետության կարգավիճակի պայմաններում 

Լ.Ղ-ը կունենա իր նախարարների խորհուրդը, անկախ 

արդյունաբերությունը և ղարաբաղցիները ավելի շատ ներ-

կայացուցիչներ կունենան ՍՍՀՄ Գերագույն խորհրդում: 

Ադրբեջանական կողմը հասկացավ, որ ինքնավար հանրա-

պետության կարգավիճակի շուրջ արծարծվող հարցերը   

կարող են դրվել իրական հիմքերի վրա, և սկսեց մշակել  

ԼՂԻՄ-ը ադրբեջանցիներով արհեստականորեն  վերաբնա-

կեցնելու լայնածավալ ծրագիր:  Շուշի քաղաքում 15 օրվա 

ընթացքում ադրբեջանցիների քանակը ավելացավ մի քանի 

հազարով: Դա, բնականաբար, Ղարաբաղի հայերի զայրույ-

թի պատճառ դարձավ, և սեպտեմբերի 15-ին վերսկսվեցին 

գործադուլները: Նույն օրը Երևանի աշխատավորությանը 

կոչ էր արված հայտարարելու գործադուլ՝ Ստեփանակեր-

տում  ոտքի ելած հայրենակիցներին սատար կանգնելու 

նպատակով: Հաջորդ օրը, Խոջալլու գյուղում, տեղի ունե-

ցավ արյունոտ բախում հայերի և ադրբեջանցիների միջև, 

որտեղ օգտագործվեց հրազեն: 

Շուշիում ադրբեջանցիները հրդեհեցին հնադարյան հայ-

կական եկեղեցին: 

Սեպտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտում և Աղդամի շրջա-

նում սահմանվեց հատուկ դրության ռեժիմ, մտցվեցին զոր-

քեր:  

Երևանի ցուցարարները պահանջում էին ՀԽՍՀ Գերա-

գույն Խորհրդից՝ միջնորդությամբ կրկին հանդես գալ 

Մոսկվայի առջև՝ հավանություն տալու Լ.Ղ-ը Հայաստա-

նին միացնելու հարցին:     

Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հրաժարվեց կատա-

րել ցուցարարների պահանջը: Իր հերթին Կոմկուսի Կենտ-
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կոմի քարտուղարը հայտարարեց, որ ԽՍՀՄ Գերագույն 

Խորհուրդը արդեն ընդունել է որոշում այդ հարցի կա-

պակցությամբ: Այդ ժամանակ «Ղարաբաղ» կոմիտեն հայ-

տարարեց, որ կպահանջի Հայաստանի դուրս բերումը 

ԽՍՀՄ-ի կազմից: 

Սեպտեմբերի 23-ին ցուցարարները շրջապատեցին Հա-

յաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարության շենքը: 

Իշխանության բռնազավթման վտանգից խուսափելու հա-

մար Երևան ուղարկվեցին սովետական զորքեր: Ամբողջո-

վին կանգ առավ երթևեկությունը: Լ.Ղ-ում մտցվեց պա-

րետային ժամ: Ակնհայտ դարձավ, որ եթե իր զարգացման 

առաջին փուլում հայերի համազգային շարժումը՝ Լ.Ղ-ը 

Հայաստանին միավորելու հարցում ընթանում էր վերա-

կառուցման և Գորբաչովի հանդեպ ունեցած համակրանքի 

շրջանակներում, արդեն երկրորդ փուլում շարժումը կորց-

րեց հավատը Գորբաչովի և վերակառուցման հանդեպ և 

սկսեց գործել վճռականապես: 

Նման իրադրության պայմաններում իրենց գործունեութ-

յունն սկսեցին ծավալել ավելի արմատական տարրերը, և 

սեպտեմբերի 21-ին երկուհարյուր մարդ դուրս եկավ հրա-

պարակ՝ նստացույցի: Նրանք պահանջում էին Հայաստանի 

անկախությունը: «Ղարաբաղ» կոմիտեն արձակեց «անկա- 

խության հրովարտակ»՝ Հայաստանի ինքնակառավար- 

ման, ազգային բանակի ստեղծման, Մոսկվայից անկախ լի-

նելու, և արտասահմանում դեսպանություն ունենալու վե-

րաբերյալ: Ելույթները հղի էին անկանխատեսելի հետև-

անքներով, և հայ մտավորականությունը դիմեց ժողո-

վըրդին հետևյալ կոչով.   

«Ապագա հայության անունից կոչ ենք անում ցուցաբերել 

զգոնություն, ինքնատիրապետում, տոկունություն, գիտակ-

ցել դրության վտանգավորությունը, որի առջև կարող է 

հայտնվել մեր ժողովուրդը: Մենք կոչ ենք անում ձեզ կանգ 
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առնել և խորհել, չդառնալ խաղալիք կույր ուժի ձեռքին: 

Մենք պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր սերունդների, 

մեր ժողովրդի ճակատագրի, այլ նաև ժողովրդավարութ-

յան և խոսքի ազատության համար: Եվ թող այս տագնա-

պալի ժամին ձեզ չլքի իմաստությունը և բանականությու-

նը»: 

Հոկտեմբերի 18-ին ՏԱՍՍ-ը հաղորդեց, որ Մոսկվայում 

ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի շենքում, սկսվել է Սում-

գայիթում մասսայական «անկարգության» մեղավորների 

դատավարության դատական պրոցեսը: Դա Ադրբեջանից 

դուրս առաջին դատավարությունն էր, որին համառորեն 

ձգտում էին հայ ցուցարարները՝ բողոքելով ադրբեջա-

նական դատարանի մեղմ դատավճիռների դեմ: 

Հոկտեմբերի 19-ին հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական 

իշխանությունները որոշել են փակել մանկավարժական 

ինստիտուտը ԼՂԻՄ-ում: 

Ադրբեջանցի ուսանողներին տեղափոխեցին Կիրովաբա-

դի ինստիտուտ, իսկ հայ և ռուս ուսանողներին տեղափո-

խեցին Հայաստան: Միևնույն ժամանակ Հայաստանում շա-

րունակվում էր համընդհանուր գործադուլը, որը պահան-

ջում էր Հայաստանի անկախությունը: 

Հայկական հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցան ակա-

դեմիկոսներ, գրողներ և հանրապետության ղեկավարներ՝ 

երեք հիմնական կոչով՝ 

 

1.Հայաստանի անկախությունը պահանջելը միայն խան-

գարում է գործին: Սադրանքին ենթարկվողները արժանի 

են ամեն քննադատության. 

2.մեր փոթորկուն ցույցերը, հատկապես գործադուլները 

խանգարում են Գորբաչովին և վերակառուցմանը: Հար-

կավոր է համբերությամբ լցվել, քանզի, եթե վերակառու-

ցումը պարտություն կրի, հայերի պահանջը կմնա անկա-
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տար.  

3.խորհրդային  ղեկավարությունը Ղարաբաղի հարցի որո-

շումը կկայացնի հայերի օգտին: 

 

 Նոյեմբերի 15-ին ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանը մահվան 

դատապարտեց ադրբեջանցի Ահմեդովին՝ Սումգայիթում 

կազմակերպած ջարդի համար, որը Բաքվում զանգվածա-

յին ցույցերի առիթ հանդիսացավ: Ցուցարարները դուրս 

էին եկել Մոհամեդի և Իրանի հոգևոր առաջնորդ Հոմեյնիի 

դիմանկարներով, կանաչ դրոշներով, որոնց կարգախոս-

ներն էին. «ազատություն ադրբեջանական հերոսներին», 

«հայեր և ռուսներ, կորե՛ք այստեղից» և այլն: Այդ ցույցը 

կրում էր ռասայական բնույթ: Բաքվում մի շարք հայ-ադր-

բեջանական ընդհարումներից հետո մտցվեց պարետային 

ժամ: 

Նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը 

կրկին որոշում ընդունեց Լ.Ղ-ը Հայաստանին միավորելու 

կապակցությամբ: 

Նույն օրը ակադեմիկոս Սախարովն, որը այդ ժամանակ 

գտնվում էր ԱՄՆ-ում, իր ելույթում ասաց, թե ինքը տեղե-

կություն ունի այն մասին, որ ադրբեջանական Կիրովաբադ 

քաղաքում ադրբեջանցիների զոհն են դարձել տասներեք և 

վիրավորվել երկու հարյուր հայ: Նա նշեց նաև, որ խոր-

հըրդային մամուլը ոչ միայն շրջանցում, այլև խեղաթյու-

րում է իրադարձությունները: Նոյեմբերի 26-ին Սախարովի 

կինը՝ Ելենա Բոնները, միջազգային հանրությանը կոչ ա-

րեց սատար կանգնելու Ադրբեջանում ապրող հայերին՝ 

տեղի խորհրդային իշխանություններից պաշտպանելու 

համար: 

Նոյեմբերի 27-ին իրենց պաշտոններից ազատվեցին Նախի-

ջևանի մարզկոմի առաջին քարտուղար Մուստաֆայեվը, և 

Կիրովաբադի մարզկոմի   քարտուղար Ռամիզ Բաջարլին: 
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Այդ ընթացքում չէին ընդհատվում ցույցերը Երևանում և 

Բաքվում: 

Նոյեմբերի 29-ին՝ Հայաստանում խորհրդային կարգերի 

հաստատման օրը, Երևանում կալանավորվեց 14 մարդ: 

Դեկտեմբերի 5-ին Գորբաչովը մեկնեց ԱՄՆ: ԱՄՆ-ի 

սփյուռքահայությունը Գորբաչովի այցի կապակցությամբ 

հրավիրված էր խորհրդային հյուպատոսի մոտ, որը խնդրել 

էր ցույցեր չկազմակերպել: Հյուպատոսը հավաստիացրեց 

ԱՄՆ-ում բնակվող հայ ներկայացուցիչներին, թե ինքը 

տեղյակ է, որ Լ.Ղ-ը պետք է միանա Հայաստանին: 

Եվ ահա եկավ դեկտեմբերի 7-ը. Հայաստանում պայթեց   

ահավոր երկրաշարժ: Այն ցնցեց խորհրդային կարգերի 

հիմքը: Այդ ավերված երկիրը եկավ Գորբաչովը՝ ընդհա-

տելով իր այցը ԱՄՆ-ում: Նա ոչ մի հարց չլուծեց, փոխա-

րենը մի անիրական խոստում տվեց, այն է՝ երկու տարում 

վերականգնել ավերված քաղաքները: 

Մեկնելուց առաջ պատասխանելով թղթակցի հարցերին, 

իր զայրույթը արտահայտեց նշելով, որ համընդհանուր 

ողբերգության օրերին դեռ կան մարդիկ, որոնք մտածում 

են Ղարաբաղի մասին: Նրա մեկնելուց հետո սկսվեցին 

«Ղարաբաղ» կոմիտեի ղեկավարների կալանքները: 

Դեկտեմբերի 16-ին համարյա բոլոր կենտրոնական թեր-

թերը հարձակվեցին «Ղարաբաղ» կոմիտեի վրա: Այն կո-

միտեի, որը նույնիսկ երկրաշարժի օրերին, անգամ ամե-

նածանր վշտի մեջ, Ղարաբաղյան հիմնահարցի կապակ-

ցությամբ շարունակում էր ներկայացնել իր պահանջները:  

Դեկտեմբերի 28-ին Հայաստան ժամանեցին ակադեմիկոս 

Սախարովը և Ելենա Բոնները, որոնք այցելեցին Բաքու և 

Ղարաբաղ: Նրանք Անդրկովկաս եկան որոշ մանրամաս-

ներ ճշտելու՝ հարցը փոխզիջման ճանապարհով կարգավո-

րելու նպատակով: 

1989թ. հունվարի 4-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխա-
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նություններն առաջին անգամ ելույթ ունեցան հայտարա-

րությամբ՝ դիմելով ժողովրդին, որ վիճելի հարցը լուծելի 

կդառնա միայն երկու կողմերի փոխադարձ  հետաքըր-

քրությունները հարգելու և փոխզիջման պատրաստակա-

մության դեպքում: Այդ հայտարարությունն արդեն զիջում 

էր նշանակում Ադրբեջանի կողմից, որը մինչ այդ չէր 

ընդունում  զիջման վերաբերյալ որևէ առաջարկություն: 

Խոսքը վերաբերում էր հանրապետությունների քաղաքա-

կան և տնտեսական՝ նշանակալիորեն ընդլայնված իրավա-

սություններին, որը պետք է քննարկվեր ԽՄԿԿ Կենտկոմի 

կողմից, տարվա ընթացքում: 

Հունվարի սկզբին Հայաստանում և Ադրբեջանում սկըս-

վեցին զանգվածային կալանքներ: Հայաստանում ձերբա-

կալվեցին «Ղարաբաղ» կոմիտեի բոլոր անդամները, իսկ 

Ադրբեջանում՝ հակահայկական ցույցերի և ջարդերի կազ-

մակերպիչները: Երևանի դատախազությունն սկսեց հար-

ցաքննել Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի պատգամա-

վորներին: Կալանքները և հարցաքննությունները հուշում 

էին, որ իշխանությունները պատրաստվում են մի լուրջ 

վճռի կայացման: Հունվարի 14-ին պարզ դարձավ, որ Ղա-

րաբաղում ուժի մեջ է մտնում կառավարման հատուկ ձև: 

Հունվարի 15-ին Ղարաբաղի հատուկ կառավարման ղեկա-

վար Ա.Վոլսկին հայտարարեց. «ԽՄԿԿ Կենտկոմի դիրքո-

րոշումը այն է, որ այն սոցիալ տնտեսական խոչնդոտները, 

որոնք ղարաբաղցիներին չեն թողնում իրենց զգալ լիարժեք 

հարգարժան քաղաքացիներ, պետք է հեռացվեն: Սոցիալ-

տնտեսական խնդիրների լուծման ընթացքում մենք պետք 

է կողմնորոշվենք ամենից առաջ կենտրոնացված օգնութ-

յան վրա: Բնականաբար, կպահանջվի պահպանել Ադրբե-

ջանի հետ ունեցած ավանդական կապերը: Այսօր դրանց 

խախտումը կնշանակի վախճան մարզի համար: Կոմիտեի 

ստեղծումը չի սահմանափակում մարզի ինքնավարութ-
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յունը, և չի մտցնում տարածքային  որևէ  փոփոխություն»: 

Վոլսկու այդ հայտարարությունը դուր չեկավ հայերին, 

որոնք այլևս չէին կարող պահպանել ավանդական կապը 

Ադրբեջանի հետ: Դրությունը շարունակում էր մնալ ծայ-

րահեղ լարված՝ հատկապես հատուկ կառավարում մտցնե-

լուց հետո: Հատուկ կառավարման կոմիտեի ստեղծումը 

Ղարաբաղում Վոլսկու ղեկավարությամբ կարելի է համա-

րել ղարաբաղյան շարժման փայլուն հաղթանակ, որը  

հնարավորություն տվեց Ղարաբաղին դուրս գալու Ադրբե-

ջանի հսկողությունից և կառավարվելու բացարձակ նոր 

մարմնի կողմից: Վոլսկին, հմուտ ձևով էր կազմակերպում 

գործը ծանրագույն նոր պայմաններում, որը Ղարաբաղի 

համար ստեղծում էր որոշակի իրատեսական հեռանկար: 

Սակայն այդ ամենն ուղեկցվում էր քաղաքական դրդա-

պատճառներից ելած ձերբակալություններով: 

Արտասահմանյան հայկական կուսակցությունները չկա-

րողացան ազդել Գորբաչովի վրա (արևմուտքի միջոցով), 

քանի որ օրեցոր աճում էր Գորբաչովի՝ որպես համաշխար-

հային ռեֆորմատորի առաքելական նշանակության կարև-

որությունը, որը խոստանում էր Արևմուտքին՝ թույլատրել 

Գերմանիային միավորվելու, անկախություն տալ արևե-

լաևրոպական երկրներին,  դուրս բերել զորքերը Աֆղանըս-

տանից, վերանայել ճապոնացիների համար կենսական 

նշանակություն ունեցող Կուրիլյան կղզիների հարցը, 

չխոչընդոտել Կորեայի վերամիավորմանը, վերջ տալ  

սպառազինության մրցավազքին, կրճատել միջին հեռա-

վորության հռթիռների քանակը, կապեր ստեղծել Իսրայելի 

հետ, ԽՍՀՄ-ի բանտերից ազատ արձակել քաղբանտարկ-

յալներին և այլն: 

Ինչո՞ւ էր Գորբաչովը կազմակերպել այդ կալանքները: 

Այս հարցին պատասխանել է «Ղարաբաղ» կոմիտեի ղեկա-

վար Ա. Մանուչարյանը. 



 93 

«Ինչու՞մն է բանը: Ինչո՞վ են պայմանավորված իշխանութ-

յունների կտրուկ թշնամական հարձակումները, ուղիղ գը-

ծով աճող ռեպրեսիաները, որոնք իրականացվում են ճըշ-

գրիտ հաշվարկված ժամանակի ընթացքում: 

Ժողովուրդը վշտի մեջ է, ղարաբաղյան շարժման ակտիվը 

զբաղված է փրկարարական աշխատանքներ տանելով, 

պատասխան քայլերը դժվարացած են:  

ԽՍՀՄ-ում ազգային խնդիրների լուծման դժվարություննե-

րից մեկը նոր  հարյուրավոր հիմնահարցերի առաջացման 

վտանգն է: Եթե դրան ավելացնենք կուսակցական, բյուրո-

կրատական, պլանային-մաֆիոզ սիստեմով կադրերի ընտ-

րությունը և տեղաբաշխումը, ապա պարզ կդառնա, որ 

բարդ հարցերի որոշումը ղեկավար մարմինների համար 

շարունակում է դասվել գործնականորեն չլուծվող խնդիր-

ների շարքին: Եվ զարմանալի չէ, որ Ղարաբաղի հարցը  ոչ 

միայն չկարգավորվեց, այլև ավելի  շիկացրեց  դրությունը: 

Երկրի իշխանությունը ոչ միայն պատասխանատվություն 

չզգաց իր սխալների համար, այլև մեղավորներ փնտրեց, և  

գտավ «Ղարաբաղ» կոմիտեին: Բայց գլխավոր պատճառն 

այլ էր : 

Ծանոթանալով արտասահմանյան մամուլի տեսությանը և 

լսելով ռադիո՝ ես երբեմն զարմանում եմ անտեղյակութ-

յունից, չեմ հասկանում որոշ հրապարակումներ, որոնք 

ղարաբաղյան շարժումը բնութագրում են որպես ազգայնա-

մոլական: Իրականում Ղարաբաղյան շարժումը արագ վե-

րաճեց և վերածվեց համաժողովրդավարականի, հակա-

մաֆիոզականի: Այստեղ է մեր կոմիտեի վրա այնքան կա-

տաղի հարձակման արմատը: Բանն այն է, որ խորհրդային  

մաֆիան յուրահատուկ մի երևույթ է: Դա իշխողների մա-

ֆիան է: Մաֆիայի հայրենիքում՝ Իտալիայում, հասարա-

կությունը ցնցվում է մաֆիայի կողմից որևէ սենատորի կամ 

ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի կաշառու-
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մից: Իսկ այժմ պատկերացրե՛ք մի ամբողջ հանրապետութ-

յուն, որը ղեկավարվում է մաֆիայի կողմից՝ նախարարներ, 

Կենտկոմի քարտուղարներ, դատավորներ, դատախազներ. 

սրանք են  մաֆիայի անդամները: Պատկերացրե՛ք մի եր-

կիր, որտեղ շատ բարձրաստիճան ղեկավարներ կամ կա-

շառված են, կամ վախենում են մաֆիայից, նրա հզորութ-

յունից, խոնարհվում են նրա առջև:  

«Սրբերից սուրբ» մաֆիան ղեկավարների նշանակումով մի 

սիստեմ է (այսինքն՝ կարելի է համապատասխան գնով 

ստանալ, գործնականորեն, ցանկացած պաշտոն), որը հը-

նարավորություն է տալիս նշանակվածներին հարստա-

նալ՝ «ձեռք բերած» միջոցների մի մասը հասցնելով վերևնե-

րին՝ ավելի մեծ պաշտոն առնելու համար: Եվ քանի  պաշ-

տոնները նշանակովի  են, կարելի է հասկանալ, թե ինչքան 

վտանգավոր է մաֆիայի համար համաժողովրդական շար-

ժումը, որը պահանջում է ժողովրդավարություն, ընտրութ-

յուններին ժողովրդի իրական մասնակցություն, կադրերի 

տեղաբաշխումը իրականացնող մաֆիայի մեխանիզմի քո-

ղազերծում:  

Մաֆիայի ներսում կատարվող վերափոխումները բացար-

ձակապես չեն կպչում նրա էությանը, չեն վնասում նրա 

արմատները: Ղարաբաղյան շարժումը մեծ վտանգ է ներ-

կայացնում միութենական մաֆիայի համար: Ռուսաստանի 

աշխատավորության համար այն   զանգվածային շարժման 

վտանգավոր օրինակ է՝ իր ժողովրդական կարգախոսնե-

րով և արդյունավետ մեթոդների կիրառելիությամբ (մի-

տինգներ, ցույցեր, գործադուլներ, ժողովրդական ընտրութ-

յուններ և այլն): 

Այսպիսով՝ դեկտեմբերի 10-ին, օբյեկտիվորեն համընկ-

նում էին վերակառուցումը գլխավորող Գորբաչովի և վե-

րակառուցմանը հակադրվող միութենական հանրապե-

տությունների մաֆիայի հետաքրքրությունները Ղարա-
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բաղյան շարժման նկատմամբ ունեցած իրենց հայացքնե-

րում:  

Օգտվելով երկրաշարժից հետո ժողովրդի և շարժման ան-

պաշտպանվածությունից՝ Գորբաչովը ծայրահեղ անբարո-

յական ընտրություն կատարեց. նա շարժման ակտիվիստ-

ների գլխին թափեց պրոպագանդիստական մեքենայի և 

ռեպրեսիայի ապարատի ողջ հզորությունը»: 

 

Կալանքների մյուս պատճառը ըստ հայկական իրավա-

պահ խմբի տեսակետի հետևյալն էր.   

«Գորբաչովն իր արտասահմանյան հեղինակությունը էլ 

ավելի բարձրացնելու համար, որը հաղթականորեն աճում 

էր օրեցօր, փորձեց կատարել հերթական քայլը՝ այն է,   

ցույց տալ, որ խորհրդային դատարանն ևս ենթարկվեց վե-

րակառուցման, որը գտնվում է կուսակցությունից և կառա-

վարությունից անկախ: Այսինքն՝ Մոսկվայում կկայանա 

բաց դատավարություն «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամների 

նկատմամբ, դատախազը կներկայացնի պատիժ, իսկ ան-

կախ դատարանը նրանց կարդարացնի՝ հանցակազմի բա-

ցակայության պատճառով. Դատապաշտպանը պիտի 

պաշտպանի դատապարտյալին ազնվորեն և օբյեկտիվո-

րեն, իսկ դատից հետո արտասահմանում կհնչեն հեր-

թական ծափահարությունները Գորբաչովի հասցեին: Այս 

տեսակետը շատ տրամաբանական է՝ հաշվի առնելով 

«Ղարաբաղ» կոմիտեի բոլոր ձերբակալված անդամների, 

չգիտես ինչու, տեղափոխելը Մոսկվա: Նամանավանդ, երբ 

քաղբյուրոյի անդամ Յակովլևը արտասահմանյան լրա-

գրողներին հրապարակավ խոստացավ, որ «Ղարաբաղ» 

կոմիտեի դատավարությունը բաց է լինելու:  

Կար նաև  երրորդ տեսակետը.  

«Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամներին կալանավորել են 
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ադրբեջանցիների պահանջով՝ նրանց հայրենակիցների 

կալանքի դիմաց: 

Չնայած կոմիտեի բոլոր անդամները կալանավորված էին, 

այնուամենայնիվ, նրանց գործը շարունակվում էր: 

Արցախում, որտեղ Վոլսկու կառավարությունը հասցրել էր 

բավականին գործ կատարել, տեղի ունեցան դեպքեր, ո-

րոնք հիմնովին փոխեցին ընդհանուր իրավիճակը, ուժերի 

և նպատակների դասավորությունը: 

1989թ. օգոստոսի 16-ին Ստեփանակերտում հրավիրվեց 

համագումար՝ Լ.Ղ-ի բնակչության լիիրավ ներկայացու-

ցիչների մասնակցությամբ: Համագումարի պատգամա-

վորների թվում էին Լ.Ղ-ի գրեթե բոլոր կուսակցական ղե-

կավարները, խորհրդային արհմիութենական և կոմերի-

տական աշխատողները, հիմնարկ-ձեռնարկությունների 

ղեկավարները: Համագումարի աշխատանքներին մաս-

նակցում էին «Միացում» շարժման ղեկավարները: Համա-

գումարը ընդունեց բանաձև, որտեղ հայտարարվեց, որ Լ.Ղ 

չի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում մարզ լինելու կարգա-

վիճակը և հռչակում է իրեն «միութենական տարածքից ան-

կախ»: 

Ընտրվեց 78 հոգուց բաղկացած «Ազգային խորհուրդ»: Հա-

մագումարը տվեց նրան լիիրավ իշխանություն, որի նա-

խագահ ընտրվեց Մարտունու շրջկոմի քարտուղար Վաչա-

գան Գրիգորյանը: 

Համագումարը կոչ արեց Ղարաբաղի բնակչությանը դա-

դարեցնել գործադուլները, և գործադուլները դադարեցին: 

Նրանք հռչակեցին իրենց անկախությունն ինչպես Ադրբե-

ջանից, այնպես էլ Վոլսկու գլխավորած հատուկ կառավա-

րումից: Այն հանգամանքը, որ հատուկ կառավարման ան-

դամները մասնակցում էին համագումարին և նույնիսկ 

մտել էին Ազգային խորհրդի կազմի մեջ, վկայում էին, որ 
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կենտրոնական իշխանություններն իրենց լռությամբ տվել 

էին իրենց համաձայնությունը: Կենտրոնական մամուլում 

կային հաղորդագրություններ, որ «Հատուկ կառավարման 

կոմիտեն» այլևս պետք չէ Ղարաբաղին: 

Մամուլում տեղ չէր հատկացված Ղարաբաղի անկախութ-

յան և Ազգային Խորհրդի մասին տեղեկատվությանը: 

Այդպիսով, փոքրիկ Լ.Ղ-ի մարզը հայտարարեց իր անկա-

խության մասին, իսկ Ազգային Խորհուրդը մատչելի և ան-

մատչելի բոլոր միջոցներով սկսեց պաշտպանել այդ անկա-

խությունը:  

Ադրբեջանական կողմը կանգնած էր փաստի առջև՝ Ղարա-

բաղի հայտարարված անկախության առջև: 

Իրադրությունն ամբողջությամբ փոխվեց: Եթե մինչ անկա-

խության հռչակումը հայկական կողմը խնդրողի դերում էր 

և իր պահանջների բավարարման համար դիմում էր ցույ-

ցերի, գործադուլների, բողոքի նամակներ էր ուղարկում 

Մոսկվա՝ ջանալով ապացուցել իր պահանջի արդարացի-

ությունը, անկախությունը հռչակելուց հետո Ադրբեջանին 

կանգնեցրեց փաստի առջև, այն է՝ ճանաչել Ղարաբաղի   

անկախությունը: 

Մայիսի 14-ին, որպես պատասխան քայլ, Ադրբեջանում 

ստեղծվեց Ադրբեջանի ազգային ճակատի ժամանակավոր 

կենտրոն, որի մեջ մտել էին գրողներ Մամեդ Արազը, Սա-

բիր Ռուստամ-խանլին, Յուսուֆ Սամեդ-օղլին և Իսմայիլ 

Շիխլին: Ազգային ճակատի այս ներկայացուցիչները, ի 

ցույց Մոսկվային, առաջին իսկ օրը հայտարարեցին, որ 

Ղարաբաղի անջատման դեպքում Ժողովրդական ճակատը 

կպահանջի իր հանրապետության անկախությունը: 

Կամաց-կամաց Ադրբեջանի Ժողովրդական Ճակատը դառ-

նում էր դրության տերը: Իշխանությունները ճանաչեցին 

նրա գոյությունը, և նա սկսեց թելադրել իր կամքը իշխա-

նություններին: Դա լավ կազմակերպված մի խաղ էր, որ-
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տեղ Ադրբեջանի իշխանությունները գործում էին Ժողո-

վըրդական Ճակատի ձեռքերով՝ իրենք մաքուր մնալով 

Մոսկվայի առջև:  

Ադրբեջանի Ժողովրդական Ճակատի կոչով կազմակերպ-

վեց Հայաստանի և Լ.Ղ-ի շրջափակումը: Շուտով Ժողո-

վըրդական Ճակատին սկսեցին ենթարկվել ճանապարհա-

տրանսպորտային երթևեկության և կապի բոլոր նախա-

րարները, և բոլոր նրանք, ովքեր ի վիճակի էին աջակցել 

շրջափակմանը: 

Մարզում գոյություն չուներ մթերք, վառելիք, կանգնել էր 

արդյունաբերությունը, անասունները մնացել էին առանց 

կերի, բերքը փտում էր դաշտերում:   

Չնայած դրան, ղարաբաղցիները ամուր կանգնած էին ի-

րենց դիրքում: 

Շրջափակումը ծանր հարված հասցրեց  Հայաստանի տըն-

տեսությանը: Արտասահմանից ուղարկված ապրանքները 

չէին մտնում աղետի գոտի, զինված ադրբեջանցիներն էլ 

քշում էին հայերի անասունները և տանում: 

 

Ղարաբաղցիները ձեռք էին բերում զենք, ձևավորում ինք-

նապաշտպանական ջոկատներ, անտառներում ստեղծում 

էին ռազմական հենակետեր, տանում էին  դիվանագիտա-

կան գործունեություն: Արմենպրեսը հաղորդեց, որ ՄԱԿ-ի 

մարդու իրավունքների հանձնաժողովը նայել է ԼՂԻՄ-ի 

հարցը: Նստաշրջանում առաջարկվել էր դիմել ԽՍՀՄ 

կառավարությանը երաշխավորագրով՝ Ղարաբաղում անց-

կացնել հանրաքվե: Սեպտեմբերի 4-ին «Սովետական Ղա-

րաբաղ» թերթում տպագրվել էր ԼՂԻՄ-ի Ազգային Խորհրդի 

դիմումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որում խըն-

դըրվում էր ապահովել Ղարաբաղի հայ բնակչության   ան-

վտանգությունը:    

Ազգային Խորհրդի նախագահությունը դիմեց նաև ՀԽՍՀ 
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ՆԳՆ-յանը՝ խնդրելով «Լ.Ղ. ուղարկել անհրաժեշտ ուժեր՝ 

ապահովելու համար հայ բնակչության անվտանգությու-

նը»: Այդ ժամանակ Ղարաբաղում համարյա պատերազմա-

կան իրավիճակ էր: Ադրբեջանցիներից կազմված խաժա-

մուժը (800-1000 մարդ) Աղդամից շարժվել էր  դեպի Լ.Ղ  

սահմանը և հետ շպրտվել Ղարաբաղի նորաստեղծ ինքնա-

պաշտպանական ջոկատների կողմից: Ամեն օր տեղի էր 

ունենում զինված ընդհարում, սպանություն, թալան, իսկ 

կենտրոնական իշխանությունները այդ հարցում անգոր-

ծունյա էին: 

Միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանի շրջափակումը 

լրջորեն անդրադարձավ երկրի ողջ տնտեսության վրա, 

ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհուրդը որոշեց ուժ գործադրել՝ վե-

րացնելու շրջափակումը:    

Սեպտեմբերի 25-ին, ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի նստա-

շրջանում Գորբաչովի ելույթում արված «շրջափակումը 

շարունակելու դեպքում վճռական միջոցների դիմելու մա-

սին» նախազգուշացումից հետո, Ադրբեջանի Ժողովրդա-

կան Ճակատը հայտարարեց, որ պատրաստ է բաց թողնե-

լու Հայաստան ուղևորվող վագոնները: Այդ հայտարարութ-

յունը   արվել էր ստիպված, քանզի այդ ժամանակ պատ-

րաստվում էր «ծայրահեղ միջոցներ  ձեռնարկելու» մասին 

մի որոշում, որն էլ ստիպեց Ժողովրդական Ճակատին նա-

հանջել: Սակայն այդ զիջումը ձևական էր, քանի որ շրջա-

փակումը այդպես էլ չհանվեց: Հայաստան մտնող երկաթ-

գծերին կուտակվել էին 26 հազար վագոններ: Վագոնները 

մթերքով բեռնված շաբաթներով կանգնում էին Նախիջևա-

նում, և երբ լրիվ փտած մթերքը տեղ էր հասնում, մնում էր 

միայն թափել այն, Ադրբեջանի տարածքով տեղ հասած 

թրջված ցեմենտի հետ միասին:  

Ադրբեջանի Ժողովրդական Ճակատը միտինգներ անց-

կացրեց Բաքվում, Սումգայիթում և Նախիջևանում՝ կոչ 
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անելով ստեղծել ինքնապաշտպանական ջոկատներ և ու-

ղարկել ԼՂԻՄ: 

Հոկտեմբերի 6-ին ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհուրդը հանձնա-

րարեց Պաշտպանության, Ն.Գ.-ի, ինչպես նաև Ճանապար-

հահաղորդակցման նախարարություններին   ճնշում գոր-

ծադրել ադրբեջանական կողմի վրա՝ վերացնելու համար 

Հայաստանի շրջափակումը: Ժողովրդական Ճակատը ան-

միջապես հայտարարեց, որ համաձայն է հանել շրջափա-

կումը մինչև հոկտեմբերի  24-ը, բայց ցանկացած պահ կշա-

րունակվի՝ եթե փորձեն խախտել Ադրբեջանի տարածքա-

յին ամբողջականությունը: 

Հոկտեմբերի 10-ին կենտրոնական մամուլը հաղորդեց, որ 

Հայաստանի շրջափակումը հանված է: Այս անգամ Ժողո-

վըրդական Ճակատը փոխել էր Հայաստանին պատժելու 

ձևը. նա թույլատրում էր վագոնների մուտքը Հայաստան, 

բայց արդեն թալանված: 

Դրությունը շարունակում էր մնալ խիստ լարված: 

Չնայած բոլոր պատժամիջոցներին, Լ.Ղ.  շարունակում էր 

մնալ անկախ և Ադրբեջանից, և Վոլսկու կոմիտեից: Հա-

տուկ կառավարման կոմիտեի օրերը հաշված էին: 

Արցախի վրա կախվում էր մի նոր վտանգ: Այն է, որ առանց 

այդ կոմիտեի և տեղական խորհրդի մարզը մեքենայնորեն 

նորից ընկնում էր Ադրբեջանի իշխանությունների հսկո-

ղության տակ: Այս իրադրության մեջ 1989թ. դեկտեմբերին 

ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը որոշեց ճանաչել Լ.Ղ-ի համա-

գումարը, նրա ընտրած Ազգային Խորհուրդը՝ որպես մար-

զում գոյություն ունեցող միակ օրինական իշխանություն, 

հռչակեց Լ.Ղ-ի և Հայաստանի միավորումը, Լ.Ղ-ի բնակ-

չության վրա տարածեց ՀԽՍՀ քաղաքացիության  իրա-

վունքը՝ պաշտպանելով ազգային հետաքրքրությունները 

Շահումյանում, Գետաշենում և Ղարաբաղի հյուսիսային 

ենթաշրջաններում: Այնուհետև Գերագույն Խորհուրդը 
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հանձնարարեց համապատասխան մարմիններին աշխա-

տել ՀԽՍՀ-ի և Լ.Ղ-ի քաղաքական, տնտեսական և մշա-

կութային կառուցվածքները միասնական պետական քա-

ղաքական սիստեմի վերածելու ուղղությամբ: 

Որոշման տակ ստորագրեցին՝  

 

ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահ  Հ.Ոսկանյանը 

            Ազգային  Խորհրդի  նախագահ    Զ. Գրիգորյանը                                                                                    

            Գերագույն Խորհրդի քարտուղար Ն.Ստեփանյանը 

                                                                                   

Այդ որոշումը իրենից ոչինչ չէր ներկայացնում, որովհետև 

հաստատված չէր կենտրոնական իշխանությունների կող-

մից: 

Այո, ամեն ինչ կախված էր կենտրոնից, իսկ կենտրոնը լուռ 

էր: Ղարաբաղի ժողովուրդը՝ հավատով լցված, հարցի խա-

ղաղ կարգավորման ժամերն էր հաշվում: Կենտրոնի կող-

մից այդպիսի սպասողական իրավիճակ ստեղծելը ժամա-

նակ շահելու մի թմրեցնող խաղ էր, որը պետք է ծներ ֆեր-

գանաներ, օշեր, դուբասարներ և այլն: Տարիներով կուտակ-

ված պրոբլեմները լուծում էին ակնկալում, իսկ նրանց հա-

ջորդած դեպքերն ու իրադարձությունները հուշում էին 

կայսրության փլուզում: 

Սերնդեսերունդ փոխանցվող ազգային ինքնագիտակ-

ցությունը զգացնել էր տալիս, որ պատերազմը հեռու չէ: 

Սկսվում էր պատմության մի նոր էջ, որը թելադրում էր իր 

պահանջները՝ վավերագրելով նոր հերոսների անցած ու-

ղին: 
                                Ս.Տ. Զոլյան, Գ.Կ.Միրզոյան 

Լեռնային Ղարաբաղը և նրա շուրջ 1991 թ. 

 

 

  



 102 

-Ձեր կարծիքով, ինչքանով է արդարացված այդ շարժումը, 

որը վերածվեց իսկական պատերազմի: Ի՞նչ կարող եք 

ասել խորհրդային բանակի միջամտության մասին, որն 

ադրբեջանական զինված ուժերի հետ միասին գրավեց 

Գետաշենը, Մարտունաշենը, Շահումյանը և Մարտակեր-

տի շրջանը: 

 

-Լինելով արցախցի (ղարաբաղցի), 1988-1992թթ.՝ ղարա-

բաղյան շարժման ականատես ու մասնակից, վերադառ-

նալով 1988թ., մասնավորապես՝ ներկայացնելով իմ հայ-

րենի Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած իրադար-

ձությունները՝ նշեմ, որ համընդհանուր ցույցերի սկիզբ 

հանդիսացավ 1988թ. փետրվարյան մի օր մարզկենտրոն 

Ստեփանակերտից Մարտակերտ ժամանած մի խումբ հա-

սարակական գործիչների կողմից կազմակերպված բացօթ-

յա ժողովը, որը միանգամից դեպի վեր բարձրացրեց հար-

յուրավոր բռունցքներ, որտեղ առաջին անգամ հրապարա-

կավ քննադատական խոսքեր հնչեցին Ադրբեջանի իշխա-

նությունների հասցեին, նրանց կողմից  տարվող ազգային 

խտրական քաղաքականության դեմ, որտեղ առաջին ան-

գամ հնչեցին «վերակառուցումը պետք է սկսվի Ղարաբա-

ղից» խոսքերը, որտեղ իր նախնական տեղն էր վերադառ-

նում պատմական Արցախ անունը՝ կարևորելու իր հերթա-

կան ազգային ազատագրական շարժումը՝ իր անկախութ-

յունը: 

Ղարաբաղցու կողմից խաղաղ ճանապարհով ներկայաց-

րած ինքնորոշման պահանջը, որը մերժվում էր մարդու 

իրավունքների ոտնահարման բոլոր ձևերով, ազդանշան էր 

«ինտերնացիոնալիզմի» ծուռ հիմքի վրա կառուցված այն 

տանը, որը պետք է փլվեր՝ հերքելով «ամեն տեղ կա արև և 

սովետական կարգեր» ցուցանակների կարգախոսները: 

Պայքարի շարժիչ ուժը հանդիսացող տաքարյուն երիտա-
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սարդների կողքին կանգնած հայ աշխատավորը, շարունա-

կում էր հայ մնալու իր սրտի խոսքը արտահայտել ադրբե-

ջանամետ այն կոմունիստ ղեկավարներին, որոնց դուր չէր 

գալիս ինքնորոշման որևէ դրսևորում, որոնց համար խորթ 

էր ազատության գաղափարը, որոնք չէին լրացնում հա-

մազգային խաչը քարշ տվողների կուռ շարքերը, որոնք 

կեղծում էին հարցի լրջությունը և չէին վերցնում իրենց վրա 

շարժումը ղեկավարելու պարտականությունը: Գրավելով 

սպասողական դիրք՝ նրանք համագործակցում էին Ադրբե-

ջանի ղեկավարության  և Պետական Անվտանգության Կո-

միտեի (ՊԱԿ) հետ, համընդհանուր «աղետից» դուրս գալու 

ուղիներ էին որոնում: Մինչ Ղարաբաղի ժողովրդի շահերը 

ոտնահարած որոշ հայ կոմունիստներ ծանր ու թեթև կա-

նեին նժարները, իրենց աչքի առջև օր օրի նոսրանում էին 

իրենց իսկ կուսակցության շարքերը: Վերոնշյալ այդ վայ-

ղեկավարների կողմից կազմակերպված սադրանքներից 

ժողովուրդը հաճախ էր անակնկալի գալիս: Այսպես, 

օրինակ՝ դեռ 1988թ. գարնանը, երբ մանուկ շարժումը, օգտ-

վելով ժողովրդավարությունից, նոր խոսել էր սովորում, իր 

արդար ու օրինական պահանջն էր ներկայացնում Ադր-

բեջանի իշխանությանը, երբ անզեն ժողովրդի պայքարի 

միջոցը միայն խոսքն էր, հաճախ էր ենթարկվում փորձութ-

յունների՝ լսելով լուրեր այն մասին, թե իբր Ադրբեջանի 

զինված հրոսակախմբերը չորս կողմից ներխուժել են Մար-

տակերտի շրջան, ավերելով ճանապարհին ամեն ինչ, 

շտապում են դեպի շրջկենտրոն: Խաղաղ ցույցի դուրս ելած 

տղամարդիկ, քաջ գիտակցելով իր անպաշտպանվածութ-

յունը, հավատալով այդ լուրերին, զինվելով փայտե ձողե-

րով, կանանց ու երեխաներին դեպի լեռները ուղարկելով, 

ինքնամոռաց շտապում էին դեպի մեքենաները, համախմբ-

վում հատուկենտ որսորդական հրացանների շուրջ, շտա-

պում էին ադրբեջանցի խաժամուժին ընդառաջ: Կարճ 
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ժամանակից հետո կենաց ու մահու կռվի դուրս ելած տղա-

մարդիկ շտապում էին հետ վերադառնալ՝ հանգստացնելու 

իրենց կանանց ու երեխաներին և հայտնելու սուտ լուրերի 

մասին: Ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի տարիների ընթաց-

քում հալումաշ եղած աշխատավոր ժողովուրդն ընկներ 

վախի գիրկը, հրաժարվեր գործադուլներից ու ցույցերից: 

Բայց կրկին հավաքվում էր ժողովուրդը, համախմբվում 

փայփայած գաղափարի շուրջը և դառնում մի բռունցք: 

Վաղվա օրվա անելիքն ու անգամ սննդի հարցը որոշվում 

էին բեմահարթակի վրա: 

Ցավոք սրտի, չէին երևում իրենց համար հարմար դերի 

սպասող որոշ «կարող» կուսակցական ղեկավարները, 

ստալինյան ժառանգները: 

Ազգի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող 

պահին նրանք սպասում էին նժարի ծանրությանը: Սա-

կայն այդ սպասումը երկար չտևեց: Նրանք շուտով ստիպ-

ված եղան դիրքորոշում ունենալ, ուստի և նոր դիմակ հագ-

նելով, հայրենասիրության զգայացունց տեսարանների հե-

րոսներ դարձան: Ելնելով ազգերի ինքնորոշման իրավուն-

քից՝ Ղարաբաղի ժողովուրդը շարունակում էր պաշտպա-

նել իր իրավունքը, պահանջում էր ԽՍՀՄ Գերագույն Խոր-

հըրդից միավորել պատմական Արցախը մայր Հայաս-

տանին՝ ուղղելով քաղաքական շահերի թատերաբեմում 

թույլ տրված պատմական սխալը: 

Հաստատ համոզված լինելով, որ Ադրբեջանը պատրաստ-

վում է լայնածավալ պատերազմական գործողություննե-

րի՝ իր անկախությանը ձգտող Ղարաբաղի դեմ, ինչպես ա-

մեն մի շրջան, այնպես էլ իմ հարազատ Մարտակերտի 

շրջանը, պաշտպանվելու լուրջ պատրաստություն էր տես-

նում: Ժողովուրդը կառուցում էր պահակակետեր և օրերով 

փոխարինում միմյանց: Շրջափակման մեջ գտնվող Ղա-

րաբաղին Հայաստանի հետ կապող միակ ուղին օդային 
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ճանապարհն էր: Ուղղաթիռների հռնդյունը մի անսովոր 

հույս էր ներշնչում ղարաբաղցիներին՝ պաշտպանելով 

նրանց արդար պահանջը: Արդեն ավարտվել էր ցույցերի 

պատերազմը, և երկու կողմերը շտապում էին զինվել: 

Հարցի լուծմանը սպասողների վիճակը օրեցօր վատանում 

էր: Տնտեսության քայքայման հետ կապված՝ ֆիզիկապես 

թուլանում էր բնակչության կեցվածքը, սակայն ոգին ան-

կոտրում էր: Չնայած շրջափակմանը՝ ժողովուրդը միաս-

նական էր. պաշտպանվելու համար կարողացել էր հայթայ-

թել հնարավորին չափ զենք: Ամեն մի գյուղ պատրաստում 

էր իր ֆիդայատիպ ջոկատները: Շրջկենտրոնի մի քանի 

ակտիվ երիտասարդների կողմից արվում էր ամեն ինչ, 

որպեսզի ջոկատները կրեին կազմակերպված բնույթ: Եվ 

դա հաջողվում էր: Ադրբեջանցիների կողմից թնդանոթային 

համազարկերին պատասխանում էին ունեցած  հրանոթա-

զարկով: 

Սկսվեց չհայտարարված պատերազմը: 

Մինչ Մոսկվայի լրատվական աղբյուրները կշարունա-

կեին խոսել մի քանի հայ ծայրահեղականների կողմից 

բարձրացված տարածքային պահանջի մասին, ծայրահե-

ղական էր դարձել մի ողջ ժողովուրդ: Ցույցերն ու գոր-

ծադուլներն իրենց տեղը զիջեցին պատերազմական գոր-

ծողություններին: Նամանավանդ շիկացած էր իրադրութ-

յունը Շահումյանի և Հադրութի շրջաններում: Տագնապա-

լից գործողությունների թիրախ դարձած իրենց հայրենա-

կիցներին օգնության էին շտապում նորաստեղծ ջոկատ-

ները: Հետ մղելով ադրբեջանական հրոսակախմբերի հար-

ձակումները՝ այդ քաջարի ջոկատները, թեև իրենց կուսակ-

ցական գաղափարախոսությամբ հակասում էին իրար, 

սակայն կռվի դաշտում միասնակամ պաշտպանում էին 

ԼՂԻՄ-ի սահմաններից դուրս գտնվող Գյուլիստանի մելի-

քի տեղանք՝ ներկայիս Շահումյանի շրջանը: Մինչ ժողո-
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վուրդը հիանում էր իր կտրիճների միասնական ուժով ու 

հաջողություններով, Երևանում իշխանության համար ե-

ռում էր միջկուսակցական պայքարը, նամանավանդ Հայոց 

Համազգային Շարժման (ՀՀՇ) և Հայ Հեղափոխական Դաշ-

նակցության (ՀՀԴ) միջև: Ցավոք սրտի, իշխանության հա-

մար եռող միջկուսակցական  պայքարն իր ազդեցության 

հետքն էր թողնում ռազմադաշտում կռվող ջոկատների 

վրա, որը հղի էր ողբերգական հետևանքներով, որտեղ, ինչ-

պես ժողովուրդն էր նկատել, արկածային ձևերով զոհվում 

էին ջոկատների հայրենանվեր հրամանատարներ, զինվոր-

ներ: Չհայտարարված պատերազմում օր-օրի թուլանում էր 

հանրապետությունների կապը կենտրոնի հետ, տարբեր 

ուղիներով ռազմական տեխնիկայի բռնազավթման մի-

տումները  դառնում էին իրականություն:  

Օգտվելով Հայաստանում հասունացող քաղաքացիական 

պատերազմի վտանգից՝ Ադրբեջանի կառավարությունն 

ազգային բանակի ստեղծման հարցում շտապում էր առաջ 

անցնել հակառակորդից: 

Ղարաբաղի գլխավերև կուտակվում էին գորշ ամպեր: 

Շատ երիտասարդներ իրենց կյանքը զոհաբերեցին 

հայրենիքի պաշտպանության համար, որոնց անունները 

թվարկել հնարավոր չէ:  

Սակայն  ես չեմ կարող չնշել մեկի անունը, որին անձամբ 

ճանաչում եմ որպես հասարակ խոհեմ մի հայրենասերի, 

«Ազատության բանակ» անունը կրող ջոկատի քաջարի 

հրամանատարի, մի նոր Անդրանիկի, որի ներկայությունը 

հույս էր ներշնչում թե' ժողովրդին, թե' մյուս ջոկատներին: 

Նա իսկական ժողովրդական հերոս էր, որն առաջին իսկ 

ահազանգից շտապում էր ռազմի դաշտ, վերադառնում 

հաղթանակով՝ հետ շպրտելով թշնամու ուժերը: Ժողո-

վըրդի ծոցից ելած այդ հերոսը Ղարաբաղյան շարժմանը 

տվեց ինչ ուներ: Նա այլևս տալու ոչինչ չունի: Նա թողեց մի 
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անուն, որը երկար կհիշեն արցախցիները, առանձնապես՝ 

մարտակերտցիները, Մոխրաթաղ գյուղի բնակիչները:  

Համերկրացիները Վլադիմիր Բալայան անունը հավեր- 

ժացնող մի կոթողով կամ հուշաղբյուրով դեռ երկար կար-

տահայտեն իրենց սրտի երախտիքն ու ակնածանքը: 

Գլուխ էր բարձրացրել հրեշը՝ փլուզվող կայսրությունը, որի 

գլուխը թաքնված էր Մոսկվայում, իսկ պոչը ջրից դուրս 

հայտնված թպրտող ձկան պես, հրետանային համազար-

կով այս ու այն կողմ էր հարվածում, փլատակների տակ 

թողնելով մարդկանց կյանքեր: Ղարաբաղյան շարժումը, 

որն ապրեց բոլոր տեսակի սադրանքները, որն ապրեց 

շրջափակումը, որը հետ էր շպրտում ադրբեջանցիների 

հարձակումները, որը դիմանում էր տարբեր տեղերից տե-

ղացող հրետակոծություններին, 1992թ. ապրեց իր անհա-

ջող օրերը: Այսինքն՝ Ադրբեջանի զորամիավորումները 

Ադրբեջանում տեղակայված խորհրդային 4-րդ բանակի 23-

րդ դիվիզիայի (գեներալ Սոկոլով, գնդապետ Բուդեյկին) 

աջակցությամբ գրավելով Շահումյանի տարածքը, գրա-

վեցին նաև ողջ Մարտակերտի շրջանը՝ 70 հազար մարդու՝ 

մի ողջ ժողովրդի դարձնելով փախստական, որոնք ստիպ-

ված բռնեցին պանդխտության ճանապարհը՝ ցրվելով Ռու-

սաստանով մեկ: 

Ղարաբաղի զինված խմբերը ի զորու չեղան դիմակայել 

Մոսկովյան ռազմական հատուկ ծառայությունների կող-

մից թույլատրված և Ադրբեջանի կողմից գործի դրված այդ 

ռազմարշավին, որը վերջացավ Ղարաբաղի զգալի տարած-

քի բռնագրավմամբ: 

Այ'ո, Ադրբեջանի նախագահ Ա. Էլչիբեյը, որը Կոմունիս-

տական կայսրության և Թուրքիայի նկատմամբ վարելով 

երկդիմի քաղաքականություն, 1992թ. ապրիլին, խտրա-

կանությամբ առաջ անցնելով իր «ավագ եղբայրներից», 

«օրինական», զավթողական, կաշառքի տարբեր ուղիներով 
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յուրացրեց (իհարկե, ոչ առանց Մոսկվայի հակադեմոկրա-

տական ռազմական ուժերի թույլտվության) Ադրբեջանում 

տեղակայված խորհրդային բանակի նշանակալից զենք ու 

զրահատեխնիկան՝ Ադրբեջանով մեկ տարածելով  Թուրա-

նի կարգախոսները, խորհրդային բանակի անմիջական 

մասնակցությամբ. որոշելով երկու ամսվա ընթացքում 

գրավել Ղարաբաղը՝ կտրուկ ձևով հարձակվեց  Լ.Ղ-ի 

բնակչության վրա, գրավեց նրա տարածքի զգալի մասը՝ 

տասնյակ հազարավոր մարդկանց դարձնելով փախստա-

կան: Նա փորձում էր Ղարաբաղի հարցը լուծել ռազմական 

ճանապարհով: 

Մնում էր անճարության դիրքից ցավակցել Մարտակերտի 

և Շահումյանի շրջանների բնակչությանը, որոնք բռնել էին 

գաղթի ճամփան Շահումյանից մինչև Գորիս ողջ ճանա-

պարհի երկայնքով: 

Շատ մարդիկ, նամանավանդ ծերերը չէին դիմանում այդ 

փորձությանը և մահանում էին ճանապարհին: Մարզ-

կենտրոն Ստեփանակերտը վերածվել էր փախստական 

ճամբարի: Օրվա խոսակցության առարկա էր դարձել մի 

կտոր չոր հացը: 

Ժողովրդին տիրում էր խուճապը, որն ազդում էր անհա-

վասար մարտի բռնված հայ զինվորների հոգեկանին:  

Այո, ռազմադաշտում խախտվել էր ուժային հարաբերութ-

յունը: 

Հակավերակառուցման ուժերը Ադրբեջանին էին հանձնել 

Կիրովաբադում տեղակայված խորհրդային ռազմական 

տեխնիկան (տանկեր, հրետանիներ, ինքնաթիռներ և այլն), 

որոնց դեմ հայ զինվորը ստիպված էր հետ նահանջել: 

Ստեղծվել էր այնպիսի իրավիճակ, երբ Հայաստանի 

պաշտպանության նախարարը 500 հոգուց բաղկացած մա-

հապարտների խումբ էր ստեղծել  ջանում: 

Հակադեմոկրատական ուժերի կողմից Ղարաբաղի շրջա-
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փակումն ու մեկուսացումը, Ղարաբաղյան հարցի նկատ-

մամբ աշխարհի երկարաձիգ լռությունը, նորաստեղծ Հա-

յաստանի Հանրապետության դժվարամարս ռուսամետ 

քաղաքականությունը, իշխանության ձգտող կուսակցութ-

յունների պայքարը, հակադեմոկրատական ուժերի կողմից 

Կիրովաբադի խորհրդային տեխնիկան հափշտակած Ս. 

Հուսեյնովների հանրահաշվական քայլերով առաջընթացին 

աջակցումը, որոնք, գրավելով Շահումյանի և Մարտակեր-

տի շրջանները, պետք է հետ նահանջեին մարզկենտրոն 

Ստեփանակերտի մատույցներից, դարձան բոլոր իրադար-

ձությունների հանգույցը: 

Շատ շուտով հայերը Հայաստանում տեղակայված խոր-

հըրդային 7-րդ բանակի կազմալուծվող 2-րդ դիվիզիայից 

ստանալով իրենց բաժին զրահատեխնիկան, կանգնեց-

նելով հակառակորդի առաջխաղացումը Ղարաբաղում՝ 

լայնածավալ հարձակում սկսեցին Մարտակերտի ուղը-

ղությամբ:  

Հայերը, մի երկրորդ շունչ ստանալով, գրոհներով շարժ-

վում էին առաջ՝ վերադարձնելու բռնագրավված իրենց 

պապական հողերը (Մարտակերտ, Շահումյան), հայացք-

ները դարձնելով դեպի հյուսիս՝ Գետաշեն, Մարտունաշեն, 

որտեղ 1990-1991թթ. Մոսկվայի լրատվական կենտրոնների 

պրոպագանդայի աջակցությամբ, Ադրբեջանի Ներքին գոր-

ծերի զորամիավորումների հետ համագործակցած՝ այդ 

վայրերից հայ ազգաբնակչության բռնի տեղահանմամբ էին 

զբաղված պոլյանիչկոները, մակաշովները և այլն: Դրա 

վկայությունն էր այն ժամանակվա «օղակ» օպերացիան, 

որն ընդհատվեց Մոսկվայում  պետական հեղաշրջում կա-

տարած «Հատուկ դրության պետական կոմիտե»-ի (հակա-

դեմոկրատական ուժերի՝ Կրյուչկով, Պուգո, Յազով, Յանաև 

և այլն) պարտությամբ: 

Այդ ուժերն էին, որ 1992թ. ապրիլին զինեցին ադրբեջա-
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նական բանակը, որը 200 անգամ գերազանցում էր Հայաս-

տանի զինված ուժերին: Այդ նույն ամսին Ադրբեջանն ուներ 

տասնյակ ռմբակոծիչ ինքնաթիռներ, այն դեպքում, երբ Հա-

յաստանը չուներ ոչ մի հատ: Ինչ մնում էր ադրբեջանական 

բանակին,  նրա շարքերը շարունակում էին լրացնել ռուս, 

ուկրաինացի, աֆղան-մոջախեդ վարձու զինվորները: 

 

-Ձեր կարծիքով, ե՞րբ մտցվեց բեկում Ղարաբաղյան շարժ-

ման մեջ: Ի՞նչը պատճառ հանդիսացավ, որ ակնհայտ դար-

ձավ հայերի առավելությունը ռազմաքաղաքական ոլոր-

տում: 

 

-Հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքը դրեց 1991թ. 

դեկտեմբերի 29-ին կնքված համագործակցության և փո-

խադարձ անվտանգության պայմանագիրը: 1992թ. մայիսի 

15-ին Հայաստանը դարձավ «Անկախ պետությունների հա-

մագործակցության (ԱՊՀ)» Տաշքենդի պայմանագրի կոլեկ-

տիվ անվտանգության անդամ: 1992թ. օգոստոսի 21-ին  Հա-

յաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվեց Հայաստանում ռու-

սական զորքերի տեղակայման ևս մեկ պայմանագիր: 

Այդ պայմանագրերն ամրապնդեցին Հայաստանի դիրքը 

տարածաշրջանում: 

Լեռնային Ղարաբաղը, որը 1992թ. հունվարի 7-ին հայտա-

րարել էր իր անկախությունը, պատերազմի պայմաննե-

րում կազմալուծելով ֆիդայատիպ ջոկատները, շտապում 

էր ստեղծել իր բանակը: Հայաստանի իշխանությունները, 

պաշտոնապես չճանաչելով Լ.Ղ-ի անկախությունը, շարու-

նակում էին ամեն կերպ աջակցել նրան միջազգային քա-

ղաքական տարբեր օղակներում: Այդ ժամանակ Հայաս-

տանի արտաքին գործերի նախարար Ա. Կիրակոսյանը 

հայտարարեց, որ Լ.Ղ-ի պրոբլեմը կարգավորելու համար 

բանակցության սեղանի շուրջ պետք է նստեն Լ.Ղ-ի և 



 111 

Ադրբեջանի ներկայացուցիչները: 

Այդ բանակցային գործընթացին Հայաստանը կարող է 

մասնակցել միայն որպես հետաքրքրող կողմ:  

Ադրբեջանը Թուրքիային հակամարտության մասնակից 

դարձնելու համար ամեն կերպ ձգտում էրբ ներքաշել Հա-

յաստանը պատերազմի մեջ՝ հարձակվելով և տարբեր կող-

մերից խախտելով Հայաստանի պետական սահմանը: Չնա-

յած ադրբեջանական բանակի քանակային առավելութ-

յանը և ռազմական տեխնիկայի գերակշռությանը՝ 1992 թ. 

մայիսի 9-ին նրանք կորցրին ստրատեգիական նշանա-

կության Շուշի քաղաքը, իսկ մի քանի օրից հետո Ղա-

րաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը: 

Երկու ամսվա ընթացքում Ղարաբաղը հայերից մաքրելու 

Էլչիբեյի ծրագիրը ոչ միայն խաթարվեց, այլև հայկական 

մարտունակ ջոկատներին զիջեց Մարտակերտի շրջանը՝ 

կորցնելով 10 հազար զինվոր:         

1992թ. Ստոկհոլմի կոնֆերանսում երկու կողմերին առա-

ջարկվեց ընդունել «ռազմական ճանապարհով հարցի կար-

գավորման անհեռանկարային լինելու» վերջնական որո-

շումը: 

Այդ որոշումը առաջարկում էր դադարեցնել ռազմական 

գործողությունները և հարցը լուծել խաղաղ ճանապար-

հով: Թուրքիան և Ադրբեջանը չընդունեցին այդ առաջար-

կը, միևնույն ժամանակ նրանց չհաջողվեց ներկայացնել 

Հայաստանը   որպես ագրեսոր:  

Լ.Ղ-ի հայությունը  համոզված էր, որ միայն ինքնապաշտ-

պանությունն է գոյության երաշխիքը:  

Տարբեր ուղղություններով հղած իրենց նամակներում Լ.Ղ-

ի հայերը շարունակում էին բացել Ադրբեջանի և Թուր-

քիայի համաթուրքական դեմքը:  

Լ.Ղ-ի հարցը չլուծեց նաև Հելսինկիի գագաթնաժողովում 

ընդունված «տարածքային ամբողջականության անխախ-
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տելիության մասին» որոշումը, որը հակասում էր ՄԱԿ-ի 

կանոնադրությանը: Ոտնահարվում էր ազգերի ինքնորոշ-

ման իրավունքը, որը բխում էր լենինյան սկզբունքից, և տեղ 

էր գրավել ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ:  

ԱՄՆ-ի   միջնորդ-քաղաքական հեռատեսները ի դեմս  Պոլ 

Հոբլի «ցամաքային կցման» իրենց ծրագիրն էին առաջար-

կում Ղարաբաղը՝ Հայաստանին, Նախիջևանը՝ Ադրբեջա-

նին նախագծով: 

1993թ. Ղարաբաղում իշխանությունը գտնվում էր ինքնա-

պաշտպանության կոմիտեի ձեռքին, որը գլխավորում էր 

Սերժ Սարգսյանը, որն էլ իր հերթին Լեռնային Ղարաբա-

ղի Հանրապետության (ԼՂՀ) պաշտպանության պետական 

կոմիտեի անդամ էր, որտեղ նախագահում էր Ռոբերտ Քո-

չարյանը:  

Այդ ժամանակ ԼՂՀ-ը կազմավորել էր իր բանակը, որը 

հասնում էր մի քանի հազարի: Այո, ֆիդայատիպ ջոկատ-

ներն իրենց տեղը զիջեցին կանոնավոր բանակին, որը վերջ 

դրեց Ղարաբաղում կատարվող անկարգություններին: Այդ 

նորաստեղծ բանակը, շուտով գրավելով Քելբաջար (Քար-

վաճառ) քաղաքը, ոչ միայն հեռացրեց ադրբեջանցիների 

կողմից Լ.Ղ-ի հյուսիսային շրջանների զավթման վտանգը, 

այլև ապացուցեց իր կարողությունը: 

Ադրբեջանը, որը մինչ այդ չէր ճանաչում Լ.Ղ-ին որպես 

հակամարտ կողմ, ստիպված էր նամակագրական կապով 

առաջարկել բանակցություններ հենց Ղարաբաղի իշխա-

նությունների հետ: 

Ղարաբաղցիները Ռուսաստանի կողմից իրենց անկա-

խության ճանաչման և ադրբեջանցիների հետ ուղիղ բա-

նակցության կարիքն էին զգում, որն անտեսվում էր Ռու-

սաստանի Արտաքին գործոց նախարարության թուրքա-

ՆԱՏՈ-յամետ կոզրևների կողմից, որոնք գերադասում էին 

Թուրքիայի հետ տնտեսական կապերի ամրապնդումը: 
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Թուրքիայի պրեզիդենտ Թուրգութ Օզալը Տաշքենդում Ղա-

րաբաղի հարցի վերաբերյալ հայտարարեց, որ «Թուրքիան 

ատամներ ցույց կտա»:  

Երևում է, նա մոռացել էր, որ գոյություն ունի 1992թ. մա- 

յիսի 15-ին կնքված Անկախ պետությունների համագոր-

ծակցության (ԱՊՀ) կոլեկտիվ անվտանգության պայմա-

նագիր, որին անդամագրված  է Հայաստանը: 

ՄԱԿ-ի հանձնաժողովում Ռուսաստանի ներկայացուցչի 

կողմից արված «Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ թե 

Ադրբեջանի և Հայաստանի, այլ Ադրբեջանի և Լեռնային 

Ղարաբաղի միջև է» հայտարարությունը ապտակ էր Թուր-

քիային, որը ջանում էր Հայաստանին ներկայացնել որպես 

ագրեսոր՝ իր բանակը տեղակայելով նրա սահմանի եր-

կայնքով մեկ,  սպառնալով նրան:  

Մոսկվայում կայացած բանակցությունները, այնուհետև 

եռակողմ համաձայնության (ԱՄՆ, Ռուսաստան, Թուր-

քիա) ջանքերը ոչ մի արդյունք չտվեցին Ղարաբաղյան 

հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում: Աշ-

խարհի հզոր տերություններն իրենց ներկայացուցիչների 

միջնորդությամբ (Կազիմիրով, Մարեսկի, Պրայս, Ռաֆա-

յելի և այլն) պահանջում էին Ադրբեջանի տարածքում 

գտնվող Լ.Ղ-ի մարզի ղեկավարությունից զորքերը դուրս 

բերել Քելբաջարից: Ղարաբաղի իշխանություններն էլ ի-

րենց հերթին պահանջում էին Լ.Ղ-ի հայ ազգաբնակչութ-

յան անվտանգության երաշխիք: Ղարաբաղցիները քաղա-

քական և ռազմական թոհուբոհում վերականգնում էին ի-

րենց գյուղերն ու քաղաքները, Սարսանգի հիդրոէլեկտրո-

կայանը, գյուղատնտեսությունը, փորձում էին գործարքի 

մեջ մտնել արտասահմանյան ձեռներեցների հետ, առա-

ջարկելով նրանց մարմար, գրանիտ, մետաքս, գինի, կոն-

յակ, այդ ամենին համընթաց՝ մայիսի 10-ին բացելով Ստե-

փանակերտի համալսարանը: Ռազմի դաշտում կայացող 
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համերգներն էլ վկայում էին զինվորների հաղթական ոգին: 

1993թ. հունիսի 4-ին ադրբեջանական բանակի գնդապետ 

Սուրեթ Հուսեյնովը բարձրացնում է խռովություն և սկսում 

իր ռազմարշավը Կիրովաբադից դեպի Բաքու: Ադրբեջանը 

կանգնում է քաղաքացիական պատերազմի փաստի առջև: 

Այդ պայմաններում Մինսկի խմբի նախագահ սինյոր Ռա-

ֆայելին հունիսի 7-ին նամակ է հղում հակամարտության 

երկու կողմերին, այս անգամ արդեն՝ Մինսկի խմբի ինը 

անդամ-երկրների (ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմա-

նիա, Իտալիա, Շվեդիա, Չեխիա, Թուրքիա, Բելոռուսիա) 

անունից իրականացնելու ՄԱԿ-ի «822 բանաձևը»: Սա Ղա-

րաբաղի վրա գործադրվող ճնշում էր, որտեղ կտրուկ ձևով 

պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու հետ 

միասին պահանջվում էր Ղարաբաղի զորքերի դուրս բե-

րումը Քելբաջարից: Ղարաբաղի իշխանությունները  շա-

րունակում էին պահանջել Մինսկի խմբի անդամ երկրնե-

րից ճանաչելու Ղարաբաղը որպես հակամարտ կողմ, ե-

րաշխավորել  հայ ժողովրդի  անվտանգությունը:  

Ղարաբաղցիները ձգձգեցին այդ նամակի պատասխանը՝ 

շարունակելով պատերազմական գործողությունները 

Մարտակերտի և Աղդամի ուղղությամբ: 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջանքեր՝ ստիպել Լ.Ղ-ի իշխանութ-

յուններին ընդունել Մինսկի խմբի անդամ երկրների որո-

շումը, ապարդյուն էին: Քաղաքական այդ ճնշմանը դեմ էին 

Ղարաբաղի իշխանությունները, նամանավանդ  Լ.Ղ-ի 

խորհրդարանի նախագահ Գեորգի Պետրոսյանը (ՀՀԴ): 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցը Ստեփանակերտ վերջացավ 

նրանով, որ պաշտոնից հեռացվեց Գեորգի Պետրոսյանը և 

տեղը նշանակվեց տեղակալ Կարեն Բաբուրյանը, որն էլ 

հունիսի 14-ին տվեց դրական, ընդունելի պատասխան 

Մինսկի խմբի նախագահին: Միևնույն ժամանակ նա  ներ-

կայացրեց Ադրբեջանի «շունը տիրոջը չի ճանաչում» դրութ-
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յունը և այդ պայմաններում Քելբաջարից զորքերը դուրս 

բերելու վտանգավորությունը: 

Քաղաքական մի շարք գործիչներ գտնում են, որ Մինսկի 

խմբի որոշումը ընդունել-չընդունելը  մի պատրվակ էր, որի 

տակ  Հայաստանի նախագահը թուլացրեց Դաշնակցութ-

յան կարևոր լծակը Ղարաբաղում՝ Խորհրդարանի նախա-

գահի պաշտոնից հեռացնելով Գ.Պետրոսյանին: Այդ այցը 

կրում էր միջկուսակցական պայքարի շարունակական 

բնույթ: 

Վերադառնալով Ադրբեջան՝ հիշենք, որ Էլչիբեյը, խուսա-

փելով Ադրբեջանում հասունացող քաղաքացիական պա-

տերազմի վտանգից, մեկնում է Թուրքիա, այնուհետև վե-

րադառնում իր հայրենի Նախիջևան՝ հանրապետության 

աթոռը թողնելով Հ. Ալիևին, որը հանդես էր գալիս միջնոր-

դի դերում Էլչիբեյի և Ս. Հուսեյնովի միջև: 

Հուլիսի 11-ից մինչև 17-ը Ռաֆայելին Մինսկի խմբի մի 

շարք ներկայացուցիչների հետ միասին լինում է Երևա-

նում, Բաքվում, Ստեփանակերտում՝ ծանոթանալով ընդ-

հանուր դրությանը տարածաշրջանում: Ռաֆայելիի մեկ-

նումից հետո Լ.Ղ-ի բնակության վայրերը ենթարկվում են 

հրետակոծության, նամանավանդ Աղդամի կողմից, որն էլ 

պատճառ հանդիսացավ հուլիսի 21-ից 24-ը Ղարաբաղի 

զինված ուժերի կողմից դեպի Աղդամ ռազմարշավին, որը 

վերջացավ ադրբեջանական այդ քաղաքի գրավմամբ: 

Հուլիսի 28-ին Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցավ 

Լ.Ղ-ի և Ադրբեջանի ղեկավարության հանդիպում՝ պա-

տերազմական գործողությունները դադարեցնելու առի-

թով: Ադրբեջանի իշխանությունները ստիպված էին ԼՂՀ-ը 

ճանաչել որպես հակամարտ կողմ, որը անտեսում էր 

ՄԱԿ-ի կողմից ընդունած մի նոր «853 բանաձևը», որը 

պահանջում էր  ղարաբաղցիներից անհապաղ դուրս բերել 

զորքերը ադրբեջանական գրաված տարածքներից: Շուտով 
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խախտվեց Լ.Ղ-ի և Ադրբեջանի միջև  ձեռք բերված  զինա-

դադարը, և վերսկսվեցին  պատերազմական գործողութ-

յունները: 

Ղարաբաղի զինված ուժերը, անցնելով հակագրոհի, գրա-

վեցին ադրբեջանական Ֆիզուլի և Ջեբրաիլ քաղաքները: 

Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի ղեկավարները Լ.Ղ-ի ղե-

կավարության հետ ուղղակի երկկողմանի մի նոր բանակ-

ցություններ էին որոնում, Թուրքիան իր Արտաքին գործոց 

նախարար Թանսու Չիլերի շուրթերով սպառնաց Հայաս-

տանին՝ կրակ արձակելով Գյումրիի ուղղությամբ Հայաս-

տանի տարածքի վրա: Թուրքերի կրքերը հանգստացրին 

Հայաստանում տեղակայված ռուսական սահմանապահ 

ուժերը՝ Թ. Չիլերին հիշեցնել տալով ռուս-թուրքական պա-

տերազմները: 

Սեպտեմբերի 12-ին Մոսկվայում, Ռուսաստանի միջնոր-

դությամբ, հակամարտ կողմերի միջև վերսկսվեցին բա-

նակցություններ, որը վերջացավ հոկտեմբերի 5-ին ստո-

րագրված զինադադարի համատեղ համաձայնությամբ: 

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ողջունեց 

Ադրբեջանի և Լ.Ղ-ի միջև տեղի ունեցած առաջին ուղղակի 

բանակցություններում ձեռք բերված արդյունքը: Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը նամակ ստացավ Ելցինից, որտեղ հավա-

նության էր արժանացված Ադրբեջանի և Լ.Ղ-ի երկկողմա-

նի բանակցությունները և հույս էր հայտնված, որ դա կվե-

րածվի քառակողմ համաձայնության. Ռուսաստան, Հայաս-

տան, Ադրբեջան, Ղարաբաղ: 

Հոկտեմբերի 4-ին Ելցինի և հակադեմոկրատական ուժերի 

Ռուցկոյ-Խասբուլատով հակամարտությունը ավարտվեց 

դեմոկրատական ուժերի հաղթությամբ՝ նոր շունչ ու հա-

վատ ներշնչելով ղարաբաղցիների արդար պահանջին: 

ԱՄՆ, որը դեմ էր տարածաշրջանում ռուսական միա-

կողմյան խաղաղարար ուժերի տեղակայմանը, Մինսկի 
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խմբի անդամ երկրների անունից անում էր ամեն ինչ՝  խա-

թարելու այդ գործընթացը: Ռ. Քոչարյանի այցը Փարիզ, 

Ղարաբաղի ներկայացուցչությունը Ստրասբուրգում և հոկ-

տեմբերի 14-ին ՄԱԿ-ի ընդունած «874 բանաձևը», որը չէր 

բխում հայ ժողովրդի շահերից, ի վիճակի չեղան կանխելու 

պատերազմական գործողությունները: 

Հոկտեմբերի 21-ին ադրբեջանական բանակը լայնածավալ 

հարձակում սկսեց Ջեբրաիլի շրջանում: Ղարաբաղյան բա-

նակի հակահարձակումը հակառակորդին մատնեց խու-

ճապի, և ադրբեջանական բանակը դիմեց մասսայական 

փախուստի: 

Բազմահազար ադրբեջանցիներ, անցնելով Արաքս գետը, 

մտան Իրան: Հայկական բանակը տիրեց Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի 

շրջաններին և Հորադիզ երկաթուղային կայանին, որը 

գտնվում է Ադրբեջանի և Իրանի սահմանում: 

Մինչ Եվրոխորհրդի հանձնախումբը Երևան-Բաքու-Ստե-

փանակերտ խճուղում պատերազմական գործողություն-

ները կանգնեցնելու ելք կորոներ, Ադրբեջանի բարոյալըք-

ված բանակը  ճիգն էր գործադրում համաթուրքիզմի չկա-

յացած ծրագիրն իրագործելու՝ հարձակվելով Մեղրիի վրա, 

միանալու Նախիջևանին, որտեղ իրենց գրկաբաց սպասում 

էին թուրքական «գորշ գայլերը»: Բայց այդ հարձակումը ևս 

ադրբեջանցիներին դրեց անելանելի վիճակի մեջ: 

Ղարաբաղի զինված ուժերը շրջապատեցին և օղակի մեջ 

վերցրին ադրբեջանական այդ հրոսակախմբերին:   

Հ. Ալիևին (որին իր հեղինակությունը բարձրացնելու և 

ժողովրդի ոգին ամրապնդելու համար թեկուզև փոքրիկ մի 

հաղթանակ էր պետք) սպասում էր խոր հիասթափություն, 

որն էլ ստիպեց նրան վերականգնել Ադրբեջանի և Լ.Ղ-ի 

երկկողմ բանակցություններում ձեռք բերված զինադադա-

րը: 

1992թ. ամռանը Ղարաբաղի հյուսիսային շրջանները զավ-
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թած ադրբեջանական կազմավորված բանակի դեմ 1993թ. 

հոկտեմբերին (ի տարբերություն մի քանի հարյուր հոգուց 

բաղկացած ֆիդայատիպ հայկական ջոկատների, որոնք 

կենաց մահու անհավասար կռվի էին բռնվել 1992թ.) 

կանգնած էր քսան հազարանոց հայկական կանոնավոր 

բանակը: Բանակ, որը հասցրել էր ոչնչացնել հակառա-

կորդի 36 ռմբակոծիչ ինքնաթիռ, որը հետ վերադարձրեց 

Լ.Ղ-ի հյուսիսային Մարտակերտի շրջանը, որտեղ գտնը-

վում է Սարսանգի հիդրոէլեկտրոկայանը՝ լուսավորելով 

Ստեփանակերտը, որը գրավեց Ղարաբաղը Հայաստանին 

կապող Քելբաջարի շրջանը, որը Ղարաբաղի հարավային 

շրջանները հրետակոծությունից ազատելու համար գրա-

վեց ադրբեջանական մի շարք վայրեր: 

Ռազմական դաշտում կրած մի շարք պարտություններից 

հետո Հ. Ալիևին մնում էր խաղը տեղափոխել քաղաքական 

դաշտ՝ Հայաստանը ներկայացնելով որպես ագրեսորի: 

Նոյեմբերի 11-ին  ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ըն-

դունեց «844 բանաձևը», որն Ադրբեջանի Հանրապետութ-

յան տարածք համարվող՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայերից 

պահանջում էր միակողմանիորեն դուրս բերել  զորքերը 

Ադրբեջանի Զանգելան, Ղորադիզ քաղաքներից և մնացած 

բոլոր շրջաններից: 

Ղարաբաղցիները, իրենց հոգու ու մարմնի վրա կրելով ժո-

ղովրդավարության փշերի առաջին խոցերը, ՄԱԿ-ի կող-

մից միակողմանիորեն գործադրվող ճնշումը, Մինսկի խըմ-

բի անդամ երկրների ոչ արդարացի և հստակ դիրքորո-

շումը, Թուրքիայի կողմից սպառնալիքները, Ռուսաստանի 

օժանդակության կարիքն էին զգում: Ռուսաստանի արտա-

քին գործերի նախարարությունը՝ ի դեմս Կոզրևի, Ղարա-

բաղի հարցի նկատմամբ գրավել էր պասսիվ դիրք: Կոզրև, 

որը վարում էր ՆԱՏՈ-յամետ քաղաքականություն, որը 

ձգտում էր Ռուսաստանը ներքաշել նրա կազմի մեջ: 
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1994թ. Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարար Հրանտ 

Բագրատյանը Մոսկվայում հանդիպում ունեցավ Վ. Չեռնո-

միրդինի հետ, և նրանք համաձայնության եկան՝ նորից բա-

ցել Հայաստանի ատոմային էլեկտրոկայանը (ԱԷԿ), սա-

ռեցնել Հայաստանի վարկերը, ֆինանսավորել երկրաշար-

ժից տուժած գոտիները և ամենակարևորը՝ Հայաստանում 

ստեղծել հակաօդային պաշտպանության սիստեմ: 

Կոզրևների ոտնձգություններին վերջ դրեց Ռուսաստանի 

պաշտպանության նախարար Պ. Գրաչովը, որն իր ձեռքը 

վերցրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորու- 

մը՝ փետրվարի 18-ին Մոսկվայում բանակցության հրավի-

րելով Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նա-

խարարներին, ինչպես նաև Լ.Ղ-ի ձևավորված զինված ու-

ժերի լիիրավ ներկայացուցչին:  

1994թ. փետրվարի 18-ին ստորագրվեց համաձայնագիր, 

ըստ որի մարտի 1-ից ամբողջովին դադարեցվում էին պա-

տերազմական գործողությունները, մարտի 4-ից  հետ էին 

քաշվում զորքերը մինչև համաձայնեցված սահմանները, 

ստեղծվում էր համատեղ անվտանգության գոտի, տեղա-

կայվում էին կողմերի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչ-

ների հսկողության պահակակետեր: Ըստ 7-րդ կետի, հա-

մաձայնության խախտման դեպքում Ռուսաստանի պաշտ-

պանության նախարարին իրավունք էր վերապահվում  

«օգտագործել  բոլոր հնարավոր միջոցները՝ ընդհուպ մինչև 

ռազմական», վերականգնելու համար խաղաղությունը 

տարածաշրջանում: 

Այդ համաձայնագիրը ողջունեց Մինսկի խմբի նոր նա-

խագահ Յան Էլիասոնը: 

Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում Անկախ պետությունների հա-

մագործակցության (ԱՊՀ) կողմից Ղարաբաղյան հարցի 

շուրջ ընդունվեց համաձայնագիր, որտեղ ԱՊՀ-ն իր վրա 

վերցրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավոր-
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ման խնդիրը՝ հասկացնել տալով ՄԱԿ-ին և Մինսկի խմբի 

անդամ երկրներին, թե ով է դրության տերը: 

Ադրբեջանի կողմից մի շարք անգամ խախտված Գրաչով-

յան զինադադարը էլ ավելի ամրապնդվեց մայիսի 15-ին 

Բիշկեկում, որտեղ միջխորհրդարանական ասամբլեայի 

նախագահ Վ. Շումեյկան հայտարարեց, որ «Առանց Լ.Ղ-ը 

ճանաչելու՝ որպես հակամարտ կողմ, չի կարելի այդ հա-

կամարտությունը վնասազերծել»: Բիշկեկում ընդունված 

փաստաթուղթը որոշեց զինադադարի ժամանակը՝ սկսած 

մայիսի 8-ի 9-ի կեսգիշերից: 

Եվ այսպիսով Ղարաբաղյան շարժումը Ռուսաստանին հը-

նարավորություն  ընձեռեց   վերադառնալու  Անդրկովկաս՝ 

պաշտպանելու իր ազգային շահերը:  

Հակառակ դեպքում բացը կլրացնեին Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ն: 

 

-Եվ այսպիսով... 
 

-Եվ այսպիսով՝ 

Ղարաբաղցին չէր կարող լռել, չէր կարող իր բողոքի ձայնը 

չբարձրացնել՝ 1921թ. հուլիսի 5-ին թուրքամետ Ստալինի 

կողմից Ղարաբաղը Հայաստանից կտրելու և Ադրբեջանին 

կցելու որոշման դեմ: Նա չէր կարող լռել, որովհետև չէր 

ցանկանում միաձուլվել ադրբեջանցուն, որի խարդախ ազ-

գային քաղաքականության թիրախի զոհը դարձան մի 

շարք ազգեր (քրդեր, թալիշներ, լեզգիններ, ուդիներ և այլն), 

որոնց անձնագրում ազգության տակ քրդի կամ թալիշի 

տեղ գրվում էր ադրբեջանցի, որոնց առաջ փակ էին իրենց 

ազգային առաջընթացը ապահովող բոլոր դռները:  

Ղարաբաղցին չէր կարող լռել, որովհետև Սովետական Մի-

ության կրկնակի հերոս Ն. Ստեփանյանի հայրենիքում՝ 

Ղարաբաղի նախկին կենտրոն Շուշիում, անխնա ոչնչաց-

վում էին այն բոլորը, ինչ հայկական ծագում ուներ, որով-
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հետև Գանձասարի եկեղեցին ադրբեջանցիները վերածել 

էին ոչխարի գոմի, որովհետև Սովետական Միության մար-

շալ Հ. Բաղրամյանի հայրենի Չարդախլու գյուղը ենթար-

կեցին բարբարոսության, ավերելով տուն-թանգարանը, և 

այն բոլորը, ինչ կապված էր այդ անվան հետ, որովհետև իր 

խաղաղ պահանջի դիմաց ադրբեջանցին պատասխանեց 

Ասկերանի միջադեպով, Սումգայիթի, Կիրովաբադի, Բաք-

վի վայրագություններով, որովհետև հայ ազգաբնակչութ-

յան դեմ Սումգայիթում շարունակվող մասսայական 

սպանդի երրորդ օրը փետրվարի 28-ին Ադրբեջանի հե-

ռուստատեսությամբ ցուցադրվում էր համերգ, որտեղ 

ադրբեջանական երգերը կատարում էին հայ դերասան-

ները: Ադրբեջանական կառավարությունն այդպես էր 

ցավակցում հայ ժողովրդին, նրա  հետ  կատարվածի կա-

պակցությամբ: 

Իսկ կատարվածը եղեռն էր: 

Ղարաբաղցին չէր կարող լռել, որովհետև լուռ էր ՍՄԿԿ 

Կենտկոմը, որովհետև նա Սումգաիթում կատարվածին չը-

տվեց քաղաքական գնահատական, ընդհակառակը՝ 1990թ. 

հուլիսի 25-ին հրաման արձակեց «զինաթափել Ղարաբա-

ղում գործող անօրեն զինված խմբերը», որոնք կրում էին 

զուտ պաշտպանական բնույթ: 

Ղարաբաղցուն չկարողացան լռեցնել ո՛չ արտակարգ 

դրության պարետ գեներալ-մայոր Վ. Ն. Սաֆոնովը, ո՛չ 

1991-92թթ.Ղարաբաղի կենտրոն Ստեփանակերտի վրա 

ադրբեջանական բնակավայրերից (Մալիբեյլի, Շուշի, Կըր-

կըժան, Քոսալար, Ջանհասան) տեղացող հրետակոծութ-

յունները,  ո՛չ Ելցինի դեմ (որը, Նազարբաևի հետ  միասին 

լինելով Ստեփանակերտում, Ղարաբաղի խաղաղ կարգա-

վորման խնդիրը վերցրեց իր ձեռքը) ելած հակաժողովըր-

դական ուժերը, որոնք պարտվեցին օգոստոսի 21-ին 

Սպիտակ տան առջև, ո՛չ Ադրբեջանում տեղակայված խոր-
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հըրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիան, որի 366-րդ 

գունդը գտնվում էր Ստեփանակերտում, (որից  շատ թե քիչ 

օգտվել են ղարաբաղցիները), ո՛չ սադրանքի ենթարկված 

Ղարաբաղյան հարցով Ռուսաստանի հատուկ ներկայա-

ցուցիչները, և ո՛չ էլ «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամների 

ձերբակալությունը, որոնց խորհրդային իշխանությունները 

անվանում էին խուլիգաններ: 

 

∇ 

Ահա այդ «խուլիգաններն էին՝» 

 
Լևոն Տեր-Պետրոսյան - 43տ. Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր. 

Վազգեն Մանուկյան – 42տ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների   

                                                                                                                   թեկնածու. 

Ռաֆայել Ղազարյան – 65տ. ՀԽՍՀ Գ.Ա. կվանտային ֆիզիկայի  ինստի- 

                                                                                               տուտի բաժնի վարիչ. 

Սամվել Գևորգյան - 39տ. Լրագրողների միության անդամ,    հեռուստա- 

                                                                                                            հաղորդավար. 

Բաբկեն Արարքցյան – 44տ. Ֆիզիկոմաթեմատիկական գիտությունների                        

                                                                                                   թեկնածու, դոցենտ. 

Դավիթ Վարդանյան – 38տ. Ֆիզիկո-մաթեմատիկական գիտությունների  

                                                                                                                   թեկնածու. 

Սամսոն Ղազարյան – 35տ. Միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ. 

Ալեքսան Հակոբյան – 33տ. ՀԽՍՀ Գ.Ա. անդամ, արևե-լագիտության ինս- 

                                                                                          տիտուտի աշխատակից. 

Աշոտ Մանուչարյան – 34տ. Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի պատգա- 

                                                                                                                         մավոր.  

Խաչիկ Ստամբուլցյան – 48տ. ՀԽՍՀ Գ.Ա. կենսաբանութ-յան ինստիտուտի   

                                                                                                             աշխատակից. 

Վանիկ Սիրադեղյան – 42տ. Հայ գրողների միության անդամ.  

  

                                                           ∇    Ս. Զոլյան, Գ. Միրզոյան. 

                «Լեռնային Ղարաբաղը և  

               նրա շուրջ» 

 

Նրանք բանտարկված էին Մոսկվայի «Բուտիրկա» բան-

տում:  
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Այո, Ղարաբաղցին չլռեց: Չկոտրեցին նրա հաստատ կամքը 

ո՛չ Թուրքիայի սպառնալիքները, ո՛չ Մինսկի խմբի անդամ 

երկրների ոչ արդարացի մոտեցումը, ո՛չ Ստոկհոլմի կոն-

ֆերանսը, ո՛չ Հելսինկիի և այլ գագաթնաժողովները և ո՛չ էլ 

ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված բանաձևերը: 

Ղարաբաղցուն չի կարելի լռեցնել: Նա իր դարավոր շա-

րունակական բնույթ կրող ազգային ազատագրական պայ-

քարն է մղում հեռավոր Ասիայից ներխուժած վաչկատուն 

ցեղերից սերված չարագործությունների դեմ, որոնք, վե-

րացնելով մարդկության քաղաքակիրթ օջախները (Հայաս-

տան, Բյուզանդիա և այլն), հիմնավորվել են Փոքր Ասիա-

յում:  

 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել ադրբեջանական էթնոսի, Արև-

մտյան Հայաստանում բարձրացված ապստամբություն-

ների և հայկական կոտորածների մասին: 

 

-Վերադառնալով պատմության խորքերը՝ նշենք, որ ողջ 

աշխարհին է հայտնի Եվրասիայի զգալի մասը զբաղեցնող 

այսպես կոչված մեծ տափաստանը, որն սկսվում է Արևել-

յան Եվրոպայից և ձգվում մինչև Խաղաղ օվկիանոս: 

Այդ լայնատարած տափաստանում բնակվում էին բազում 

անասնապահ քոչվոր ցեղեր: Մոտ հազար տարի առաջ այդ 

տարածքում սկսվեց հերթական երաշտի շրջանը: Կյանքի 

համար ավելի բարվոք պայմաններ ստեղծելու նպատակով 

այդ ցեղերը միավորող մոնղոլներից սկսվեց տեղահանութ-

յունը: Նրանք  իրենց շուրջը բոլորեցին մնացած ցեղերին, 

որոնց մեջ էին նաև նախաթուրքերը՝ ներկայիս թուրքերի, 

ադրբեջանցիների և մնացած թուրքալեզու ժողովուրդների 

նախահայրերը: Դրանց նախահայրենիքը ընկած էր Ենիսեյ 

գետի երկայնքով, որտեղ մինչև օրս պահպանվել են թուր-

քերի փորագրությունները: 
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Անցնելով Միջին Ասիայով՝ թուրքական ցեղերը ձգտում 

էին դեպի արևմուտք՝ Փոքր Ասիա, որի մի մասը ներխու- 

ժեց Անդրկովկաս:  

Դա  XIդ. երկրորդ կեսին էր: Օղուզները (թուրք սելջուկ-

ների ղեկավար դինաստիան) գրավեցին  Անդրկովկասի մի 

մասը և հաստատվեցին ներկայիս Ադրբեջանի տարած-

քում: Ադրբեջանի էթնոսը սկսվում է XIդ-ից: Նրանց խո-

սակցությունը թուրքերեն էր, գիր ու գրականությունը՝ 

պարսկերեն-ֆարսերեն: Այսպես, օրինակ, մեծ բանաս-

տեղծ Նիզամուն և մի շարք այլ պոետների իրենց դասա-

կանն են համարում ինչպես թուրքերը, այնպես էլ Իրանի 

տաջիկները: Այն ստեղծագործությունները, որոնք հա-

մարվում են ադրբեջանական, պատկանում են իրանական 

և թուրքական գրողներին: 

Թուրքական մեծաքանակ հորդաները զավթեցին Բյու- 

զանդիան, և Հայաստանի տարածքը հայտնվեց իրենց ազ-

դեցության տակ:  

Արևմտյան Հայաստանի վերջին պետությունը՝ Կիլիկիայի 

թագավորությունը գոյություն է ունեցել մինչև XIVդ.:     

Արևելյան Հայաստանը մնաց կապված իր ազգային ա-

վանդությունների հետ՝ պահպանելով ազգային մշակույ-

թը. Արևմտյան Հայաստանն ավելի շատ թեքվում էր դեպի 

եվրոպական մշակույթ: Հայկական համայնքները տարած-

վեցին Եվրոպայով մեկ՝ Վենետիկում հիմնադրելով  առա-

ջին տպարանը: 

XIXդ. 20-ական թվականներին Անդրկովկասը մտավ Ռու-

սական կայսրության կազմը: Ադրբեջանցիների մի մասը  

մնաց Իրանում, հայերի մեծ մասը՝ Թուրքիայում: XIXդ.   

Օսմանյան կայսրությունում ճնշված ազգերը սկսեցին 

բարձրացնել իրենց ոտնահարված գլուխները: Ապստամ-

բեցին սերբերը, հույները և էլի մի շարք ազգեր: 70-ական 

թվականներին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին նաև 
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հայերը: Բալկանյան թերակղզում ապրող սլավոնական 

ժողովուրդներին օգնում էր ցարական Ռուսաստանը, 

հույներին օգնում էին եվրոպական մի շարք ազգեր: Թուր-

քիայի  լծի տակ տքնող հայերին բաժին հասավ թուրքական 

կառավարության ողջ զայրույթը: Եվ քանի հայերը միայ-

նակ էին այդ պայքարում, սկսվեց արևմտահայերի մասսա-

յական  կոտորածները՝ օրինակ հանդիսանալով մնացած 

անհնազանդ ազգերին: Եվրոպական երկրների հասարա-

կությունը հայերի հանդեպ կատարվող վայրագություն-

ների դեմ՝ ճնշում գործադրելով իրենց կառավարություն-

ների վրա, կազմակերպում էին բողոքի ցույցեր: Ռուս-

թուրքական պատերազմի ավարտից հետո՝ 1876թ. կընք-

ված Սան-Ստեֆանոյի, այնուհետև՝ Բեռլինի պայմանա-

գրերը, որտեղ պարտված Թուրքիան պարտավորվում էր 

երաշխավորել հայերի ազգային բարգավաճման իրա-

վունքը՝ տալով նրանց ինքնավարություն, մնացին որպես 

թղթի կտորներ: Այն ոչ միայն չիրագործվեց, այլև Արև-

մտյան Հայաստանով մեկ տարածվեց մասսայական կո-

տորածների մի նոր դաժան ալիք, որին զոհ դարձավ ավելի 

քան 300 հազար մարդ: 

Ողջ առաջավոր Եվրոպան շարունակում էր բողոքի ցույ-

ցերը, բայց սարսափելին դեռ առջևում էր:  

                                  

                                                   ∇   Ս. Զոլյան, Գ. Միրզոյան. 

            «Լեռնային Ղարաբաղը            

             և  նրա շուրջ» (մասնավոր.) 
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                            Ցեղասպանություն 

∇ 

Իշխանության գլուխ անցած երիտթուրքերը իրենց առջև 

նպատակ դրեցին ստեղծել թուրքալեզու ցեղերի միա-

վորված պետություն, որը պետք է կրեր Թուրան ան-

վանումը: Այդ ծրագիրը իրագործելու համար պետք է վե-

րացվեր Հայաստանը՝ իր Հայկական հարցով հանդերձ: 

Երիտասարդ թուրքերը նախ և առաջ ծրագրեցին ֆիզի-

կական բնաջնջման ենթարկել արևմտահայությանը: Թուր-

քիայի կառավարիչները որոշեցին օգտագործել բռնկված 

համաշխարհային պատերազմը՝ որպես հայերի մասսայա-

կան կոտորածների, ցեղասպանության իրագործման  ա-

ռիթ: 

Հայկական կոտորածներն սկսվեցին 1914 թ. վերջերին: 

Սկզբնական շրջանում ջարդերը կազմակերպվում էին ծա-

ծուկ, գաղտնի ձևով: Զորահավաքի և ճանապարհաշինա-

րարական  աշխատանքների համար բանվորական ուժ 

հավաքագրելու պատրվակով իշխանությունները բանակ 

կանչեցին 16-52 տարեկան հայ տղամարդկանց, այնու-

հետև, զինաթափելով, մաս-մաս խմբերով կոտորեցին: 

Միաժամանակ ավերվեցին ու թալանի ենթարկվեցին 

հարյուրավոր հայ գյուղեր: 

Դիմադրելու և կռվելու ընդունակ հայ բնակչության մեծ 

մասին խարդախ ձևերով կոտորելուց հետո երիտթուր-

քերը, 1915թ. գարնանը, անցան խաղաղ ու անօգնական 

բնակչության բացարձակ և համընդհանուր ջարդերին՝ 

դրանք իրականացնելով տեղահանությունների անվան 

տակ:  

1915թ. գարնանը հրաման արձակվեց արևմտահայ բը-

նակչությանը Միջագետքի և Սիրիայի անապատները տե-

ղափոխելու վերաբերյալ: Բայց իրականում կազմակերպ-

վում էր ոչ թե գաղթ, այլ մասսայական կոտորածներ: 
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Սկսվեց կանանց, երեխաների ու ծերունիների աննախըն-

թաց ոչնչացում: Բնակչության մի մասը կոտորվեց տեղում՝ 

հայրենի գյուղերում ու քաղաքներում, մյուս մասը, որը 

ենթարկվել էր բռնի տեղահանման, ոչնչացվեց  ճանա-

պարհին, մնացածն էլ բնաջնջվեցին Միջագետքի և Սիրիա-

յի անապատներում: 

Արևմտահայ բնակչության կոտորածները կատարվում էին 

հրեշավոր անգթությամբ: Թուրքական կառավարությունը 

հրահանգում էր իր տեղական մարմիններին՝ լինել վճռա-

կան և չխնայել անգամ մանուկներին: 

Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Թալեաթ բեյը, 

օրինակ, 1915թ. սեպտեմբերին Հալեպի կուսակալին հե-

ռագրում էր, թե պետք է ոչնչացնել ամբողջ հայ բնակ-

չությանը, չպետք է խնայել անգամ օրորոցի մանուկներին: 

Ջարդարարները գործում էին ամենաբարբարոս միջոց-

ներով: Կորցնելով իրենց մարդկային կերպարանքը,  իրենց 

գիշատիչ մարմինները հաճույքով բավարարելու համար, 

գետերն էին լցնում կամ ողջ-ողջ թաղում երեխաներին, 

սրախողխող անում հղի կանանց, աճուրդի հանում աղջիկ-

ներին: Անզեն բնակչությանը այրում էին փակ շենքերում, 

խարույկների վրա  ենթարկում ամենազարհուրելի տան-

ջանքների: Ականատեսներն ամենայն սարսափով են նկա-

րագրում հայկական  կոտորածները: 

Բնակչության լայն խավերի հետ միասին կոտորածի են-

թարկվեց նաև մտավորականությունը: 

1915թ. ապրիլի 24-ին Պոլսում բանտարկվեցին և ապա գա-

զանաբար սպանվեցին արևմտահայ մտավորականության 

շատ նշանավոր դեմքեր, նրանց թվում ականավոր գրող-

ներ, բանաստեղծներ ու հրապարակախոսներ՝ Գրիգոր 

Զոհրապը, Դանիել Վարուժանը, Սիամանթոն, Ռուբեն 

Սևակը, Ռուբեն Զարդարյանը, և գիտության ու կուլ-

տուրայի այլ բազմաթիվ ներկայացուցիչներ: 
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Հայ հանճարեղ կոմպոզիտոր Կոմիտասը՝ կատարվող վայ-

րագությունների ու սարսափների ազդեցության տակ հո-

գեկան խանգարում ստացած, պատահական փրկվում է 

կոտորածից: 

Այդ հրեշավոր կոտորածների դեմ հանդես եկավ ժա-

մանակի մարդասեր հասարակությունը: Հայ ժողովրդի 

հանդեպ կատարված ցեղասպանության դեմ իրենց ձայնը 

բարձրացրին Մաքսիմ Գորկին, Վալերի Բրյուսովը և Յուրի 

Վեսելովսկին՝ Ռուսաստանում, Անատոլ Ֆրանսը և Ռոմեն 

Ռոլանը՝ Ֆրանսիայում, Ֆրիտյոֆ Նանսենը՝ Նորվեգիա-

յում, Կարլ Լիբկնեխտը և Յոզեֆ Մարկվարտը՝ Գերմանիա-

յում, Ջեյմս Բրայսը՝ Անգլիայում և այլն: Սակայն ոչինչ 

չազդեց թուրք ջարդարարների վրա, նրանք շարունակեցին 

իրենց՝ նմանը չունեցող զարհուրելի հանցագործությունը: 

Հայկական կոտորածները,  սկիզբ առան 1914թ. վերջերից, 

ծավալվեցին 1915թ. և շարունակվեցին մինչև 1916 թ. վերջը: 

Կոտորածները տեղի ունեցան Արևմտյան Հայաստանի բո-

լոր մասերում: 1915-1916թթ. ցեղասպանության զոհերի 

թիվը կազմում է 4-5 միլիոն մարդ: Այդ նույն տարում բռնի 

կերպով թուրքացվեցին մի քանի հարյուր հազար հայեր: 

Արևմտահայերի ցեղասպանության գլխավոր կազմակեր-

պիչներն էին՝ թուրքական կառավարության ռազմական 

մինիստր Էնվեր փաշան, ներքին գործերի նախարար Թա-

լեաթ բեյը, զորահրամանատար Քեմալ փաշան և ուրիշներ: 

Կոտորածների ժամանակ թուրքական կառավարությանն 

ամեն կերպ հովանավորում էր կայզերական Գերմանիան, 

որը Թուրքիայի դաշնակիցն էր: Թուրքիայում գտնվող 

սպաները և պաշտոնական այլ անձինք մասնակցություն 

էին ունենում հայկական ջարդերի և տեղահանություննե-

րի կազմակերպմանը: Ցեղասպանությունը կանխելու ոչ մի 

գործնական քայլ չձեռնարկեցին Անտանտի տերություննե-

րը, որոնք համարվում էին Հայաստանի դաշնակիցը: 
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Հայերը դատապարտված էին մահվան միայն նրա համար, 

որ ծնվել էին Արևմտյան Հայաստանում, որ ծնվել էին ազ-

գությամբ հայ, որ գտնվում էին թուրքական լծի տակ և չու-

նեին պաշտպանվելու հնարավորություն: Իսկ այն քաղաք-

ներն ու գյուղերը, որոնք հնարավորություն ունեցան ինչ-որ 

ձևով պաշտպանվելու, կռվեցին, դիմեցին ինքնապաշտպա-

նության և, ինչքան հնարավոր էր, պաշտպանեցին իրենց 

կյանքն ու պատիվը: Զենքի դիմեց Վանի, Զեյթունի, Շա-

պին-Գարահիսարի, Սասունի, Ուրֆայի, Սվեդիայի ինչպես 

նաև մի շարք շրջանների բնակչությունը: Առանձնապես 

հաջող անցավ Վանի ինքնապաշտպանությունը: Ինքնա-

պաշտպանության էին դուրս եկել բոլորը՝ տղամարդիկ, 

կանայք, երեխաները: Բոլորին համակել էր մի միտք՝ լավ է 

մեռնել, քան հանձնվել ջարդարարներին: Վանը պաշտ-

պանվեց հերոսաբար: Պաշարված քաղաքի ինքնապաշտ-

պանական կռիվները տևեցին մինչև մայիսի 6-ը, երբ ռու-

սական զորքերը մտան Վան՝ ազատելով հայ ազգաբնակ-

չությանը կոտորածից: Վանի պաշտպանությանն իր հերո-

սական մասնակցությունն է բերել Ղարաբաղյան «մահա-

պարտների գունդը»:  

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին 

արևմտահայերի մի մասին հաջողվեց ռուսական զորքերի 

օգնությամբ ազատվել կոտորածներից  և գաղթել Կովկաս, 

մասնավորապես՝ Արևելյան Հայաստան: 

1914-1916թթ. Կովկաս գաղթեց մոտ 35 հազար մարդ: 

Չստանալով նյութական օգնություն՝ նրանք ծանր զըր-

կանքներ կրեցին: 

 

                                                ∇  Հայ Ժողովրդի Պատմություն 1972թ. 
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 Թուրք  

  Թուրքերը իրենց նախապապեր են համարում Աթիլլային, Չինգիզ խա-

նին, Լենկ Թեմուրին և այլն: Թուրք-սելջուկները, բախվելով քաղաքա-

կիրթ Բյուզանդիայի հետ և զավթելով այն, պատրաստ չէին ընդունել նո-

րաստեղծ կայսրության կառավարության և վարչական մեխանիզմների 

ստեղծման գործը: Նրանք ստիպված էին բարձր պաշտոններում նշա-

նակել կիրթ այլազգի ներկայացուցիչներին, որոնց թվում առանձնապես 

նշանակալից էին հայերը: Եվ զարմանալի չէ, որ Թուրքիայի ներքին և 

արտաքին առևտրի 80%-ը գտնվում էր հայերի ձեռքին: Թուրքին, որին 

յուրահատուկ է վայրենությունը, տարբեր տեսակի գազանություններ, ժա-

մանակ էր պետք սերունդ պատրաստելու, երկրի ֆինանսա-վարչական 

հարցերը իր ձեռքը վերցնելու համար:  

Ժամանակը տնտեսելու համար նա որոշեց թուրքացնել բոլոր այն այլազ-

գիներին, որոնցից կախված էր երկրի ողջ տնտեսությունը: 

Դարերի ընթացքում, տարբեր տեսակի վայրագությունների, կայսրութ-

յան տարբեր վայրերում կազմակերպած կոտորածների, ցեղասպա-

նության ժամանակ յուրացրած այլազգի սիրուն աղջիկների հաշվին 

հնարավորին չափ փոխելով իր դժոխային արտաքինը, նա այդպես էլ 

չկարողացավ ռեֆորմ մտցնել եթե ոչ Արևմտյան Հայաստանում, ապա 

գոնե իր գիտակցության մեջ, և ժողովրդավարության դիմակի տակ եվրո-

պական ընտանիքի դուռը ջարդող այդ վայրենուն այդպես էլ չհաջողվեց 

ստեղծել մի այնպիսի հասարակություն, որտեղ չվոտնահարվի մարդու 

իրավունքները, հաշտ ու խաղաղ ապրեն ազգային փոքրամասնություննե-

րը՝ ներառյալ քրդերը: 

 

 Թալեաթ (Թալեաթ Մեհմեդ) փաշա (1874-1921), թուրք պետական գոր- 

ծիչ: Երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցութ-

յան նախագահ: Հայոց ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչ: 

1913թ. երիտթուրքերի կողմից կազմակերպված պետական հեղաշրջման 

գլխավոր մասնակից: Ներքին գործերի նախարար: Համաթուրքիզմի հիմ-

նական գաղափարակիր: Համաշխարհային պատերազմից հետո 1918թ. 

հոկտեմբերի 7-ին ճանաչեց երիտթուրքերի կուսակցության գործունեութ-

յան վախճանը, հրաժարվեց իշխանությունից և մեկնեց Գերմանիա: 

Սպանվել է Բեռլինում 1921թ. մարտի 15-ին հայ վրիժառու Ս. Թեհլերյանի 

կողմից: 

                                                                                            Մ. Բոջոլյան 

                    Հանրագիտարան  

                    Հայկական հարց 1991.                                                                                        
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 Քեմալ (Քեմալ Ահմեդ) փաշա (1872-1922), թուրք քաղաքական գործիչ: 

Երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցության ղե-

կավարներից մեկը: Հայկական ցեղասպանության հիմնական կազմակեր-

պիչ «եռյակի» (Թալեաթ, Էնվեր, Քեմալ) անդամ: Համաթուրքիզմի  ծրագրի 

իրականացումը կապում էր Գերմանիայի հետ: 1914թ.՝ Թուրքիայի ծովա-

կալ: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ՝ 1914-1918 եղել է 

Սիրիայում գործող 4-րդ թուրքական բանակի հրամանատար: Կազմա-

կերպել է Արևմտյան Հայաստանի հայկական կոտորածները, մասնակցել 

այդ կոտորածներին և արյան մեջ խեղդել է Ուրֆայի հայերի ինքնապաշտ-

պանությունը (Ուրֆայի ինքնապաշտպանությունը 1915թ.): Ճնշել է արաբ-

ների ազգային-ազատագրական շարժումները Սիրիայում, Լիբանանում, 

Պաղեստինում: Առաջին համաշխարհային պատերազմում կրված պար-

տությունից հետո փախել է Գերմանիա:  
1922թ. հուլիսի 25-ին Քեմալը սպանվել է հայ վրիժառուներ Պետրոս Տեր-

Պողոսյանի, Արտաշես Գևորգյանի և Ստեփան Ծաղիկյանի կողմից: 

                                                           

                                                                                       Ե. Սարգսյան  

                                                                                       Հանրագիտարան  

                                                                                       Հայկական հարց 1991.    

 

 Էնվեր (Էնվեր) փաշա (1881-1922), թուրք պետական և ռազմական 

գործիչ: Երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակ-

ցության անդամ: 1913թ. եղել է Թուրքիայի ռազմական ուժերի նախարար, 

միևնույն ժամանակ՝ ռազմական շտաբի պետ: Առաջին համաշխարհային 

պատերազմում եղել է Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատար: Էնվե-

րը համարվում է հայկական ցեղասպանության հիմնական կազմակեր-

պիչ: Պատերազմում կրած պարտությունից հետո Էնվերը տեղափոխվել է 

Գերմանիա: 

1921թ. մահվան դատապարտված Էնվերը, խուսափելով հայ վրիժառու-

ներից, մեկնեց Միջին Ասիա, որտեղ ղեկավարեց բասմաչների պայքարը 

ընդդեմ խորհրդային կարգերի, որտեղ էլ սպանվեց 1922թ. Հակոբ Մելքու-

մովի կողմից: 

                Մ. Բոջոլյան  

                Հանրագիտարան  

                Հայկական հարց 1991. 
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 Բեհաէդդին Շաքիր (Բեհաէդդին) (?-1922), թուրք քաղաքական գործիչ: 

Երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցության 

կենտրոնական կոմիտեի քարտուղար: Համարվում է հայոց  ցեղասպա-

նության հիմնական  կազմակերպիչներից մեկը: Քաղաքական գործունե-

ությունն սկսել է Սալոնիկիում մտնելով երիտթուրքերի կազմակերպութ-

յունը: Երբ կազմակերպությունը վերածվել է կուսակցության, 1913թ., Բե-

հայեդդին Շաքիրը դարձել է այդ կուսակցության քարտուղար, և մաս-

նակցել է Կենտ. Կոմիտեի գաղտնի խորհրդակցությանը, որտեղ ըն-

դունվել է հայ ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջման որոշումը: Ստեղծել է 

«Թեշքիլաթ և մահսուսե» հանցագործ ավազակախումբը, և անձամբ ղե-

կավարել նրա  գործունեությունը: 1915թ.   պաշտոններից ազատել է այն 

նահանգապետերին և զինհրամանատարներին, որոնք իրենց չէին դրսևո-

րում հայ ժողովրդի կոտորած կազմակերպելու հարցում: 

Պատերազմից հետո վերցրել է իր հետ կուսակցության արխիվը և վե-

րացրել է այն փաստաթղթերը, որոնք կապված էին հայոց ցեղասպա-

նության հետ: 1922թ. կուսակցության մնացած անդամների հետ ապրում 

էր Բեռլինում՝ ուրիշի անվան տակ:  

1922թ. ապրիլի 12-ին Քեմալի հետ միասին սպանվել է հայ վրիժառուներ 

Արամ Երկանյանի և Արշավիր Շիրակյանի կողմից: 

                               

                                                        Մ.Բոջոլյան  Հանր. Հայկական հարց 1991. 

  Սաիդ Խալիմ (Սաիդ Խալիմ) փաշա (1863-1921), թուրքական պե-

տական գործիչ: Երիտթուրքերի պետության գլուխ անցնելուց հետո, 

1913թ. նշանակվում է «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցութ-

յան գլխավոր քարտուղար: Պատերազմի վերջին այդ պաշտոնը նա զիջում 

է Թալեաթին: Կուսակցության մեջ զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ        

Ս. Խ-ը հայկական ցեղասպանության գործում կրում է անձնական պա-

տասխանատվություն: 

Սպանվել է Հռոմում 1921թ. դեկտեմբերի 6-ին հայ վրիժառու Արշավիր 

Շիրակյանի կողմից: 

 

               Մ. Բոջոլյան  

                Հանրագիտարան  

                Հայկական հարց 1991. 
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 Արամ Երկանյան (1898-1934), հայ ազգային-ազատագրական շարժ-

ման ներկայացուցիչ: Դաշնակցություն կուսակցության անդամ: 
Կրթությունը ստացել է հայրենի Կարին քաղաքում: 1915թ. հայոց ցեղա-

սպանության ժամանակ գտնվում էր Կարինում: Այնուհետև ռուսական 

զորքերի հետ միասին տեղափոխվում է Կովկաս: 1917թ. մտնում է հայ կա-

մավորականների ջոկատը, այնուհետև ծառայում է ռուսական բանա-

կում: Բաշ-Ապարանի ճակատամարտի մասնակից (1918թ.): 

Երիտթուրքերի հանդեպ կայացած դատական պրոցեսից հետո, 1921թ. 

ապրիլի 17-ին հայ ժողովրդի վրիժառու Ա. Շիրակյանի հետ միասին Բեռ-

լինում հետապնդել և սպանել է Հայոց ցեղասպանության մեքենաներ 

Բեհաէդդին Շաքիրին և Քեմալ Ազըմիին (Քեմալ փաշա): Հետագա տարի-

ներին ապրել է Ռումինիայում, այնուհետև Արգենտինայում: 

Հուշագրի հեղինակ է: 

 

            Ա. Ներսիսյան  

            Հանրագիտարան 

            Հայկական հարց 1991. 

 

 Սողոմոն Թեհլերյան (1896-1960), հայ ազգային-ազատագրական 

շարժման ներկայացուցիչ: 1912թ. ավարտել է Երզնկայի Կեդրոնական ու-

սումնարանը: Կռվել է Անդրանիկի գնդում: 

1918թ. վիրավորվել և միառժամանակ գտնվել է Թիֆլիսում, այնուհետև 

Հյուսիսային Կովկասում: Թալեաթի հետքերով լինելով մի շարք երկրնե-

րում Ս. Թեհլերյանը 1921թ. մարտի 15-ին Բեռլինում հայտնաբերում և 

գնդակահարում է Թալեաթին: 1921թ. հունիսին Բեռլինում Ս. Թեհլերյանի 

հանդեպ կայացած դատը իր բնույթով վերածվում է հայկական ցեղա-

սպանություն կազմակերպած  դահիճների հանդեպ դատի: Եվրոպայի 

առաջընթաց հասարակության ճնշման ներքո Թեհլերյանը արդարացվում 

է: 

Մահացել է Սան-Ֆրանցիսկոյում (ԱՄՆ): 

 

       Դատավարություն Թալեաթ փաշայի.                                      

       Սղագրական զեկուցում, Վնն., 1921. 
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 Արշավիր Շիրակյան (1900-1973), հայ ժողովրդական վրիժառու: 

Դաշնակցություն կուսակցության անդամ: 1921թ. դեկտեմբերի 5-ին 

Հռոմում ահաբեկչության է ենթարկել նախկին թուրքական վեզիր Սաիդ 

Խալիմին: 1922թ. ապրիլի 17-ին Բեռլինում Ա. Երկանյանի հետ միասին 

սպանել է երիտթուրքերի ղեկավար գործիչներ Բեհաէդդին Շաքիրին և 

Քեմալ Ազըմիին: 

1923 թ-ից ապրել է ԱՄՆ-ում: 

 

                Ա. Ներսիսյան  

                Հանրագիտարան               

                Հայկական հարց 1991 

 
-Ինչպիսի՞ քաղաքականություն կփրկեր հայերին ցեղա-

սպանությունից: 
  

-Պատերազմի պայմաններում երբ մի ամբողջ ժողովուրդ 

պահվում էր որպես պատանդ, երբ սպանդը  ծրագրվում և 

իրականացվում էր պետական մեխանիզմի կողմից, միայն 

հրաշքը կարող էր փրկել անզեն ժողովրդին: Ցավոք սրտի 

հրաշքը փրկեց այնքան, ինչքան հնարավոր էր: Քաղաքա-

կանությունն այստեղ անզոր է, քանի որ պետական հրեշա-

վոր գաղափարախոսությունը գործում էր  գլոբալ ոճրա-

գործության հետ ձեռք-ձեռքի:  

  
 

  XXդ. սկզբին   կասկածելի էր դարձել թուրքերի առավելությունը Թուր-

քիայում: Թուրքերը որոնում էին մի նոր, դեպի ապագան տանող, իրենց 

հոգուն  մոտ գաղափար:   

Հասունացել էր մի գաղափար, որից սկիզբ էին առնում երեք ուղիներ. 

 

Առաջինն օսմանիզմի ուղին էր, որն առաջ էր բերում հայրենասիրություն 

Օսմանյան կայսրության հանդեպ՝ առանց դավանանքի և ազգային 

խտրականության. 

 

Երկրորդն իսլամն էր, որը խոստանում էր բարդություններ ոչ միայն 

քրիստոնյա ժողովուրդների, այլև քրիստոնյա հզոր տերությունների հետ. 



 135 

 

Երրորդն թուրքիզմն էր, մի ուղի, որը տանում էր դեպի համաթուրքիզմ: 

 

Իսկ ո՞րն ընտրեցին թուրքերը: Նրանք ընտրեցին թուրքիզմը:  

1911թ. երիտթուրքերը, թունավորվելով թուրքիզմի գաղափարով, իրենցից 

վանեցին իսլամը: Այն կարծիքը, թե հայերի գլխին թափվող բոլոր դժբախ-

տությունները գալիս են թուրք ծայրահեղ մահմեդականներից հիմնված չէ 

փաստացի հիմքի վրա: Երիտթուրքերի պարագլուխներ Թալեաթը, Էնվե-

րը և Քեմալը եղել են անհավատներ՝ չունենալով ոչ մի առնչություն իսլա-

մի հետ: Նրանք չէին թաքցնում իրենց անհավատ լինելը և չէին մտնում 

մզկիթ: Նրանք բռնեցին թուրքիզմի ուղին՝ Զիա Գյոքալփի «բյութուն 

թյուրքլեր բիր օրդու» կարգախոսը դարձնելով հայկական ցեղասպանութ-

յան առաջնորդ:  

Թուրք ծայրահեղական կառավարության կողմից ողջագուրված այդ խոս-

քերը հայերի համար նշանակում էին՝ մահ: 

Մի շարք լեզուներով չթարգմանել և չբացահայտել այդ խոսքերի իմաստը՝ 

կնշանակի անհասկանալի թողնել 1915-1916թթ. հայկական ցեղասպա-

նության հիմնական պատճառը:  

Այն ժամանակվա «թուրանչիլիք», «թյուրքյուլյուք» կամ  «թյուրքլյուք» և 

նման աշխատությունների նամանավանդ անգլերենով թարգմանությունը, 

դրանց հետազոտությունը և Բարձր ատյան ներկայացնելը XXIդ. առաջին 

տասնամյակում ցեղասպանության հարցով տառապող հայ պատմաբան-

ների, իրավաբանների, կոնգրեսականների և մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հարցով զբաղվող մարդկանց հիմնական անելիքը 

պետք է դառնա: 

Ըստ անգլիացի հայագետ Քրիստոֆեր Ուոկերի, հայերը պետք է մի կողմ 

նետեն Թալեաթներին և Լեհաստանի վրա հարձակվելու նախօրեին Հիտ-

լերի հանրաճանաչ «վերջապես, ո՞վ է հիմա հիշում հայերի հետ կատար-

վածը» խոսքերը և պետք է իրենց հայացքը շրջեն դեպի 1915թ. ցեղասպա-

նության հետ կապված իրական փաստերին: Խորը թարգմանություն են 

պահանջում եվրոպական կրթություն ստացած, մահվան հեռատես առև-

տրականներ, հայկական ցեղասպանություն ծրագրած մեքենաներ, իթթի-

հաթ դոկտորներ՝ Բեհայեթդին Շաքիրի և Նազիմի աշխատությունները: 

Հուսանք, որ այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները կբացեն ցեղա-

սպանության ընդդիմության իսկական դեմքը: 

                                                                                   

                                                                                                Քրիստոֆեր Ուոկեր 
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-Ձեր կարծիքով ի՞նչ են ձեռնարկում այսօր մարդու իրա-  

վունքների պաշտպանության ինստիտուտներն  ԱՄՆ-ում  

և Եվրոպայում,  կանխելու համար մարդու իրավունքների 

ոտնահարումը Թուրքիայում: 

 

-Օրինակ, ըստ Ք.Ուոկերի, Մեծ Բրիտանիայի արևելյան 

երկրների և Աֆրիկայի հետազոտությունների (SOAS, 

London University)  կենտրոնը թուրքական կառավարութ- 

յունից ստանում է բավականին գումար՝ որպես տարեկան 

օգնություն: Հետաքրքիր է՝ այդ նվիրատվությունը չի՞  ազդի 

արդյոք Թուրքիայում ոտնահարվող մարդու իրավունքների 

բացահայտման (քրդերի և մյուս ազգային փոքրամաս-

նությունների), ինչպես նաև հայկական ցեղասպանության 

ճանաչման վրա: 

Այսօր թուրքական լոբբին ԱՄՆ-ում և եվրոպական մի 

շարք երկրներում անում է իրենից կախված ամեն ինչ,   

ներկայացնելու քրդերի ազգային ազատագրական շար- 

ժումը  որպես տեռորիզմ, ինչպես նաև՝ աղավաղելու հա- 

յոց պատմությունը:   

 

-Ձեր կարծիքով որո՞նք են այսօր մեր առաջնային անե-

լիքները: 

 

-Մեր պատմաբանները, իրավաբանները, ցեղասպանութ-

յան հարցով զբաղվող քաղաքական և պետական գործիչնե-

րը պետք է որոնեն և փորձեն գտնել առաջին համաշխար-

հային պատերազմում Թուրքիայի դաշնակից երկրների 

արխիվները բացելու հնարավոր ձևերը:  

Առանձնապես Գերմանիայի, որը համարվում է ցեղա- 

սպանության անմիջական մասնակից: 

Եվ եթե ներկայիս գերմանական կառավարությունը դա- 

տապարտում է առաջին և երկրորդ համաշխարհային 
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պատերազմները, եթե իրոք դատապարտում է ֆաշիզմը, 

ապա պարտավոր է կատարելու հայերի արդար պահանջը: 

Հայերը այն ժամանակ կունենան փաստաթղթերի մի հա-

վաքածու, որը կթարգմանվի անգլերեն լեզվով և կպահան-

ջի մի նոր Նյուրնբերգյան դատավարություն:   

 

  Ավստրո-Հունգարիան և Հայկական հարցը 

 

  Ավստրո-Հունգարիայի քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրության 

հանդեպ ուղղված էր այդ կայսրության տարածքային ամբողջականութ-

յան պահպանման վրա, քանի որ քայքայվող Օսմանյան կայսրության տա-

րածքում կարող էին առաջանալ մի շարք սլավոնական անկախ պետութ-

յուններ, որոնք վտանգ կներկայացնեին բազմազգ Ավստրո-Հունգարական 

կայսրությանը: Դեռ XVIIIդ. Ավստրո-Հունգարիայի կայսրուհի Մարիա 

Թերեզան հանդես էր գալիս Ավստրիայի և Թուրքիայի ամուր և երկարա-

տև համագործակցության օգտին: Բալկաններին լրիվությամբ տիրելու 

նպատակով Օսմանյան կայսրության դեմ 1877-1878թթ պատերազմած՝ 

Ավստրո-Հունգարիայի մրցակից Ռուսաստանը, չկարողացավ օգտվել իր 

հաղթանակից: Գերմանիան, Անգլիան, Իտալիան, Ֆրանսիան և Ավստրո-

Հունգարիան անում էին ամեն ինչ՝ թույլ չտալու Ռուսական կայսրությանը 

իր տիրապետության սահմանները ծավալելու դեպի Եվրոպայի խորքերը: 

Թուրքիան մի մտրակ էր Եվրոպական այդ հզոր տերությունների ձեռքին, 

որոնք օգտագործում էին Ռուսաստանի դեմ, հետևաբար Թուրքիայի լծի 

տակ գտնվող իրենց ազատության համար պայքարող արևմտահայերի 

դեմ, որոնք չէին թաքցնում իրենց համակրանքը Ռուսաստանի հանդեպ: 

1878թ. Բեռլինի կոնգրեսի վրա իր ազդեցությունն է ունեցել Ավստրո-Հուն-

գարիայի քաղաքականությունը, որը պատճառ հանդիսացավ որպեսզի 

Սան-Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածը փոխվի Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ 

հոդվածով: Ավստրո-Հունգարիան, ինչպես XIXդ. վերջերին, այնպես էլ 

XXդ. սկզբներին, չձեռնարկեց ոչ մի քայլ՝ կասեցնելու հայկական կոտո-

րածները Արևմտահայաստանում:  

Նույնիսկ եվրոպական տերությունների միջև առաջացած հակասություն-

ների, կամ պատերազմական գործողությունների դեպքում Թուրքիան ցու-

ցաբերում էր մի բլոկից մյուսն անցնելու, մանևրելու իր «հմտությունն ու 

կարողությունը»: 

 

                                         Ա. Կիրակոսյան  

                                         Ա. Օհանջանյան (Ավստրիա)   
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 Անգլո-Ֆրանկո-ռուսական համաձայնագիր (1915) 

 

   Ըստ գաղտնի համաձայնագրի, գերմանական կոալիցիայի դեմ հաղ-

թության դեպքում Օսմանյան կայսրության տարածքը բաժանվում էր մի 

քանի մասի, որտեղ Ռուսաստանին էր անցնում Կոստանդնուպոլիսը, 

Բոսֆոր և Դարդանել նեղուցները և ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմը 1914-1918թթ. վերջացավ Ան-

տանտի պետությունների (Անգլիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ) հաղթությամբ, սա-

կայն չիրականացավ այդ համաձայնագիրը, այսինքն Օսմանյան կայս-

րության տարածքի բաժանումը իրար միջև, քանի որ Ռուսաստանում տե-

ղի ունեցավ 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, որը վերջացավ 

Ռուսաստանի և Գերմանական բլոկի միջև կնքված Բրեստ-Լիտովսկի 

պայմանագրով (Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիր 1918թ. մարտի 3), որի 

համաձայն Ռուսաստանը դուրս բերեց իր զորքերը  Հայաստանից՝ դրա-

նով իսկ դուրս գալով առաջին համաշխարհային պատերազմի թատերա-

բեմից: 

 

 

                                                                     Ա. Կիրակոսյան Հանրագիտարան                               

             Հայկական հարց 1991. 

 

 

  Անգլո-գերմանական բանակցություններ   

 
  1895թ. Լոնդոնում Անգլիայի և Գերմանիայի միջև տեղի ունեցան բանակ-

ցություններ, որտեղ քննարկվեցին  Օսմանյան կայսրության տարածքի 

տրոհումը երկու մասի (իբր թե Հայկական հարցի հետ կապված բարդութ-

յունների հետևանքով): Բայց իրականում Մեծ Բրիտանիայի հիմնական 

նպատակն էր, ցույց տալով, որ հարաբերություններ է ստեղծել Ռուսաս-

տանի հետ, հրահրել Գերմանիային  Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի Օսման-

յան կայսրությունը չկիսվի Գերմանիայի և Ռուսաստանի միջև: Լոնդոնի և 

Բեռլինի միջև կայացած այդ բանակցությունները կայանում էին գաղտնի, 

և սուլթանական կառավարությունը տեղյակ չէր դրան:  
                                                             

                                                                                      Ա. Կիրակոսյան  

                                                                                      Հանրագիտարան         

                                                                                      Հայկական հարց 1991. 
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  Սայքս-Պիկո համաձայնագիր 1916 թ. 

   
  Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև  գաղտնի համաձայնագիր (կողմե-

րը պայմանավորվեցին զավթել Օսմանյան կայսրությունը և բաժանել նրա 

տարածքը Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ռուսաստանի միջև), որը 

կայացել է Լոնդոնում՝ Ֆրանսիայի դեսպան Պ. Կամբոնի և Անգլիայի ար-

տաքին գործերի նախարար Է. Գրեմի միջև: Անգլիացի Մ. Սայքսի և Ֆրան-

սիացի Ժ. Պիկոյի նախաձեռնությամբ կազմված այդ ծրագիրը իրենց անու-

նով էլ կոչվեց Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիր: 

Թուրքիայի հանդեպ Ռուսաստանի հաջողությունները Անգլիային և 

Ֆրանսիային ստիպեցին արագացնել այդ համաձայնագրի իրականացու-

մը, որտեղ Ռուսաստանին բաժին էր հասնում Արևմտյան Հայաստանի 

արևելյան մասը՝ (Էրզրում, Բիթլիս, Վան, Երզնկա, Տրապիզոն և այլն): 

Ըստ այդ համաձայնագրի, Օսմանյան կայսրության մեծ մասը անցնում էր 

Անգլիային, Ֆրանսիային և Իտալիային: Եվ չնայած  համաձայնագրում 

բացակայում էր անկախ Հայաստան տերմինը, սակայն այդ ծրագրի իրա-

գործումը թույլ կտար միավորել  բավականին մեծ հայկական  տարածք   

ռուսական կայսրության կազմում: Սակայն այդ ծրագիրը չիրագործվեց 

1917թ. ռուսական հեղափոխության պատճառով, որը դարձավ հայ ժողո-

վըրդի համար ծանրագույն փորձանք: 

 

 

                                                                                            Ա. Կիրակոսյան  

                                                                                 Հանրագիտարան 

Հայկական հարց 1991թ. 

 

 

   Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիր  

 

   Բրեստ-Լիտովսկի  պայմանագիրը կնքվել է մի կողմից Ռուսաստանի, 

մյուս կողմից՝ Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի և 

Թուրքիայի միջև: Այդ պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանը պետք է 

դուրս բերեր իր զորքերը Կովկասից: Թուրքիային էր անցնում ոչ միայն 

Արևմտյան Հայաստանը, այլև Արևելյան Հայաստանի մի մասը (Ղարսի և 

Արդահանի մարզերը): Միևնույն ժամանակ պետք է զինաթափվեին  հայ 

կամավորական ջոկատները: 
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   Մեծ Բրիտանիան և Հայկական հարցը 

 

  Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի հանդեպ հետև-

յալն էր՝ թույլ չտալ Ռուսաստանին ամրապնդել իր դիրքերը Բալկաննե-

րում և Կովկասում: Մեծ Բրիտանիան Օսմանյան կայսրությանը նայում էր 

որպես Եվրոպայի հավասարակշռությունը պահպանող մի գործոնի: Այդ 

են վկայում XIXդ. տեղի ունեցած ռուս-թուրքական պատերազմները, որ-

տեղ հաղթանակած Ռուսաստանը  չկարողացավ տեր դառնալ իր գրաված 

տարածքներին, նամանավանդ Արևմտյան Հայաստանին: 

1878թ. Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրի պատճեն ստանալուց հետո Մեծ 

Բրիտանիան իր նավատորմը ուղարկեց Մարմարի ծով՝ պատրաստվելով 

պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին: Ռուսաստանը, չցանկանալով 

պատերազմի մեջ մտնել Մեծ Բրիտանիայի հետ, 1878թ. մայիսի 30-ին Լոն-

դոնում կնքեց գաղտնի պայմանագիր, որով հրաժարվեց իր գրաված տա-

րածքից՝ (Բայազետ, Ալաշկերտ և այլն): Մեծ Բրիտանիայի ջանքերով 

1878թ. Բեռլինում հրավիրվեց կոնգրես, որտեղ անգլիական պատվիրա-

կության ճնշման տակ Սան-Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածը փոխվեց Բեռլինի 

կոնգրեսի 61-րդ հոդվածով, ըստ որի Ռուսաստանը զրկվեց Արևմտյան 

Հայաստանի հանդեպ ունեցած արտոնություններից:   

Թաքցնելով իր քաղաքականության իսկական դեմքը՝ Մեծ  Բրիտանիան 

մի կողմից Թուրքիային ճնշելով Հայկական հարցով (որ թույլ կտա 

ռուսներին գրավել Արևմտյան Հայաստանը, հետևաբար, կքայքայվի Օս-

մանյան կայսրությունը), ստիպելով նրան զավթել Եգիպտոսը՝ ծավալում  

էր  իր ազդեցության ոլորտը, մյուս կողմից,  համերաշխությունը չթաքցնե-

լով Գերմանիայի (Անգլո-գերմանական բանակցություններ 1895թ.) և Ռու-

սաստանի (Անգլո-ռուսական բանակցություններ 1896թ.) նկատմամբ, նա  

նպատակ էր հետապնդում իր համաշխարհային կայսրությանը վտանգ 

սպառնացող Եվրոպայի հավասարակշռության բանալին պահել իր ձեռ-

քում:   

Օսմանյան կայսրության վրա իր ազդեցությունը ուժեղացնելու, մյուս 

կողմից՝ Ռուսաստանի աչքին թոզ փչելու նպատակով, Մեծ Բրիտանիան, 

Թուրքիային անընդհատ քարկոծելով Հայկական հարցով, ստիպեց նրան 

բարեփոխություններ մտցնել (Մայիսյան ռեֆորմներ 1895թ.)  Արևմտյան 

Հայաստանում: 

Թուրքիան, հպատակվելով Անգլիայի թելադրանքին, սկսեց արևմտահա-

յերի մասսայական կոտորածներ՝ կայսրության մեջ «կարգ ու կանոն» վե-

րականգնելու պատրվակի տակ:         

Այո, հայերը զոհն էին անգլիական երկդիմի քաղաքականության, որը 

միշտ էլ եղել է Օսմանյան կայսրության  պաշտպանը այդ տարածաշրջա-
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նում:  

Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը Մեծ Բրիտանիան որո-

շակի փոփոխություն մտցրեց իր արտաքին քաղաքականության մեջ` վա-

րելով «հայամետ» քաղաքականություն, նամանավանդ Ադանայի կոտո-

րածից (1909 թ.) առաջ և հետո:      

 

            Ա. Կիրակոսյան   

  

-Մենք  կարո՞ղ  ենք  համարել որ Հայաստանը զոհաբեր-

վեց պահի թելադրանքին: 

 

-Հայաստանը իմպերիալիզմի զոհն էր: 

Օսմանյան կայսրության վզից կախված Մեծ Բրիտանիայի 

ազդեցությունը այնքան ծանր էր, որ այդ բեռը թոթափելու 

համար Թուրքիան ելք էր որոնում: Նա քաջ գիտակցում էր, 

որ իր արհեստական պետություն-կայսրությունը (Մեծ 

Բրիտանիայի թույլտվությամբ) կրում է ժամանակավոր 

բնույթ: Այդ կայսրությունը փրկելու համար Թուրքիան  

ամրապնդեց իր կապերը Գերմանիայի հետ՝պատերազմի 

մեջ մտնելով Ռուսաստանի դեմ. մյուս կողմից, Մեծ Բրի-

տանիայի ոտնձգությունից «փրկվելու» համար երիտթուր-

քերը առաջ քաշեցին մի նոր համաթուրքական ծրագիր, 

որի իրականացումը (բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդների 

միությունը, Թուրանի ստեղծումը Միջերկրական ծովից 

մինչև Խաղաղ օվկիանոս) հակակշիռ պետք է դառնար    

ռուսական կայսրությանը: Այդ ծրագրի իրականացումը 

եվրոպական հզոր տերություններից  կախվածության մեջ 

գտնվող  Օսմանյան կայսրությանը թույլ կտար ոչ միայն 

պահպանելու իր գոյությունը, այլև իր կամքը թելադրելու 

այս կամ այն տիրապետությանը: Այդ ծրագրի իրագործ-

ման ճանապարհին կանգնած էին հայերը, որոնց էլ բախտ 

էր վիճակված դառնալ այդ ծրագրի իրականացման զոհը:  

Այո, XXդ. սկզբին 1912թ. Բալկանյան պատերազմում 
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պարտված Թուրքիան, որը պարտավորվել էր   Արևմըտ- 

յան Հայաստանում կատարել բարեկարգումներ, իր կայս-

րությունը պահպանելու համար ողջունեց Գերմանիայի և 

Ռուսաստանի միջև ծագած պատերազմը և 1914թ. մտավ 

Գերմանա-Ավստրո-Հունգարական բլոկը ընդդեմ Ռուսաս-

տանի:  

Բրիտանական դիվանագիտությունը սկզբից հրահրեց 

Գերմանիային և Ռուսաստանին իրար դեմ (այդ երկրնե-

րին թուլացնելու նպատակով), այնուհետև Ռուսաստանի 

հետ կապելով դաշինք, Ֆրանսիայի հետ կայացրեց գաղտ-

նի Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրը 1916թ. (Օսմանյան 

կայսրության տրոհումը իրար միջև, որտեղ Ռուսաստանի 

բաժինը պետք է կազմեր տարածքի մեկ քառորդ մասը), 

դրանով իսկ թույլ չտալով Ռուսաստանին տիրելու Արև-

մտյան Հայաստանին՝ իր ազդեցությունը ծավալելու Մեր-

ձավոր Արևելքի վրա: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտված, 

փակուղի մտած Թուրքիան, (ստորագրեց  Սևրի պայմանա-

գիրը, որտեղ Հայաստանը ճանաչվեց ազատ և անկախ պե-

տություն, որը ելք  ստացավ դեպի Սև ծով), նորից ստացավ 

մանևրելու հնարավորություն, երբ խորհրդայնացված Ռու-

սաստանը, եղբայրական ձեռք մեկնեց, որի հետևանքով 

Լոնդոնի (1921թ. մարտի 14) խորհրդաժողովում Սևրի պայ-

մանագրով ճանաչված անկախ Հայաստան տերմինը տեղը 

զիջեց Թուրքիայի տարածքում «հայկական օջախ» ստեղծե-

լու գաղափարին, որն էլ իր հերթին հերքվեց Լոզանի խոր-

հըրդաժողովում (1922-23թթ.): 

Եվ այսպիսով,  պարտված Թուրքիան, որը կանգնած էր 

ծվատման եզրին, խաղի մեջ մտցնելով իր պորտապարը 

«Քեմալական շարժում» Խորհրդային Ռուսաստանի և եվ-

րոպական տերությունների միջև, Ռուսաստանին ցույց 

տալով իր խորհրդայնացող դեմքի մեկ երեսը,  արևմտյան 



 143 

երկրներին՝ նրանց հետ հարաբերություններ ստեղծող    

դեմքի մյուս երեսը, երկու կողմից էլ պահանջեց զոհաբե-

րություն, իսկ զոհի սեղանին Հայաստանն էր:  

Թուրքիան հասավ իր նպատակին:  

Երկու կողմերն էլ զոհաբերեցին Հայաստանը, սակայն 

արդյունքում շահեցին եվրոպական երկրները, որոնք, տա-

լով այդ զոհը Թուրքիային, զերծ պահեցին նրան Խորհրդա-

յին Ռուսաստանից: 

Թուրքիան կրկին ամրապնդեց իր դիրքերը տարածաշրջա-

նում: 

  

-Իսկ Ռուսաստանն ունե՞ր հնարավորություն կանխելու 

ցեղասպանությունը: 

 

-Ռուսաստանն առաջին հերթին հետապնդում էր իր ազ-

գային շահերը, այսինքն՝ բացել դեպի հարավ, դեպի օվ-

կիանոս տանող ուղիները, հարավում՝ դեպի պարսկական 

ծոց, հարավ-արևմուտքում՝ տիրելով Բոսֆոր և Դարդանել 

նեղուցներին: Ժամանակները ցույց տվեցին, որ Պարսկաս-

տանի և Թուրքիայի լծից Ռուսաստանի կողմից ազատա-

գըրված հայկական տարածքներում ցարական կառավա-

րությունը հայերի նկատմամբ վարում էր շովինիստական 

ռեակցիոն քաղաքականություն: Ճիշտ է, Ռուսաստանի են-

թակայությունը փրկություն էր հայերի համար՝ ի համե-

մատ Պարսկաստանի կամ Թուրքիայի լծի տակ գտնվող 

պայմանների, սակայն քրիստոնյա հայերին մահմեդական-

ների լծից ազատագրելու պատրվակի տակ թաքնված էր 

ռուսական քաղաքականության մյուս երեսը. Ռուսաստանը 

չէր ցանկանում տեսնել հային որպես ինքնուրույն ազգային 

միավորի: 

Այո, նա դեմ էր հայերի ինքնավարությանը: Այդ էր վկա-

յում հայկական կազմակերպությունների, կուսակցական 
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գործիչների, մշակույթի ու կուլտուրայի ներկայացուցիչ- 

ների, եկեղեցու նկատմամբ ցարական կառավարության 

կողմից տարվող հալածողական քաղաքականությունը: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմում Արևմտյան Հա-

յաստանի մի շարք քաղաքներ գրաված ռուսական զորքերի 

անհասկանալի առաջ ու հետ քայլերը, նրանց հապաղումը, 

արհեստական կերպով ստեղծած սպասողական պահերը, 

հայ կամավորական խմբերի (որոնք ռուսական զորքերին 

պետք էին հիմնականում պատերազմի նախնական շըր-

ջանում) հանդեպ  անվստահությունը հուշում էին, որ Արև-

մտյան Հայաստանը պետք է Ռուսաստանին՝ առանց 

հայերի: Չլինի՞ թե ցեղասպանությունը ձեռնտու էր նաև 

ցարական Ռուսաստանին,  որը որոշել էր այդ տարածքը 

ազատագրելուց հետո դարձնել կայսրության  ծայրամա-

սային նահանգ՝ բնակեցնելով Ռուսաստանի տարագիր-

ներով, աքսորականներով և այլն: 
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 Արևելյան Հայաստան 

 

  «Արևելյան» բառը ծագել է IV դարում, երբ Հայաստանը, որը կռվախնձոր 

էր դարձել Հռոմեական կայսրության և Սասանյան Պարսկաստանի միջև, 

387թ. բաժանվեց երկու մասի:   

Արևելյան Հայաստանում հայկական  թագավորությունը (Արշակունիների 

դինաստիա), դադարեց գոյություն ունենալուց Մ.Թ. 428թ-ին. երկիրը վե-

րածվեց մարզպանության:  

Հայերը կարողացան պահպանել իրենց հոգևոր գանձերը, ի շնորհիվ 

հայկական տառերի (Մ. Մաշտոց) և եկեղեցու: 

                                                                       
                               Վ. Դիլոյան 

  

 Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիր 
 

  1878թ. փետրվարի 19 - մարտի 3-ը Կոստանդնուպոլսի մոտ գտնվող 

Սան-Ստեֆանոյում կնքվեց պայմանագիր, որի համաձայն ավարտվեց 

ռուս-թուրքական պատերազմը: 

Անկախություն ստացան Չեռնոգորիան, Սերբիան և Ռումինիան, Բոսնի-

ան և Հերցոգովինան ստացան ինքնավարության կարգավիճակ Օսման-

յան կայսրության կազմի մեջ, Բուլղարիան, արևելյան Ռումինիան, Մակե-

դոնիան և Ֆրակիայի մի մասը ստացան ինքնավար-իշխանության կար-

գավիճակ իրենց իշխաններով, որոնք պետք է նշանակվեն Օսմանյան 

կայսրության կողմից, մեծ տերությունների համաձայնությամբ: Պայմա-

նագրի համաձայն, թուրքական զորքերը պետք է դուրս բերվեին Բուլղա-

րիայից, իսկ ռուսական զորքերը պետք է մնային այնտեղ՝ երկու տարի 

ժամկետով: Թուրքիան պարտավորվել էր վճարել Ռուսաստանին 1,410 

մլն. ռուբ.: Ռուսաստանին էր անցնում հարավային Բեսարաբիան, որն 

իրենից  կտրվել էր 1853-56 թթ. Ղրիմի պատերազմի ժամանակ, ասիական 

մասում՝ Արդահանը, Կարսը, Բաթումը, Բայազետը: Բայց Անգլիայի և 

Ավստրո-Հունգարիայի միջամտությամբ (հաշվի առնելով, որ Ռուսաս- 

տանի դիրքերի ամրապնդումը այդ տարածաշրջաններում հակասում էր 

իրենց շահերին) Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը ենթարկվեց  վերանայ- 

ման, որն էլ վերջացավ 1878 թ. Բեռլինի կոնգրեսով:                                                                   

 

                                                                                                         Ջ. Թորոսյան 
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 Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Հայաստանը 

 

  Առաջին համաշխարհային պատերազմը (1914-18թթ.) առաջացել է երկու 

բլոկների միջև՝ Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա, Թուրքիա, Բուլղարիա 

մեկ կողմից և Անտանտի երկրների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, 

Ռուսաստան և 1917թ. ԱՄՆ)՝ մյուս կողմից: Այդ պատերազմը իր բնույթով 

զավթողական էր: Հայ ժողովուրդն իր հույսերը կապեց Անտանտի եր-

կըրների հետ, որոնց միջոցով պետք է ազատագրվեր Արևմտյան Հայաս-

տանը և վերականգնվեր նրա պետականությունը: Սկսված պատերազմը 

միանգամից բարդացրեց արևմտահայերի դրությունը: Թուրքական ղեկա-

վար մարմինները ձգտում էին իրենց կողմը ձգել արևմտահայերին՝ նրանց 

հետ վարելով բանակցություններ, առաջարկելով ստեղծել կամավոր հայ-

կական խմբեր՝ թուրքական բանակի կազմում, Արևելյան Հայաստանում 

բարձրացնել ապստամբություն ընդդեմ Ռուսաստանի:  

Արևմտահայերը մերժեցին այդ առաջարկությունը: 

Արևելյան Հայաստանում պատերազմի սկզբից սկսվեց հայ կամավորա-

կան շարժման գործունեությունը: Պետական տվյալների համաձայն, ամեն 

100 հայից 13-ը զինակոչիկ էր: Առաջին համաշխարհային պատերազմում 

Հայաստանը Ռուսաստանին տվել է 200 հազար զինվոր: Ռուսաստանի 

իշխանություններն օժանդակում էին ռուսական բանակում հայ կամավո-

րական ջոկատների ստեղծմանը: Կովկասյան ռազմաճակատի թատերա-

բեմը գտնվում էր հիմնականում Արևմտյան Հայաստանի տարածքում: 

Պատերազմը սկսվեց Օսմանյան բանակի հարձակմամբ, որի ճնշման տակ 

ռուսական զորքերը նահանջեցին՝ թողնելով հակառակորդին Ալաշկերտի 

հովիտը: 1914 թ. դեկտեմբերին թուրքական 3-րդ բանակը Էնվերի հրամա-

նատարությամբ սկսեց Սարիղամիշի օպերացիան՝ նպատակ ունենալով 

գրավել նրան հաջորդող Կարսը: Բայց թուրքերի առաջխաղացումը կանգ-

նեցվեց ռուսական բանակի կողմից: Դրան հաջորդեց ռուսական բանակի 

հակահարձակումը, որն էլ հակառակորդին մատնեց պարտության: Թուր-

քերը, կորցնելով 70 հազար զինվոր, ստիպված եղան նահանջել դեպի 

իրենց նախնական դիրքերը: 1915թ. ռուսական բանակը տարավ նոր հաղ-

թանակ՝ Դիլմանի ճակատամարտում: Այդ ճակատամարտում հայ կամա-

վորական խմբերի մեջ առանձնապես աչքի ընկավ զորավար Անդրանիկի 

զորամասը, որը կայծակնային հարվածով ցիրուցան արեց հակառակորդի 

առաջնային գնդերը: Այդ հաղթանակն ստիպեց թուրքերին կանգնեցնել 

իրենց առաջընթացը դեպի Թավրիզ: 

Պատերազմի հենց սկզբից թուրքական իշխանությունները սկսեցին 

արևմտահայերի մասսայական տեղահանումը իրենց բնակության վայ-

րերից: Թուրքական բանակում կռվող 200 հազար հայեր (ըստ թուրքերի 
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կողմից կազմակերպած արևմտահայերի զորահավաքի) թուրքական 

կառավարիչների կողմից զինաթափվեցին ու ոչնչացվեցին: Արևմտյան 

Հայաստանը զրկվեց իր հիմնական կռվի ընդունակ մասից: Սկսած 1915թ-

ից թուրքերը միջճակատային գծի շրջակա հայկական բնակավայրերի 

տեղահանման պատրվակի տակ սկսեցին իրականացնել հայերի մասսա-

յական ոչնչացման  ծրագիրը, որին զոհ դարձավ ավելի քան 1,5 միլիոն 

մարդ: Տեղ-տեղ հայերը անցան ինքնապաշտպանության (Վանի՝ 1915թ. 

Մուշի՝ 1915թ. Սասունի՝ 1915թ. Ուրֆայի՝ 1915թ. Շապին Գարահիսարի 

1915թ. ինքնապաշտպանությունները): 1915թ. աշնանը ռուսական բանա-

կը ազատագրեց Վանը: Վանի գրավումը ռուսների կողմից փրկեց Վաս-

պուրականի հայ բնակչությանը կոտորածից, քանի որ այնտեղի հայերը 

ռուսների ժամանակավոր նահանջի հետ տեղափոխվեցին Արևելյան 

Հայաստան: 1916թ. ռուսական բանակը Յուդենիչի հրամանատարությամբ 

գրավեց Էրզրումը: Այդ նույն թվականին ռուսական զորքերը գրավեցին 

Տրապիզոնը: 1916թ. ռուսական բանակը լրիվությամբ ազատագրեց Արև-

մտյան Հայաստանը, որն արագացրեց Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի 

միջև գաղտնի բանակցությունների գործընթացը: Բանակցությունները 

վերջացան Սայքս-Պիկո համաձայնագրի ստորագրմամբ, որտեղ կողմերը 

որոշեցին Օսմանյան կայսրության տարածքը բաժանել իրար միջև (ներ-

առյալ Ռուսաստանը և Իտալիան)՝ թույլ չտալով ռուսական հաղթական 

զորքերին էլ ավելի ծավալելու իրենց գրաված տարածքները: 

1916թ. հուլիսին գրավված Արևմտյան Հայաստանի տարածքում կազմա-

վորվեց գեներալ-նահանգապետություն: Ցարական կառավարությունը 

ծրագիր մշակեց Արևմտյան Հայաստանի անբնակիչ տարածքում բնակեց-

նել Ռուսաստանից կամավոր ներգաղթողներով՝ փորձելով  յուրացնել այդ 

տարածքը: 

Հայ հասարակական և քաղաքական գործիչներին չհաջողվեց Արևմտյան 

Հայաստանում վերականգնել հայկական պետականությունը, նրանց 

նույնիսկ չհաջողվեց ստանալ ինքնավարության կարգավիճակ: Ցարական 

կառավարությունը ձգտում էր հայկական վիլայեթները վերածել ռուսա-

կան ծայրամասային նահանգի: 

1917թ. մայիսից ռուս-թուրքական ճակատում տիրում էր չհայտարարված 

զինադադար: 1917թ. դեկտեմբերի 18-ին ստորագրվեց Երզնկայի զինա-

դադարը: Ռուսական բանակը սկսեց հեռանալ Արևմտյան Հայաստանից: 

Թուրքական բանակը, խախտելով զինադադարը, անցավ հարձակման,  

1918թ. տիրելով ամբողջ Արևմտյան Հայաստանին, մայիսին գրավեց Ալեք-

սանդրապոլը և հասավ Ղարաքիլիսայի, այնուհետև՝ Երևանի մատույց-

ները: Հայրենիքի պաշտպանության համար ոտքի կանգնեց հայ ժողովուր-

դը և հետ վանեց թշնամուն Սարդարապատում, Բաշ-Ապարանում և 

Ղարաքիլիսայում՝ պայմաններ ստեղծելով Հայաստանի պետականության 
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վերականգնման համար: 1918 թ. հունիսի 4-ին Բաթումում, Թուրքիայի և 

Հայաստանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, Կարսից և Արդա-

հանից բացի Թուրքիային անցավ Սուրմալուն, Շարուրի և Նախիջևանի  

գավառները, ինչպես նաև Ալեքսանդրապոլի և Էջմիածնի  գավառների 

մեծ մասը: 1918թ. հունիսից մինչև 1918թ. հոկտեմբերը Հայաստանը 

փաստորեն գտնվում էր Թուրքիայի հարձակման վտանգի տակ: Միայն 

առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտվելուց հետո (1918թ. 

հոկտեմբեր Մուդրոսի զինադադար) թուրքական բանակը հեռացավ 

Հայաստանի տարածքից: Վերականգնվեց մինչև 1914թ. Հայաստանի սահ-

մանները. Բաթումի պայմանագիրը կորցրեց ուժը:  

Հայաստանի կառավարությունը փորձեց լուծել Հայկական հարցը Ան-

տանտի երկրների միջոցով, քանի որ դրանք համարվում էին Հայաստանի 

դաշնակից. սակայն  այդ փորձերը չհասան իրենց նպատակին: 

                             

                             Ա. Կիրակոսյան 

 

 

   1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոս նավահանգստում (Լեմնոս կղզի), 

Անտանտի և Թուրքիայի միջև կայացավ զինադադար (Մուդրոսի զինա-

դադարը 1918թ.): Անտանտի երկրները որոշեցին լուծարել Օսմանյան 

կայսրությունը՝ նրանից առանձնացնելով Հայաստանը, Սիրիան, Պաղես-  

տինը, Արաբիան և Մեսոպատամիան: 

Բայց Անտանտի երկրները գործնականապես ոչինչ չարեցին այդ որո-

շումը իրականացնելու ուղղությամբ, որը կընդառաջեր հայկական խնդրի 

արդարացի լուծմանը:  

  

                                                                                                        Ռ. Սահակյան                                          

 

 

1919-20թթ. Փարիզում տեղի ունեցավ միջազգային կոնֆերանս, որին 

մասնակցեցին Առաջին համաշխարհային պատերազմում (1914-1918թթ.) 

որպես հաղթող կողմ հանդիսացող՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-

ը, Իտալիան, Բելգիան, Ճապոնիան, Չինաստանը, Լեհաստանը, Բրազի-

լիան և այլ երկրներ մի կողմից, և  պարտված կողմ հանդիսացող՝ Գերմա-

նիան, Ավստրո-Հունգարիան, Թուրքիան և Բուլղարիան մյուս կողմից: 

Խորհրդային Ռուսաստանը հրավիրված չէր այդ կոնֆերանսին:  

Բոլոր հիմնական հարցերը քննարկվում և որոշում էր կայացվում Մեծ 

Բրիտանիայի (Լլոյդ Ջորջ), Ֆրանսիայի   (Ժ. Կլեմանսո) և ԱՄՆ-ի  (Վ. Վիլ-

սոն) պատվիրակությունների՝ «Երեքի խորհրդի» կողմից:  

Խորհրդաժողովը որոշեց ստեղծել Ազգերի Լիգա: Չնայած Հայաստանի 
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Հանրապետությունը հրավիրված չէր  այդ կոնֆերանսին, սակայն հայկա-

կան երկու պատվիրակություն Ա. Ահարոնյանի և Պողոս Նուբարի գլխա-

վորությամբ ժամանեցին Փարիզ և դիմեցին դաշնակից պետություններին՝ 

ընդունելու հայերի ազգային պահանջը: 1920 թ. հունվարի 19-ին Փարիզի 

կոնֆերանսը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը՝ միևնույն ժամանակ 

ցույց չտալով ոչ մի ռեալ օգնություն: Հետագայում Հայկական հարցը դար-

ձավ քննարկման առարկա Սան-Ռեմոյում և  իր տեղը  գտավ Սևրի պայ-

մանագրում: 

 

              Ռ. Սահակյան   

 

 1919-20թթ. տեղի ունեցավ երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջա-

դիմություն» կուսակցության ղեկավարների հանդեպ դատական պրո-

ցեսը: Նրանք մեղադրվեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի 

ժամանակ հայերի տեղահանության և ցեղասպանության մեջ: 1919թ. 

հուլիսի 5-ին կայացվեց դատավճիռ, որտեղ երիտթուրքերի ղեկավար-

ները՝ Թալեաթը, Քեմալը, Էնվերը, Նազիմը, Բեհաէդդին Շաքիրը և ու-

րիշներ, դատապարտվեցին մահվան: Հանցագործների մեծ մասը դատա-

պարտվեց   բանտարկության: Երիտթուրքերի պարագլուխների հանդեպ 

կայացած դատավճիռը ի կատար ածեցին հայ վրիժառուները:  

  

                   

                   Ա. Փափազյան 

         

 

   1920թ. ապրիլի 19-26-ը կայացավ Սան Ռեմոյի համաժողովը, որտեղ 

Անտանտի անդամ երկրների պատվիրակությունների ներկայացուցիչնե-

րը դիմեցին ԱՄՆ-ի պրեզիդենտ Վ. Վիլսոնին՝ Հայաստանի մանդատը ըն-

դունելու և Հայաստանի սահմանը որոշելու խնդրանքով: Այդ կոնֆերան-

սում ընդունված որոշումը չընդունվեց Թուրքիայի կողմից:  

Կոնֆերանսին մասնակցում էին Ա. Ահարոնյանը և Պ. Նուբարը:             

      

                                                                                                    

                                                                                                    Ռ.Սահակյան 

  

  

1920թ. օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Խոր. Ռուսաստանի (Բ. Լեգրան) և 

Հայաստանի Հանրապետության (Ա. Ջամալյան) միջև ստորագրվեց հա-

մաձայնագիր, որով Ռուսաստանը ճանաչեց Հայաստանի անկախութ-

յունը: Այդ համաձայնագիրը առաջացրեց դաշնակից պետությունների 
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(Անգլիա, Ֆրանսիա) անհանգստությունը. որոնց ներկայացուցիչները ժա-

մանեցին Անդրկովկաս և պահանջեցին Հայաստանի կառավարությունից 

պարզաբանել՝ չի՞ ներկայացնում արդյոք այդ համաձայնագիրը Հայաս-

տանի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն արևմտյան երկրնե-

րի հանդեպ: Հայաստանի կառավարությունը հավաստիացրեց նրանց, որ 

Հայաստանը չի փոխել իր հակաբոլշևիկյան դիրքորոշումը:  

Խոր. Ռուսաստանի դաշնակիցներ Թուրքիան և Ադրբեջանն էլ ավելի 

ուժեղացրին իրենց հակահայկական գործունեությունը: Մոսկվայում 

գտնվող թուրքական կառավարության արտաքին գործերի նախարար 

Բեքիր Սամին պահանջեց (և հասավ իր նպատակին), որ թուրքական 

բանակը գրավի Շահթախթին և Սարիղամիշը՝ Կարմիր բանակի հետ 

ուղղակի կապ ստեղծելու պատրվակով (1920թ. Մոսկվայի առաջին ռուս-

թուրքական խորհրդաժողով):  

Սեպտեմբերին թուրքական բանակը ներխուժեց Հայաստանի տարածքը: 

(Հայ-թուրքական պատերազմը 1920թ.):  

                    

                   Է. Զոհրաբյան 

 

 Սևրի պայմանագիր               

 
   1920թ. օգոստոսի 10-ին Սևրում (Փարիզի մոտ) պայմանագիր կնքվեց 

պարտված թուրքական սուլթանական կառավարության և հաղթող կողմ 

հանդիսացող՝ դաշնակից պետությունների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, 

Իտալիա, Ճապոնիա, Բելգիա, Հունաստան, Լեհաստան, Պորտուգալիա, 

Ռումինիա, Հայաստան, Չեխոսլովակիա, Սերբական թագավորություն, 

Խորվաթիա, Սլովենիա, Հիդջազներ) միջև: 

Հայաստանի հանրապետության անունից պայմանագիրն ստորագրեց Ա. 

Ահարոնյանը: Այդ պայմանագիրը հիմնված էր Սայքս-Պիկո համաձայնա-

գրի և Սան-Ռեմոյի 1920թ. խորհրդաժողովի վրա: Ըստ այդ պայմանագրի, 

Թուրքիան զրկվում էր Ֆրակիայից, Էգեյան ծովում գտնվող կղզիներից, 

Կիպրոսից, Եգիպտոսից և արաբական գաղութներից: Եգիպտոսը, Պաղես-

տինը, Սիրիան և Մեսոպատամիան (Իրաք) տրվեցին Ազգերի Լիգային, 

որն էլ իր հերթին նրանց մանդատը հանձնեց Մեծ Բրիտանիային և Ֆրան-

սիային: Հայաստանին վերաբերվող հարցը վերջացավ 88-93 հոդվածով, 

որի համաձայն, Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանին որպես «ազատ և 

անկախ» պետություն: Թուրքիան և Հայաստանը համաձայնվեցին են-

թարկվել ԱՄՆ-ի պրեզիդենտին, որը պետք է որոշեր և ներկայացներ Հա-

յաստանի և Թուրքիայի միջև ընկած սահմանը: Հայաստանի, Վրաստանի 
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և Ադրբեջանի սահմանները պետք է որոշվեր այդ անկախ պետություն-

ների միջև կայանալիք բանակցություններում: Կողմերի անհամաձայ-

նության դեպքում դաշնակից պետություններն առանձին հանձնաժողովի 

միջոցով պետք է որոշեին սահմանային հարցերը: Ըստ Սևրի պայմանա-

գրի, Հայաստանի ընդհանուր տարածքը (Արևմտ. Հայաստանը միավոր-

վում էր Արևել. Հայաստանի հետ) կազմում էր 150 հազար քառ. կմ.:  

Բայց, ցավոք սրտի, Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա: Քեմալական-

ները արեցին ամեն ինչ, որպեսզի չհաստատվի այդ փաստաթուղթը: 

Հաջորդ երկու տարվա ընթացքում նրանք, օգտվելով նոր միջազգային 

իրադրությունից, Խոր. Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև առկա  ջերմ հա-

րաբերություններից, հասան իրենց նպատակին, այսինքն՝ այդ պայմա-

նագրի հերքմանը: Դա գտավ իր արտացոլումը 1923թ. Լոզանի պայմա-

նագրում,  որտեղ դաշնակից պետությունները ճանաչեցին Քեմալ Աթա-

թուրքի Անկարայի կառավարությունը և նրա իրավունքը տիրելու արևել-

յան Ֆրակիային, Սմիռնային, Կիլիկիայի և Արևմտյան Հայաստանի ամ-

բողջ տարածքին: Առավել ևս, նրանք ճանաչեցին Թուրքիայի նոր սահմա-

նը, որն իր մեջ ընդգրկեց Արևելյան Հայաստանի նախկին շրջաններ՝ Կար-

սը, Արդահանը, Սուրմալուն: Դա եղավ Թուրքիայի լիիրավ հաղթանակը: 

Հայաստանի փոքր մասը կազմող Խորհրդային Հայաստանը շարունակեց 

գոյություն ունենալ՝ կտրված իր ժողովրդի մեծ մասից, որոնք ցրվեցին 

երկրագնդով մեկ: 

Սևրի պայմանագիրը շարունակում է մնալ հիշողություն Հայկական հար-

ցի արդարացի լուծման գործում: 

 

            Ռ. Հովհաննեսյան 

 

1920թ. ամռանը Խորհրդային Ռուսաստանը, միաժամանակ բանակ-

ցություններ վարելով Լ. Շանթի կողմից գլխավորած հայկական պատ-

վիրակության և Բեքիր Սամիի կողմից գլխավորած թուրքական պատվի-

րակության հետ (1920թ. Մոսկվայի առաջին ռուս-թուրքական խորհրդա-

ժողով), ջանում էր «խաղաղարար» քողի տակ տանել միջնորդի դեր, էա-

կան դարձնելու   համար իր ազդեցությունը տարածաշրջանում: Սակայն 

այդ «ջանքերը» ապարդյուն էին: Քեմալական թուրքական պատվիրա-

կությունը Հայաստանի վրա հարձակվելու թույլտվություն պահանջեց 

Խոր. Ռուսաստանից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իբր այդ  

գործընթացի հապաղումը թույլ կտա արևմտյան երկրներին ձեռք մեկնելու 

Հայաստանի դաշնակցական կառավարությանը,   որը արգելք կհանդիսա-

նա մեկ դրոշի տակ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միավորմա-

նը, թուլացնելով Թուրքիայում խորհրդային կարգեր հայցող  համաժողո-

վըրդական շարժումը:    
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Օգոստոսի երկրորդ կեսին բոլշևիկյան կառավարությունը տվեց իր 

համաձայնությունը, որ թուրքական բանակը գրավի Սարիղամիշը: 

Սեպտեմբերի 21-ին թուրքական մեծաքանակ բանակը՝ առանց պատե-

րազմ հայտարարելու, հարձակվեց Հայաստանի վրա: Սեպտեմբերի 28-ին 

Հայաստանի կառավարությունը օգնություն խնդրեց Անտանտի երկրնե-

րից, սակայն Հայաստանի՝ իբր թե դաշնակից պետությունները մնացին 

անտարբեր՝  միայնակ թողնելով Հայաստանը թուրք-բոլշևիկյան ոտն-

ձգության դեմ: Թուրքերը հոկտեմբերի 30-ին գրավեցին Կարսը: Նոյեմբերի 

3-ին Հայաստանի կառավարությունը որոշեց թուրքական կողմին առա-

ջարկել զինադադար: Նոյեմբերի 7-ին ընդունվեց այդ առաջարկությունը, և 

կանգնեցվեցին պատերազմական գործողությունները: Թուրքական կող-

մը, խախտելով այդ զինադադարի որոշ կետեր, նոյեմբերի 9-ին նոր պա-

հանջ ներկայացրեց  Հայաստանի կառավարությանը, որը համահավա-

սար էր կապիտուլյացիայի: Նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի կառավարութ-

յունը դիմեց  Խոր. Ռուսաստանին՝ միջնորդելու խնդրանքով: Նոյեմբերի 

15-ին Հայաստանի կառավարությունը համաձայնվեց Թուրքիայի կողմից 

ներկայացված պահանջի հետ և նոյեմբերի 16-ին իր ներկայացուցչին 

ուղարկեց Ալեքսանդրապոլ, որտեղ և ստորագրվեց Ալեքսանդրապոլի 

պայմանագիրը:  (Ալեքսանդրապոլի պայմ.1920թ.): 

1920թ. հոկտեմբերի 13-28-ը Խոր. Ռուսաստանի և Հայաստանի Հանրա-

պետության միջև (Լեգրանի և Հայաստանի կառավարության միջև) կայա-

ցավ խաղաղության պայմանագիր: Փոխզիջման այդ պայմանագիրը հերք-

վեց Բաքվում Ստալինի անմիջական մասնակցությամբ: 

 

  

  Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի (1920թ.) և Սևրի պայմանագրի (1920թ.) 

ստորագրող կողմերը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի որոշու-

մը հանձնեցին ԱՄՆ-ի պրեզիդենտ Վիլսոնի հայեցողությանը, որի որոշ-

մամբ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը պետք է սկսեր Իրանի 

սահմանի մոտ գտնվող Կոտուր քաղաքից, պետք է անցներ Վանի, Բիթ-

լիսի, Մուշի վիլայեթներով, Երզնկայով բարձրանար դեպի հյուսիս՝ մինչև 

Սև ծով: Վիլսոնի ծրագրի համաձայն, Հայաստանի տարածքը հասնում էր 

150 հազար քառ. կմ-ի: Սակայն այդ ծրագիրը չիրագործվեց, քանի որ 

Թուրքիան, հենվելով Խոր. Ռուսաստանի աջակցությանը, պայքարեց, որ-

պեսզի Սևրի պայմանագիրը համարվի անվավեր, հաշվի առնելով,  Ալեք-

սանդրապոլի 1920թ. պայմանագրի համաձայն, պարտված Հայաստանի 

հրաժարականը Սևրի պայմանագրից: 

 
                                                                                                    Է. Զոհրաբյան 
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 Հայաստանի Մանդատ 
 

   Դաշնակից երկրները որոշեցին, որ Հայաստանի մանդատը կարող է 

վերցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները: Սենատում հանրապետա-

կանների մեծամասնությունը դեմ էր այդ մանդատի ընդունմանը ԱՄՆ-ի 

կողմից: 1920թ. հունիսի 1-ին ԱՄՆ-ի Սենատը վերջնականապես հրա-

ժարվեց այդ մանդատը ընդունելուց, որն էլ հնարավորություն տվեց Թուր-

քիային հարձակվելու և գրավելու ոչ միայն Արևմտյան, այլ նաև Արևելյան 

Հայաստանի մի մասը: 

 

Ռ.Հովհաննեսյան (ԱՄՆ) 

    

    

 

    Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագիր 

 

     1920թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին Մոսկվայում կայացավ ռուս-թուր-

քական առաջին խորհրդաժողովը, որով Խոր. Ռուսաստանը համաձայն-

վեց, որ Բաթումը, Կարսը և Արդահանը անցնեն Թուրքիային, բայց, քանի 

որ այդ տարածքները Հայաստանի և Վրաստանի տարածքներն էին, այդ 

պայմանագիրը հետաձգվեց մինչև ռուս-թուրքական երկրորդ խորհրդա-

ժողովը, որտեղ էլ վերջնականապես որոշվեց և ստորագրվեց այդ պայմա-

նագիրը: 

1921թ. փետրվարի 26 -ից մարտի 16-ը   Մոսկվայում տեղի ունեցավ  երկ-

րորդ ռուս-թուրքական խորհրդաժողովը, որի համաձայն Թուրքիային ան-

ցավ Կարսը, Սարիղամիշը, իսկ Նախիջևանը՝ Ադրբեջանին: 

Խոր. Ռուսաստանը Անդրկովկասյան հանրապետությունների համար 

պատրաստեց ապագա Կարսի պայմանագիրը (1921թ.), որտեղ Արևելյան 

Հայաստանը կիսվեց երկու մասի: 

 

                   Է. Զոհրաբյան 
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 Կարսի պայմանագիր 
 

   1921թ. մարտի 16-ին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի համա-

ձայն, Խոր. Ռուսաստանի ճնշման տակ Խոր. Հայաստանը ստիպված 

եղավ ստորագրել Կարսի պայմանագիրը (1921թ.)՝ դրանով իսկ Կարսը 

ճանաչելով որպես թուրքական տարածք: 

         

             Է. Զոհրաբյան: 

 

Լոնդոնի խորհրդաժողով   

 

Լոնդոնի խորհրդաժողովը  1921թ.  փետրվարի 21 - մարտի 14-ը:  Ֆրան-

սիայի և Իտալիայի կողմից առաջ քաշվեց Սևրի պայմանագրի վերանա-

յումը:  Հայկական կողմը ներկայացնում էր պատվիրակության ղեկավար 

Ա. Ահարոնյանը (դաշնակցականները տապալել էին խորհրդային կար-

գերը Հայաստանում), և Պողոս Նուբարը՝ արևմտահայերի կողմից: 

Թուրքական պատվիրակության կողմից ներկա էին Ռեշիդ փաշան՝ 

Կոստանդնուպոլսի կառավարության, և Բեքիր Սամի բեյը՝ Անկարայի 

կառավարության կողմից: 

Այդ խորհրդաժողովի ճակատագիրը նախորոք որոշված էր, քանի որ 

1921թ. մարտի 9-ին Թուրքիան գաղտնի պայմանագիր էր կնքել Անգլիայի 

և Ֆրանսիայի հետ, որտեղ որոշվեց Սևրի պայմանագրում տեղ գտած 

«անկախ Հայաստան» տերմինը վերափոխել «հայկական օջախի» ստեղծ-

ման գաղափարով, որն էլ քիչ անց հերքվեց Լոզանի խորհրդաժողովում 

1922-23թթ.: 

 

                      Ջ. Թորոսյան  

 
  ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը հայերի  նկատմաբ առաջացել է 1894-96թթ.: 

ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի հարաբերություններն սկսվել են ամրապնդվել 

1830թ. ամերիկա-թուրքական բարեկամության և առևտրի համաձայնա-

գրի հիման վրա: ԱՄՆ-ի միսիոներները աշխատում էին Կոստանդնու-

պոլսի հայերի շրջակայքում: 1846թ. Թուրքիայում ԱՄՆ-ի կողմից կառուց-

վեց առաջին ավետարանական եկեղեցին: 

 

Ռ. Հովհաննեսյան (ԱՄՆ) 
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Ֆրանսիային, որը տնտեսապես կապված էր Թուրքիայի հետ, բաժին էր 

հասնում Օսմանյան կայսրության պարտքի 62%-ը: Հայկական հարցի 

ծագման ժամանակից, առանձնապես՝ 1877-78թթ. մինչև Լոզանի խորհըր-

դաժողովը (1923թ.) Ֆրանսիան շարունակում էր ամեն կերպ աջակցել 

Թուրքիային: Եվ թեկուզ Ֆրանսիան և Թուրքիան առաջին համաշխարհա-

յին պատերազմում հանդես էին գալիս տարբեր ճամբարներում, Ֆրան-

սիան փաստորեն չի կռվել Թուրքիայի դեմ, և եթե նա մասնակցել է Օս-

մանյան կայսրության տարածքի բաժանմանը հաղթող պետությունների 

միջև, ապա այն պատճառով, որ այդ կայսրության տրոհումը դարձել էր 

անխուսափելի, և Ֆրանսիան, որպես հզոր գաղութատիրական բռնապե-

տություն, չէր կարող չպահանջել իր բաժինը (Սայքս-Պիկո համաձայնա-

գիր 1916թ.): Դրա ապացույցն է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո  հայկական Կիլիկիան, 

որը գտնվում էր Ֆրանսիայի ենթակայության տակ, 1919թ. դեկտեմբերին 

Ֆրանսիայի և քեմալականների միջև կայացած գաղտնի պայմանագրով 

անցավ Թուրքիային: 1920թ. մայիսի 28-ին Ֆրանսիան հեռացավ  Կիլի-

կիայից՝ անզեն հայ բնակչությանը մեն-մենակ թողնելով թուրքական ար-

նախում մեքենայի դեմ:  Ֆրանսիան ամեն կերպ ջանում էր Թուրքիային 

ձգել իր կողմը, դարձնելով նրան Մեծ Բրիտանիային և Խոր. Ռուսաստա-

նին հակակշիռ ուժ, որն էլ վատ անդրադարձավ Հայկական հարցի վրա: 

1920թ. հայերը, իրենց հույսերը կապելով Սևրի պայմանագրի հետ, որով 

Թուրքիան Հայաստանին ճանաչել էր անկախ պետություն, դարձան 

Ֆրանսիական դիվանագիտության զոհը, երբ Ֆրանսիան պահանջեց այդ 

պայմանագրի փոփոխությունը, որն էլ հասավ իր նպատակին Լոնդոնի 

1921թ., այնուհետև՝ Լոզանի խորհրդաժողովներում 1922-23թթ.: 1921թ. 

մարտի 9-ին Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև ստորագրվեց տնտեսական և 

ռազմական փոխօգնության համաձայնագիր, որը թողնում էր Կիլիկիայի 

հայերին բախտի քմահաճույքին: Կիլիկիայի հայերը մի նոր մասսայական 

կոտորածից (մի նոր Ադանայից) փրկվելու համար բռնեցին գաղթի ճամ-

փան և ցրվեցին երկրագնդով մեկ: Քիչ անց Կիլիկիան դատարկվեց հայե-

րից և Ֆրանսիաի  վարչապետը   հայտնեց, որ Կիլիկիայում հնարավոր չէ 

գտնել մի անկյուն հայերի համար: 

 

              Ռ. Սահակյան   
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    Հունաստանը և Հայկական հարցը 

 

    Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո (Մուդրոսի զինադա-

դար 1918թ.)՝ 1919-1922թթ., Անտանտի հրահրումով, Հունաստանը պա-

տերազմ սկսեց Թուրքիայի դեմ, որտեղ սկիզբ էր առել քեմալական ազ-

գայնամոլների շարժումը, որը վտանգ էր ներկայացնում Անտանտի եր-

կըրների շահերին: Քեմալականները ուղիներ էին որոնում թույլ չտալու, 

որ Անտանտի երկրները ծվատեն Թուրքիան: Անգլիան և Ֆրանսիան, զավ-

թելով Օսմանյան կայսրության որոշ տարածքներ, պատրաստվեցին իրա-

կանացնել իրար միջև այդ տարածքների բաժանումը, որը կարող էր վե-

րականգնել մի շարք ազգերի՝ հայերի, հույների, արաբների պետակա-

նությունը: Անտանտի երկրները հույներին խոստացել էին վերադարձնել 

արևելյան Ֆրակիան (Ստամբուլից բացի), փոքր Ասիայի արևմտյան 

շրջանները:  

1919թ. մայիսին հունական բանակը գրավեց Իզմիր (Սմիռնա) քաղաքը: 

Թուրքիայի մասնատմանը ամբողջ թափով ընդդիմություն կազմեցին 

Թուրքիայի ազգայնամոլները՝ Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ: 

1919թ. Քեմալականները համագումար կազմակերպեցին Էրզրումում 

(Կարին) և Սեբաստիայում (Սիվաս), կազմավորեցին ժամանակավոր կա-

ռավարություն, որի նստատեղը ընտրեցին Անկարան, և ծայրահեղության 

աստիճանի սրվեցին հայերի, հույների և արաբների հանդեպ, որոնք 

ձգտում էին անկախության: 1920թ. քեմալականները օգնության խնդրան-

քով դիմեցին Խոր. Ռուսաստանին, որն էլ հունիսին ճանաչեց Անկարայի 

կառավարությունը: Քեմալական ազգայնամոլների շարժումը ճնշելու 

համար Անտանտի երկրները փորձեցին նրանց դեմ հանել Փոքր Ասիա-

յում գտնվող Հունաստանի զինված ուժերը: 1920թ. հունիսին հունական 

բանակը անցավ հարձակման և գրավեց Բալըքեսիրը  և Բուրսուն Փոքր 

Ասիայում, իսկ արևելյան Ֆրակիայում՝ Ադրիանապոլը: Այդ իրավիճա-

կում Թուրքիան 1920թ. օգոստոսի 20-ին ստորագրեց Սևրի խաղաղ պայ-

մանագիրը: Անկարայի կառավարությունը չճանաչեց Սևրի պայմանա-

գիրը:  

Օգտվելով Թուրքիայի ծվատման հարցում Անտանտի պետությունների 

միջև ծագած հակասություններից՝ քեմալականները գնեցին զենք Ֆրան-

սիայից և Իտալիայից, նաև ստացան օգնություն Խոր. Ռուսաստանից (10 

միլիոն ռուբլի ոսկով, զենք և զինամթերք) և կազմակերպեցին ակտիվ 

ռազմական գործողություններ, արևմուտքում՝ հույների,  իսկ արևելքում՝ 

ընդդեմ Հայաստանի: Ռուս-թուրքական Մոսկվայի պայմանագիրը 1921թ. 

ամրապնդեց Թուրքիայի միջազգային դիրքերը: Արևելքում Հայաստանի 

հանդեպ ձեռք բերած հաղթանակից հետո, Թուրքիան իր բանակը տեղա-
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փոխեց արևմտյան ճակատ՝ ընդդեմ հույների: Չնայած 1921թ. հունվար և 

մարտ ամիսներին Ինենյուի մոտ կրված պարտության, քիչ անց հունական 

բանակը շարժվեց դեպի Անատոլիայի խորքերը և հասավ Անկարայի 

մոտերքը: Օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին Սաքարիա գետի մոտ հու-

նական բանակը պարտություն կրեց և սկսվեց հույների նահանջը: Այդ 

իրադեպը արագացրեց Անտանտի երկրների հակաթուրքական կոա-

լիցիայի քայքայման գործընթացը: 1921թ. հոկտեմբերի 20-ին Ֆրանսիան 

Թուրքիայի հետ կնքեց   համաձայնագիր, որով Ֆրանսիան հրաժարվեց 

Թուրքիայի դեմ պատերազմելուց և հանեց իր զորքերը Կիլիկիայից՝ պատ-

ճառ հանդիսանալով թուրքական բանակի կողմից Կիլիկիայի հայերի մի 

նոր կոտորածի: 1922թ. օգոստոսին, վերակազմավորելով իր ուժերը, թուր-

քերը անցան հարձակման և Դումլուփընարի մոտ հույների հանդեպ տա-

րան նոր հաղթանակ: Այնուհետև նրանք մտան Իզմիր (Զմյուռնիա) և կազ-

մակերպեցին հայ և հույն խաղաղ բնակչության կոտորած՝ խորտակելով 

ծովում փախստականներով լցված նավերը: 

1922թ. հունական բանակը հեռացավ Փոքր Ասիայից: Այդ պատերազմը 

ավարտվեց 1922թ. Մուդանայի զինադադարով և Լոզանի խաղաղ պայմա-

նագրով՝ 1923թ.: 

 

                  Ի. Խասիոտիս  

  

 Ազգերի Լիգա  

 

   Ազգերի Լիգան միջազգային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 

1919թ. Փարիզի խորհրդաժողովի որոշմամբ՝ հանուն ժողովուրդների միջև 

խաղաղության: Այդ կազմակերպության ղեկավար մարմինը գործում էր 

Ժնևում: Կազմակերպության մեջ հիմնական դերը պատկանում էր Մեծ 

Բրիտանիային և Ֆրանսիային: 

ԱՄՆ-ն  այդ լիգայի անդամ չէր: Խոր. Ռուսաստանը ևս անդամ չէր այդ 

կազմակերպությանը, նա անդամակցվել է 1934թ.: Այդ կազմակերպութ-

յունը գոյություն է ունեցել միչև 1939թ.: Փորձելով անդամակցվել այդ կազ-

մակերպությանը՝ հայերը ձգտում էին ի կատար ածելու Սևրի պայմա-

նագիրը: Սակայն Անգլիան և Ֆրանսիան ոչ միայն թույլ չտվեցին, որ հա-

յերը անդամագրվեն այդ կազմակերպությանը, այլև ամեն ինչ արեցին, որ-

պեսզի ԱՄՆ-ը հրաժարվի Հայաստանի մանդատը ընդունելուց:   

            

              Կ.Խուդավերդյան 
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 Լոզանի խորհրդաժողով 

 

   Լոզանի խորհրդաժողովը 1922-23թթ.  որոշեց Թուրքիայի սահմանները, 

հերքվեց «հայկական օջախի ստեղծման» գաղափարը: 

Լոզանի խորհրդաժողովը փաստորեն փոխարինեց Սևրի պայմանագրին, 

և հայերը կորցրին Արևմտյան Հայաստանը: 

                                                                        

                 Զ. Թորոսյան 

 

 

-Ի՞նչ կարող եք ասել քրիստոնեության` հայոց պետա-

կանության գործում նրա դերի վերաբերյալ: 

Ինչպիսի՞ ազդեցություն է ունեցել եկեղեցին հայ ազգային 

մշակույթի, արվեստի, գրի ու գրականության զարգացման 

բնագավառում: 

 

-Ահա թե ինչ է գրում հայոց պատմությունն այդ առթիվ.  

Քրիստոնեությունը Հայաստան է ներթափանցել I դարում և 

պետականորեն ընդունվել 301թ. հայոց Տրդատ III թա- 

գավորի օրոք: Թագավորական իշխանությունը պայքար 

սկսեց հեթանոսության դեմ, հարվածներ տեղաց նրա 

կենտրոնների՝ երկրով մեկ տարածված մեհյանների վրա, 

ձգտեց հեթանոսությունը արմատախիլ անել ժողովրդի 

միջից: Մեհյանները դիմադրեցին արքունի զորքերին իրենց 

ունեցած զինված ուժերով, և պայքարը վերաճեց զինված 

պատերազմի, որի ընթացքում մեկը մյուսի ետեվից հիմնա-

հատակ կործանվեցին Արամազդի, Անահիտի, Վահագնի, 

Տիրի, Միհրի, և մյուս աստվածների մեհյանները, քրմերը 

բնաջնջվեցին, տաճարային հողերը բռնագրավվեցին, տա-

ճարների տեղը կառուցվեցին եկեղեցիներ և վանքեր: Հա-

յաստանի եկեղեցու գլուխ կանգնեց Գրիգոր Լուսավորիչը, 

որն, ըստ ավանդության, Տրդատի հորը՝ Խոսրովին սպա-

նող Անակի որդին է եղել, որը Տրդատի օրոք հալածանքի է 
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արժանացել, չարչարվել, բանտ նետվել և այլն: Գրիգորը 

ձեռնադրվեց Կեսարիայում և, գալով Հայաստան, կազմա-

կերպեց  եկեղեցական ողջ նվիրապետությունը: 

Հայկական պետությունը դադարեց գոյություն ունենալուց 

428թ.՝ հայոց Վռամշապուհ թագավորի որդի Արտաշեսի 

թագավորության օրոք, հայոց թագավորի և նախարարնե-

րի միջև առաջացած հակասության հետևանքով: Եկեղեցին 

այդ պատասխանատու պահին զգում էր, որ կենտրոնական 

իշխանության հետ իր ունեցած հակասությունները պա-

կաս կարևոր են, քան ընդհանուր շահերը, և կաթողիկոս 

Սահակ Պարթևը հանդես եկավ Արտաշեսի հետ ձեռք ձեռ-

քի՝ որպես պետության պահպանման ջատագով: Նա 

ջանում էր հաշտության եզրեր գտնել թագավորի և նա-

խարարների միջև, բայց ապարդյուն: Վերջիններս արդեն, 

ինչպես հայտնում է Ղազար Փարպեցին, ընդունել էին որո-

շում՝ չենթարկվել հայոց թագավորին: Արտաշեսը գահա-

զուրկ արվեց, միաժամանակ կաթողիկոսությունից զրկվեց 

նաև Սահակ Պարթևը: Հայաստանը վերածվեց պարսկա-

կան նահանգի՝ մարզպանության, և մարզպան կարգվեց 

պարսիկ մեծատոհմիկ Վեհմիհրշապուհը: 

Այսպիսով 428թ. կործանվեց Արշակունիների հայոց թա-

գավորությունը: 

Նրա վերացումը արտաքին քաղաքական ու ռազմական 

ճնշման (Հայաստանը բաժանված էր Բյուզանդիայի և 

Պարսկաստանի միջև) և ներքին պառակտման հետևանք 

էր: Կորցնելով իր պետականությունը՝ Հայաստանը կորց-

րեց և մեկը այն միջոցներից ու զենքերից, որով նա պաշտ-

պանվում էր արտաքին թշնամուց: Սակայն հայ ժողովուր-

դը հենց այդ օրհասական պահին միանգամայն մի այլ 

բնույթի զենք ու միջոց գտավ՝ դարերի մեջ իր գոյությունն ու 

ինքնուրույնությունը ապահովելու համար:  

Ստեղծվեց հայկական գիրը:  
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Ինչպես մենք տեսանք, եկեղեցին դեմ էր հայոց թագա-

վորության հարստության, նրա պետականության կոր-

ծանմանը, և չնայած այն տեղի ունեցավ, եկեղեցին իր հոտը 

տարավ այն ուղով, որը տանում էր դեպի մշակութային 

հզոր վերելք, և մեր ժողովուրդը՝ կտրված իր պետակա-

նությունից, քաղաքական ազդեցության տարածման փո-

խարեն ձեռք բերեց քաղաքակրթող ազդեցության լայն ո-

լորտ: 

Եկեղեցուն կից բացվեցին դպրոցներ, որտեղ դասավանդ-

վում էին գրականություն, պատմագրություն, փիլիսոփա-

յություն, բնական գիտություններ, թարգմանական գրակա-

նություն, ճարտարապետություն և այլն: Եկեղեցին ամբողջ 

թափով դուրս ելավ ընդդեմ օտար նվաճողների ձուլողա-

կան քաղաքականության, Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի 

կողմից սպառնացող ասիմիլյատորական ծրագրի՝ ապա-

հովելով հայության ազգային գոյությունը: 

Եկեղեցու նախաձեռնությամբ բացված այդ դպրոցները՝ 

―Վարդապետարանները‖, V-VIIIդդ. տվել են այնպիսի դեմ-

քեր, ինչպիսիք են Կորյունը, Ագաթանգեղոսը, Փավստոս 

Բյուզանդը, Եղիշեն, Ղազար Փարպետցին, Մովսես Խորե-

նացին և այլն (Պատմագրություն), Եզնիկ Կողբացին, Դա-

վիթ Անհաղթը, Ստեփանոս Սյունեցին, Մայրավանեցին, 

Վորոտնեցին, Տաթևացին և այլն (Փիլիսոփայություն), Անա-

նիա Շիրակացին (Բնական գիտություններ), Մեսրոպ 

Մաշտոց, Սահակ Պարթև (Երաժշտություն. նրանք գրում 

էին ―շարականներ‖ ու «կցուրդներ», որոնք երգվում էին 

եկեղեցական արարողությունների և հանդիսությունների 

ժամանակ), Կոմիտաս կաթողիկոս (Գուսանական երգեր, 

թատրոն): 

Եկեղեցու շնորհիվ, բացվեցին բարձր կարգի դպրոցներ, 

որոնք կոչվում էին «համալսարաններ»: Այնտեղ, բացի 

աստվածաբանական առարկաներից, դասավանդվում էին 
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նաև մաթեմատիկա, տոմարագիտություն, երկրաչափութ-

յուն, պատմություն, աշխարհագրություն, քերականութ-

յուն, նկարչություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ, 

փիլիսոփայություն, ճարտասանություն և այլն: Հայկական 

բարձր դպրոցներից մեծ համբավ ունեին առանձնապես 

Անիի (XI-XIIIդդ.), Սսի (XII-XIIIդդ.), Գլաձորի (XIII-XIVդդ.), 

Տաթևի (XIV-XVդդ.) համալսարանները: Դրանց դասախոս 

ուսուցիչների թվում էին Հովհաննես Սարկավագը, Վանա-

կան Վարդապետը, գիտնական Կոզեռնը, Գրիգոր Մագիս-

տրոսը, Եսայի Նշեցին, Հովհաննես Որոտնեցին, Գրիգոր 

Տաթևացին և ուրիշներ՝ հայկական միջնադարյան գիտութ-

յան, գրականության ու արվեստի նշանավոր ներկայացու-

ցիչներ:  

Իրավագիտության մեջ պետականության բացակայության 

պայմաններում հայերը օգտագործում էին Մխիթար Գոշի 

օրենսգիրք «Դատաստանագիրքը»: IX-XIIIդդ. այդ բարձր 

կարգի դպրոցները տվեցին այնպիսի պատմագիրներ, 

ինչպիսիք են՝ Հովհաննես Դրասխանակերտցին, Թովմա 

Արծրունին, Ստեփանոս Տարոնեցին, Արիստակես Լաստի-

վերցին, Մատթևոս Ուռհայեցին, Սմբատ Գունդստաբլը, 

Կիրակոս Գանձակեցին, Ստեփանոս Օրբելյանը և ուրիշ-

ներ: Բժշկության բնագավառում՝ Մխիթար Հերացին, բնա-

կան գիտություններում՝ Հովհաննես Սարկավագը: 

Ստեղծվեց ժողովրդական բանահյուսություն, հայ ժողո-

վըրդական ստեղծագործության թագն ու պսակը՝ «Սա-

սունցի Դավիթը»: 

Գրականության բնագավառում՝ X-XVդդ. Գրիգոր Նարե-

կացին, Ներսես Շնորհալին, Կոստանդին Երզնկացին, 

Ֆրիկը, Հովհաննես Թլկուրանցին: Առակագրության բնա-

գավառում՝ Մխիթար Գոշը, Վարդան Այգեկցին: Մանրա-

նկարչության՝ Թորոս Ռոսլինը, Սարգիս Պիծակը: Տպա-

գրության բնագավառում՝ Վենետիկում լույս տեսավ առա-
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ջին տպած գիրքն, որը ուներ «Ուրբաթագիրք» վերնագիրը: 

Հայ եկեղեցու շնորհիվ, 1717թ. Վենետիկում հիմնվեց Մխի-

թարյան միաբանությունը: XIV-XIXդդ. գործում էին այնպի-

սի դեմքեր, ինչպիսիք էին պատմագիրներ՝ Թովմա Մեծո-

փեցին, Առաքել Դավրիժեցին, Գրիգոր Դարանաղցին, Սի-

մեոն Լեհացին, Զաքարիա Քանաքեռցին, Երեմիա Քյո-

մուրճյանը, Եսայի Հասան-Ջալալյանը, Խաչատուր Ջուղա-

յեցին, Աբրահամ Երևանցին, Թովմաս Խոջամալյանը, Մի-

քայել Չամչյանը և ուրիշներ, բժշկության բնագավառում՝ 

Ամիրդովլաթ Ամասիացին և Գրիգորիսը, գրականության 

բնագավառում՝ Մկրտիչ Նաղաշը, Գրիգորիս Աղթամար-

ցին, Նահապետ Քուչակը, Նաղաշ Հովնաթանը, Սայաթ-

Նովան (Հարություն Սայադյանը) և ուրիշներ, որմնանկար-

չության բնագավառում՝ Հակոբջանը, Մինաս Ծաղկատա-

րը, Բոգդան Սալթանովը: Հնդկական Մադրաս և Կալկաթա 

քաղաքներում ի հայտ եկան քրիստոնեական հավատքով 

զորացած այնպիսի լուսավորիչներ, ինչպիսիք էին Հովսեփ 

Էմինը, Մովսես Բաղրամյանը, Շահամիր Շահամիրյանը և 

ուրիշներ: Բոլոր հայկական դպրոցները ստեղծվում էին 

եկեղեցու կողմից, կամ նրա անմիջական մասնակցութ-

յամբ, հովանավորությամբ, երաշխավորությամբ: 

Հայաստանը XIXդ. տվել է այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք են՝ 

գրականության բնագավառում՝ Խաչատուր Աբովյանը, Մի-

քայել Նալբանդյանը, Ղևոնդ Ալիշանը, Սմբատ Շահազիզը, 

Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը, Պետրոս Դուրյանը, Ռաֆայել 

Պատկանյանը, Րաֆֆին, Պերճ Պռոշյանը, Գաբրիել Սուն-

դուկյանը, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն և ուրիշներ: Երգի-

ծաբանության բնագավառում՝ Հակոբ Պարոնյանը, առա-

կագրության և բանաստեղծության բնագավառում՝ Հակոբ 

Պարոնյանը, Ղազարոս Աղայանը, Հովհաննես Հովհաննիս-

յանը, Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը և 

ուրիշներ: 1794-1796թթ. Մադրասում լույս տեսավ հայկա-
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կան առաջին պարբերականը՝ «Ազդարարը»՝ Հարություն 

Շմավոնյանի գլխավորությամբ: XIXդ. առաջին կեսում եկե-

ղեցու ջանքերով հրապարակվեցին մոտ 30 պարբերական-

ներ, որոնք լույս էին տեսնում Պոլսում, Վենետիկում, Թիֆ-

լիսում և այլն: XIXդ. երկրորդ կեսին Գրիգոր Արծրունու և 

Մկրտիչ Խրիմյանի գլխավորությամբ լույս էին տեսնում մի 

շարք պարբերականներ: XIXդ. ստեղծվեցին մի շարք նշա-

նավոր դպրոցներ՝ Լազարյան ճեմարանը՝ Մոսկվայում 

(1815թ.), Ներսիսյան դպրոցը՝ Թիֆլիսում (1824թ.), Երևանի 

գավառական դպրոցը՝ (1832թ.), Երևանի թեմական դպրո-

ցը՝ (1837թ.), Մուրադյան դպրոցը՝ իտալական Պադուա 

քաղաքում (1834թ.), Ռաֆայելյան վարժարանը՝ Վենետի-

կում (1836թ.), Սկյուտարի ճեմարանը՝ Պոլսում (1838թ.),  

Գևորգյան ճեմարանը՝ Էջմիածնում (1874թ.), օրիորդաց 

դպրոցներ՝ Թիֆլիսում, Երևանում, Ալեքսանդրապոլում 

(1860-1870թթ.): Եվ այդքանը եկեղեցու կողմից կազմա-

կերպվում էր այն ժամանակ, երբ ցարական կառավարութ-

յունը մի կողմից, Օսմանյան կայսրությունը մյուս կողմից ոչ 

միայն արգելք էին հանդիսանում հայ մշակույթի զարգաց-

մանը, այլև փակում էին մի շարք հայկական դպրոցներ 

(1885թ.): XXդ. սկզբին ցարական իշխանությունները բռնա-

գրավեցին հայ եկեղեցու գույքը և ավատական հողերը 

(1903թ.)՝ դրանով իսկ փորձելով վերացնել հայերի ինքնա-

վարության արմատները:  

                                                    Հայ ժողովրդի պատմություն 1972թ. 

 

Եվ ահա՝ 1917թ. Ռուսաստանում տեղի ունեցավ Հոկտեմ- 

բերյան հեղափոխությունը, հայերը զրկվեցին իրենց տա-

րածքի մեծ մասից, դպրոցը անջատվեց եկեղեցուց և 

Օսմանյան կայսրությունում կատարված հայկական ցե- 

ղասպանությանը փոխարինեց խորհրդային դարձած Հա- 

յաստանում իր զոհը փնտրող սպիտակ ցեղասպանութ- 
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յունը, որի հիմնական նպատակն էր, ինտերնացիոնալի 

դրոշի տակ, տարբեր տեսակի ցենզուրների, ռուսական 

դպրոցների տարածման՝ ռուսականացման, ռեպրեսիայի 

ճանապարհով ոչնչացնել այն ամենը, ինչ կապված էր 

ազգային ակունքների հետ: Բայց վերացավ այդ բռնապե- 

տությունը, քանզի օրհնություն չէր ստացել Ամենակարո-

ղից, և պարզվեց, որ հայերը ոչ միայն չեն մոռացել իրենց 

անցյալը, այլև փնտրում, հայտնաբերում, վերականգնում 

են իրենց պատմական, հոգևոր, մշակութային գանձերը: 

-Արդյունքում... 

-Արդյունքում՝ 
 

1. Թուրքիային պետք էր Հայաստան առանց հայերի. 

   2. Ռուսաստանին պետք էր Հայաստան առանց հայերի. 

   3. Գերմանիային պետք էր հաղթանակ, հետևաբար՝ իր 

դաշնակից Թուրքիային պետք էր Հայաստան առանց 

   հայերի. 

4.Անգլիային և Ֆրանսիային հարկավոր էին հայեր՝ հար- 

մար պահերին իրենց շահերին զոհաբերելու համար,       

ինչպես օրինակ՝ Անգլիայի և Ֆրանսիայի կողմից Կիլի- 

կիայի հանձնումը Թուրքիային. 

    5.Խոր.Ռուսաստանին պետք էին ինչ-որ   չափով    արև-    

       մըտահայեր՝ պատերազմից հետո Թուրքիայում ի հայտ     

       եկած քեմալականներին զոհաբերելու, նրանց խորհըր-   

       դային դրոշի տակ առնելու համար: 

  

Դատարկվեց Արևմտ. Հայաստանը, բայց կենդանի է Հայ-

կական հարցը, խնդիր, որը համարվում է չլուծված, որը 

ձեռնտու է ԱՄՆ-ին՝ Թուրքիային իրենից կախվածության 

մեջ պահելու  համար՝ ընդդեմ Ռուսաստանի,  արաբական 
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աշխարհի և այլն:  

  

-Իսկ ու՞մ են պետք հայերը:                                                                  

  

-Եվ իրոք, ու՞մ են պետք հայերը: 
 

Հայերը պետք են մարդկությանը:  

Քաղաքակիրթ աշխարհի առողջ մտքերը գտնում են, որ,  

որպես հին ազգ, հայը տաղանդավոր է, աշխատասեր, 

ստեղծագործ, անսահման համբերատար և տոկուն, մաք-

րասիրտ, հստակ, համարձակ, իր ազգային ավանդություն- 

ներին սիրահար, գործունյա, ծայրահեղ անհատականութ-

յամբ օժտված, միայն իրեն յուրահատուկ՝ հայի մեջ մի 

երկրորդ հայի մտածելակերպի և ամենադժվար պայման-

ներում գոյությունը պահպանելու իմունիտետի տեր, որը, 

թեև միշտ եղել է ավելի հզոր ուժերի գերիշխանության 

տակ, սակայն կարողացել է պաշտպանել և  ի վերջո իրա-

կանացնել իր երկրի անկախությունը՝բարձր դիրքերի վրա 

պահելով իր անկոտրում կամքը: Քաղաքակրթության օր-

րանից դուրս ելած հայը, որը համարվում է հնդեվրոպա-

ցիների նախահայրը, որը համարվում է երկաթե դարի 

հիմնադիրը, որը դեռ հին դարերում իր հայրենիքը դարձրել 

էր աստղաբաշխության կենտրոն, որն ստեղծել է տիեզերքի 

առաջին քարտեզը, որն առաջին գորգագործը ու գինեգործն 

էր, որն ունեցել է առաջին տառերի աղյուսակը (հետագա-

յում այն ավելի  հարստացրեց Մեսրոպ Մաշտոցը), որը 

Մ.Թ. I դ. առաջիններից էր, որ ընդունեց քրիստոնեական 

հավատքը, օտար բռնակալների դեմ մղվող անհավասար 

պայքարում հաճախ ստիպված էր լինում թողնել հայրե-

նիքը՝ իր մասնակցությունը բերելով այս կամ այն երկրների 

բարգավաճմանը: Հայրենիքից կտրված հայի մեջ երկար չի 

կարող փակված մնալ տաղանդը, այն ի հայտ է գալիս 
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Էֆիոպիայում և կրում դիվանագետի պաշտոն, այն հայտն-

վում է Վենետիկում և կառուցում ս. Թեոդորո և ս. Ջեմինի-

անո եկեղեցիները, այն Իրանի Նոր Ջուղա քաղաքում 

XVIIդ. 30-ական թվականներին իրագործում  է առաջին 

տպագրական հրատարակությունը, XVI-XVIIIդդ. դառնում 

է Կալկաթայի առևտրական և արևելքը արևմուտքին 

կապող խաչմերուկում գտնվող Հայաստանը դարձնում 

առևտրի կենտրոն, XIXդ. 70-ական թթ. Հնդկաստանում ծա-

վալում է քարածխի արտադրությունը, կառուցում է եկե-

ղեցի՝ Կալկաթայում (ս.Նազարեթ 1701թ.), Սինգապուրում 

(1835թ.), Լվովում, Ուկրաինայի տարբեր վայրերում: Հայը 

ապրել և գործել է Ասորեստանում, Բաբելոնում, Աքեմեն-

յան պետությունում, հռոմեական և Օտոմանյան կայսրութ-

յուններում՝ զարգացնելով նրանց տնտեսությունը, զբաղեց-

նելով այդ երկրներում բարձր պաշտոններ: Հայը՝ Բյուզան-

դական կայսր, հայը՝ ճարտարապետ, հայը՝ զինհրամանա-

տար, հայը՝ առևտրական, հայը՝ դիվանագետ: Այո, այո, 

համարյա ամբողջ XIXդ. ընթացքում վարել է Եգիպտոսի 

դիվանագիտությունը, եղել է նրա նախարարների խորհրդի 

նախագահ՝ ի դեմս Բադր էլ Գամալի, Նուբար փաշայի 

(Նուբարյան), ներքին և արտաքին գործերի նախարար Պ. 

Յուսուֆյանի, արտաքին գործերի և առևտրի նախարար 

Արթին բեյի: Նա դառնում էր Բյուզանդական կայսր և կրում 

հետևյալ անունները՝  

 

Ֆ. Հերակլեիս (610-641) - բյուզանդական կայսր. 

Լեվ III (Լևոն) (675-741) - բյուզանդական կայսր (717թ.). 

   Վասիլի I Արշակունի (836-886) - բյուզանդ. կայսր. 

Լեվ VI Իմաստուն        - բյուզանդական կայսր (886 թ.). 

Կոնստանտին VII (905-959) - բյուզանդ. կայսր (913թ.). 

Վասիլի II (958-1025) - բյուզանդական կայսր (976 թ.). 

Ներսես (478-568) - բյուզանդ.զորահրամանատար, 
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Իտալիայի Կառավարիչ (555-567թթ.). 

Իսահակ Արմյանին (VIIդ.) - Իտալիայի կառ.(625-643). 

Ալեսիո Մուսելե (Մուշեղ) (IXդ.) - Սիցիլիայի կառ. 

 

  

Ասում եք՝ ու՞մ է պետք հայը, խնդրեմ, օրինակ, բուլղա-  

                                                                              րացուն՝ 

Սամուիլ (972-1014) - Բուլղարիայի ցար. 

Ռադամիր (Գաբրիել) (IXդ.) - Բուլղարիայի ցար. 

 

    Նա կարող է լինել Ավստրիայի խորհրդարանի    

    նախագահ (1897թ.), ինչպես, օրինակ՝  

   Աբրահամովիչ (Աբրահամյան) (1843-1915). 

կարող է լինել Հնդկաստանի Ակբար դինաստիայի  

                                                                         առաջնորդ՝ 

Զուլքուարայք (Հնդկաստան),  

 

    Շարունակե՞նք, խնդրեմ. 

Դավուդ փաշա (Պողոսյան) (1816-1873)–Լիբանանի կառ.   

(1861թ.). 

   Նուբար-փաշա   - (Սուդանի կառավարիչ, IXդ.). 

 

   Պլուտարք Էլլիաս Կայես (1877-1945) - (Մեքսիկայի 

պրեզիդենտ (1924-1928թթ.). 

Ռ. Ինջով             - (Բուլղարիայի վարչապետ (1994թ.). 

 

    Ս.Կայծակ (Կահսակյան) - Հունգարիայի խորհրդարանի    

        նախագ. (1896), արտաք. գործերի նախար. (1870). 

  

Ա. Լասլոֆլի - Հունգարիայի վարչապետ (1874). 

 

    Լ. Լուկաշ (Ղուկասյան) – Հունգար. վարչապ. (1912-13). 
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    Լ. Սալաշի (1897-1946), - Հունգար. վարչապետ(1944-45). 

 

    Է.Բալադյուր - Ֆրանսիայի վարչապետ (1993-95). 

Ս. Մանուկյան - Բիրմայի վարչապետ (1820). 

Եփրեմ Խան (Դավթյան) (1868-1912) - Իրանի ներքին 

գործերի նախարար (1909). 

Բա Մաօ (Կարապետյան) - Բիրմայի վարչապետ 

(1948). 

    Ի.Մ. Վազով (Այվազով) – Բուլղարիայի  լուսավորութ-

յան նախարար (1897-99), և բազմահազար տաղանդավոր 

հայեր՝ ցրված երկրագնդով մեկ, որոնց անունները թվար-

կել հնարավոր չէ: 

 

Ասում եք՝ ո՞ւմ են պետք հայերը:  

 

Հայերը պետք են մարդկությանը: 

    

-Կարելի՞ է համաձայնվել այն մտքի հետ, որ մենք՝ հայերս 

ենք մեղավոր մեր դաժան անցյալի համար: 

 

-Կարելի է: Նամանավանդ, որ մենք նամակ չուղարկեցինք 

Հռոմի ծերակույտի անդամներին, որպեսզի նրանք համո-

զեին իրենց կայսրին՝ հետ կանգնելու Հայաստանի վրա իր 

լեգեոնները շարժելու մտադրությունից: Այ՛ո, այ՛ո, այդ 

մենք էինք մեղավոր. եթե մենք համոզեինք հռոմեացուն, որ 

մեզ հանգիստ թողնի ևս մի քանի տարի, ապա մեր Տիգրան 

Մեծը կգրավեր ոչ միայն Եգիպտոսը, այլև,  տիրանալով մի 

շարք երկրների, կտիրանար նաև Հռոմին: Իսկ ինչպես մենք 

գիտենք պատմությունից, մեր բոլոր անհաջողություններն 

սկսվում են այդ ժամանակներից: Այդ մենք ենք մեղավոր, 

որ թույլ տվեցինք, որ արևմուտքում ստեղծվի այդ հոռոմ-
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ների կայսրությունը: Եթե չլիներ այդ կայսրությունը, մենք 

չէինք բաժանվի երկու մասի՝ Հռոմի և Պարսկաստանի մի-

ջև: Այդ մենք ենք մեղավոր, որ թույլ տվեցինք, որ հարա-

վում արաբական անթիվ ցեղեր միանան, ստեղծեն խալի-

ֆաթ և անթիվ զորաբանակով հարձակվեն մեզ՝ հայերիս 

վրա: Եթե մենք ժամանակին  պատվիրակություն ուղար-

կեինք խալիֆին, որպեսզի նա մեզ հանգիստ թողներ, ապա 

անկասկած նա ի նկատի կառներ մեր առաջարկությունը և 

չէր խանգարի մեր հանգիստը,  և մենք հնարավորություն 

կստանայինք հզորանալու: Այդ մենք ենք մեղավոր, որ 

Ասիայից դեպի մեզ են արշավել թաթար-մոնղոլ, թուրք-

սելջուկ մեծաքանակ հորդաները, որոնք, գրավելով մի 

շարք երկրներ, կործանելով Բյուզանդական կայսրությու-

նը, հաստատվեցին ներկայիս Հայաստանի տարածքում: 

Եթե հայկական ռադիոն հաղորդեր այդ անկոչ հյուրերի 

մասին, ապա մենք, բյուզանդացիների հետ միասին, պատ-

րաստ կլինեինք նրանց դիմադրելու: Այո, այո, այդ մենք ենք 

մեղավոր, որ կործանվել են այնպիսի հզոր պետություններ, 

ինչպիսիք են Ակկադը, Շումերը, Եգիպտոսը, Ասորեստա-

նը, Բաբելոնը, Մարաստանը, Պոնտոսը և մի շարք այլ եր-

կըրներ: Եթե մենք՝ որպես տաղանդավոր ազգ, դաշն կնքե-

ինք Մովսեսի հետնորդների հետ և նրանց գավազանի մեկ 

հարվածով կանգնեցնեինք բոլոր պատերազմական գործո-

ղությունները, ապա սկսած ՄԹԱ ժամանակներից մինչև 

մեր օրերը աշխարհում կտիրեր խաղաղություն: Այդ մենք 

ենք մեղավոր, որ ռուսական կայսր Պետրոս 1-ի զորքերը 

չհասան Հայաստան, և ապստամբություն բարձրացրած 

հայերը, որոնք հավատացել էին, որ ռուսները կօգնեն ի-

րենց, մնացին մեն մենակ, քանի որ շվեդները հյուսիսից 

հարձակվել էին Ռուսաստանի վրա: Եթե մենք ժամանակին 

մատ թափ տայինք շվեդներին, ապա նրանք չէին խան-

գարի Իսրայել Օրու ծրագրին: 
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Այդ մենք ենք մեղավոր, որ Ռուսաստանը պատերազմ 

սկսեց Պարսկաստանի դեմ. եթե Ռուսաստանը չազատա-

գրեր Արևելյան Հայաստանը, ապա այսօր մեր ժողովուրդը 

հնարավորություն կունենար ապրելու իր հայրենի Ղար-

սում, Սուրմալուում և Արևել. Հայաստանի  մի շարք վայրե-

րում՝ ներառյալ Նախիջևանը: Բայց ռուսները մեր երկիրը 

(Արևել.Հայաստ.) ազատագրեցին Պարսկաստանից, այնու-

հետև Թուրքիային հանձնեցին այդ տարածքի որոշ մասը, 

զրկելով բնիկ հայ ժողովրդին իրենց հայրենիքում ապրելու 

հնարավորությունից:   Եթե մենք Պարսկաստանի ձեռքին 

լինեինք, հայերս հայերիս դեմ չէինք սրվի, և դաշնակներին 

չէինք մեղադրի Արևելյան Հայաստանի որոշ տարածքների 

հանձնման հարցում: Համենայն դեպս Պարսկաստանի են-

թակայության տակ գտնվող այդ վայրերում այսօր կբնակ-

վեր հայ ժողովուրդը, և Պարսկաստանը կպաշտպաներ իր 

հովանավորության տակ գտնվող Արևել. Հայաստանի տա-

րածքը Թուրքիայի ոտնձգությունից: Ուրեմն, մեր անհաջո-

ղությունը սկսվում է ռուսից, չէ, ավելի ճիշտ՝ պարսիկից. 

եթե Պարսկաստանը չպարտվեր ռուս-պարսկական պա-

տերազմում, ապա առաջին համաշխարհային պատերազ-

մից հետո ամեն ինչ կվերջանար մեր՝ հայերիս օգտին:  

Սակայն եթե մենք մեր անհաջողություններում փորձենք 

որոնել իսկական մեղավորին, ապա դժվար չէ այն հայտ-

նաբերել անգլիացու մեջ, քանի որ նա ինչպես հարկն է չօգ-

նեց իր դաշնակից պարսիկին՝ հաղթել ռուս-պարսկական 

պատերազմում:    

 

-Բայց ավելի  լավ չէր լինի, լինեինք գերմանացի, որպեսզի 

թույլ չտայինք ինքներս մեր հանդեպ  կատարել այդ վայրա-

գությունը:  

 

-Եթե մենք լինեինք գերմանացի, մենք չէինք սկսի առաջին 
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համաշխարհային պատերազմ և Լենինի միջոցով չէինք 

կազմակերպի հեղափոխություն, որովհետև դա հակասում 

է մեր՝ հայերիս գոյությանը, և մենք՝ գերմանացիներս, 

թուրքերին չէինք խրախուսի հայերիս դեմ:   

Իսկ ավելի լավ չե՞ր լինի, թուրք լինեինք: 

Եթե  լինեինք թուրք, ինքներս մեզ ցեղասպանության չէինք 

ենթարկի: Ուրեմն, մեր մեղավորությունը նաև նրանումն է, 

որ մենք թուրք չենք:  

 

-Մեր մեղավորությունը այն է, որ եթե մենք հայ տեռո-

րիստներ պատրաստեինք  1914թ. և ոչ թե XXդ. 70-ական 

թվականներին, ապա շատ հնարավոր է, որ   կանխեինք 

ցեղասպանությունը:  

 

-Իհարկե, մեր չկայացած տեռորիստն է մեղավոր, որ սկըս-

վեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, որ  համա-

թուրքիզմի գաղափարը համակեց թուրք-հասարակության 

բոլոր շերտերը, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցավ հեղա-

փոխություն, որ հավատաց  ԱՄՆ-ի պրեզիդենտ Վիլսոնին 

և հիասթափվեց  արևմտյան քաղաքականությունից:  

Մեղավոր է. ևս մեկ անգամ մեղավոր է:  

Նաև շուտ հիասթափվող է:   

 

-Եթե մենք 1920թ.  ունենայինք մեր ազգի ներկայացուցիչը 

Ռուսաստանի հեղկոմի առաջին քարտուղարի պաշտո-

նում, եթե գլխավոր ղեկավարի  տեղը զբաղեցներ բոլշևիկ  

Կամոն կամ Միկոյանը, ոչ միայն կենդանի կմնար Ս. 

Շահումյանը, ոչ միայն  կփրկվեր   ԽՍՀՄ-ի  50  միլիոն  քա-

ղաքացիների կյանք, այլև կազատագրվեր Արևմտ. Հայաս-

տանը և մենք այսօր չէինք ունենա պահանջատիրության 

խնդիր:       

Ի՛հարկե, եթե պարեինք հայ կամ հայամետ բոլշևիկի զուռ-
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նայի տակ:     

 

-Իսկ ինչու՞ մեր ազգի ներկայացուցչին  չբազմեցնել կայսեր 

Վիլհելմի գահին: Սակայն եթե մենք հասկանանք, որ բոլ-

շևիկ  լինելը ավելի ձեռնտու է, հասկանանք նաև, որ բոլ-

շևիկը ազգություն չի ճանաչում, ուրեմն ավելի լավ չե՞ր լի-

նի, որ հեղկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնում տես-

նեինք Լ. Շանթին:  

Այնժամ քեմալական «սոցիալիստական» խորհրդային քա-

միները դժվար թե տեղից շարժեին Լ. Շանթի դաշնակցա-

կան խորհրդային դիմակը, և այն ժամանակ կիրագործվեր 

Սևրի կամ վաղահաս մեկ այլ ռուս-թուրքական  պայմանա-

գիրը: Բայց Շանթը հրաժարվեց այդ պաշտոնից, քանի որ 

նրան  պաշտոն չեին  առաջարկում, քանզի նա չեր պատ-

րաստվում փոխելու  կաշին և մնաց հավատարիմ Ազատ, 

Անկախ և Միացյալ Հայաստան ունենալու գաղափարին:   

Այո, մենք ենք ՄԵՂԱՎՈՐ Դրոյի պատժիչ հեծյալ խմբի հետ 

միասին, որ Ռուսաստանի գլխավոր բոլշևիկ նշանակվեց 

Ստալինը, որից էլ հնարավորին չափ հեռավորություն 

պահպանելու համար մեր Նժդեհը Հայաստանից անցավ 

Պարսկաստան: Հակառակ դեպքում, դաշնակ Դրոն  չէր 

հայտնվի ԱՄՆ-ում, Ահարոնյանի լեզուն երկար կլիներ 

բանակցություններում, և մենք կպարեինք հայի զուռնայի 

տակ:  

Իսկ եթե պարեինք հայի կամ հայամետ բոլշևիկի զուռնայի 

տակ,   ընկնեինք, և ջարդվեր մեր ո՞տքը.  

 

Վա՜յ մեր ոտքին, վա՜յ մեր մտքին: 

 

-Գտնում եմ, որ ԱՄՆ-ի հրաժարականը  Հայաստանի 

մանդատը ընդունելուց, մեր քաղաքականության  թու- 
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լության արդյունքն է:   

-Ի՛հարկե: Այստեղ էլ մեր մեղավորությունն է, եթե մենք 

առաջինը հայտնաբերեինք Ամերիկան և զավթեինք այդ  

Մայր ցամաքը, ապա Լոզանի խորհրդաժողովում  չէինք 

կանգնի փաստի առջև, Մեծ Բրիտանիան չեր կարող «ար-

գելք հանդիսանալ» Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ-ի ակտիվ   

քաղաքականությանը՝ թույլ չտալով նրան ընդունել Հայաս-

տանի մանդատը:  

Մեր սենատը ոչ միայն կընդուներ Հայաստանի ենթակա-

յությունը, այլև կստիպեր վայրենուն վերադառնալ իր նա-

խահայրենիքը՝ Միջին Ասիայից մինչև Խաղաղ Օվկիանոս 

ձգված տափաստանը: Եվ այն ժամանակ հնարավորութ-

յուն կունենայինք զարգացնել մեր գիտությունը և տեխնի-

կան, հրթիռ ուղարկել Մարս՝ այդ մոլորակը ուսումնասի-

րելու:  

Մեր մեղքը այն էր,  որ  մնացինք հավատարիմ  դաշինքին:  

Բայց տե՛ս՝ մեզ լքեցին այդ դաշնակիցները: Ուրեմն, ոչ թե 

մենք ենք մեղավոր, այլ մեր հավատն է մեղավոր, որ հա-

վատում է, որ գոյություն ունի նվիրվածություն, հաստա-

տակամություն, դժվարությունների հանդեպ համբերութ-

յուն: Եթե չլինեին այդ հատկությունները, մենք նրանց չէինք 

հավատա, և տեղ չեինք հատկացնի այդ հավատին մեր 

կյանքում:  

 

-Իսկ ինչու՞մն է կայանում և ինչպիսի՞ բնույթ է կրում մեր 

մեղավորությունը Ղարաբաղյան հարցում: Ինչպիսի՞ դեր 

կհատկացնեիք այդ մեղավորությանը մեր արտաքին 

քաղաքականության և ընդհանրապես հարցի խաղաղ 

կարգավորման մեջ: 
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-Մեր մեղավորությունը կայանում է նրանում, որ ծագեց 

Ղարաբաղյան հարցը, եթե չլիներ Ղարաբաղը, չէր ծագի 

այդ հարցը: Ուրեմն, մենք ենք մեղավոր, որ նա կա: Եթե 

չլիներ Ղարաբաղը, չէր լինի ղարաբաղցին: Եվ ընդհան-

րապես՝ մենք ենք մեղավոր, որ աշխարհում չկա խաղա-

ղություն, որ թույլ ենք տալիս, որ ԱՄՆ-ն իր դեմոկրա-

տական հեգեմոնիան տարածի աշխարհով մեկ՝ կտցա-

հարելով այս կամ այն երկրին: Գոյություն ունի աշխար-

հում միայն մեկ ազգ, որն ինքն է մեղավոր իր ներկա վի-

ճակի համար, դա արդարության համար մարտնչող հայ 

ազգն է, այսինքն՝ մենք, որի դեմ է գործում ժամանակը: 

Այ'ո, այ'ո, ժամանակը, երկրագունդը պտտվում է ժամա-

նակի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, հետևաբար, այն 

գործում է բոլոր անարդարացի ուժերի օգտին: Ուրեմն, 

երկրագունդն է մեղավոր, որ ճիշտ չի պտտվում, հետևա-

բար, մեղավոր ենք մենք, որովհետև եթե մենք՝ հայերս, 

տիեզերքում ունենայինք մեր ներկայացուցչին, ապա նրա 

միջոցով  կստեղծեինք հենակետ, կշրջեինք երկրագունդը, և 

երկրագունդը կպտտվեր ժամանակի սլաքի ուղղությամբ, 

այսինքն, ճիշտ կպտտվեր, և դա կլիներ արդար, բոլոր ար-

դարության կողմնակից ազգերի օգտին, հաջողությունը 

կբախեր մեր դուռը, և մեր բոլոր հարցերը կլուծվեին, նե-

րառյալ Հայկական հարցը: Նշանակում է, այդ մենք ենք մե-

ղավոր, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին 

չենք ուղարկում Բայկանուր տիեզերագնացության հատուկ 

դասընթացներ անցկացնելու, որպեսզի ժամանակն ու տա-

րածությունը հասկանան մեզ՝ հայերիս, և սկսեն գործել մեր 

օգտին: 

Ինչ մնում է բնույթին, մեր մեղավորությունը Ղարաբաղ-

յան ինչպես նաև Հայկական հարցում կրում է ավանդա-

կան, խրոնիկական բնույթ:  
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-Ուրեմն հուսանք... 

 

-Հուսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները կանեն ամեն 

հնարավորը, որպեսզի կռվի դաշտում չպարտված հայն իր 

դիրքերը չզիջի սոցիալական դաշտում: 

Որ Տերն իր աջը չի քաշի իր թագավորությանն սպասող 

ժողովրդից,  որ Հայաստանում կթագավորի այն ժողովրդա-

վարությունը, որը բխում է մեր ժողովրդի  շահերից, որի 

պայմաններում հայ մարդը իրեն կզգա երջանիկ, առողջ 

պետության լիիրավ քաղաքացի: 

Հուսանք, որ Հայաստանը, ամրապնդելով իր կապերը օր 

օրի կհզորացնի իր տնտեսական, քաղաքական և ռազմա-

կան ներուժը, որ XXIդ. կազդարարի  համաշխարհային վե-

րակառուցման սկիզբը, որտեղ հայերս հնարավորություն 

կունենանք մեր խոսքը սահմանափակել գործով, կասեց-

նելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հայոց պատմութ-

յան աղավաղումը, հետ վերադարձնելով Հայաստանից 

բռնագրավված հողերը, վերականգնելով պատմական ար-

դարությունը:                                                                              

Այդ ամենի համար հարկավոր է քրթնաջան աշխատանք, 

որին հավատում եմ: 

 

Կարելի՞ է համարել, որ   պատերազմում պարտված Թուր-

քիան, թեկուզ կորցրեց կայսրությունը, սակայն ցուցաբե-

րեց մեծ ճկունություն և պահպանեց իր պետական տարած-

քային ամբողջականությունը՝ ի շնորհիվ Ռուսաստանի,  և  

գրաված աշխարհագրական բարեհաջող դիրքի: 

 

-XXդ. սկզբին, երբ Թուրքիայում իշխանության գլուխ ան-

ցան «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցության 

անդամ երիտթուրքերը, նրանք փորձեցին առաջադիմութ-

յուն մտցնել իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ, 
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այսինքն՝ մտան Գերմանա-Ավստրո-Հունգարական ճամ-

բարը՝ ընդդեմ Ռուսաստանի, անդամագրվեցին Առաջին 

համաշխարհային պատերազմին, ամբողջ ուժով աղաղա-

կեցին և լծվեցին իրենց կողմից որոշված համաթուրքական 

ծրագրի իրականացմանը: Դրանով երիտթուրքերը «բեկում 

մտցրին» Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի հարաբերութ-

յունների մեջ՝ «ինքնուրույն և կարող քաղաքականություն 

վարելու, Մեծ Բրիտանիայի ազդեցությունից կտրվելու, 

Գերմանիայի օգնությամբ իր Թուրան պետությունը ստեղ-

ծելու»: Մեծ Բրիտանիան, տեսնելով Թուրքիայի մտա-

դրությունը, Ֆրանսիայի հետ գաղտնի Սայքս-Պիկո համա-

ձայնագրով որոշեց «իր քաղաքական ազդեցության ճիրա-

նից դուրս պրծնող» Թուրքիայի ճակատագիրը, այսինքն՝ 

Օսմանյան կայսրության տրոհման և իրար միջև նրա տա-

րածքի բաժանման հարցը: Ըստ Սայքս-Պիկո համաձայնա-

գրի, Անգլիան և Ֆրանսիան, տիրելով Օսմանյան կայս-

րության մի շարք տարածքների, պատրաստվում էին իրար 

միջև բաժանել բուն Թուրքիայի տարածքը, երբ Անկարա-

յում հայտնվեց Քեմալ Աթաթուրքը: Բոլշևիկյան Ռուսաս-

տանը՝ Լենինի և Ստալինի անմիջական ղեկավարութ-

յամբ, ոչ միայն զինեց Քեմալին, այլև գաղտնի ճանապար-

հով Թուրքիա ուղարկեց  զորամաս, որը, հագնելով թուր-

քական ռազմազգեստ, լրացրեց թուրքական նորաստեղծ 

ազգայնամոլների բանակը: Քեմալի կողմից առաջ քաշված 

Թուրքիայում խորհրդային կարգեր հաստատելու գաղա-

փարը ողջագուրվում էր Լենինի և Ստալինի կողմից: Նը-

րանք պատրաստ էին ոչ միայն սովահալած Ռուսաստանի 

ժողովրդից կտրելու նրա մի կտոր չոր հացը հանուն Թուր-

քիայի պրոլետարիատի, այլև զոհաբերելու  Հայաստանը: 

Անգլիան և Ֆրանսիան, Թուրքիային իրենց հեռուն տանող 

ծրագրերին ծառայեցնելու նպատակով,  հարմար գտան 

բանակցությունների մեջ մտնել Քեմալի հետ, ընտրեցին 
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նրա հանդեպ սիրաշահող քաղաքականություն, հերքեցին 

Սևրի պայմանագիրը, և ճանաչեցին Քեմալ Աթաթուրքի 

կառավարությունը: Թուրքիան, կերակրվելով երկու գրպա-

նից (Խոր. Ռուսաստանի և եվրոպական պետությունների), 

ի վերջո մնաց հավատարիմ եվրոպական երկրներին: Երկ-

րորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (Առաջինի 

կրկնօրինակությունն էր, այս անգամ ևս Անգլիայի հրա-

հրումով, ի տարբերություն միայն այն բանի, որ գերմանա-

թուրքական ճամբարում հայտնվեցին աշխարհի վերաբա-

ժանմանը կողմնակից՝ Իտալիան և Ճապոնիան), Թուրքի-

ան իր համաթուրքական ծրագիրը պատրաստվեց իրակա-

նացնել կրկին անգամ Գերմանիայի միջոցով՝ սպասելով 

Ստալինգրադի անկմանը, որը տեղի չունեցավ: Գերմանի-

ան պարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում և 

Թուրքիան դարձավ ՆԱՏՕ-յի ռազմական դաշինքի անդամ: 

Ինչ մնում է աշխարհագրական դիրքին, իհարկե, այն ունի 

կարևոր նշանակություն: 
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  Հայաստան – կազմավորվել է ՄԹԱ 2107թ. որին հիմք է հանդիսացել  

(ըստ հայոց պատմահայր Մովսես Խորենացու), Վանի մոտակայքում տե-

ղի ունեցած կռիվը, որտեղ Հայկ նահապետը հաղթեց ասորական թագա-

վոր Բելին:  
  Սարերը՝ Մեծ Մասիս-5156մ, Փոքր Մասիս-3914մ,  Արագած-4095մ:     

Հին աշխարհի միջնաշխարհը ընդգրկում է Հայկական Պար լեռնաշղթան՝ 

հյուսիսը բաժանելով հարավից: Հարավում ձգվում է Տավրոսի լեռնաշըղ-

թան: Այդ երկու լեռնաշղթայի մեջտեղում գտնվում է Բյուրակն (Բինգյոլ) 

լեռնային զանգվածը: Այստեղից դեպի արևելք փռված են Ծաղկանց 

լեռները մինչև այժմ չհանգած հրաբխով, որը հնում կոչվում էր Թոնդրակ-

3548մ: Ծաղկանց լեռներից դեպի հարավ-արևմուտք, Վանա լճից ոչ հեռու 

բարձրանում է Սիփան հրաբխային զանգվածը, որը հարավում միանում է 

վիթխարի խառնարան ունեցող Նեմրութ գագաթին-2919մ: Հայաստանում 

առավել նշանավոր դաշտերն են Արարատյան, Տարոնի (կամ Մշո), Խար-

բերդի, Երզնկայի, Բագրևանդի (Ալաշկերտի) և Շիրակի դաշտերը: 

 

  Գետեր- Հայաստանի լեռնաշխարհը առաջավոր Ասիայի մեծ գետերի 

ջրաբաշխն է: Այստեղից են սկիզբ առնում Պարսից ծոցը թափվող Եփ-

րատ-2700 կմ ու Տիգրիս-1900 կմ, Սև ծովը թափվող Ճորոխ ու Գայլ, Կաս-

պից ծովը թափվող Քուր ու Արաքս (հնում Երասխ) գետերը և դրանց բազ-

մաթիվ վտակները: 

Լճեր-Սևանա (հնում Գեղամա ծով)-1900 մ.ծ.մ. լիճն են թափվում 20 գե-

տակներ: Սկիզբ է առնում միայն մի գետ՝ Հրազդանը (Զանգուն): Ջուրը 

քաղցրահամ է: Ձկները՝ Իշխան, Կարմրախայտ, Գեղարքունի: 

Վանա լիճ (հնում Տոսպ կամ Բզնունյաց ծով)-1720 մ.ծ.մ. ջուրը աղի է:  

Հայտնի է իր Տառեխ ձկնով: 

Ուրմիա լիճ (հնում Կապուտան) գտնվում է Հայաստանի և Իրանի միջև: 

Կան նաև բազմաթիվ լեռնային փոքր լճեր՝ Արփի, որից սկիզբ է առնում 

Ախուրյան գետը, Արճակ (Վասպուրականում), Գայլատուն (Կոգովիտում) 

և այլն:  

Լեռնային հովիտներում հնուց ի վեր բնակչության գլխավոր զբաղմունքն է 

եղել հացահատիկների, խաղողի վազի, վուշի, քնջութի, ինչպես նաև ծի-

րանի, դեղձի, կեռասի,խնձորի և այլն մրգատու ծառերի մշակությունը: 

Հարուստ է վայրի կենդանիներով: 

Քիմ. հանածոներ-Պղինձ, երկաթ, կապար, արծաթ, ոսկի: 

Շինանյութեր-Տուֆ, բազալտ,կրաքար և այլն: 

Աղհանքեր-Կողբ,Կաղզվան, Նախճավան: 

Հանքային ջրեր-Ջերմուկ, Արզնի: 
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   Հայաստանը արևելքը արևմուտքին կապող հանգուցակետ էր, որին 

տիրելու համար հաճախ մղվում էին արյունահեղ պատերազմներ: Հին 

Հայաստանը բաժանված էր տասնհինգ նահանգների: Դրանցից նշանա-

վոր են եղել Արարատը, Վասպուրականը, Սյունիքը, Արցախը, Գուգար-

քը, բարձր Հայքը, Տուրուբերանը, Աղձնիքը, Ծոփքը: Յուրաքանչյուր նա-

հանգ ուներ իր ուրույն սովորությունները, տարազն ու բարբառը: Հայերը 

անցնելով քարե, պղնձե և բրոնզե դարերի ժամանակաշրջանը 3-րդ հա-

զարամյակում հարևանում էին Նեղոսի հովտում առաջացած Եգիպտոսի, 

Տիգրիսի ու Եփրատի հովիտներում Շումերի, Ակկադի, Բաբելոնի և Ասո-

րեստանի հետ: 

Ըստ Մովսես Խորենացու՝ հայերը, ՄԹԱ 2107 թ. պատերազմում հաղթե-

լով ասորիներին, Վանա լճի ավազանում ստեղծեցին իրենց թագավո-

րությունը: Սկսած Հայկ նահապետից, Հայաստանում ղեկավարել են հինգ 

թագավորական դինաստիա՝ Հայկազունի, Արարտունի, Արշակունի, Բագ-

րատունի և Ռուբենյան: Առանձին ժամանակներում Հայաստանում գո-

յություն են ունեցել ինքնուրույն թագավորություններ, օրինակ Վասպու-

րականի, Սյունիքի, Վիրքի, Գուգարքի և այլն, բայց խոսքը գնում է համա-

հայկական թագավորությունների և նրանց ժառանգությունների մասին: 

 

 

Ահա հայկական թագավորությունները 

ըստ Սուրեն Այվազյանի կողմից կազմված ցանկի 

 

 

Հայկազունի թագավորություն (ըստ Մովսես Խորենացու) 

 

1. Հայկ-նահապետ                                                                        2107 - 2026 

         2. Արամանյակ                                                                               2026 - 1980 

3. Արամայիս                                                                                  1980 - 1940 

4. Ամասիա                                                                                     1940 - 1908 

5. Գեղամ                                                                                         1908 - 1858 

6. Գարմա                                                                                        1858 - 1827 

7. Արամ                                                                                           1827 - 1769 

8. Արա Գեղեցիկ                                                                            1769 - 1743 

9. Արա Կարդոս                                                                            1743 – 1725 

10. Անուշավան                                                                              1725 - 1662 

11. Պարետ                                                                                      1662 - 1612 

12. Արբակ                                                                                       1612 - 1568 

13. Ջավան                                                                                      1568 - 1531 
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14. Փառնակ I                                                                                 1531 – 1478 

15. Սուր                                                                                           1478 - 1433 

16. Հավանակ                                                                                 1433 - 1403 

17. Վաշտակ                                                                                   1403 - 1381 

18. Հայկակ I                                                                                   1381 - 1363 

19. Համբակ I                                                                                  1363 - 1349 

20. Արնակ                                                                                      1349 - 1332 

21. Շավարշ I                                                                                 1332 - 1326 

22. Նորայր                                                                                     1326 - 1302 

23. Վստամ                                                                                     1302 - 1289 

24. Կար                                                                                           1289 - 1285 

25. Հորակ                                                                                       1285 - 1267 

26. Հրանտ I                                                                                    1267 - 1242 

27. Էնձակ                                                                                       1242 - 1227 

28. Հխակ                                                                                         1227 - 1197 

29. Հորոյ                                                                                          1197 - 1194 

30. Հարմայր                                                                                    1194 -1180 

31. Շավարշ II                                                                                 1180 - 1137 

32. Պերճ   I                                                                                      1137 - 1102 

33. Արբուն                                                                                       1102 - 1075 

34. Պերճ II                                                                                       1075 - 1035 

35. Բազուկ                                                                                        1035 - 985 

36. Խոյ                                                                                                  985 - 941 

37. Յուսակ                                                                                           941 - 910 

38. Համբակ II                                                                                     910 - 883 

39. Փայփակ                                                                                        883 - 838 

40. Փարնավազ                                                                                   838 - 805 

41. Փառնակ II                                                                                     805 - 765 

42. Սկայորդի                                                                                      765 - 748 

43. Պարույր                                                                                         748 - 700 

44. Հրաչայ                                                                                           700 – 678 

45. Փարնավազ II                                                                               678 - 665 

46. Փաչոյչ                                                                                             665- 630 

47. Կորնակ                                                                                          630 - 622 

48. Փավոս                                                                                            622 - 605 

49. Հայկակ 2                                                                                        605 - 569 

50. Երվանդ I                                                                                       569 - 565 

51. Տիգրան I                                                                                        565 - 520 

52. Վահագն                                                                                        520 - 493 

53. Արավան                                                                                        493 - 475 
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54. Ներսեհ                                                                                          475 - 440 

55. Զարեհ                                                                                            440 - 394 

56. Վրմոգ                                                                                            394 - 385 

57. Վայգամ                                                                                         385 - 371 

58. Վան                                                                                                371 - 351 

59. Վահե                                                                                             351 – 331 

60. Միհրան                                                                                         325 - 319 

61. Նեոպտղոմեոս                                                                             319 - 317 

62. Արդովերդ                                                                                     317 – 284 

63. Հրանտ II                                                                                       284 - 239 

64. Արտավազդ                                                                                  239 - 189 

65. Արտաշես                                                                                      189 - 159 

66. Արտավազդ                                                                                  159 – 149 

 

 

 

 

Հայկազունիների հարստությանը համընթաց՝ որպես առանձին հայ-

կական թագավորություն, գոյություն է ունեցել Ուրարտու պետության 

Արարտունի թագավորական ժառանգությունը: 

 

 

Արարտունի թագավորություն (Ուրարտու) 

 

1. Արամ                                                                                               860 - 840 

2.  Սարդուրի I                                                                                    840 - 825 

3.  Իշպուինի                                                                                       825 - 812 

4.  Մենուա                                                                                           812 - 786 

5.  Արգիշտի I                                                                                    786 - 765- 

          -782 թ. հիմնեց Երևունի, Էրեբունի, ներկայիս Երևան քաղաքը: 

6.  Սարդուրի II                                                                                  764 - 735 

7.  Ռուսա I                                                                                          734 - 714 

8.  Արգիշտի II                                                                                    714 - 685 

9. Սարդուրի III, Սարդուրի IV, Արմեն, Ռուսա III, Ռուսա IV- 665-635 

 

Մենք այստեղ առաջին անգամ հանդիպեցինք ռուս անունը, որի համա-

ձայն հայ մի շարք գիտնականներ գտնում են, որ ներկայիս ռուսները 

ՄԹԱ դեպի բալկաններ են շարժվել հայկական լեռնաշխարհից Ասորես-

տանի հարվածներից Ուրարտական պետության անկման ժամանակ: 

 



 182 

Արշակունիների  թագավորություն 

 

Հայերի կողմից կազմավորված ու հզորացած Աքեմենյան պետության 

թագավոր՝ Արքայից արքա Արշակը Հայաստանի թագավոր է կարգում իր 

եղբայր Վաղարշակին (ՄԹԱ 149 թ.), որից էլ սկսվում է Արշակունիների 

թագավորական ժառանգությունը: 

 

1.  Վաղարշակ I                                                                                 149 – 127 

2.  Արշակ   I                                                                                        127 – 114 

3.   Արտաշես  I                                                                                    114 – 89 

4.  Տիգրան II Մեծ                                                                                   89 – 55 

5.   Արտավազդ  I                                                                                   55 – 30 

6.   Արշամ                                                                          ՄԹԱ. 30 – ՄԹ.1թ. 

 

     Նոր հազարամյակ 

7.   Աբգար                                                                                                 1 – 34  

 

Աբգարը ընդունում է քրիստոնեությունը, և 33թ. քրիստոնեությունը մըտ-

ցընում է Հայաստան, թույլ տալով Քրիստոսի աշակերտներ Թադևոսին և 

Բարդուղիմեոսին քարոզչական աշխատանք տանել հայ ժողովրդի մեջ: 

Այդ թագավորի օրոք կառուցվեցին առաջին քրիստոնեական եկեղեցիները 

Նախիջևանում և Էջմիածնում (33թ): 

8.   Անանուն և Սանատրուկ                                                               34 – 68 

Աբգարի որդիներ Անանունը և Սանատրուկը երես են թեքում քրիստոնե-

ությունից, երկու տարի հետո վերականգնում են հեթանոսությունը: 

9.   Երվանդ  II                                                                                        68 – 88 

10. Արտաշես  II                                                                                   88 – 129 

11. Արտավազդ II                                                                                129 –131 

12. Տիրան  I                                                                                         131 – 152 

13. Տիգրան  III                                                                                    152 – 194 

14. Վաղարշակ II                                                                               194 – 214 

15. Խոսրով I                                                                                        214 – 286 

16. Տրդատ Մեծ                                                                                   286 – 344 

-այս թագավորի օրոք Հայաստանն երկրորդ անգամ  ընդունում է քրիստո-

նեությունը (301թ.), այս անգամ արդեն որպես պետական կրոն: 

17. Խոսրով II                                                                                      344 – 353 

18. Տիրան II                                                                                        353 – 363 

19. Արշակ II                                                                                       363 – 381 

20. Պապ                                                                                              381 – 384 

21. Վարազդատ                                                                                 384 – 386 
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22. Արշակ III և Խոսրով III, Արևել.Հ-ի և Արևմտ. Հ-ի թագ-եր  386 –392 

23. Վռամշապուհ                                                                              392 – 414 

24. Խոսրով IV                                                                                    414 – 415 

25. Շապուհ                                                                                        415 – 422 

26. Արտաշես III                                                                                422 – 428 

 

Արշակունիների թագավորության անկումը, պարսկական մարզպան-

ները (Արևել. Հայաստանում): 

 

Մարզպանություն 

 

1. Վեհմիհշապուհ (մարզպան)                                                      428 – 442 

2. Վասակ Սյունի (հայերի գլխավոր առաջնորդ)                      442 – 452 

 

 451թ. հայ նախարարները հրաժարվում են ենթարկվել Պարսկաստա-

նի գերիշխանությանը, հավատափոխության միաձուլման քաղաքակա-

նությանը և Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ բարձրացնում են 

ապստամբություն: Ավարայրի դաշտում տեղի է ունենում ճակատա-

մարտ թվով գերազանցող պարսկական բանակի դեմ, որտեղ հերոսի մա-

հով ընկնում է Վարդան Մամիկոնյանը: Հայկական զորքերը, տեսնելով 

իրենց հրամանատարի մահը, հետ են քաշվում լեռները, և Պարսկաստանի 

դեմ սկսվում է նրան հալումաշ անող մի նոր պատերազմ, որը կրում էր 

պարտիզանական բնույթ: Ավարայրի ճակատամարտին հրաժարվեց 

մասնակցել Վասակ Սյունին, որը ոչ միայն անիմաստ էր գտնում հզոր 

Պարսկաստանի դեմ պատերազմելը, այլև անմիջական մասնակցություն 

ունեցավ՝ ի օգուտ պարսկական բանակի:  

Այդ ապստամբությունից հետո Հայաստանի վրա վերակացու նշանակվեց 

Արտվորմիզդը: 

 

3. Արտվորմիզդ (մարզպան)                                                           452 - 464   

4. Ատրվշնասպ (մարզպան)                                                           464 - 481 

5. Սահակ 1 Բագրատունի (հայերի գլխ. առաջնորդ)                481 - 483 

6. Շապուհ, Նիհոր, Անդեկան (մարզպաններ) (վասալ.)           483 - 485 

7. Վահան Մամիկոնյան (Մեծ) (հայերի առաջնորդ)                 485 - 511  

8.Վարդան Մամիկոնյան (հայերի գլխավոր առաջնորդ)          511 - 515 

9. Բուրզան (մարզպան)                                                                  515 - 518  

10. Մժեժ Գնունի (հայ.գլխ.առաջնորդ)                                         518 - 548 

11. Դենշապուհ, Վշնասվահրամ, Վարազդատ,Սուրեն            548 - 571                                             

12. Վարդան 2 Մամիկոնյան  (հայ.գլխ.առ.)                                571 - 578   

13. Միհրան (մարզպան)                                                                 578 - 593 
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14. Սմբատ Բագրատունի (մեծահաղթ) (հայ.գլխ.առ.)              593 - 601 

15. Դավիթ Սահարունի (հայ.գլխ.առ.)                                         601 - 625 

16. Վարազ Բագրատունի (հայ.գլխ.առ.)                                      625 - 632 

 

Բյուզանդական ազդեցությունը, և նրան ենթակա ներկայացուցիչները Հա-

յաստանում: 

17. Դավիթ Սահարունի                                                                   632 - 635 

18. Թեոդորոս Ռշտունի                                                                   636 - 643 

19. Վարազ և Սմբատ Բագրատունի                                             643 - 654 

20. Համազասպ Մամիկոնյան                                                        654 - 659 

21. Գրիգոր Մամիկոնյան                                                               659 - 683 

22. Աշոտ Բագրատունի                                                                  685 - 690 

23. Ներսեհ Կամսարական                                                             690 – 695 

 

 

 

 

Արաբական խալիֆայության տիրապետությունը 

 

24. Աբդալա Ագարացի (արաբ.ոստիկան)                                              695 

25. Սմբատ Բագրատունի (հայ. առաջնորդ)                                 695 - 704 

26. Վելիթ, Մեհմեդ, Աբդազիզ, Մրովան (ոստիկ.)                       704 - 743 

27. Աշոտ Բագրատունի (հայ. առաջնորդ)                                    743 - 758 

28. Եղիա 1 (արաբ ոստիկ.)                                                              758 - 760 

29. Սահակ 2 Բագրատունի (հայ. առաջնորդ)                             760 - 766 

30. Սուլեյման, Բեքիր, Հասան (արաբ ոստիկ.)                            766 - 781 

31. Փայազաթյան տոհմի ներկ. (հայ. առաջ.)                               781 - 786 

32. Եղիա 2. Հուշիմայ. Հոլ ( արաբ. ոստիկ.)                                  786 - 835 

33. Բագրատ Բագրատունի (հայ. առաջ.)                                     835 - 848 

34. Աբուսեթ. Բուղա. Շեհի (արաբ ոստիկ.)                                  848 - 859 

 

Բուղայի զորքերը ծանր պարտություն կրեցին Արցախում: Արցախցիների 

հաղթությունը ոտքի հանեց ողջ հայությանը և որոշ ժամանակ հետո Հա-            

յաստանն ազատագրվեց արաբական լծից: Հայաստանում վերականգ- 

նվեց հայոց պետականությունը՝ թագավորությունը Բագրատունիների      

ժառանգական հարստության գլխավորությամբ: 
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Բագրատունիների թագավորական ժառանգություն 

 

1. Աշոտ I - արքայից արքա                                                             859 - 890 

2. Սմբատ I                                                                                         890 - 908 

3. Գագիկ Արծրունի                                                                          908 - 914 

4. Աշոտ II Երկաթ                                                                             914 - 928 

5. Աբբաս                                                                                             928 - 952 

6. Աշոտ III                                                                                          952 - 977 

7. Գագիկ I                                                                                           977 - 989 

8. Հովհաննես                                                                                   989 - 1020 

9. Աշոտ և Գագիկ                                                                          1020 - 1041 

10. Գագիկ II                                                                                    1041 - 1075 

 

 

 

Բագրատունիների թագավորության անկումը, Ռուբինյանների թագա-

վորությունը հայկական Կիլիկիայում 

 

1. Ռուբեն I                                                                                      1080 - 1095 

2. Կոնստանդին                                                                             1095 - 1100 

3. Թորոս I                                                                                       1100 - 1123 

4. Լևոն I                                                                                           1123 - 1138 

5. Ռուբեն-ի թագ-յան ժամանակավոր բացակա-յուն             1138 - 1144 

6. Թորոս II                                                                                      1144 - 1168 

7. Թովմաս և Մլեհ                                                                         1168 - 1174 

8. Ռուբեն II                                                                                     1174 - 1185 

9. Լևոն II                                                                                         1185 - 1219 

10. Զաբել թագուհի                                                                        1219 - 1220 

11. Ֆիլիպ                                                                                        1220 - 1222 

12. Ռուբ.ժամ.բաց-ուն                                                                  1222 - 1224 

13. Հեթում I                                                                                     1224 - 1269 

14. Լևոն III                                                                                      1269 - 1289 

15. Հեթում II                                                                                   1289 - 1293 

16. Թորոս III                                                                                  1293 - 1295 

17. Հեթում II (կրկնակի)                                                               1295 - 1296 

18. Սմբատ                                                                                      1296 - 1298 

19. Կոնստանդին II                                                                       1298 - 1300 

20. Հեթում III                                                                                 1300 - 1305 

21. Լևոն IV                                                                                     1305 - 1308 

22. Օշին                                                                                          1308 - 1320 
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23. Լևոն IV                                                                                     1320 - 1342 

24. Կոնստանդին III                                                                     1342 - 1343 

25. Հովիտոն                                                                                   1343 - 1345 

26. Կոնստանդին IV                                                                     1345 - 1363 

27. Ռուբ.թագ.ժամ.բաց-ուն                                                         1363 - 1368 

28. Լևոն VI                                                                                     1368 – 1375 

 

 

Ռուբինյան թագավորության անկումը: 

 

 Հայաստանում ղեկավարում էին՝ Սյունի, Արծրունի, Մահխազունի, Մա-

միկոնյան, Վահավունի, Փայազաթյան, Ռշտունի, Մոկաց, Աշոցք, Դի-

մաքսյան, Աբեղյան, Արավեղյան, Ձյունական, Խորխորունի, Կամսարա-

կան, Վիրաց, Ամենախոր, Օրբելյան, Գուգարաց, Աղվանաց, Բզնունի, Մա-

նավազյան, Գնունի, Շահունի, Բագրատունի, Մանդակունի, Վարազ-

նունի, Արշամունի, Արշարունի, Սպանդունի, Անձիթ, Գարդմանաց, Ան-

գեղտուն, Երվանդունի, Ատրպատական, Սպանդարյան, Ութիաց, Գար-

գարացիոց, Ոստանուք, Սրվանզտյանց և այլն նախարարական տոհմերը: 

Մինչև XIXդ. ռեալ քաղաքական իշխանություն են ունեցել Արցախի իշ-

խանները (մելիքները): 

1829թ. Արևել. Հայաստանը ռուսական տիրապետության կազմը մըտ-

նելուց հետո հայկական մշակութային, քաղաքական և տնտեսական 

կենտրոններ դարձան Բակուրակերտը (Բաքու), Թիֆլիսը, Երևանը, Նա-

խիջևանը և Շուշին, իսկ Արևմտ. Հայաստանում՝ Վանը, Կարինը (Էրզը-

րում), Տիգրանակերտը, Բիթլիսը, Կարսը, Ադանան, Խարբերդը, Մուշը, 

Երզնկան, Մարաշը, Զեյթունը, Սասունը, Ամասիան, Տրապիզոնը: 

Չորս հազար տարի գոյություն ունեցող հայկական թագավորությունը, 

պետությունը, որն իրենից ներկայացնում էր Հայաստանի 4 տարածքները՝ 

Մեծ Հայքը, Փոքր Հայքը, Հայկական Մեսոպատամիան և Հայկական Կիլի-

կիան, XXդ. սկզբին բաժանված երկու մասի (Արևել. Հայաստան-Ռուսաս-

տանի տիրապետության տակ, և Արևմտ. Հայաստան-Օսմանյան կայս-

րության տիրապետության տակ)՝ ապրեց պատմության մեջ նմանը չունե-

ցող մասսայական սպանդ: Ներկայումս Հայաստանի անկախ հանրապե-

տության ընդհանուր տարածքը կազմում է 29.800 ք. կմ. Հարավ                            

-արևելքում նրան սահմանակցում է Արցախ-Ղարաբաղը, 11.458 ք. կմ 

(2008թ.տվ.): 
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-Կոմունիստ պատմաբանները գտնում էին, որ հայերն 

առաջացել են մի շարք ցեղային միություններից: 

Ի՞նչ կարող եք ասել այդ առթիվ: 

 

-Հայասա–Նաիրի–Ուրարտու-Արմինա-Արմենիա անուննե-

րը, ինչպես նաև խեթական սեպագրություններում տեղ 

գտած հայասա բառը նշանակում է հայերի երկիր Հայկա-

կան լեռնաշխարհում: 

Ասորական գրերում՝ «Նաիրի» (գետերի աշխարհ) և «Ու-

րարտու» (Արարտու, որն առաջացել է Արարատ բառից) 

տեղանունները նույնպես նշանակում են պետություն հայ-

կական լեռնաշխարհում: 

Մեդիացիները-պարսիկները հայերի երկիրը անվանել են 

Արմինա, իսկ հույները՝ Արմենիա, և այդ Արմենիա անունը 

տարածվել է Եվրոպայով մեկ:  

Կոմունիստական լեզվագետները խճճել են ողջ հայոց 

պատմությունը, հայասա, նաիրի, ուրարտացի, արմեններ 

տերմինները վերագրելով տարբեր ցեղերի, և իբր այդ ցեղե-

րից և նման մի շարք ցեղային միություններից առաջացել 

են հայերը և իրենց պետությունը՝ Հայաստանը, որը կազ-

մավորվել է Ուրարտու ոչ հայկական պետության անկու-

մից հետո, նրա տարածքում: Հայոց պատմության աղավա-

ղումը կոմունիստական այնպիսի պատմաբանների կող-

մից՝ ինչպիսին Պիոտրովսկին էր,  կրում էր զուտ քաղա-

քական բնույթ:  

Ինչպես մենք գիտենք, կոմունիստները ժողովրդի մեջ աշ-

խատում էին «հավասարություն» պաշտպանել մասսայա-

կան աղքատության հարցում: Ազգերի միջև աղաղակվող 

եղբայրության, համերաշխության և հավասարության ալ 

դրոշները ծածկել էին սոցիալական ողջ օղակները: Այդ հա-

վասարությունը վերաբերում էր նաև ժողովուրդների 

պատմությանը, որտեղ պատմություն չունեցողները պետք 
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է մի գծի վրա կանգնեին ունեցողների հետ: 

Կովկասի այսպես կոչված «թաթարները»՝ ազեր-օղուզ-

գարափափախ թուրքական կիսաքոչվոր ցեղերը, Միջին 

Ասիայից Անդրկովկաս հասած այսպես կոչված ադրբեջան-

ցիները պետք է ստանային հարուստ պատմություն, իսկ 

հայերից պետք է կտրվեր ոչ միայն Հայկազունիների թա-

գավորությունը, ոչ միայն հայկական Ուրարտու հզոր պե-

տությունը, այլև հայերը պետք է առաջանային մի շարք ցե-

ղային միությունների միաձուլումից (որպես ինտերնացիո-

նալի վառ օրինակ), կազմավորելով Մ.Թ.Ա. VIդ. իրենց Ար-

մինա պետությունը, իրենց առաջին թագավոր՝ Պարույրի 

գլխավորությամբ: Իսկ հայոց գրի ստեղծման տարեթիվը 

համարել 406թ.: Բայց իրականությունն այն է, ինչպես նշում 

են Կորյունը, Ղազար Փարպեցին, Մովսես Խորենացին, 

պատմագետ Վարդան Մեծը (XII-XIIIդդ.), որ Մաշտոցը վե-

րականգնել և վերանորոգել է հայկական հին աղյուսակը, 

նրա վրա հենվելով, լրացնելով հասցրել է նրան կատարե-

լության:  

Վարդան Մեծը Մաշտոցին համարել է «Վերականգնող և 

վերանորոգող»: 

Ըստ Մովսես Խորենացու, Մաշտոցը, հենվելով հին հայ-

կական աղյուսակի վրա, ավելացրել է ձայնավորներ, կա-

տարել է վերադասավորություններ, լրացումներ՝ կազմելով 

նոր աղյուսակ: 

Իսկ որտե՞ղ էր մինչ այդ հին հայկական աղյուսակը, 

ինչպիսի՞ գրեր էին օգտագործում հայերը:  

Ինչպես մենք գիտենք, Ալեքսանդր Մակեդոնացու տիրա-

պետության տակ հայտնված երկրներում լայն տարածում 

էր ստացել հելլենիզմը, որը պատել էր սոցիալական բոլոր 

օղակները: 

Առանձնապես՝ ճարտարապետությունը: Դրան հաջորդած 

Հռոմի և Պարսկաստանի ազդեցությունը մի կողմ մղեց հին 
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հայկական գիրը, որը  լրիվությամբ չէր բավարարում հայե- 

րի պահանջը, և հայերը սկսեցին օգտագործել օտար գրեր: 

Դա միաձուլման քաղաքականության սկիզբն էր, որին վերջ 

դրեց Մեսրոպ Մաշտոցը՝ ոչ միայն վերականգնելով, այլև  

կատարյալ դարձնելով հայկական նշանագրերը: Հայերը 

հնարավորություն ստացան վերադառնալու իրենց նախ-

կին գրին, որն օգտագործում էին մինչ հելլենիզմը՝ սկսած 

Մ.Թ.Ա. II հազարամյակից:  

-Ի՞նչ կարող եք ավելացնել Արցախի պատմության, նրա 

ազգային ազատագրական շարժման  վերաբերյալ: 

-Արցախի հայ բնակչությունը կազմավորվել է նախնադար-

յան ժամանակներում (արմեններ) և հաստատվել ներկայիս 

Արցախի տարածքում  ՄԹԱ I-ին հազարամյակի սկզբին: 

Արցախը ՄԹԱ VII-VIIIդդ.   համարվում էր Հայկական թա-

գավորության նահանգներից մեկը, որը ուներ 12 գավառ, և 

որը Հայաստանի կազմի մեջ մնաց մինչև ՄԹ Vդարը: Ար-

շակունիների թագավորության անկումից հետո Բյուզան-

դիան և Պարսկաստանը Արցախը միավորեցին հարևան 

Աղվանաց երկրին: Սակայն Արցախը ոչ միայն պահպանեց 

ինքնավարությունը, այլ ստեղծեց թագավորական հարըս-

տություն (Վաչագան Գ Բարեպաշտ 487-510): 

VII-IX դդ. Արցախը եղել է արաբական խալիֆայության 

ենթակայության տակ, 821թ. հիմնել է Խաչենի իշխանութ-

յունը, այնուհետև ՄԹ. XI դարում վերականգնել է թագա-

վորությունը, որը այդ ժամանակներում Բագրատունիների 

թագավորության անկումից հետո միակ անկախ հայկա-

կան պետությունն էր համարվում: Այնուհետև, ինչպես նշե-

ցինք վերը, թուրք սելջուկները տիրում են Արցախը, որոն-

ցից ազատագրվելով՝ Արցախը ծաղկում է ապրում. կա-
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ռուցվում են բազում մենաստաններ, վանքեր, դրանց թը-

վում՝ Գանձասարի եկեղեցին: 

XIV դ. Արցախը ընկնում է Լենկ-Թեմուրի, XV դ.՝ թուրքմեն-

ների, XVI դ.՝ Սեֆյան Պարսկաստանի գերիշխանության 

տակ: Սակայն Արցախը շարունակում էր պահպանել իր 

կիսանկախ վիճակը Խաչենի իշխանության շուրջ, մինչ  

հաստատվեցին մելիքական կարգեր, և մարզը բաժանվեց 

հինգ մելիքությունների (Գյուլիստան, Ջրաբերդ, Խաչեն, 

Վարանդա, Դիզակ): 

Նույն XVI դ. Հայաստանը, չդիմանալով երկկողմյան 

ճնշմանը,  ի վերջո   բաժանվում է երկու մասի՝ Օսմանյան 

կայսրության  և Պարսկաստանի միջև: 

Ինքնուրույնությունը կարողացան պահպանել միայն Ար-

ցախի մելիքները, որոնք XVI-XVIIIդդ. թուրք-պարսկական 

լծից ազատագրվելու համար ղեկավարեցին համահայկա-

կան ազգային-ազատագրական շարժումը՝ Շուշիում կազ-

մակերպելով Արևելյան Հայաստանի իշխանների համա-

ժողով, որը վերջացավ Գանձասարում ընդունված  դաշնա-

դրությամբ (տրակտատ): Ըստ գաղտնի ժողովի՝ Հայաստա-

նը կամավոր կերպով մտնում էր Ռուսաստանի ենթակա-

յության տակ: Այդ ընդունած որոշումը  իրականացնելու և 

ապստամբած հայերին օգնելու նպատակով ռուսական 

կայսր Պետրոս I-ը զորք է ուղարկում, որպեսզի ռուսական 

բանակը գրավի Արևել. Հայաստանը: 

Պետրոս I-ի մահը կանգնեցրեց այդ զորարշավը, որը հե-

տաձգվեց մինչև 1805թ., երբ Արցախը միացվեց  ցարական 

Ռուսաստանին, որը ամրագրվեց Գյուլիստանի պայմանա-

գրով (1813թ.): Հետագա տարիներին Ցարական Ռուսաս-

տանը վերացրեց մելիքական կարգը Արցախում: 

1828թ.  պարսիկները վերջնականապես վտարվեցին Երևա-

նից ու Նախիջևանից, և Արևել. Հայաստանը մտավ Ռու-

սաստանի կազմի մեջ: Չնայած Արևել. Հայաստանը ազա-
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տագրվեց, սակայն պարսիկներին հաջողվեց իրենց ձեռքին 

պահել նախկին հայկական նահանգ Ատրպատականի 

(Ադերբայդագան-պարսկ., Ազերբայջան-արաբ.) լայնածա-

վալ տարածքը, որն ընկած էր Կապուտան (Ուրմիա) լճից 

մինչև Կասպից ծովը: XVIIIդ. պարսիկները հարավային 

Ատրպատականից (հյուսիսային Իրան) վտարեցին քըր-

դերին և թուրքական ցեղերին, որոնք բարձրացան հյուսիս 

և հիմնավորվեցին Քուռ գետի հովտում և Արցախի լեռնա-

լանջերում: Այդ վտարված թուրքերից մեկը՝ Փանահը, ա-

պաստան գտավ Արցախի իշխան Մելիք Շահնազարի 

ապարանքում, Շուշիում ամուսնացավ մելիքի աղջկա հետ, 

փորձեց Արցախում իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը և 

Արցախը միացնել Թուրքիային: Սակայն այդ մտահղացու-

մը անիրագործելի էր:  

Արցախի մելիքները պահպանել են իրենց իշխանությունը 

ընդհուպ մինչև Արևել. Հայաստանի ազատագրումը և նրա 

միացումը Ռուսաստանին: Այն ժամանակ արցախահա-

յությունը կազմում էր բնակչության 97%, 3%-ը կազմում էին 

քրդեր և թուրքեր: 

Պետրոս I-ի ծրագրի համաձայն, Ռուսաստանին պետք է 

միանար ոչ միայն Արևել. Հայաստանը, այլև  Արևմտ. Հա-

յաստանը: Եվ, չնայած  ռուսական Նիկոլայ I կայսեր օրոք,  

ռուսական զորքերը ազատագրեցին Արևմտ. Հայաստանը 

(1829), սակայն ռուսներին չհաջողվեց իրենց ձեռքին պահել 

այդ տարածքները, և նրանք ստիպված եղան հեռանալ 

Անգլիայի և Ֆրանսիայի քաղաքական ճնշման տակ:  

1878թ. ռուսական  Ալեքսանդր II կայսրի օրոք ռուս-թուր-

քական պատերազմում կրկին պարտվեց Թուրքիան, և նո-

րից Ռուսաստանը Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի 

ճնշման տակ ի վիճակի չեղավ Ռուսաստանի կազմի մեջ 

մտցնել ազատագրված Արևմտ. Հայաստանը: Թուրքիան 

զիջեց Անգլիային Կիպրոսը, Անգլիան իր հերթին ավանդա-
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կան հակահայկական դիրք գրավեց Բեռլինում՝ ի օգուտ 

թուրքերի, և Արևմտ. Հայաստանը մնաց Թուրքիային: Ռու-

սաստանին անցավ իր գրաված տարածքների միայն չնչին 

մասը՝ Կարսի մարզը: 

 

-Ի՞նչն էր պատճառը, որ Անգլիան և Ֆրանսիան 1921թ. Կի-

լիկիան հանձնեցին Թուրքիային: 

 

-Ձեռքի տակ մի նոր կարգի Թուրքիա ունենալու մտա-

դրությունը: 

 

Վերադառնալով պատմական մի դրվագի՝ նշենք, որ 1375թ. 

Կիլիկիայի թագավորության կործանման ժամանակ, Կիլի-

կիայի թագավոր Լևոն VI Լուսինյանը Անգլիայի թագավոր 

Էդուարդ III հետ կնքեց համաձայնագիր, ըստ որի Մեծ 

Բրիտանիային պահ տրվեց Կիլիկիայի հայկական թագա-

վորության հարստությունը (ոսկով): Անգլիական թագավո-

րությունն իր հերթին պարտավորվեց վերադարձնել այդ 

հարստությունըԿիլիկիայի թագավորության վերականգնը-

ման դեպքում: Լևոն VI օգտվել է Ֆրանսիայի թագավոր 

Կարլ V  իմաստունի հյուրասիրությունից և օտար ափե-

րում մինչև կյանքի վերջը կրում էր հայոց թագավորի տիտ-

ղոսը: Սակայն Անգլիան, որը խոստացել էր օգնել հայերին 

վերականգնել իրենց թագավորությունը, գործնականում ոչ 

միայն ոչինչ չարեց, այլև հետագա տարիներին  ամեն ինչ 

արեց, որպեսզի Արևմտ. Հայաստանում չվերականգնվի 

այդ թագավորությունը: Միգուցե նրա համար, որ հետ չվե-

րադարձվի՞ հայոց գանձարանը: Այդ գանձարանը մինչև  

օրս գտնվում է Անգլիայում:  

1878թ., երբ ռուսական զորքերը ազատագրեցին Արևմտ. 

Հայաստանը և փորձեցին մտնել Կիլիկիա, Անգլիան իր նա-

վատորմը մոտեցրեց Ռուսաստանի սահմանին՝ պատ-
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րաստվելով պատերազմ հայտարարել ռուսական կայս-

րությանը: Բոսֆոր և Դարդանել նեղուցներին տիրելու և 

Միջևրկրական ծով դուրս գալու Ռուսաստանի ջանքերն 

ամեն անգամ մատնվել են անհաջողության : 

Վերականգնել Արևմտ. Հայաստանի պետականությունը, 

թագավորությունը, ձեռնտու չէր ո՛չ Ռուսաստանին, ո՛չ էլ 

եվրոպական երկրներին: Ռուսական թագավորին պետք 

չէր հայոց թագավոր: Հայկական թագավորության վերա-

կանգնումը չէր բխում նաև Անգլիայի քաղաքական շահե-

րից, հաշվի առնելով, որ  ուժի մեջ կմտներ հայոց գանձա-

րանը վերադարձնելու պարտավորությունը, միևնույն ժա-

մանակ Ռուսաստանը հնարավորություն կստանար իր 

դաշնակիցը դարձնելու քրիստոնյա հայերին  դուրս գալու 

Միջևրկրական ծով: Ցեղասպանությունից հետո, «Ծովերի 

տիրակալ» Մեծ Բրիտանիային (Անգլիային) մնում էր խո-

սել հայերի հետ Թուրքիայի շուրթերով. չկա հայ, չկա հայ-

կական թագավորություն, հետևաբար չկա Հայկական 

հարց՝ իր գանձարանով հանդերձ:   

 

                                                                     Ս. Այվազյան (մասն.) 

 

-Ի՞նչ կարող էք ավելացնել 1920-ական թվականներին 

բոլշևիկյան Ռուսաստանի և եվրոպական երկրների միջև 

գոյություն ունեցած լարվածության, Ռուսաստանի և Թուր-

քիայի միջև գործակցության վերաբերյալ: 

 

-Ստալինի ողջույնով 1920թ. Բաքվում բոլշևիկները կազ-

մակերպեցին «Արևելքի ժողովուրդների կոնգրես», որտեղ 

ասված էր՝ «արևելքի մուսուլմաննե՜ր: Հայաստանի անջա-

տումը Թուրքիայից համարվում է վերջացած»:  

Այսինքն՝ նրանք «վերջացած» են համարում հայկական 

բանակի քայքայումը բոլշևիկյան պրոպագանդայի միջո-
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ցով, որտեղ հայ զինվորին հեղաշրջել էին դեպի կոմունիզմ 

տանող գաղափարով, որտեղ հավասարությունն ու համե-

րաշխությունն էր օրվա կարգախոսը: Եվ հայ զինվորը 

կանգնեց ընտրության առջև՝ կամ ծովից ծով Հայաստան, 

որին ձգտում են դաշնակները, այսինքն հայ ազգայնամոլ-

ները, կամ խորհրդային կարգերի հաստատում, որը խոս-

տանում է ժողովուրդների միջև խաղաղություն, որը դեմ է 

ազգային խտրականությանը, հանուն պայծառ գալիքի, որը   

խոստանում է ոսկե սարեր: Եվ հայ զինվորների մեծ մասը 

ընտրեցին վերջինս, որն էլ պատճառ հանդիսացավ հայկա-

կան բանակի լուծարմանը (քայքայմանը): Հայաստանը, որը 

1920թ. ուներ 70 հազարանոց ուժեղ բանակ, պատրաստ էր 

իր սեփական ուժերով լուծելու Հայկական հարցը: Այդ 

մասին էին գրում Ռուսաստանի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի 

թերթերը: Սակայն Հայաստանը չէր կարող պայքարել   

Ռուսաստանի դեմ, որն օգնում էր Թուրքիային, որը սադ-

րանքի և պրոպագանդայի ճանապարհով լուծարեց հայկա-

կան բանակը: 

Այո, բոլշևիկյան Ռուսաստանը, զինելով Թուրքիային, փոր-

ձում էր խորհրդային կարգերը արտահանել Թուրքիա:      

Բոլշևիկներն իրենց գաղտնի գործակալներին ուղարկել 

էին Պարսկաստան, որտեղ հեղափոխություն բարձրացնե-

լու հարմար առիթի էին սպասում: Իսկ առիթը պետք է լի-

ներ խորհրդայնացված թուրքական բանակի ներխուժումը 

Պարսկաստան՝ իբր թե ձեռք մեկնելու Պարսկաստանի հե-

ղափոխական եղբայրական պրոլետարիատին: Թուրքա-

կան բանակին հյուսիսից պետք է օգնության հասներ Ռու-

սաստանի 11-րդ կարմիր բանակը: 

Ըստ բոլշևիկյան ծրագրի, Ռուսաստանը կարճ ժամկետում 

պետք է տիրանար ոչ միայն Բոսֆոր և Դարդանել նեղուց-

ներին, այլև պարսկական ծոցին: Նա Թուրքիային զոհաբե-

րեց Հայաստանը, ստեղծեց արհեստական Ադրբեջան ա-



 195 

նունով հանրապետություն, նրա ենթակայությանը հանձ-

նեց Ղարաբաղն ու Նախիջևանը, և այդքանից հետո համոզ-

վեց, որ Թուրքիան մտադրություն չունի խորհրդայնանա-

լու: Թուրքիան չխորհրդայնացավ, որովհետև նա մտադիր 

էր միավորելու բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին՝ ստեղ-

ծելով Թուրան պետությունը՝ Անկարա մայրաքաղաքով, 

Ադրիատիկ ծովից մինչև Չինական պարիսպ: Թուրքիայի 

կողմից խաբված Ստալինը 1923 թ. հետո էլ շարունակում 

էր օգնել Թուրքիային՝ կառուցելով այնտեղ գործարաններ, 

ֆաբրիկաներ, ձեռնարկություններ, նվիրաբերելով ֆինան-

սական անվերադարձ օգնություն:  

Ի՞նչն էր պատճառը: 

Պատճառն իր ափսեում հայտնված, այսինքն՝ եվրոպական 

հզորների ձեռքում հայտնված այդ մտրակի՝ Ռուսաստանի 

դեմ Անգլիայի և Ֆրանսիայի հրահրումով մի նոր ռուս-

թուրքական պատերազմի ծագման հավանականությունն 

էր: Քաղաքացիական պատերազմից հալումաշ եղած ստա-

լինյան Ռուսաստանն ի վիճակի չէր մտնելու մի նոր պա-

տերազմի մեջ: 

Նրան ժամանակ էր պետք ոտքի կանգնելու: Այդ էր պատ-

ճառը, որ սովահալած Ռուսաստանն իր չունեցածից ան-

գամ, ձեռք էր մեկնում Թուրքիային, որպեսզի վանի իրենից 

այդ վտանգը՝ արագացնելով Միջին Ասիայի թուրքալեզու 

երկրներում իր կարգերի ամրապնդումը:  

 

 

 

 

 

 

 



 196 

 Ստեփան Գեորգի Շահումյան (1878-1918). Կովկասի արտակարգ կո-

միսար, Բաքվի կոմունայի նախագահ (1917): Հաջորդաբար մեղադրել է 

Ստալինին ցարական իշխանությունների հետ գաղտնի կապ պաշտ-

պանելու մեջ: «Մարքսիզմի հեռահար հրետանի»՝ այդպես է բնութագրել 

Լենինը Շահումյանի ստեղծագործական աշխատանքները: Դեռ հեղափո-

խությունից առաջ ցարական պահակակետերի կողմից իր ձերբակալութ-

յան մեջ մեղադրել է Ստալինին՝ միևնույն ժամանակ համարելով նրան 

շռայլամոլ կուսակցական միջոցների նկատմամբ: Ստալինի և Շահում-

յանի միջև հակակրանքի մասին տեղյակ էր Լենինը: 1918թ., երբ թուրքա-

կան բանակը հարձակվել էր Բաքվի վրա, Շահումյանի հեռագրերը Լենի-

նին հայտնվում էին Ստալինի ձեռքում, որի հսկողության տակ էր 

գտնվում հեռագրատունը: Ստալինը Լենինի անունից հեռագրում է Շա-

հումյանին և ստիպում է հանձնել Բաքուն թուրքերին. «Ավելի լավ է Բա-

քուն հանձնել թուրքերին, քան անգլիացիներին»: Բաքվի կոմունան 

Շահումյանի գլխավորությամբ հրաժարվեց դիմադրել թուրքական բանա-

կին: Շահումյանի հրաժարականից հետո իշխանությունը Բաքվում ան-

ցավ դիկտատուրայի ձեռքը (հիմնականում՝ դաշնակներ ու էսեռներ), 

որոնք էլ ձերբակալեցին Շահումյանին և մնացած կոմիսարներին և նետե-

ցին բանտ: Իրանից դեպի Բաքու շարժվեց անգլիական հինգ հազարանոց 

բանակը՝ գեներալ Դենստերվիլի գլխավորությամբ և դաշնակցական զո-

րամասերի հետ միասին սկսեց դիմադրել թուրքական մեծաքանակ զոր-

քերի հարձակմանը: Այդ խառնաշփոթ իրավիճակում Ստալինի կարգա-

դրությամբ Միկոյանը բոլշևիկյան մի փոքրիկ զորամասի միջոցով բան-

տից ազատեց Շահումյանին և մնացած կոմիսարներին: Բոլշևիկյան զորա-

մասերը, որոնք Ստալինի կարգադրությամբ հրաժարվել էին թուրքական 

բանակի դեմ կռվելուց, գտնվում էին ծովի ափին, երբ Շահումյանը մի 

խումբ կոմիսարների և Միկոյանի հետ միասին բարձրացավ վերջին 

«Թուրքեստան» նավը: Նավը վերցրեց ուղղություն դեպի Աստրախան: Կես 

ճանապարհին նավի կապիտանը ստացավ կարգադրություն շրջել նավի 

ուղղությունը դեպի Կրասնովոդսկ: Կրասնովոդսկում նրանց դիմավորե-

ցին Բերիան և Ֆունտիկովը, որոնք մեղադրեցին Շահումյանին Բաքվի 

կոմունայի անկման, պարտության մեջ և համարեցին նրան հեղափոխութ-

յան դավաճան: Գիշերը Շահումյանը յոթ կոմիսարների հետ միասին 

գլխատվեց Կրասնովոդսկի բանտում մի ոմն թուրքմենի ձեռքով: Առավո-

տը մնացած կոմիսարներին լցրեցին ապրանքային շոգեքարշը, նրանց 

ոտքերի տակ գլորեցին գլխատված իրենց ընկերների մարմինները, հանե-

ցին Կրասնովոդսկից, գնդակահարեցին, այնուհետև լցրեցին մեկ ընդհա-

նուր գերեզմանահոր: 

Չստանալով ոչ մի լուր Շահումյանից, Լենինը հեռագիրը հեռագրի հե-
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տևից ուղարկում էր Բաքու. «որտեղ է Շահումյանը, որոնե՛ք Շահումյա-

նին, նա վայելում է իմ անսահման  վստահությունը»: Երբ ամեն ինչ վեր-

ջացած էր, Ստալինը որոշեց, որ ժամանակն է Բաքվի կոմիսարներին հա-

մարել հերոսներ, հեղափոխության աննկուն մարտիկներ: Կենտրոնական 

կասպիական հեղափոխական շտաբը Աստրախանից ստանում է հրա-

ման. Շտապ հետ կանչել Ֆունտիկովին Կրասնովոդսկից, դատել որպես 

դավաճան էսեռի և 26 կոմիսարների դահճի: Այնտեղ է շտապում նաև 

Կրիլենկոն իր «ռազմական տրիբունալով»: Աստրախանում Ֆունտիկովին 

ձերբակալեցին: Երբ նա փորձում էր արդարանալ, որ ունեցել է կոնկրետ 

կարգադրություն Մոսկվայից, Լենինից՝ կախել, գնդակահարել Շահում-

յանին և կոմիսարներին որպես դավաճանների, նրան թույլ չեն տալիս շա-

րունակել խոսքը: Ֆունտիկովին հեղտրիբունալի նստաշրջանի ժամանակ 

հենց դահլիճում գնդակահարում է Կրիլենկոն: Դրանով իսկ Ստալինը 

ազատվեց ևս մեկ հակառակորդից՝ ի դեմս Շահումյանի, ամրապնդելով 

իր դիրքերը բոլշևիկյան գայլավոհմակում: 

 

 

 Անաստաս Հովհաննեսի Միկոյան (1895-1978), կուսակցական պե-

տական գործիչ, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս (1943), 1918թ. 

Կովկասում թուրքական «բռնակալների» դեմ մղվող պայքարում եղել է 

բրիգադի կոմիսար: Ստալինի կարգադրությամբ Բերիայի հետ միասին, 

սադրանքի ճանապարհով կազմակերպել է Շահումյանի և Բաքվի կոմի-

սարների տեղափոխությունը Կրասնովոդսկ, որտեղ էլ գլխատվել, գնդա-

կահարվել են Բաքվի կոմիսարները: Միկոյանը նավի մեջ արդեն գիտեր, 

որ Կրասնովոդսկում իրենց պետք է դիմավորի Բերիան: Նա գիտեր, թե 

ինչ է սպասվում Կրասնովոդսկում Շահումյանին: Եվ երբ Կրասնովոդս-

կում ձերբակալում են Շահումյանին՝ կոմիսարների հետ միասին, ընդհա-

նուր խմբից բաժանում են Շահումյանի որդի 15-ամյա Լևոնին և Միկո-

յանին: Այնուհետև Միկոյանը Ստալինի կարգադրությամբ վերադառնում 

է Բաքու՝ շարունակելու ընդհատակյա գործունեությունը: Մինչև կյանքի 

վերջին օրերը Միկոյանը ծածկում էր 26 կոմիսարների հետ կատարվածը, 

սակայն թոշակառու ծերուկը ստիպված եղավ խոստովանել միայն այն 

ժամանակ, երբ իրեն կանգնեցրին փաստի առջև, ցույց տալով նրան 

լուսանկար, որտեղ Կրասնովոդսկի նավից դուրս եկող Շահումյանին և 

կոմիսարներին դիմավորում է Բերիան՝ նրանց ձերբակալության պատ-

րաստվող ռազմական ներկայացուցիչների ներկայությամբ: 
1926-1930 թթ, եղել է առևտրի նախարար, 1930-1934 թթ. մատակա-

րարման ժողկոմ, 1934-1937 թթ.՝ ԽՍՀՄ սննդարդյունաբերության ժողկոմ, 

1937-1946 թթ.՝ խորժողկոմի նախագահի տեղակալ, արտաքին առևտրի 
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ժողկոմ: 

1937թ. Ստալինի կարգադրությամբ՝ «ժողովրդի թշնամի» անվան տակ  

Հայաստանում կազմակերպել է մասսայական ձերբակալություններ, որին 

զոհ դարձան տասնյակ հազարավոր անմեղ հայեր: Նրանց շարքում էր 

Չարենցը, որի ողնաշարը ջարդվեց բանտում, որը մահից առաջ բանտի 

պատերին թողել էր իր ստեղծագործությունը՝ «Անհետ կորած»-ը, Ակսել 

Բակունցը, որն իր ձեռքով փորեց իր գերեզմանահորը, և այլն: 

Բազմահազար հայեր քշվեցին Սիբիր, լցվեցին բանտերը՝ «դաշնակ» ան-

վան տակ: Բանտերում տեղ չլինելու պատճառով բազում բանտարկյալ-

ների հանում էին ազատ տարածք և գնդակահարում: Գնդակահարվեցին 

Թումանյանի երկու որդիները: 

Երկրորդ հահաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է պաշտպա-

նության պետական կոմիտեի անդամ, ապահովել է բանակին պարենա-

մթերքով և ռազմամթերքով: 

1946-1955թթ. Նախարարների խորհրդի նախագահի տեղակալ,  

1955-1964թթ.՝ առաջին տեղակալ: 

1964-1965թթ. ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահ: 

1965-1974թթ. ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի անդամ, կուսակցության 10-14-

րդ համագումարների պատգամավոր, 1935-1966թթ. ԽՄԿԿ ԿԿ-ի Կուս-

բյուրոյի անդամ, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր: 

1962թ.՝ Կարիբյան հակամարտության ժամանակ (ԽՍՀՄ-ԱՄՆ), իրեն 

դրսևորել է որպես ճկուն քաղաքագետ: Նրա ներկայությունը Կուբայում 

որոշեց այդ ճգնաժամային փակուղի մտած հակամարտության ընթացքը՝ 

ուղղելով նրան դեպի լավատեսական ուղի: Նա բոլշևիկյան հին գվար-

դիայի այն  հատ ու կենտ ներկայացուցիչներից է, որը մնաց իբրև աննկուն 

հեղափոխական, կուսակցությանը նվիրված կոմունիստի, որն անցավ 

ստալինյան կրակե օղակներով՝ մնալով իսկական «ինտերնացիոնա-

լիստ»: Ղարաբաղի և Նախիջևանի հարցում միշտ հանդես է եկել որպես 

ընդդիմություն, իր հոգու ծածուկ մի անկյունում երևի թե թաքցնելով սերը 

հայրենիքի հանդեպ, պաշտպանելով սեփական անձը:  

Համարվում է Խրուշչովի պաշտոնազրկության հեղինակը և կազմա-

կերպիչը: Հայտնի է, որ Խրուշչովը պատրաստ էր միացնել Ղարաբաղը 

Հայկական ԽՍՀ-ին և ԽՄԿԿ ԿԿ-ի մնացած անդամները դեմ չէին այդ 

որոշմանը: Սակայն Միկոյանի միջամտությունը վճռական դեր խաղաց 

այդ հարցում, և Ղարաբաղը մնաց Ադրբեջանի կազմում: Ըստ Միկոյանի, 

«Ղարաբաղը Բաքվին մատակարարում է բանվորական ուժ: Թող մնա 

Ադրբեջանի կազմում»: Միկոյանի ձայնը ավելի ծանր գտնվեց մնացած բո-

լոր ձայներից, և Ղարաբաղյան հարցը հետաձգվեց: 

Երբ 60-ական թվականներին Մոսկվա ժամանեց Թուրքիայի Արտաքին 

գործերի նախարարը, Միկոյանի հետ բանակցության ժամանակ՝ Բրեժնևի 
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և Բաղրամյանի ներկայությամբ, նա մատ թափ տվեց Բաղրամյանին թե 

«մենք չենք տա ձեզ Կարսը»: Միկոյանը  ԹԵԹև ԺՊԻՏՈՎ ընդառաջեց այդ 

արտահայտությանը:  

                                     Ս. Այվազյան.  

«История Росии: Армянский след»  

                                          (մասնավորապես)  

  
-Ի՞նչ կարող եք ավելացնել Հայաստանի հանդեպ տարվող 

ստալինյան քաղաքականության, սպիտակ ցեղասպա-

նության, 60-ական թթ. Կարսի մարզը Հայաստանին վերա- 

դարձնելու փորձերի և այդ թվերին Հայաստանում բռնկված 

ազգային ազատագրական շարժման վերաբերյալ: 

 

-Ստալինյան քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ 

կրում էր հետևյալ բնույթը.  
Հայը, ինչպես և մեկ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ, պետք է 

լիներ ինտերնացիոնալիստ, որը համապատասխանում է 

քրիստոնեության սկզբունքներին:  
Նա միանգամից լծվեց կոմունիզմի կառույցին: Հետևաբար, 

այն, ինչ վերաբերում էր ազգային ակունքներին, մղվեց 

երկրորդային պլան: Հայը պետք է մոռանար իր հողերի մա- 

սին… որը մնաց Թուրքիային, նա պետք է մոռանար Արև- 

մըտյան Հայաստանի քաղաքների, տեղանքների անուննե-

րը՝, նա պետք է մոռանար հրեշավոր ցեղասպանությունը 

(1915թ.), պետք է մոռանար արտասահմանում ապրող իր 

հարազատին:  

Հայն իր հայրենիքում սկսեց գերադասել ռուսերենը, նա 

ձգտում էր, որ իր երեխան սովորի ռուսական դպրոցում: 

Մեկը մյուսի հետևից փակվում էին հայկական կրթական 

կենտրոնները Բաքվում, Թիֆլիսում, Հյուսիսային Կովկասի 

մի շարք քաղաքներում: Սկսվեց միաձուլման քաղաքակա-

նությունը, սպիտակ ցեղասպանությունը, որի զոհն էր 

դառնում առաջին հերթին մտավորականությունը: Հայը 
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կտրվում էր իր պատմական ակունքներից, իր ազգային 

գաղափարախոսությունից, գոյապահպան բնազդից, որը 

ձեռք էր բերել հազարամյակների ընթացքում: Վերանում էր 

հայոց գենոֆոնդը: 

1943թ. Թեհրանում կայացած խորհրդաժողովում, երբ Չեր- 

չիլը առաջարկեց Ստալինին երկրորդ ճակատը բացել հա- 

րավից, այնուհետև վերականգնել 1914թ. հայ-թուրքական 

սահմանը ի օգուտ  ԽՍՀՄ-ի, Ստալինը կտրականապես 

հրաժարվեց, առաջ քաշելով «Մոնտրեի» կոնվենցիան, որը 

վերաբերում էր Բոսֆոր և Դարդանել նեղուցներին: Երկ-

րորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվեց գերմա-

նական ճամբարի պարտությամբ, և Թուրքիան, որը հար-

մար պահի էր սպասում հարձակվելու ԽՍՀՄ-ի վրա, 

այդպես էլ չստացավ այդ հնարավորությունը: Պատերազ-

մից հետո հայ-թուրքական սահմանում՝ Ախալքալաքի 

շրջանում, կանգնած էր գնդապետ Բաբայանի զրահատան-

կային գունդը: Կարելի է պատկերացնել երկար տարիներ 

իրենց հողերի մասին երազող հայերի վիճակը, որոնք 

անհամբեր սպասում էին Թուրքիայի սահմանը անցնելու 

հրամանի: Հայ գնդապետը, որն անցել էր պատերազմի թոհ 

ու բոհով, որը երազում էր ազատագրել հայրենի հողը, ինք-

նանպատակ իր գնդին հարձակման հրաման  արձակեց, 

հույս ունենալով իր հետևից տանել մնացած գնդերին: Բա-

բայանի տանկերը անցան սահմանը և շարժվեցին 20 կիլո-

մետր դեպի Թուրքիայի խորքը: Բայց Բաբայանին չհետևե-

ցին մնացած գնդերը: Հայ գնդապետը գիտեր, թե ինչ հա-

մարձակության է դիմել: Տանկերը հետ կանչվեցին, իսկ 

գնդապետը գնդակահարվեց: Ստալինը ԽՍՀՄ-ի կազմի 

մեջ մտցրեց ճապոնական կղզիները, Քյոնիգսբերգը (Կալի-

նինգրադ) և մի շարք այլ տարածքներ: Ի՞նչն էր պատճառը, 

որ հրաժարվեց ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտցնել Արևել. Հայաս-

տանի նախկին տարածք հանդիսացող Կարսը, նամանա-
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վանդ, որ դրան համաձայն էին ԱՄՆ, Անգլիան և համայն 

աշխարհի մարդկությունը:  Նամանավանդ, որ ըստ Մոսկ-

վայի պայմանագրի, լրացել էր (1941 թ. մարտ) Կարսը վե-

րադարձնելու ժամկետը: Նա ոչ միայն չվերադարձրեց հա-

յերին Կարսը, այլև պատերազմից հետո խորհրդային ճկուն 

պրոպոգանդայի շնորհիվ, արտասահմանից Հայաստան 

վերադարձրեց 200 հազար հայրենադարձների, և քիչ անց 

«դաշնակ» պատրվակի տակ նրանց աքսորեց Սիբիր, որ-

տեղ նրանք զոհ դարձան հիվանդություններին, սովին, 

ցրտին: 

Ի՞նչն էր պատճառը: 

1949թ. Թիֆլիսում տպագրվեց քարտեզ, որտեղ բացակա-

յում էր Հայաստանը: Հայաստանը բաժանված էր երկու 

հանրապետությունների՝ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև: 

Սևանը և Զանգեզուրը՝ Ադրբեջանին, մնացածը՝ Վրաստա-

նին: Միևնույն ժամանակ Խանջյանի և Ամատունու սպա-

նությունից հետո Ստալինը հրամայեց Հայաստանի ղեկա-

վար Հարությունյանին Հայաստանից Ալթայի երկրամաս 

ուղարկել 300 հազար «հայ դաշնակների»: Որտեղի՞ց գըտ-

ներ Հարությունովը այդքան դաշնակ, երբ 20-ական թվա-

կաններից հետո Հայաստանում մնացել էին քարից հաց 

քամող մի քանի խեղճ ու կրակ հայեր: Բայց կատարվեց 

հրաշք՝ Հարությունովն, որը Վրաստանի հայ էր, երեք ան-

գամ այդ հարցով ներկայանալով Ստալինին, 300 հազարը 

դարձրեց 30 հազար: Այո, դա հրաշք էր, քանի որ Ստալինի 

մոտ երկրորդ անգամ նույն հարցով մտնել կյանքից հրա-

ժարվել էր նշանակում: Հայ ժողովուրդն արժանվույնս է 

գնահատում Հարությունովի և ամենայն հայոց կաթողիկոս 

Գևորգ Չորեքչյանի արարքը, որին Ստալինը ասաց. «Դուք՝ 

հայերդ պետք է տեղափոխվեք Ալթայ, ինչ եք կորցրել այդ 

Անդրկովկասում, անընդհատ հող եք պահանջում, բողո-

քում էք:  Ասում եք՝ ապրում ենք մերկ ժայռերի վրա:        
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Ուրեմն, տեղափոխվեք: Ալթայում հողը շատ է, կապրեք 

լավ և ընդարձակ: Մենք ձեր համար կհոգանք»:  

«Իսկ ի՞նչ անել Էջմիածնի վանքը». նրան հակաճառեց 

կաթողիկոսը: Ստալինը նրան հասկացավ իր ձևով և ու- 

րախ պատասխանեց. «Օ, կտեղափոխենք Ալթայ, կհա-

մարակալենք ամեն քար, կտեղափոխենք և այնտեղ կհա-

վաքենք»: «Իսկ Արարատ սարը դուք նո՞ւյնպես այնտեղ 

կտեղափոխեք». հարցրեց կաթողիկոսը: Ստալինը կանա-

չեց և լլկվեց: Նա հասկացավ Գևորգ Չորեքչյանին: Բայց 

հասկացավ արդյո՞ք հայոց կաթողիկոսը Ստալինին: Կա-

թողիկոսը դիմեց այդ համարձակությանը իր կյանքի գնով: 

Նա վերադարձավ Հայաստան և շուտով մահացավ:  

Ասում են, կաթողիկոսը մահացել է թունավորումից: 

Կաթողիկոսի մահից հետո «ժողովուրդների հոր» կողմից 

Հայաստանը վերացնելու ծրագրի ահազանգը, լայն արձա-

գանք գտավ արտասահմանյան հայության շրջանակնե-

րում, որից ստիպված Ստալինը և Բերիան հետ կանգնե-

ցին այդ մտահղացումից՝ հրամայելով ոչնչացնել բոլոր 

քարտեզները: Բայց մինչև օրս էլ պահպանվում է այդ քար-

տեզը Թիֆլիսի պատմական արխիվում:  

Ստալինը, որպես բռնապետ, առանձնապես չէր թաքցնում 

իր հակահայկական դիրքը: Ինչ մնում է Միկոյանի ներկա-

յությանը Կրեմլում, պարզապես այն համապատասխանում 

էր ստալինյան ազգային քաղաքականությանը: Այսինքն՝ 

Քաղբյուրոյում պետք է լինեին ազգությամբ 4 ռուս, երկու 

վրացի, մեկ հրեա, մեկ հայ: 

Դրանից բացի Ստալինը նայում էր Միկոյանին  որպես 

իրեն նվիրված բոլշևիկի, որն ազգություն չի ճանաչում: 

Դրա վկայությունը այն է, որ Ստալինը բանտ նետեց Կրեմ-

լում իրեն շրջապատող, իր հին զինակիցների համարյա 

բոլորի (Կալինին, Մոլոտով և այլն) կանանց և ձեռ չտվեց  

Միկոյանի կնոջը՝ Աշխենին: 
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Խրուշչովի օրոք արտասահմանի հայ ազգային ազատա-

գրական շարժման գործիչները կապի մեջ մտան թուրքա-

կան կառավարական շրջանակների հետ՝ պայմանավոր-

վելով գնել Կարսի մարզի հայկական հողերը, դրա դիմաց 

վճարելով Թուրքիայի արտաքին մի քանի միլիարդ դոլլա-

րի հասնող պարտքերը ԱՄՆ-ին: Իհարկե, այդ գործարքը 

պետք է կատարվեր ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների 

մասնակցությամբ: Հայկական հողերի փոխանցման պայ-

մանագիրը պատրաստ էին ստորագրել Թուրքիայի պրեզի-

դենտ Ջելալ Բայարը և վարչապետ Ադնան Մենդերեսը: 

Մոսկվան հայտնեց թուրքերին, որ եթե Թուրքիան Կարսը 

հանձնի հայերին, ապա ԽՍՀՄ-ը իր զորքերը կմտցնի 

Կարսի մարզը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 

հետո արդեն երկրորդ անգամ ԽՍՀՄ-ը խանգարում է 

Կարսի մարզի փոխանցմանը Հայաստանին: Կրեմլը,   ա-

ռաջ քաշեց Կարսի մարզը ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտցնելու 

հարցը՝ այդ նույն պայմաններով, այսինքն՝ ԽՍՀՄ-ը  պատ-

րաստ է գնել այդ տարածքը Թուրքիայից: Հաշվի առնելով, 

որ Կարսի մարզը ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ ընդգրկելը կուժե-

ղացնի ԽՍՀՄ-ի դիրքը տարածաշրջանում, ԱՄՆ-ն ամենա-

շտապ կերպով Թուրքիայում պատրաստեց ռազմական 

հեղաշրջում (1960թ. մայիսի 15), և իշխանության գլուխ ան-

ցավ գեներալ Գյուրսելը: Այդ հեղաշրջումը կատարվեց 

Կարսի մարզը ԽՍՀՄ-ին փոխանցելու հարցով, Խրուշչովի 

Թուրքիա կատարած այցից 15 օր առաջ: Կրեմլը համոզված 

էր, որ սառը պատերազմի օրոք ԱՄՆ-ը  երբեք չի հաշտվի 

Կարսը ԽՍՀՄ կազմի մեջ մտցնելու մտքի հետ, իսկ իր 

«արշավը» այդ հարցում կրում էր միայն մեկ նպատակ՝ 

խանգարել Կարսի մարզի փոխանցումը արևմտահայերին: 

Կրեմլը հասավ իր նպատակին: Թուրքիան հրաժարվեց այդ 

տարածքը հայերին փոխանցելուց, իսկ Թուրքիայի նորաս-

տեղծ կառավարության գլուխ անցած ռազմական խոր-
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հուրդը փոփոխություն մտցրեց թուրքական սահմանա-

դրության մեջ՝ արգելելով թուրքական կառավարությանը 

ձևափոխել Թուրքիայի տարածքը՝: Թուրքիայի նախկին 

պրեզիդենտ Բայարը և վարչապետ Մենդերեսը դատա-

պարտվեցին մահվան: 

Մենդերեսը գնդակահարվեց, իսկ Բայարը մի քանի տարի 

կալանքից հետո ազատ արձակվեց: 

Խրուշչովյան ղեկավարությունը շարունակեց ստալինյան 

քաղաքականությունը Հայկական հարցում՝ այս անգամ 

արդեն Ստալինի բացակայությամբ:  

1920թ. Ստալինը այդ տարածքը հանձնեց Թուրքիային, որ-

պեսզի նրանք մոտենան սոցիալիզմին, երկրորդ համաշ-

խարհային պատերազմից հետո Ստալինը հրաժարվեց այդ 

տարածքից, և ահա 1960 թ. Խրուշչովը խանգարեց հայերին 

իրենց ուժերով վերադարձնել իրենց պատմական հողերը:  

Ի՞նչն է պատճառը: 

Այն տարբերակը, որ Խրուշչովը համաձայն չէր արևմտա-

հայերի կողմից ստեղծվող այդ պետական միավորին, որը 

պետք է ծառայեր ԱՄՆ-ի շահերին, չի կարող լինել հարցի 

պատասխանը, քանի որ Թուրքիան ևս համարվում է ԱՄՆ-

ի դաշնակից ՆԱՏՈ-ի անդամ: Այն միտքը, որ երկու Հայաս-

տանները հետագայում կփորձեին միավորվել, և էլ ավելի 

կսրվի հարաբերությունները  ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի միջև, ևս չի 

կարող ծառայել որպես հարցի պատասխան, քանի որ այդ 

միավորումը կարող էր իրականանալ միայն ՀԽՍՀ-ում 

գործող տոտալիտարիզմի հոժար կամքով, ԱՄՆ-ի համա-

ձայնությամբ:  

Այն տարբերակը, որ այդ գործարքը կարող էր վերածվել 

լարվածության օջախի ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև նույնպես չի 

կարող լինել հարցի պատասխանը, քանի որ ԱՄՆ-ը և 

ԽՍՀՄ-ը ցանկացած պահ աշխարհի ցանկացած կետում 

կարող են կանխամտածված ձևով  ստեղծել այդ լարվա-
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ծությունը, լինի դա Կուբայում, Վիետնամում, Կորեայում, 

Խաղաղ օվկիանոսի կղզիներում թե սառուցյալ օվկիանո-

սում: 

Ուրեմն, ի՞նչն է պատճառը: 

Միգուցե, պատճառը մենք՝ հայերս, պետք է փնտրենք ոչ թե 

Խրուշչովի, այլ նրա օրոք «առաջին ջութակի» դերը խա-

ղացող Միկոյանի մեջ: Ցանկացած հարց՝ կապված Հայաս-

տանի, Ղարաբաղի, Նախիջևանի կամ Արևմտյան Հայաս-

տանի հետ, Միկոյանը տանում էր հիվանդագին ձևով, եր-

ևի, իր մեջ միանգամից գործում էր ստալինյան բնազդը և, 

երբ բարցրաձնում էին հայկական տարածքային հարց, 

նրան թվում էր, թե բարձրացրել են իր անձի հարցը: 

ԽՍՀՄ-ի օրոք արգելվում էր գրել Թուրքիայում կատարված 

հայերի ցեղասպանության մասին: Եվ ահա 1965թ. Հայաս-

տանում բռնկվեց մի նոր ազգային-ազատագրական շար-

ժում: Ցեղասպանության 50-ամյակի առթիվ հայերը լցվե-

ցին Երևանի փողոցները ու հրապարակները: Նրանք իրենց 

ձեռքին բռնել էին սգո դրոշներ, ծաղիկներ և ցուցանակ-

ներ: Այդ անսպասելի մասսայական շարժումից Հայաս-

տանի կուսակցական ղեկավարներին համակել էր սարսա-

փը: Ժողովուրդը հավաքվել էր օպերայի շենքի դիմաց: 

ՀԽՍՀ ԿԿ-ի քարտուղար Յակով Զարոբյանը և Նախարար-

ների  խորհրդի նախագահ Անտոն Քոչինյանը մի խումբ 

կուսակցական և գիտական աշխատակիցների հետ շտա-

պեցին ծաղիկներ դնել Լենինի արձանին  և շուտ հեռացան 

հրապարակից:  

Ելույթ ունեցողները նշեցին, որ 1915թ. Թուրքիայում կա-

տարված հայերի ցեղասպանությունը պետք է ստանա մի-

ջազգային ճանաչում: Այնուհետև ցուցարարները շարժվե-

ցին և ծաղկեփնջեր դրեցին Կոմիտասի գերեզմանին: Ցու-

ցարարները, որոնց թիվը հասնում էր մի քանի տասնյակ 

հազարի, կանչում էին «Կորչե՜ն թուրքական զավթիչները»: 
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Երեկոյան օպերային բալետի թատրոնի շենքում տեղի 

ունեցավ սգո միտինգ, որտեղ ներկա էին կուսակցական 

կառավարական մի շարք ներկայացուցիչներ, կաթողիկոս 

Վազգեն 1-ը: Բազմահազար  ցուցարարների հոսքը  մոտե-

ցավ օպերային թատրոնի շենքին և լցվեց հրապարակը: 

Մարդիկ կանգնած էին լուռ: Եվ հանկարծ մի անկյունից 

լսվեցին բարձրագոչ հայհոյանքներ կառավարության ան-

դամների հասցեին, օպերային շենքի վրա շպրտվեցին քա-

րեր:  

Միանգամայն պարզ էր, որ այդ քարերը նախօրոք այդտեղ 

բերված էին, քանի որ շենքի մոտակայքում քարեր գտնել 

անհնարին էր: Այսինքն, կատարվածը կրում էր կազ-

մակերպված բնույթ: Սադրանքի ճանապարհով ոստիկա-

նությունը անցավ գործի, որի արդյունքում 300 հայեր ձեր-

բակալվեցին: Հայաստանի իշխանությունը կապվեց Մոսկ-

վայի հետ: Միկոյանը, ի զարմանս հայության, զգուշացրեց 

Զարոբյանին, որպեսզի այդ ցույցերի հետ կապված գոր-

ծողություններում չլինի արյունահեղություն: Մի քանի ժա-

մից հետո բոլորը ազատ արձակվեցին: Հայաստանում սո-

վետական կարգեր հաստատվելուց հետո՝ 1965թ. ապրիլի 

24-ին առաջին անգամ հայ ժողովուրդը հաղթահարեց իշ-

խանությունների հանդեպ վախը, լցվեց փողոցներն ու հրա-

պարակները, որպեսզի հայտնի իր հիշողության և զայրույ-

թի մասին: 

Դա հեղափոխություն էր հայ ժողովրդի գիտակցության 

մեջ, որն այն ժամանակ համարվում էր անհնարին: Կա-

տարվեց շղթայական ռեակցիա: Ցեղասպանության 50-ա-

մյակը նշվեցին մի շարք երկրներում, որտեղ կար հայկա-

կան համայնք: Արտասահմանյան հայկական շրջանակ-

ներում առաջացան հայ վրիժառուների կազմակերպված 

շարժումներ, որոնք տեռորի էին ենթարկում թուրք դիվա-

նագետներին, ստիպելով համաշխարհային կազմակեր-
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պություններին, իշխանություններին ուշադրություն դարձ-

նել Հայկական հարցի վրա: 70-ական թվականներին 

ստեղծվեցին այնպիսի գաղտնի քաղաքական կազմակեր-

պություններ, ինչպիսիք էին ՝«Հայկական հեղափոխական 

բանակը», «Հայաստանի ազատագրության գաղտնի հայկա-

կան բանակը» (ASALA) և այլն: Նրանք իրենց հոգևոր հայր 

էին ճանաչում Գ. Յանիկյանին (1895-1984), որը, համոզ-

վելով, որ խաղաղ ճանապարհով անհնար է աշխարհի 

հասարակության և իշխանությունների ուշադրությունը 

կենտրոնացնել Հայկական հարցի վրա, 78 տարեկան հա-

սակում ահաբեկչություն կատարեց երկու թուրք դիվանա-

գետների վրա և լիկվիդացրեց նրանց: Դատարանում նա 

բացատրեց իր կողմից կատարված ահաբեկչության պատ-

ճառը և նպատակը: Նա դատապարտվեց ցմահ բանտար-

կության: 1965թ. ապրիլի 24-ին Երևանում՝ Ծիծեռնակա-

բերդի բլուրում, կանգնեցվեց ցեղասպանության զոհերի 

հուշարձան, որի դիմաց վառվում է անշեջ կրակ: 1987թ. 

Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդարանի կողմից ճանաչված և 

դատապարտված հայկական ցեղասպանության հարցը 

դրվեց ՄԱԿ-ի հանձնաժողովում, որին դեմ քվիարկեց Խոր. 

Միությունը:                  

                     

                                                                    Ս. Այվազյան. (մասն). 

 

 -Ինչպե՞ս կբնութագրեիք ԽՍՀՄ-ի օրոք Ադրբեջանի կող-

մից Ղարաբաղի հանդեպ տարվող ազգային խտրական 

քաղաքականությունը: 

  

-Ադրբեջանի ղեկավարությունը ոչ միայն դժվարացնում էր 

Ղարաբաղի զարգացման գործընթացը, այլև հափշտակում 

էր նրա հարստությունը: Համարյա ամբողջ Ադրբեջանը 

մատակարարվում էր Ղարաբաղի յուղով, պանրով, մսով, 
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բրդով, գինով, թանկագին  շինարարական քարով և այլն: 

Պարզ էր դառնում, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի համար 

կաթնատու մի կով էր, որը համարյա չէր պահանջում 

կապիտալի ներդրում: Ադրբեջանի կառավարությունը 

մարզի հանդեպ վերաբերվում էր ինչպես խորթ մարմնի, 

որը ենթակա էր վերացման: Հարված հասցվեց մետաքսա-

գործությանը, հեկտարներով ոչնչացվում էին թթի ծառերը, 

սկսվեց ազգային խտրական կադրային քաղաքակա-

նություն: Մարզի կուսակցական աշխատակիցները իրենց 

տեղը զիջում էին ադրբեջանցիներին, որոնք նշանակվում 

էին Բաքվից, հայկական ղեկավար մարմիններին արգել-

ված էր կապ պաշտպանել Հայաստանի հետ, Ղարաբաղի 

շրջկենտրոնների միջև ճանապարհները պետք է անպայ-

ման անցնեին Ադրբեջանի տարածքով: Ադրբեջանը Ղարա-

բաղը վերածել էր ցանկապատված մի ճամբարի, որը վաղ 

թե ուշ Նախիջևանի ճակատագրին պետք է արժանանար: 

Եթե կառուցվում էր հիդրոէլեկտրոկայան, ապա այն պետք 

է ծառայեր ոչ թե մարզի, այլ ադրբեջանական մի շարք 

շրջանների հողերի ոռոգման համար: Հաճախ ադրբեջանա-

կան հարսանիքների ժամանակ կորչում էր հայ երեխա, 

քանի որ, այդ ֆանատիկների ավանդության համաձայն, 

անհավատի (գյաուրի) կտրված գլուխը հաջողություն 

պետք է բերեր նորապսակներին:  Հայ երեխաների գողութ-

յունը, նրանց բռնաբարումը սովորական երևույթ էին: 

Անասունների գողությունը կրում էր մասսայական բնույթ 

և մնում էր անպատիժ, որովհետև այն կրում էր կազմա-

կերպված բնույթ: Հայերից գողացած անասունները հիմ-

նականում վաճառվում էին ադրբեջանական Աղդամ քա-

ղաքի շուկայում: 

Այդ վայրենությունները հանգեցրին նրան, որ 1967թ. մոտ 

70 հազար հայեր ստորագրեցին դիմումը, որը հղվեց ԽՄԿԿ 

ԿԿ-ին՝ պահանջով, որ Ղարաբաղը միացվի Հայաստանին, 
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որին ընդառաջեց Մարզկոմի կուսակցության բյուրոն:  

 

Ս.Այվազյան 

-Հայաստանում տեղի ունեցավ երկրաշարժ, որին զոհ 

դարձան 25 հազար հայեր: Ձեր կարծիքով, երկրաշարժը 

բնակա՞ն էր, թե արհեստակա՞ն: 
 

-1988թ. դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ 

երկրաշարժ, որին զոհ դարձան 350 հազար մարդ: ՍՍՀՄ 

Մինիստրների Խորհրդի նախագահ Ռիժկովը հայտարա-

րեց 94 հազար, իսկ պետական տվյալները մի քանի ամսից 

հետո ներկայացրին 25 հազար մարդ:   

Եվ այսպես՝ 
1988թ. սեպտեմբերին ռազմական շինարարության հար-

ցերով Հայաստանում հայտնվեց Մինիստրների Խորհրդի 

նախագահի տեղակալ Շերբինան, որից հետո Հայաստան 

ժամանեց ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար Յազովը՝ մի 

խումբ ռազմական բարձրակարգ ներկայացուցիչների հետ: 

Պարզ դարձավ, որ պաշտպանության նախարարը պատ-

րաստվում էր  հյուսիսային Հայաստանից դուրս բերել 

ԽՍՀՄ ռազմական տեխնիկան՝ տանկեր, ռազմական սար-

քավորումներ և այլն: Սպիտակ քաղաքի մոտ կուտակվել 

էին գնացքների շարաններ, որոնք բեռնաթափում էին  նոր 

սարքավորումներ և դատարկ վագոնները բեռնում տանկե-

րով՝ հրթիռներով ռազմական այլ տեխնիկայով:   

1988թ. դեկտեմբերի 7-ին ժամը 11 անց 41 րոպեին երկու 

ստորգետնյա ուժեղ ցնցում կտրեց 350 հազար մարդու 

կյանք: Ավերվեց Լենինականի (Գյումրի) 2/3-ը, գետնի տա-

կը անցավ ամբողջ Սպիտակը, ավերվեցին հարյուրավոր 

գյուղեր:  

Վերադառնալով երկրաշարժի արհեստական բնույթին՝ այդ 
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մասին էին վկայում փրկված մի քանի սպիտակցի աշխա-

տավորներ, որոնք աշխատում էին դեկտեմբերի 7-ին Սպի-

տակի մերձակայքում գտնվող կաղամբի ցանքերում: 

Նրանց է մոտեցել մի զինվոր և խորհուրդ տվել հեռանալ 

այդ տարածքից, քանի որ «շուտով սկսվելու են փորձար-

կումներ»: Ժամը 11-ն էր, երբ լսվեց պայթյուն, գետնի տա-

կից բարձրացավ հուր և ծուխ: Սկզբից հողը տատանվեց 

հորիզոնական ուղղությամբ: Այնուհետև լսվեց երկրորդ 

պայթյունը և Սպիտակ քաղաքը ուղղահայաց կերպով ան-

ցավ գետնի տակ: Այդ ամենը կատարվեց հաշված վայր-

կյաններում: Ավերվեց Լենինական քաղաքը, որն իր ար-

վարձանով ուներ 400 հազար բնակչություն: Նախարար-

ների խորհրդի նախագահ  Նիկոլայ Ռիժկովը շտապ մեկ-

նեց Երևան, կազմակերպեց «Փրկարար կոմիտե», և, հա-

ջորդաբար ելույթ էր ունենում հեռուստացույցով՝ հայտնե-

լով ժամ առ ժամ զոհերի թիվը: Վերջին ելույթում նա հայտ-

նեց 94 հազար թիվը:  

Գորբաչովի Երևան ժամանելուց հետո, Ռիժկովը այլևս ե-

լույթ չունեցավ, հակառակ դեպքում նա ստիպված կլիներ 

հայտնելու զոհերի զարհուրելի մի թիվ՝ 350 հազար: Պետա-

կան ծառայությունները ոչ միայն զոհերի թիվը նվազեցրին, 

350 հազարից դարձնելով 25 հազար, այլև Լենինականի եր-

կրաշարժը ներկայացրին որպես Սպիտակի երկրաշարժ, 

եթե, իհարկե դա կարելի է անվանել երկրաշարժ:  

Ի՞նչն է պատճառը: 

Պատճառը պարզ է. նվազեցրել են Հայոց ցեղասպանութ-

յան զոհերի թիվը՝ 3-4 միլիոնը ներկայացնելով 1,5 միլիոն, 

Սումգաիթի մի քանի հազար զոհերը վերածվեցին 28 զոհի, 

և ահա «երկրաշարժի» դիմակի տակ գործող խորհրդային 

գաղտնի ծառայությունների կողմից պատրաստած մի նոր 

հայկական ցեղասպանություն, որն ավերեց Լենինական 

քաղաքը և Լենինականի երկրաշարժը վերածեց Սպիտակի 
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երկրաշարժի, որպեսզի 350 հազարը վերածվի 25 հազարի՝ 

համընկնեցնելու համար Սպիտակ քաղաքի և մերձակա 

տարածքում ապրող բնակչության թվաքանակի հետ: Հարց 

է ծագում. ինչո՞ւ նվազեցնել զոհերի թիվը, եթե դա համար-

վում է աղետ: Գորբաչովը տեղյա՞կ էր այս ամենին, թե ոչ: 

Եթե ոչ, ուրեմն կարելի է հասկանալ, որ այդ փորձանքը 

կազմակերպվել է հակադեմոկրատական ուժերի (Լուկյա-

նով, Կրյուչկով, Յանաև, Լիգաչով, Պուգո, Յազով) և ուրիշ-

ների կողմից: 

Պատճառը՝ շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը Ղարա-

բաղյան հիմնահարցից, այն ուղղել «երկրաշարժից» ավեր-

ված գոտու վերականգնման վրա՝ հույս ունենալով վերջ 

դնել տարածքային ազգամիջյան հակամարտությանը, 

որպեսզի այն չվերածվի շղթայական ռեակցիայի Խորհըր-

դային Միության տարածքով մեկ, հույս ունենալով, որ կու-

սակցական հատուկ հսկողության տակ կվերցվի Գորբա-

չովյան վերակառուցման անհասկանալի, կասկածելի, հա-

կախորհրդային քաղաքականությունը:  

Եթե այ՛ո, տեղյակ էր Գորբաչովը այդ ամենին, ուրեմն 

պետք է զարմանալի չլինի իր կողմից արված արտահայ-

տությունը. «Ձեզ նույնիսկ երկրաշարժը չհանգստացրեց»: 

Եթե այո, ուրեմն կարելի է կռահել, որ Գորբաչովը չէր 

պատկերացրել  այդ փորձարկման հետևանքով առաջա-

ցած աղետի գոտու ծավալը: 

Հայ ժողովրդի ուշադրության շեղումը վերածվեց մի նոր 

ցեղասպանության, այժմ արդեն ժամանակակից «երիտ-

թուրքերի» ձեռքով, որոնք իրենց  արտաքին գործերի նա-

խարար Շեվարդնաձեի շուրթերով ՄԱԿ-ում լրագրողների 

հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ խոստովանեցին՝  

«Մենք չենք սպասել, որ հետևանքները կարող են լինել այդ-

քան կորստաբեր»:  

Գեոֆիզիկական երկրաշարժից (որը Հայաստանի հանդեպ 
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համարվում է գեոֆիզիկական պատերազմ) հետո Հյուսի-

սային Հայաստանը համարվեց աղետի և ՓԱԿ գոտի: 

Իրականում այն համարվում էր ռազմական պահակակե-

տի հատուկ գոտի՝ թույլ չտալու, որ այդ տարածքում աշ-

խատեն սեյսմոլոգները, հակառակ դեպքում կբացվի ողջ 

իրական պատկերը: Կատարվածից հետո Լենինականի 

գեոֆիզիկայի ինստիտուտից չքացավ սեյսմոգրամայի սար-

քը՝ իր հետ տանելով հայ ժողովրդի դժբախտության հետ 

կապված գիտական գաղտնիքը: Դե ինչ, կարելի է հետևութ-

յուն անել, որ ԽՍՀՄ հատուկ ծառայությունները պարապ 

չէին, նամանավանդ, երբ Բաքվի օդանավակայանում վայ-

րեջք կատարող ինքնաթիռը կործանվեց:  

Ինքնաթիռի «ուղևորները» և ողջ անձնակազմը զոհվեցին: 

Ինքնաթիռի ուղևորները այն ռազմական մասնագետներն 

էին, գեոֆիզիկներ, որոնք փորձարկումից առաջ աշխա-

տում էին ռուսական ռազմական ստորգետնյա բազայում: 

Մինչ օրս Սպիտակի տարածքում չի աճում բուսականութ-

յուն: Մի շարք արևմտյան մասնագետներ, որոնց արգելվում 

էր մտնել աղետի գոտի՝ երկրաշարժի հետ կապված իրենց 

հատուկ սարքավորումներով, համոզված չեն երկրաշարժի 

բնական լինելու մեջ:  

Մինչև երկրաշարժը, սկսվել էր ադրբեջանցիների մասսա-

յական արտագաղթ: Եթե այսօր որևէ մեկը փորձի հետա-

քըրքրվել «Սպիտակի» երկրաշարժով, ապա պարզ կդառ-

նա, որ հարկավոր է ստանալ Մոսկվայի թույլտվությունը, 

կարծես թե խոսքը վերաբերում է 1988 թ. ռուսական ստոր-

գետնյա բազաներում կատարված ատոմային ռումբի փոր-

ձարկմանը: 

Երկրաշարժից հետո ձերբակալվեցին «Ղարաբաղ» կոմի-

տեի անդամները Երևանում, և «Կռունկ» կոմիտեի անդամ-

ները՝ Ստեփանակերտում: Նրանց տեղը զբաղեցրին Ար-

ցախյան շարժման խորհուրդը Երևանում, և ազգային Խոր-
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հուրդը՝ Ստեփանակերտում: 

                                                               

                                                                          Ս.Այվազյան 

Այս ամենը մանրամասն ներկայացված է Ս. Այվազյանի 
«История России: Армянский след» աշխատության մեջ, որ-
տեղից էլ կատարվել են մեջբերումներ: թարգ. հեղինակ. 

-Ինչ կարող ե՞ք ասել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջա-

կանության  և միջազգային սառեցված խնդիրների վերա-

բերյալ: 

-Այսօր Ադրբեջանը հենվում է «տարածքային ամբողջա-

կանության» վրա՝ թույլ չտալով  Ղարաբաղին անկախա-

նալու: Այդ տարածքային ամբողջականությանը կողմ են 

աշխարհի հզոր պետությունները: Կարելի է հասկանալ այդ 

հզորներին, եթե հաշվի առնենք նրանց տարածքում ապրող 

մի շարք ազգերի ու ազգությունների դեպի անկախություն 

տանող պայքարը և այլն:  
Սովետական հանրապետությունների միջև սահմանները 

«օրինականացվել» է խորհրդային օրենսդրությամբ: Այժմ 

չկա ո՛չ ԽՍՀՄ-ը, ո՛չ էլ նրա օրենսդրությունը: Իսկ որտե՞ղ է 

մնացել լենինյան «ազգերի ինքնորոշման իրավունքը», որը 

տեղ է գտել նաև Հելսինկիի համաձայնագրի մեջ: Երբ խոս-

քը վերաբերում է Ղարաբաղին, միանգամից ոտքի են ել-

նում աշխարհի «Մեծ Իշխանները» և անկախության համար 

պայքարող հային համարում են ագրեսոր, ցույց տալով 

նրան Հելսինկիի տարածքային ամբողջականությանը վե-

րաբերող համաձայնագիրը, որը ժամանակին ստորագրվել 

է Խոր. Միության կողմից:     
Փլուզված ԽՍՀՄ-ից հետո անկախություն ստացած Ադրբե- 

ջանն  այսօր գտնվում է Թուրքիայի ազդեցության տակ: 
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Ներկայիս Ադրբեջանը, որը ստեղծվել է Թուրքիայի և 

բոլշևիկների կողմից, Արևելյան Հայաստանի կենտրոն 

Բակուրակերտի գրավումից հետո, անտեսելով Ռուսաս-

տանի շահերը՝ Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով ար-

տահանում է հայկական նավթը՝ իր վրա սևեռելով ԱՄՆ-ի 

և եվրոպական մի շարք երկրների հետաքրքրություններն 

Անդրկովկասում: Քանի գոյություն ունի Հայաստանի 

թիկունքում հայտնված «սուր դաշույն»ը,   քանի գոյություն 

ունի նավթ ու Թուրքիա, հայերը ծեծելով, ջարդելով արև-

մտյան մեծ տերությունների դռները, Իսրայել Օրու 

օրինակով իրենց հայացքը պետք է շրջեն դեպի հյուսիս, և   

ի վերջո այդ «պատմական արդարություն» կոչվածը պետք 

է փնտրեն հյուսիսային՝ հայ-ռուսական դաշինքի մեջ: 

Ցավոք սրտի, այսօր Ռուսաստանը ներսից խժռում են 

տարբեր հոսանքներ՝ միայն 2001թ.-2005թ. Ռուսաստա-

նում կառուցվել են 7000-ից ավել մահմեդական մզկիթներ, 

20 միլիոնով ավելացել է մահմեդականների թիվը, դե ինչ, 

ժողովրդավարությունը պահանջում է խոսքի, խղճի ազա-

տություն, տարբեր հավատքների հանդեպ համբերություն: 

Իհարկե էթնիկական խնդիրները լուծելով ՌԴ աշխատում է 

թույլ չտալ  ցարական Ռուսաստանի սխալները, խուսափե-

լու համար էթնիկական հուզումներից: Մահմեդականը՝ 

մահմեդական, սակայն հարցը նրանումն է, որ դրանց մի 

մասը կրում է արմատական բնույթ, որը չի թաքցնում իր 

ատելությունը քրիստոնյա ազգերի նկատմամբ: 

Դեմոգրաֆիական հաշվարկները հաստատում են, որ մոտ 

ժամանակներում Ռուսաստանից միայն այդ անունն է 

մնալու: Չլինի՞ թե Թուրքիան իր համաթուրքիզմի ծրագրի 

իրականացումը այժմ կապել է դեմոգրաֆիայի և ժամանա-

կի հետ: 

Թերևս այդ է պատճառը, որ հանգիստ խղճով իր տեղն է 

որոնում Եվրոպական ընտանիքում՝ հույս ունենալով 
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ժամանակի ընթացքում գտնել համաթուրքիզմի և համիս-

լամիզմի միացման կետը: Հարց է ծագում՝ որտե՞ղ կարող է 

հայտնվել այդ միացման կետը՝ Մոսկվայում, Բեռլինում, թե 

Փարիզում: Միգուցե այն կարող է հայտնվել բոլոր տե-

ղերում միասին վերցրած:   

Չլինի՞ թե Թուրքիան, անդամակցվելով Եվրոպական ըն-

տանիքին, հեռու նպատակ է հետապնդում, այսինքն՝ Եվրո-

պայի և միջինասիական թուրքալեզու հանրապետություն-

ների միջև դառնալով բուֆերային պետություն, անօրեն 

ճանապարհով Եվրոպային «մատակարարելու» մարդկա-

յին ռեսուրսներ՝ փոխելու համար դեմոգրաֆիական իրա-

վիճակը Եվրոպայում՝ ի օգուտ մահմեդական աշխարհի: 

Չլինի՞ թե մենք՝ հայերս ենք ծայրահեղականներ, որ ազ-

գային հարցում խառնվում ենք Ամենակարողի գործերին: 

Աստված տվեց, Աստված վերցրեց: Իսկ ինչու՞ կողմ չլինել 

համաշխարհային գլոբալիզմին: Թո՛ղ վերանան ազգերը և 

մարդկությունը վերադառնա իր նախնական դիրքին: Բայց 

դժվար թե մայրցամաքային ռասիզմը Աստծո ծրագիրը լի-

նի: Միգուցե այդ հարցի պատասխանը հարկավոր է փնտ-

րել Կրեմլու՞մ:   

Գորբաչովը չլուծեց Ղարաբաղի հարցը, որն էլ վերածվեց 

ազգամիջյան բախումի, լայնածավալ պատերազմի: Նա չը-

տվեց քաղաքական գնահատական կատարվածին, չցու-

ցաբերեց վճռականություն, որն էլ հնարավորություն տվեց 

հակամարտությանն էլ ավելի ծավալվելու: Այդ խնդիրը 

չլուծեց նաև Ելցինը: Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը 

պահանջում է նոր սերունդ, նոր ժամանակներ: Թվաց թե 

այդ ժամանակը ծնել է երիտասարդ Պուտինին, սակայն 

քաղաքականապես չլուծված Ղարաբաղյան հիմնահարցը 

ակնհայտ է դարձնում ռուսական դիվանագիտության նրա 

արտաքին քաղաքականության զգուշավորությունը, որը 

պայմանավորված է արտաքին ուժերի դեմ իր դիրքորոշ-
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ման հետ:  

Սակայն ցանկացած խնդիր լուծում է պահանջում: Չի կա-

րելի սառեցնել խնդիրը՝ նրան կտրելով արևից: Այդ խնդիրը 

անընդհատ պետք է ձգտի դեպի արևը, հիշեցնելով   Անդրեյ   

Սախարովի խոսքերը՝ «Կարևոր խնդիրների թվին է պատ-

կանում Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) միավորումը Հա-

յաստանին: Չի կարելի տասնամյակներ հետաձգել այդ ար-

դարացի և անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրը՝ թողնե-

լով մի կողմ՝ որպես լարվածության աղբյուր տարածաշըր-

ջանում»:  

  

-Ինչպիսի՞ քայլի պետք է դիմենք մենք՝ հայերս, որպեսզի 

վերջ տրվի Ադրբեջանի կողմից պատմության աղավաղ-

մանը, որն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում Ղա-

րաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործ-

ընթացի վրա: 

 

-Այդ քայլը վաղուց արված է: Դա այսօրվա Լեռնային Ղա-

րաբաղի Հանրապետության՝ որպես պետական միավորի 

փաստն է՝ իր սահմանադրությամբ, դրոշով, գերբով, խոր-

հըրդարանով, ժողովրդի կողմից ընտրված հանրապե-

տության նախագահով հանդերձ : 

 

-Բայց  չէ՞ որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը մի-

ջազգային ճանաչում չի ստացել: 

-Կստանա. եթե ոչ միջազգային քաղակական դաշտում, 

ապա մի նոր «Ասլանդուզի» դաշտում՝ մի նոր Գյուլիստանի 

կամ Գանձակի պայմանագրով: Նա անկասկած կստանա 

ոչ միայն ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության կող-

մից, այլև Ղարաբաղը կճանաչվի որպես Հայաստանի 

անբաժան մաս: 
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Ինչ վերաբերում է պատմության աղավաղմանը՝ կապված 

Լեռնային Ղարաբաղի հետ, այդ հարցում Ադրբեջանի «ար-

հեստավարժ համաշխարհային նշանակության պատ-

մաբաններին» կարող են ձեռք մեկնել Ռուսաստանի պատ-

մաբանները, հիշեցնելով, որ 1804թ. ռուսական բանակը 

Անդրկովկաս է մտել Արևելյան Հայաստանն ազատա-

գրելու ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Պարսկաստանի լծից, և որ 

Պարսկաստանի ենթակայությունից Ռուսական կայսրութ-

յանը փոխանցված Հայաստանի տարածքում հիմնավոր-

ված թուրքալեզու խաշնարած կուտակումներից կազմա-

վորված ինքնակոչ մանր-մունր խանությունները, որոնք 

ռուսական ռեֆորմներից հետո կորցրին իրենց վարչաձևը 

և, միավորվելով, վերածվեցին ռուսական նահանգների, 

ընդհանուր ոչինչ չունեն կիսելու այսօրվա Ղարաբաղի 

Հանրապետության հետ: 
Ինչ մնում է Խորհրդային Միության գլխավոր դահիճ Ստա-

լինի կողմից բռնի կերպով իրագործած Ղարաբաղի ենթա-

կայությանը Ադրբեջանին, ասենք, որ փլուզվել է Խորհրդա-

յին Միությունը, հետևաբար, չի կարող լինել որևէ ենթակա-

յություն: Այնպես որ ռուս-թուրքական համագործակցութ-

յան «չկա հայ, չկա Հայկական հարց» կարգախոսը տեղը զի-

ջեց «չկա Խորհրդային Միություն, չկա ենթակայություն» 

իրականությանը: 

Արցախ-Ղարաբաղը թեկուզ այսօր համարվում է որպես 

չճանաչված անկախ հանրապետություն, սակայն իրակա-

նում նա այսօր համարվում է Հայաստանի անբաժան մաս: 

Այդ միությունն էլ ավելի ամրապնդելու համար մնում է 

միայն երես չթեքել Ռուսաստանից:  

-Բայց չէ՞ որ գոյություն ունի «տարածքային ամբողջա-

կանության» վերաբերյալ ընդունված բանաձև, որի հետ 

հաշվի են նստում աշխարհի գերհզոր պետությունները: 
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-Եթե Ադրբեջանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան հիմնահար-

ցը պետք է լուծվի իր տարածքային ամբողջականության 

շրջանակում, ուրեմն, նա պարտավոր է բանակցության մեջ 

մտնելու իր տարածքում բնակվող այն ազգային միավորի 

հետ, որը համարվում է հակամարտող կողմ:  

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել միջազգային գաղտնի պայ-

մանագրերի վերաբերյալ: 

-Մենք պետք է ստեղծենք հատուկ հետախուզական ծա-

ռայություններ հրեական «Մասսադի» օրինակով, աշխար-

հի հզոր պետությունների միջև կայացող գաղտնի համա-

ձայնագրերը ի հայտ բերելու նպատակով, ինչպես, օրինակ 

Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագիրն է, որտեղ դրված 

էր Թուրքիայի լինել-չլինելու հարցը, որի իրագործումը 

խաթարեցին ստալինյան բոլշևիկները:  

Եթե Ռուսաստանում իշխանության գլուխ անցներ ոչ թե 

արևմտյան իմպերիալիզմին իր ծառայությունը մատուցած, 

այնուհետև իր սեփական խաղը գործի մեջ դրած  համաշ-

խարհային գաղտնի ուժային կենտրոնի գործակալության 

կողմից մահափորձի ենթարկված՝ Վ. Ի. Լենինը, այլ ըստ 

ծրագրի նրան փոխարինելուն հատկացված՝ Լ. Դ. Տրոցկին, 

Թուրքիայի տրոհումը կհամարվեր անխուսափելի: 

1919թ. Ստամբուլի կառավարության կողմից մահվան դա-

տապարտված Քեմալ Աթաթուրքի պատվիրակության ան-

դամները ժամանեցին Մոսկվա, ներկայացան որպես «սո-

ցիալիստ-հեղափոխականներ», որոնք իբր թե պատրաստ 

են տարածել «սոցիալիստական շարժումը արևելքով մեկ»: 
Ստալինը զգույշ կերպով տեղեկացրեց այդ մասին Տրոց-

կուն, իսկ Տրոցկին՝ Լենինին: Միանգամից գծագրվեց Արև-

ելքի նոր քարտեզը, որտեղ ամբողջ Միջին Ասիան, Ղա-
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զախստանը և Ադրբեջանը մնում էին բոլշևիկներին, Հա-

յաստանը բաժանվում էր երկու մասի Արաքսի երկայնքով՝ 

Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև՝ հանուն «սոցիալիզմի 

իրականացման»: 

Եվ այդ պատրաստի ռուս-թուրքական գործարքին պետք է 

զոհ դառնար Հայաստանը՝ իր դաշնակցական կառավա-

րությամբ հանդերձ: 

Ահա այն վտանգը, որը կախված է փոքր, կամ կախվա-

ծության մեջ գտնվող ժողովուրդների վզից: Նախօրոք ծրա-

գըրված հրեշավոր համաձայնագրերի զոհն են դարձել և 

քարտեզի երեսից վերացել մի շարք ժողովուրդներ, պե-

տություններ: 

Չլինի՞ թե այդ գաղտնի համաձայնագրերը կապված են 

տիեզերքի հետ: Միգուցե, մենք՝ հայերս, առաջին հերթին 

երեսներս շրջենք ոչ թե դեպի հյուսիս, այլ դեպի վերև, դե-

պի կապուտակ երկի՞նքը: 

Համենայնդեպս, իրատեսական պատկերը ստիպում է հե-

ռատեսությանը ստեղծել պրոֆեսիոնալ բարձր մակար-

դակի հետախուզական գաղտնի ծառայություն, որն ի հայտ 

կբերի ուժեղների կողմից նախագծվող գաղտնի ծրագրերը՝ 

վտանգից խուսափելու համար: 

 

-Հայաստանում գործող ինչպիսի՞ կուսակցություն է Ձեզ 

հոգեհարազատ: 

-Իմ մտահայեցությանը մոտ է Դաշնակցություն կուսակ- 

ցությունը: 

-Կարելի՞ է համարել, որ Հայաստանի դաշնակցական կա-

ռավարությունը չարեց իրենից կախված ամենը, որպեսզի 

Հայաստանը չզոհաբերվեր թուրքական երախին: 
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-Թուրքիան Ռուսաստանից ստացավ 10 միլիոն ռուբլի 

(ոսկով) և երկու անգամ ավել (զենքով) «եղբայրական նվի-

րատվություն»:  
1920թ. նոյեմբերի 7-ին Ստալինը Բաքվից հեռագրեց Լե-

նինին, որ բոլշևիկների ծրագիրը իրականանում է, այսին-

քըն՝ առանց կռվի թուրքերին է հանձնված Կարսը (Ղարս) և 

Ալեքսանդրապոլը, բայց թուրքերը շարժվում են դեպի Թիֆ-

լիս, անցել են «Մոսկվային հայտնի գիծը»: Թուրքերը շարժ-

վում են դեպի Թիֆլիս: Թիֆլիսում խուճապ էր: Ստալինը 

չէր սպասում թուրքերի կողմից այդ քայլին: 

«Մոսկվային հայտնի» սահմանը չէր վերաբերում Թիֆ-

լիսին, այն որոշում էր Հայաստանի բաժանումը: Իսկ նորա-

հայտ թուրք «սոցիալիստ բոլշևիկները» Քեմալ Աթաթուրքի 

գլխավորությամբ առաջ անցան՝ խախտելով ռուս-թուրքա-

կան գաղտնի պայմանագիրը: Ստալինը Խոր. Ռուսաստա-

նի անունից հեռագրեց թուրքական կառավարությանը՝ 

«Մենք 1919թ. ձեր հետ այդպես չենք պայմանավորվել, 

վերցրե՛ք բոլորը, ինչ ցանկանում էք Հայաստանից, բայց 

ազատե՛ք Բաթումը, թե չէ, 11-րդ կարմիր բանակը կմտնի 

այնտեղ կռվով»: Մինչ Հայաստանը մատնված էր հրի, Օր-

ջոնիկիձեն հրամայեց գրավել Բաթումը: 1920թ. նոյեմբերի 

29-ին 11-րդ բանակը մտավ Հայաստան՝ զբաղեցնելու 

Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնա-

գրով (1919թ.) նախատեսված տարածքը: Երկու գիշատիչ 

գազանների գործարքը վերջացավ Խատիսյան–Կարաբե-

քիր պայմանագրով   (1920թ. դեկ.2), որտեղ դաշնակցական 

կառավարությունը հրաժարական տվեց՝ ի օգուտ բոլշևիկ-

յան Ռուսաստանի: 

1921թ. փետրվարի 26-ին, չդիմանալով խորհրդային կար-

գերի դաժանություններին, դաշնակները կրկին  Հայաստա-

նում անցան  իշխանության գլուխ: Մոսկվա ժամանած Հա-

յաստանի բոլշևիկյան պատվիրակությունը հայտնվեց խա-
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ղից դուրս վիճակում, և Ստալինը կազմակերպեց բանակ-

ցություններ ոչ թե Թուրքիայի և Հայաստանի, այլ Թուր-

քիայի և Ռուսաստանի միջև: 

Ռուսական դիվանագետ Չիչերինը պահանջեց թուրքերից 

ազատել Արևելյան Հայաստանի նախկին տարածքներ 

Կարսը և Արդահանը, որը մինչև 1914թ. մտնում էր Ռու-

սաստանի կազմի մեջ: Ստալինը Լենինի միջոցով արգելեց 

Չիչերինին և նրա տեղակալ՝ Կարախանին, բանակցութ-

յանը մասնակցելուց, և այդ բանակցությունը թուրքերի հետ 

վարեց անձամբ ինքը: Ստալինը թուրքական պատվիրա-

կության հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ ասաց 

հետևյալը՝ «Հայաստանի հարցը դուք լուծել եք ինքներդ 

(այսինքն՝ սրի եք քաշել հայերին), եթե մնացել է որևէ ան-

լուծելի հարց, այդ նույնպես լուծե՛ք ինքներդ, բայց տեղե-

կացրե՛ք մեզ վերջնական ժամկետի մասին»: 

 

Սևրի պայմանագիրը կնքված էր 1920թ. օգոստոսի 10-ին 

հաղթող պետությունների և օրինական թուրքական կառա-

վարության միջև: ԽՍՀՄ-ի բացակայության դեպքում,   

Ռուսաստանը իրավաբանական ոչ մի իրավունք չուներ 

ելույթ ունենալու Հայաստանի անունից և կնքելու որևէ 

երկրի հետ պայմանագիր՝ կապված Հայաստանի տա-

րածքի հետ: Ոչ մի իրավաբանական ուժ չունի նաև Կարսի 

պայմանագիրը (1921թ. հոկտեմբերի 13), որը համարվում է 

Մոսկվայի պայմանագրի կրկնօրինակը: Ադրբեջանի պատ-

վիրակության ներկայությունը Կարսի պայմանագրում 

վկայում է այդ պայմանագրի նենգությունը՝ հաշվի առնե-

լով, որ Ադրբեջանը չունի սահման Թուրքիայի հետ:  

Անգլիան և Ֆրանսիան 1918-21թթ. իրենց դաշնակից՝ 

առաջին համաշխարհային պատերազմում ցեղասպանութ-

յուն  տեսած հայերին (որոնք իրենց ակտիվ մասնակցութ-

յունը բերեցին գերմանա-թուրքական ճամբարի պարտութ-
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յան հարցում) դավաճանեցին՝ արգելելով նրանց զբաղեցնել 

Արևմտյան Հայաստանի ազատագրված տարածքները: 

Հայկական Կիլիկիան զբաղեցրած Ֆրանսիան զինաթափ 

արեց հայկական լեգեոնը, ձերբակալեց նրա կառավարութ-

յանը և 1921թ. հանձնեց քեմալական թուրքական իշխա-

նություններին: Թուրքական զորքերը մտան Կիլիկիա և սրի 

քաշեցին տեղի հայ բնակչությանը, առանձնապես՝ Մարա-

շում, Սիսում, Ադանայում, Զեյթունում: 

Զորավար Անդրանիկը փորձում էր համոզել Հայաստանի 

կառավարությանը զբաղեցնել Արևմտյան Հայաստանի 

ազատագրված տարածքները, սակայն Հայաստանի կառա-

վարությունը պատմական սխալ թույլ չտալու համար 

սպասում էր Սևրի պայմանագրի իրագործմանը, որը եր-

կար ձգձգվելուց հետո հնարավորություն տվեց պարտված 

Թուրքիային ստեղծել մի նոր ազգայնամոլների կազմա-

կերպություն՝ Ք. Աթաթուրքի գլխավորությամբ, որն էլ, զին-

վելով Ռուսաստանի բոլշևիկների կողմից, ոչ միայն 

չճանաչեց Սևրի պայմանագիրը, այլև բոլշևիկների հետ 

մտնելով գաղտնի գործարքի մեջ, զավթեց ողջ Արևմտ. Հա-

յաստանը և Արևել. Հայաստանի մի մասը: Ռուսաստանը 

զոհաբերեց Հայաստանը՝ Թուրքիային խորհրդայնացնելու 

համար, իսկ արևմտ. պետությունները զոհաբերեցին Հա-

յաստանը,  որպեսզի ձեռքի տակ ունենան  հատուկ նշա-

նակության հանձնակատար Թուրքիա:    

Ռուսաստանի և եվրոպական երկրների միջև ռազմա-քա-

ղաքական մանևրների զոհաբերության սեղանին դրված էր 

Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ Առաջին համաշխարհա-

յին պատերազմի հեղինակների համաշխարհային  հեղա-

փոխության հաղթանակը շեղվել է ուղուց և նրա վնասված 

ու անկանոն ընթացքը խրվել է լենինա-ստալինյան գվար-

դիայի խծանածածկում: 
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-Կարելի՞ է համարել, որ զորավար Անդրանիկն ավելի 

ճկուն քաղաքականության, այսինքն՝ ավելի շատ ոչ թե ան-

կախության, այլ հայ ժողովրդի անվտանգության և հայ-

ռուսական համագործակցության կողմնակից էր՝ ի համե-

մատ դաշնակցական կառավարության: 

-Հայ ժողովրդի պանծալի հերոս զորավար Անդրանիկը, 

եթե դաշնակցական կառավարության հետ ունեցած հա-

կասությունից հետո անգամ չհիասթափվեր և չհեռանար 

հայրենիքից, անկասկած ուղղակի ականատեսը կլիներ 

բոլշևիկյան Ռուսաստանի և արևմտյան երկրների կողմից 

Հայաստանի հանդեպ պատրաստած դավադրության: Նա 

հույսեր էր կապում Ս. Շահումյանի հետ, որի բախտը վճըռ-

ված էր Մոսկվայում:                                                                                                     

Չլինի՞ թե հայ ժողովրդի սիրված ազգային հերոսը, եթե 

մնար Հայաստանում, կարժանանար Անդրկովկասի ռազ-

մաճակատի գլխավոր հրամանատար գեներալ Նազարբե-

կովի բախտին, որը ոտաբոբիկ, շղթայված քայլում էր բոլ-

շևիկների հրացանների ներքո: Կամ, եթե զորավարը պետք 

է հագներ բոլշևիկյան հագուստ և իր զենքը ուղղեր հայրե-

նիքի ազատության համար մարտնչող իր զինակիցներին, 

օ՜, ո՛չ. նա հարկ համարեց հայրենիքից հեռանալ՝ մասնա-

կիցը չդառնալով եղբայրասպան քաղաքացիական ներքին 

արյունահեղությանը:  

Ինչ մնում էր Դաշնակցությանը. եթե նույնիսկ Հայաստանի 

դաշնակցական կառավարությունը դեռ 1918թ. փոխեր իր 

անունը և կոչվեր «Հայ բոլշևիկների կուսակցություն», փո-

խեր իր կանոնադրությունը, հրաժարվեր Ազատ, Անկախ և 

Միացյալ Հայաստան ստեղծելու գաղափարից, միևնույն է, 

այդ քայլը չէր ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, 

քանի որ Ռուսաստանի նորաստեղծ խորհրդային կառա-
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վարությունն ինքն էր առաջին հերթին զգում անվտան-

գության կարիք: Նրան պետք էին զինված ուժեր՝ օր օրի 

զորացող սպիտակ շարժման դեմ: Նա ստիպված էր հետ 

կանչելու ռուսական զորքերը Կովկասյան ռազմաճակա-

տից՝ Բրեստ-Լիտովսկու պայմանագրի համաձայն: Նա 

նույնիսկ չկարողացավ իր ձեռքում պահել Բաքուն: 

Եթե Հայաստանը խորհրդայնացվեր, այն ժամանակ նա 

անպատճառ կկտրվեր արևմտյան երկրների կողմից ու-

ղարկված օգնություններից, և հարց է առաջանում՝ ի վի-

ճակի կլինե՞ր արդյոք այդպիսի Հայաստանը պահպանել իր 

գոյությունը մինչև 1920թ., մինչև խորհրդային ուժերի մուտ-

քը Հայաստան: Չէ՞ որ խորհրդային 11 բանակը Հայաստան 

մտավ այն դեպքում, երբ բացվեց հնարավորության դուռը: 

Մինչ այդ Խորհրդային Ռուսաստանը խրված էր քաղաքա-

ցիական պատերազմի մեջ և դժվար թե կարողանար 

օգնության ձեռք մեկնել հայերին: 

Հայերը մնացին հավատարիմ ռուսական զենքին, նրա 

կայսրին, և, եթե տապալվել են Ռուսաստանում կարգերը, 

ապա այդ չի նշանակում, որ կարճ ժամանակում հայն ի 

վիճակի կլինի թուրքի հանդեպ ունեցած թշնամանքը 

վերածել բարեկամության: Եվ որտե՞ղ է երաշխիքը, որ «բա-

րեկամ» թուրքը չի կտրի իր «բարեկամ» հայի թեկուզև խոր-

հըրդային գլուխը: 

Ո՛չ, Դաշնակցությունը չէր կարող մաշկափոխվել ո՛չ      

1918 թ., ո՛չ էլ 1920 թ.: Նա պարտավոր էր պաշտպանել Հա-

յաստանը, մինչև կբացվեր Թուրքիայի դիմակը և խոր-

հըրդային բանակը կմտներ Հայաստան: 

Իսկ եթե 1918թ. Սարդարապատում հայերը չհաղթեին, և 

ցեղասպանության վտանգը այս անգամ արդեն կախվեր 

Արևելյան Հայաստանի վզից, կմեկնե՞ր արդյոք օգնության 

ձեռք Խորհրդային Ռուսաստանը խորհրդային հայ ժողո-

վրդին:  Ոչ. որովհետև Ռուսաստանը դուրս էր եկել առա-
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ջին աշխարհամարտի թատերաբեմից և զբաղված էր նորա-

ստեղծ կարգերի ամրապնդման հարցերով:  

Դաշնակցական կառավարության ջանքերով կազմակերպ-

ված պաշտպանությունն էր, հայ ժողովրդի միասնական 

հաղթական ոգին և անկոտրում կամքն էր, որ ստիպեցին 

թշնամուն նահանջել: 

Ինչ  մնում է հայ բոլշևիկին, որ իբր  նրա շնորհիվ է, որ 

այսօր գոյություն ունի Հայաստանը, հարկավոր է բացել 

«փրկության» մյուս երեսը և ասել հետևյալը՝ 1920թ. նոյեմ-

բերի 7-ին Ստալինին պարզ դարձավ, որ Թուրքիան մտա-

դիր չէ խորհրդայնանալու, որ նա տանում է երկդիմի խաղ, 

որ նրա հիմնական նպատակը համաթուրքիզմն է, որը 

հակասում է ստալինյան Ռուսաստանի արտաքին քաղա-

քականությանը: Պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ 

թուրքական բանակը խախտեց  ռուս-թուրքական գաղտնի 

պայմանագիրը, գրավեց Բաթումը և շարժվեց դեպի 

Թիֆլիս: Պարզ դարձավ, որ խորհրդային դրոշի տակ դեպի 

Միջին Ասիա ուղղություն վերցրած թուրքական բանակը 

հետապնդում է բոլորովին ուրիշ նպատակներ: 

Ստալինի կարգադրությամբ խորհրդային 11 բանակը 

կանգնեցրեց թուրքերի առաջխաղացումը դեպի Թիֆլիս, 

գրավեց Բաթումը և 1920թ. նոյեմբերի 29-ին մտավ Հայաս-

տան: Այս անգամ արդեն քաղաքացիական պատերազմում 

հաղթանակով դուրս եկած բոլշևիկյան Ռուսաստանը թույլ 

չտվեց Թուրքիային հերթական անգամ շարժվելու դեպի 

Բաքու: Ի համեմատ 1918թ., այս անգամ թուրքական բանա- 

կի  դեմ կանգնած էր ռուսական 11-րդ բանակը: 

Դաշնակցական կառավարությունը խաղաղ ճանապար-

հով Հայաստանի իշխանությունը հանձնեց Ռուսաստանի 

լիազորված  ներկայացուցիչներին: 

Այն ժամանակ համարյա անհնար  էր կանխորոշել, թե որ 

կողմից է սպասվում դավադրությունը: Իսկ դավադրութ-
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յան բաժին դարձավ Հայաստանը՝ համարյա բոլոր կողմե-

րից՝ հյուսիսից, արևմուտքից, արևելքից և ներսից:  

Մեղադրել մի կուսակցության, որը կարողացավ երկու տա-

րի ու կես ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը թե-

կուզև մի բուռ, սակայն Ազատ և Անկախ Հայաստանը փո-

խանցելով չարյաց փոքրագույնը հանդիսացող, միևնույն 

ժամանակ ավելի ապահով Խորհրդային Ռուսաստանին, 

համարում եմ անհեթեթ: 

Համոզված եմ՝ դաշնակների բացակայությամբ անգամ 

Ռուսաստանում կհաղթանակեր Հոկտեմբերյան հեղափո-

խությունը, Թուրքիան կվարեր իր նույնանույն խաղը, արև-

մտյան երկրները կդավաճանեին Հայաստանի կառավա-

րությանը: Միայն մնում է մեկ հարց՝ իսկ Հայաստանի մեր 

կողմից պատկերված ոչ դաշնակցական կառավարութ-

յունն ի վիճակի կլինե՞ր արդյոք կազմակերպել Սարդա-

րապատի ճակատամարտը և հաղթանակով դուրս գալ, թե 

համաթուրքիզմի ծրագիրը կհամարվե՞ր իրականացված: 

-Մենք կարո՞ղ ենք նկատել, որ 1918 թ. ոչ թե Դաշնակցութ-

յունն է վերականգնել Հայաստանի պետականությունը, այլ 

Ռուսաստանում հաղթանակած Հոկտեմբերյան հեղափո-

խությունից  հետո Անդրկովկասում տիրող անտիրությու-

նն,   որն հրահրեց հայկական հասարակական և քաղաքա-

կան կազմակերպություններին՝ ներառյալ Դաշնակցութ- 

յուն կուսակցությանը, ձեռնարկել քայլեր այդ ուղղությամբ: 

-Անտիրությունը ի վիճակի է հնարավորություն տալու ան-

կախությանը, որպեսզի վերջինս դրսևորի իրեն, սակայն 

անկախությունը դեռ պետականության վերականգնում չէ: 

Ռուսաստանի բոլշևիկները, Գերմանիան և նրա թիկուն-

քին թաքնված ուժերը, տապալելով ցարական կարգերը, 
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անկախանալու հնարավորություն տալով հայերին, հային 

թողեցին միայնակ մի ամբողջ Օսմանյան կայսրության 

դեմ:  

Երանի չես տա այն գառանը, որը, հովվից ազատվելով, 

հայտնվում է գայլի բաց երախի առջև: Սակայն դաշնակ-

ցական կառավարությունը ոչ միայն վերականգնեց հայ 

ժողովրդի երազած պետականությունը, այլև փրկեց իր ժո-

ղովրդին գայլի բաց երախից՝ մինչև խորթ հովվի հայտնը-

վելը: 

-Կարելի՞ է համաձայնվել այն մտքի հետ, որ եթե դաշ-

նակները հրաժարական տային, կամ ընդունեին խորհըր-

դային կարգեր ոչ թե 1920թ. նոյեմբերին, այլ նույն թվի 

մայիս ամսին, ապա մենք մեր ձեռքին կունենայինք Կարսը, 

Արդահանը,  և Սուրմալուն: 

-Ստալինին ձեռնտու չէր, որ առաջինը Հայաստանը հա-

մարվեր խորհրդային, նրան ձեռնտու էր, որ այդ առաջինը 

լիներ Թուրքիան: Հակառակ դեպքում Թուրքիային շահա-

գրգռելու ոչինչ չէր ունենա: Այդ էր պատճառը, որ Շանթը 

Մոսկվայում մատնվել էր անգործության: 

Թուրքիան իր հերթին ներկայացնում էր իր պայմանները, 

որի հետ չէր կարող հաշվի չնստել «Ժողովուրդների հայ-

րը»: Այդ պայմաններից ծնվեց գաղտնի պայմանագիրը, որի 

համաձայն Արևելյան Հայաստանի այդ տարածքները 

պետք է մնային Թուրքիային: 

Ռուսաստանին պետք չէր համաթուրքիզմ: Նրան պետք չեր 

արևմտյան իմպերիալիստական խաղավարությամբ Հա-

մաշխարհային տիրապետություն: Նրան պետք էր ստալին-

յան համախորհրդային պրոլետարիատի համաշխարհային 

միություն: 
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Հանուն դրան նա պատրաստ էր զոհաբերել նույնիսկ հա-

յերի ձեռքին մնացած այն բուռ հողակտորը, որն այսօր հա-

մարվում է Հայաստան: 

Սակայն Թուրքիային՝ նրա թիկունքին կանգնած ուժերին 

պետք չեր ստալինյան  խորհրդային կարգեր: Նա իր սիրա-

խաղը Ռուսաստանի հետ վարեց մինչև գոտկատեղ: 

Իհարկե, Ստալինը դեռ հույսը չէր կտրում Թուրքիային սի-

րաշահելուց. դրա վառ օրինակն են հանդիսանում Մոսկ-

վայի և Կարսի պայմանագրերը և նրան հաջորդող տարի-

ների համագործակցության վկայությունը, սակայն դա ար-

դեն ուրիշ պատմություն է: 

-Եթե քիչ ետ վերադառնանք, չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ 

Արևմտյան Հայաստանի մասսայական հայկական կոտո-

րածների դրդապատճառը Դաշնակցություն կուսակցութ-

յունն էր, որը, ժողովրդին հրահրելով ապստամբության, իր 

«հողը պետք է ծծվի արյամբ» կարգախոսով Օսմանյան գա-

զանին կերակուր դարձրեց:   

-Դաշնակցություն կուսակցությունը ստեղծվել է 1890թ.:  

Դեռ չկար այդ կուսակցությունը, սակայն Արևմտյան Հա-

յաստանում եռում էր ազգային ազատագրական պայքա-

րը: Դեռ չկար այդ կուսակցությունը, սակայն գործում էին 

ընդհատակյա մի շարք կազմակերպություններ, «Պաշտ-

պան հայրենյաց», «Փոքր հայքի կազմակերպություն», «Սև 

խաչ», և այլն:  

Այո՛, Դաշնակցությունը կոչ էր անում ապստամբել: Սա-

կայն մի՞թե կար, գոյություն ուներ հալածանքներից ազատ-

վելու մեկ այլ միջոց: Եթե լիներ, մարդկության պատմութ-

յունը զուրկ կլիներ ապստամբություններից, հեղափո-
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խություններից: 

Միգուցե Սպարտակի ապստամբության դրդապատճառը 

և՞ս Դաշնակցությունն էր: 

Ապստամբությունը այն լիքը բաժակն է, որից թափված ջու-

րը վերածվում է հեղափոխության: 

Եթե XIX դ. վերջին այդ շարժման գլուխ է անցել քաղաքա-

կան ուժը, նշանակում է՝ մեր ժողովուրդը քաղաքականա-

պես պատրաստ էր կերտելու իր անկախությունը: Դա օր 

օրի աճող այն ծառն էր, որը վաղ թե ուշ պետք է տար իր 

պտուղը: Ոչ ոք չէր կարող կանգնեցնել այդ աճը, ինչպես 

չենք կարող կանգնեցնել նորատունկ շիվի աճը: Դա այն 

ծառն էր,  որը 1918թ. տվեց իր պտուղը: 

Այո՛, Դաշնակցությունը կարող էր տնտեսել մեր զոհաբե-

րությունները, սակայն դրան խանգարում էր հավատը 

վաղվա հանդեպ: Նա չէր կարող կտրվել հավատից:  

Նա կարող էր տնտեսել զոհաբերությունները նաև երեկ՝   

Ղարաբաղյան ճակատում, սակայն դարձյալ իր դեմ կանգ-

նած էր հավատը: Հավատը վաղվա գալիքի հանդեպ: 

Մենք հասկանում ենք, որ ամեն մի կենդանի արարած, 

ամեն ստեղծված, լինի դա երկրային թե երկնային, լինի դա 

տեսանելի թե անտես, պահանջում է իր բաժին սնունդը: 

Եվ եթե ծառը պահանջում է իր բաժին ջուրը, կրակը՝ իր 

բաժին օդը, մարդկային աչքն էլ պահանջում է իր բաժին 

լույսը՝ տեսնելու համար, որ հողն էլ իր հերթին պահան-

ջում է իր բաժին թափած արյունը: Եվ եթե ոմանց համար 

ազգային ազատագրական պայքարը համարվում է սրբութ-

յուն, ինձ համար այն  հարկադրված զոհաբերություն է 

մարդկության ընդհանուր թշնամուն՝ հրեշտակ-հրեշին 

ազատության և անկախության դիմաց: Իսկ ինչպես գի-

տենք, ժողովրդի ազատությունը ապահովող հողի անկա-

խությունը հիմնականում ձեռք է բերվում նրա վրա թափած 

արյամբ:  
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Այո՛, նույնիսկ հողը անկախության դիմաց իր բաժին սը-

նունդն է պահանջում:   

Ազգային ազատագրական պայքարը  տոնահանդես չէ: 

Այն զոհաբերություն է: 

Այո՛, մենք սրբություն ենք համարում այդ պայքար-Ավա-

րայրը, հողը, հայրենիքը: Սակայն հաշվի առնելով, որ ամե-

նուր ներկա է արնախումը, մեզ համար, որպես բարձրյալ 

սրբություն, շարունակում են մնալ Ամենակարողի նվիր-

յալներ հույսը, հավատը և սերը, անգամ եթե վերջիններս 

հետապնդվում են հուսախաբության կողմից: 

Անձամբ ինձ համար նույնիսկ մի ամբողջ երկրագունդ, մի 

ողջ համակարգություն չարժե մարդու թափած մեկ կաթիլ 

արյան: Սակայն մեր այս դժնի օրերում, որտեղ չարը հնա-

րավորություն է ձեռք բերել համատարած լափելու մարդ-

կային  կյանքեր, մարդկային կյանքը արժեզրկվելով վերած-

վում է հակառակ պատկերի, երբ մի ամբողջ ժողովրդի թա-

փած արյունը պատրաստ է փոխարկվելու հայրենիքի՝ թե-

կուզև մի թիզ հողակտորի անկախության: 

 

Մենք քարե դարին պատկանող ժողովուրդ չենք, որ մեր 

ազգային ազատագրական շարժումները, ժողովրդական  

ընդվզումները կրեն տարերային բնույթ: 

Սակայն դրանց շարժառիթների   հիմնապատճառը շարու-

նակում է մնալ բռնակալների հալածողական քաղաքակա-

նությունը: 

Մեր պայքարի դաշտում Դաշնակցության ի հայտ գալը մեր 

ժողովրդի ազատության, մեր երկրի անկախության և պե-

տական մտածելակերպի վառ դրսևորումն էր: 

-Մեր ժողովուրդը գազանի երախի բաժին դարձավ՝ սկսած 

Դաշնակցության ծննդյան օրից: 
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«Համիդիե» հրոսակախմբերը ստեղծվեցին և գործի անցան 

սկսած 1891թ-ից: 

Դա արդեն ինչ-որ բան է հուշում: 

1894-1896թթ. Աբդուլ Համիդի կողմից ոչնչացվեցին 300 հա-

զար հայեր: Չէ՞ որ այն ժամանակ գոյություն չուներ համա-

թուրքիզմի գաղափար: Չէ՞ որ մինչ 1890-ական թվականնե-

րը դարեր շարունակ, նույնիսկ Աբդուլ Համիդ սուլթանի 

օրոք անգամ հայերը չէին ենթարկվել մասսայական կոտո-

րածների:  Իր մեղքը զգում է Դաշնակցությունը. այդ է 

պատճառը, որ մինչ օրս չի հանգստանում  և փորձում  է իր 

մեղքը քավել ցեղասպանության ճանաչման միջոցով: 

 

-Աբդուլ Համիդ II-ը, որը  պալատական հեղաշրջման միջո-

ցով 1876թ. բազմեց Օսմանյան կայսրության գահին, 1878թ. 

ցրեց խորհրդարանը և հաստատեց միապետական վար-

չակարգ (հայտնի է «զուլում» անունով):  

Այդ սուլթանը մտցրեց դաժան գրաքննություն, արգելեց   

«ազատություն», «Հայաստան» ու այլ բառերի գործածումը, 

դաժանորեն ճնշեց բուլղարների, մակեդոնացիների, արաբ-

ների և մի շարք այլ ժողովուրդների  ազատագրական շար-

ժումները՝ այդ ապստամբությունների հանդեպ ունեցած 

ողջ դաժանությունը թափելով անպաշտպան հայերի գըլ-

խին, որոնք Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրի և Բեռլինի   

կոնգրեսի համաձայն հավատով սպասում էին բարեփո-

խումների իրագործմանը:  

Այ՛ո, այն ժամանակ բացակայում էր համաթուրքիզմի գա-

ղափարը, սակայն պետական քաղաքականության բոլոր 

օղակները համակել էին համիսլամիզմը և համօսմանիզմը: 

Եվ այդ ամենը  Բեռլինի (1878թ.) կոնգրեսից հետո: 

Այսինքն այն ժամանակ, երբ դեռ չեր ծնվել Դաշնակցութ-

յունը: 

Իսկ ինչու՞ 1862թ. Զեյթունի ապստամբության հիմնապատ-
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ճառը  ևս չորոնել  Դաշնակցության մեջ: 

Իսկ ինչու՞ Դաշնակցությանը չվերագրել Թուրքիայում ա-

սորիների, հույների և մի շարք այլ ազգերի մասսայական 

կոտորածների դրդապատճառները: 

Սումգայիթյան հայկական կոտորածները և՞ս Դաշնակ-

ցությունն էր...:  

Ղարաբաղյան շարժման՝ մի շարք գյուղերում տեղի ու-

նեցած հայկական կոտորածների շարժառիթը Դաշնակ-

ցությու՞նն էր: 

Դեռ չկար այդ կուսակցությունը, սակայն կային դաշնակ-

ները: Դաշնակը այն հայրն է, որն սպանել է իր տունը ներ-

խուժած, իր աղջկանը բռնաբարող թուրքին և անցել լեռնե-

րը: Դա այն եղբայրն է, որն ահաբեկչության է ենթարկել իր 

քրոջը և մորը հափշտակող քրդին և թուրք ոստիկանի 

հետապնդումից խուսափելու համար անցել է կողքի ձորը: 

Եվ երբ ծանր հարկերից պարտքերի մեջ խրված հայի աչքի 

առջև աճուրդի էին քշվում իր երեխաները, ինչպե՞ս կարող 

է այդպիսի հայը չդառնա դաշնակ: Մի քանի այդպիսի ինք-

նամոռաց հայերի հավաքը արդեն պատրաստի խռովութ-

յուն էր: Ոչ ոք չէր կարող հետ պահել կյանքին հրաժեշտ 

տված, զայրույթով լցված այդ մարդկանց՝ խավարի, հրեշա-

գործության, մարդատյաց արնախումների դեմ պայքարից: 

Կայսրությունը տրոհվելու հանդեպ վախն էր, որը ստի-   

պում էր իշխանություններին մի շարք ազգերի կողմից 

բարձրացված ապստամբություններից առաջացած ողջ 

զայրույթը  թափել  առաջին հերթին անպաշտպան հայերի 

գլխին՝ «խփի՛ր մեկին՝ դաս տալու մնացածներին օրի-

նակով»՝ դրանով իսկ հրահրելով հայերին ևս ապստամ-

բության: 

Ինչ վերաբերում է 1894-1896թթ.-ին, պարզապես այդ ժա-

մանակահատվածը կայսրության տարբեր ծայրամասերում 
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բարձրացված ապստամբությունների ճնշման գագաթնա-

կետն էր, որի հիմնական հարվածը բաժին հասավ հար-

մարադեպ դիրք գրաված, իր բաժին ազատությունը պա-

հանջող հայ ժողովրդին: 

Այդ թվերին տեղի ունեցած հայկական կոտորածները  հա-

յերի կողմից խաղաղ ճանապարհով հետապնդվող հայկա-

կան ռեֆորմի «իրագործում» էր թուրքական ձևով: 

 

«ՀՀ Դաշնակցություն» կուսակցությունը ծնվեց հայկական 

խռովություններին տեր կանգնելու, մի շարք ազգերի կող-

մից բարձրացված ապստամբություններն արյան մեջ խեղ-

դող Օսմանյան թուրքերի կողմից հայ ժողովրդի հանդեպ     

կիրառվող սադրանքներից և ժողովրդի շահերը միջազ-

գային  ասպարեզում պաշտպանելու նպատակով:  

Եվ երբ հայերի գոյության հարցում եվրոպական երկըր-

ներին պատասխանատու Թուրքիան, օգտագործելով իր 

կայսրության մեջ առաջացած խռովությունները, ապստամ-

բությունները, հասարակ մի որևէ հայի բախում թուրքի 

հետ որակավորում էր որպես խռովություն և հալածանքի   

ենթարկում տեղի ողջ բնակչությանը, այդպիսի պայման-

ներում իրավունք չուներ չծնվելու այնպիսի մի կուսակ-

ցություն, ինչպիսին Դաշնակցությունն է: 

 

-Միայն ճկուն դիվանագիտությունը կարող էր փրկել մեր 

ժողովրդին  մասսայական կոտորածներից, ցեղասպանութ-

յունից, մեր տարածքների բռնազավթումից: Ցավոք սրտի, 

դրա տեղը զբաղեցնում էր անկախության ստրուկ կիրքը, 

որն էլ պատճառ հանդիսացավ մեր ժողովրդի բնաջնջմա-

նը, մեր հողերի բռնագրավմանը: Այդ քաղաքական ուժը 

այդպես էլ չհասկացավ, որ իր հիմնական թշնամին հպար-

տությունն է: Եվ չնայած ցույց է տալիս, որ արժանապատ-

վությունն է իր համար գերադասելին, որը բարձր է ամեն 
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ամենից, որը պատրաստ է արհամարելու անգամ ամենա-

լուրջ վտանգը, սակայն իր պատմության մեջ առնվազն եր-

կու անգամ (Բաթում, Ալեքսանդրապոլ) գլուխ է խոնարհել 

թշնամու առջև՝ ընդունելով նրա կողմից նվաստացուցիչ  

պայմանները, որը ուրիշ ոչինչ է, քան ստորություն: 

 

-Նույնիսկ սիցիիլական հանցագործ աշխարհում գիտակ-

ցաբար խոնարհվելը ստորություն չի համարվում: Գիտակ-

ցական մահը կռվի դաշտում՝ անմահություն է, գիտակցա-

կան խոնարհվելը՝ խորագիտություն: Իհարկե, եթե այն ար-

դարացված է պատասխան քայլերով: Սակայն Դաշնակ-

ցությունը իր ողջ պատմության մեջ հակառակորդի առաջ 

գլուխ չի խոնարհել: Նրա կիրքը երբեք անկախության 

ստրուկը չի եղել: 1907թ-ին Դաշնակցությունը չէր պա-

հանջում իր ժողովրդի անկախությունը, այլ բավարարվում 

էր ինքնավարության պահանջով: Իսկ ինչպես գիտենք, 

խոհեմությունը իր մեջ կիրք չի պարունակում:   

Ինչպես նշեցինք, մեր ժողովրդին ցեղասպանությունից 

կփրկեր միայն հրաշքը, քանի որ հայ ժողովուրդը գտնվում 

էր Թուրքիայի լծի տակ, չուներ հնարավորություն՝ հանդես 

գալու   որպես ինքնուրույն ուժ, չուներ կանոնավոր բանակ, 

հետևաբար չուներ չզինաթափվելու հնարավորություն՝ նա-

մանավանդ խտրականության նման ձևերով, հաշվի առնե-

լով, որ այն նախօրոք նախագծված էր երրորդ ուժի կողմից: 

Ինչ վերաբերում է Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի պայմա-

նագրերին, այդ պայմանագրերը հետապնդում էին ժամա-

նակ շահելու նպատակ և չունեն իրավական ուժ: 

 

Հետագա տարիների գործողությունները ցույց տվեցին, որ 

Դաշնակցությունը վերադարձել է պայքարի դաշտ: 
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-Հետագա տարիների գործողությունները ցույց տվեցին, որ 

Դաշնակցությունը տեռորիստական կուսակցություն է: Ի՞նչ 

կարող եք ասել այդ մասին: 

-Դաշնակցությունն ունի հայ վրիժառուներ, որոնց գործո-

ղությունները, հաճախ կրում էին ահաբեկչական բնույթ: 

-Դուք կո՞ղմ եք ահաբեկչությանը: 

-Ո՛չ: 

-Դուք կո՞ղմ եք վրիժառությանը: 

-Ա՛յո, սակայն ոչ անմեղ մարդու հանդեպ, այն էլ ֆիզիկա-

կան լիկվիդացման ճանապարհով:  

Գտնում եմ, որ չարագործը կամ նրա արարքը վաղ թե ուշ 

պետք է կանգնի պատասխանատվության առջև: 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել տեռորի վերաբերյալ: 

-Տեռորը այն հանցագործությունն է, որին ծառայեցնում են 

որպես նպատակը արդարացնող միջոց: 
Մարդկության ստեղծման օրից մինչև մեր օրերը՝ սկսած 

նախնադարյան ցեղապետներից մինչև մերօրյա աշխար-

հում գործող իշխանավորների, տարբեր խմբակցություն-

ների ներկայացուցիչների մեծ մասին կարելի է համարել 

տեռորիստներ: 

Տեռորիստներ էին որոշ զորահրամանատարներ, կայսրեր, 

թագավորներ, շարունակում են մնալ տեռորիստներ պե-

տությունների պրեզիդենտների մեծ մասը, համարյա բոլոր 
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երկրներում գործող հատուկ ծառայությունների ներկայա-

ցուցիչները: Տեռորիստ էր Ներոնը, որը ոչնչացրեց քրիստո-

նյաներին, տեռորիստ էր Հիտլերը, որը վերացրեց իր հա-

կառակորդներին, Լենինը և Ստալինը, որոնք գնդակահա-

րության բաժին դարցրին միլիոնավոր  մարդկանց, ԱՄՆ-ի 

պրեզիդենտը, որը ոչնչացրեց Իրաքի ժողովրդին, Իրաքի 

պրեզիդենտը, որը ոչնչացրեց քուրդ խաղաղ ազգաբնակ-

չությանը, տեռորիստներ էին քրդերը, որոնք ոչնչացրին 

թուրք սահմանապահներին, թուրքերը, որոնք ցեղասպա-

նության ենթարկեցին մի ամբողջ ժողովրդի, և այլն: 

Ցավոք սրտի, այսօր երկրագնդին  իշխում է տեռորը:  
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Էդվարդ  Հովհաննեսյան 

 

                                       Դաշնակցություն 

 
(Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցություն) 

            

                              Դաշնակցությունը և նրա գործունեությունը. 

 

Դաշնակցություն կուսակցությունը ստեղծվել է 1890թ. Թիֆլիսում, որի 

հիմնադիրներն էին Քրիստաֆոր Միքայելյանը, Սիմոն Զավարյանը, Աբ-

րահամ Դաստակյանը, Լևոն Սարդարյանը և Հարություն Լորիս-Միքա-

յելյանը: Ի սկզբանե այն կրում էր «Հայ հեղափոխականների միություն» 

անունը: Այդ նույն տարում ստեղծվել է կուսակցության ղեկավար մարմի-

նը՝ «Դրոշակ»-ը: 

Կուսակցության նպատակն էր հեղափոխական ճանապարհով ազատա-

գրել Արևմտ. Հայաստանը Թուրքիայի լծից:  

1891թ. «Դրոշակի» առաջին համարում, լույս տեսավ կուսակցության ծրա-

գրի դիրքորոշումը, որտեղ ասված էր. «Մեր կուսակցությունը չի կարող 

համաձայնվել նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են հասնել իրենց նպատա-

կին միայն դիվանագիտական ճանապարհով, քանի որ մաքուր դիվանա-

գիտությունը հաշվի չի նստում մարդասիրության հետ:  

Դիվանագետները ղեկավարվում են ելնելով իրենց երկրի սեփական շա-

հերից և հանդես են գալիս ուժի  դիրքից: 

Հայերը պետք է իմանան, որ Եվրոպան մեր համար չէ, որ իրենք ոչինչ չեն 

ստանա, քանի դեռ հայկական հողը չի ծծվել արյամբ: 

Կուսակցությունը չի կարող համաձայնվել նաև նրանց հետ, ովքեր Հայաս-

տանի ազատագրության հարցը կապում են պրոլետարիատի գործունեու-

թյան հետ, որովհետև Թուրքիայում չկա արդյունաբերություն, չկան հը-

զոր գործարաններ, հետևաբար հակասական է բարձրացնել այդպիսի 

հարցեր այն երկրի համար որտեղ գերակշռում է գյուղացիությունը, նրան 

ուրույն նահապետական ավանդություններով: Քննարկելով տնտեսական 

պրոբլեմները, հարկավոր է ղեկավարվել երկրի ընդհանուր կուլտուրայով, 

նրա ազգային, պատմական, ավանդական հատկություններով: Հողային 

հարցը դա մեր հիմնական հարցն է: Հողը պետք է պատկանա նրան, ով 

մշակում է»: 

1894թ. լույս տեսավ կուսակցության ծրագրի ամբողջական հրատարա-

կությունը, որտեղ «Հայ հեղափոխականների միությունը» վերափոխվել էր 

«Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության»: 
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Ահա կուսակցության առաջին ծրագիրը՝ 

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն   

 

Ծրագիր 

Նպատակը. 

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության նպատակն է հանդիսանում, ապս-

տամբության ճանապարհով հասնել թուրքահայաստանի քաղաքական և 

տնտեսական ազատության, ղեկավարվելով այն  սկզբունքով, որ ամեն ոք 

համարվում է իր սեփական աշխատանքով ձեռք բերած ունեցվածքի 

տերը, որ հավասար աշխատանքը ենթադրում է  կյանքի բարիքներից 

օգտվելու հավասար իրավունք: Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն 

անհապաղ է համարում առաջ քաշել հետևյալ պահանջը. 

1. Ապագա Հայաստանի ժողովրդա-աշխատավորական կառավարութ-

յունը, ծառայելով ընդհանուր շահերին պետք է ընտրվի ժողովրդի 

կողմից՝ հենվելով հավասար ընտրության իրավունքից.   

2. Ցանկացած միջոցներով կյանքի և աշխատանքի ապահովում.  

3. Տարբեր ազգեր, կրոններ, դավանանքներ պետք է հավասար լինեն 

օրենքի առջև. 

4. Ստեղծել խոսքի, լրատվության և այլ ազատություններ, որոնք ըն-

դունված են ժողովրդավարական երկրներում. 

5. Հողը տալ նրան, ով չունի, և տալ նրան հնարավորություն մշակելու 

այդ հողը. 

6. Ստեղծել հարկային վարչության. 

Հարկատվությունը պետք է բխի հնարավորության և արդարության 

սկզբունքից,  որոնք ունեն խոր արմատներ մեր ժողովրդի մեջ. 

7. Լիկվիդացնել ռազմական հարկերը, և այն փոխարինել ռազմական 

ծառայության անհրաժեշտությամբ. 

8. Բոլոր միջոցներով օժանդակել ժողովրդի կրթության մակարդակի 

բարձրացմանը.   

9. Ծավալել ազգային արդյունաբերություն, ապրանքների արտահա-

նում, կատարել նոր միջոցների ներդրումներ.  

10. Գյուղացիության մեջ ծավալել կոլեկտիվ սկզբունքը, հայ գյուղացուն 

յուրահատուկ ձևով: 
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  Միջոցները՝ 

 

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն իր նպատակների իրագործման 

համար կազմակերպում է հեղափոխական խմբեր, ապստամբության ճա-

նապարհով պայքարում է կառավարության և ընդհանուր այն պայման-

ների դեմ, որոնց պատճառով տանջվում է ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլև 

հալածվում են  ասորիները, եզդիները, քրդերի մի մասը և խաղաղարար 

թուրք ժողովուրդը: 

Այդ ուղղությունն ունի շատ կարևոր նշանակություն: 

Նա ի վիճակի է, եթե ոչ միավորել այդ խմբերը հանուն ընդհանուր պայ-

քարի, համենայնդեպս չեզոքացնել հայերի և նրանց միջև լարվածությունը:   

 

Դաշնակցություն կուսակցության հիմնական հեղափոխական 

սկզբունքը, պրոպագանդան  

 

1. Կազմակերպել ռազմական խմբեր, և պատրաստել նրանց ինչպես 

գաղափարապես, այնպես էլ գործնականապես. 

2. Ջանքեր ներդնել ժողովրդի հեղափոխական ոգին բարձրացնելու հա-

մար. 

3. Զինել ժողովրդին. 

4. Կազմակերպել հեղափոխական կոմիտեներ, և նրանց միջև հաստա-

տել կապ. 

5. Ուսումնասիրել երկրի հեղափոխական ներուժը,  և ամրապնդել նրա 

կապը կուսակցության գործունեության հետ. 

6. Գտնել կուսակցությանը մատակարարող նյութական աղբյուրներ.  

7.  Իշխանության ներկայացուցիչներին՝ բոլոր կարգի հալածողներին,   

          ինչպես նաև դավաճաններին, ենթարկել տեռորի. 

8. Պաշտպանել ժողովրդին թալանչիների և ավազակների հարձակում-

ներից. 

9. Պատրաստել մարտիկներ, և որոնել հայրենիք զենք ուղարկելու ուղի-

ներ. 

10. Ավերել  կառավարական շենքերը. 

11. Զենքով, ֆինանսով և մարդկային ռեսուրսներով օգնել առանձին ըն-

կերների: 

 

Հեղափոխական ուժերը բաժանվում են երկու խմբի՝ կազմակերպող և 

ռազմական: Առաջին խումբը իրագործում է 1-7 կետերը, իսկ երկրորդը՝ 8-

12 կետերը: 
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Կազմակերպություն 

 

Ելնելով փորձից, Դաշնակցություն կուսակցությունը համոզվեց, որ հե-

ղափոխական գործում չի կարող լինել իրավունքի և պահանջի պրոբ-

լեմներ, այլ միայն հոգևոր պարտք: Եթե առանձին հեղափոխականը կամ 

կոմիտեն անվախ և ինքնազոհ նվիրում է իրեն հեղափոխական գործին, չի 

վախենում բանտից կամ կախաղանից, Դաշնակցություն կուսակցությունը 

պատրաստ է տածելու նրա հանդեպ խորը հարգանք, հավատալու նրան, 

և կատարելու իր ընկերական պարտքը նրա հանդեպ: Հենվելով այդ սկըզ-

բունքի վրա՝ կուսակցության ընդհանուր ժողովն ընդունեց կենտրոնաց-

ված ղեկավարություն ունենալու որոշում, որը համընկնում էր հեղափո-

խական գործի ոգուն: 

Այդ սկզբունքով գործող կոմիտեները համագործակցում են իրար հետ 

ընդհանուր ժողովի միջոցով, որը և մշակեց սույն ծրագիրը և որի որոշումը 

պարտադիր է բոլորի համար: Միայն ընդհանուր ժողովը կարող է մտցնել 

փոփոխություն կուսակցության կանոնադրության մեջ:   

 

Կազմակերպությունը ընդունում է հետևյալ  բնույթը.  

 

1. Քաղաքներում և գյուղերում գտնվող բոլոր կոմիտեներն իրենց գոր-

ծերը տանում են ինքնուրույն և որևիցե մեկից անկախ. 

2. Մի քանի ծայրամասային կոմիտեներ կազմում են շրջան, որն էլ ու-

նենում է իր կենտրոնական կոմիտեն. 

3. Եթե Արևմտ.Հայաստանի սահմաններին հարող հայկական գյուղե-

րում չկան կուսակցական խմբեր, ապա կոմիտեն տարածում է իր 

գործունեությունը իր սահմաններից դուրս. 

4. Կուսակցության ամեն անդամ ենթարկվում է այն կոմիտեին, որին 

անդամագրված է. 

5. Այնտեղ, որտեղ չկա կուսակցության կոմիտե, կուսակցության ան-

դամը գործում է ինքնուրույն, կապվելով մոտակա կոմիտեին. 

6. Կուսակցության կոմիտեների և առանձին անհատների համար գո-

յություն ունի խիստ ընկերական դատ. 

7. Կոմիտեի առանձին անդամների սխալները և վրիպումները նայում է 

ինքը՝ կոմիտեն, իսկ ընդհանուր կոմիտեի սխալները քննվում են մո-

տակա կոմիտեների անդամների կողմից: 
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Բյուրո 

 

1. Իրենց գործունեության՝ պահանջի և խնդրանքի մասին տեղեկութ-

յունները բոլոր կոմիտեները ուղարկում են այն  մարմինը որը 

կոչվում է Բյուրո. 

2. Ներկայումս ընդունված է այդպիսի երկու Բյուրո՝ Ռուսաստանում և 

Պարսկաստանում: 

 

Ահա այսպիսի ոչ մշակված ծրագրով, հայտնվեց Դաշնակցություն կու-

սակցությունը, որը համապատասխանում էր ժամանակի ոգուն, կապված 

Արևմտ.Հայաստանի կոնկրետ իրավիճակի հետ: 

1892-95թթ. պրոպագանդայի և ռազմական գործողությունների համար 

Արևմտ.Հայաստան ուղարկվեցին մեծ քանակությամբ կուսակցական ան-

դամներ: Նրանց մեջ էին Արաբոն, Մարգար Վարժապետը, Ավետիսյանը, 

Հրայրը, Հերսիմին, Քեռին, Վ. Յունոն և ուրիշներ: Պարսկական Ատրպա-

տականից, Սուրմալուից, Կարսից և Ալեքսանդրապոլից Արևմտ. Հայաս-

տան ուղարկվեցին զենք և զինամթերք: Թավրիզում ստեղծվեց զենքի վե-

րանորոգման կետ: Կուսակցական կետեր բացվեցին Կոստանդնուպոլ-

սում, Տրապիզոնում, Բաթումում, Նոր Նախիջևանում, Թիֆլիսում, Բաք-

վում, Գանձակում և Ղարաբաղում: Դրանից բացի կուսակցության կետեր 

բացվեցին Բալկաններում, Եգիպտոսում, Կիպրոսում, Ժնևում, Փարի-

զում, Մարսելում, ԱՄՆ-ում: 

Կոմիտեն և կուսակցության առանձին անդամները վարում էին ինքնու-

րույն գործունեություն և եզակի դեպքերում էին կապվում Թիֆլիսի Բյու-

րոյի կամ «Դրոշակի» հրատարակության հետ, որը գտնվում էր Ժնևում, 

որը 1898թ-ից դարձել էր Արևմտյան Բյուրո: 

Այդ ժամանակներում և մինչև 2-րդ համագումարը կուսակցության ամ-

բողջ գործունեությունը ուղղված  էր հայ հեղափոխականի պատկերի 

կերտման վրա, որը ղեկավարում էին մաքուր ու ազնիվ, մինչև վերջ գոր-

ծին նվիրված Քրիստաֆոր Միքայելյանը (Թիֆլիս, Բաքու), Սիմոն Զա-

վարյանը (Թիֆլիս), Ռոստոմ Զորյանը-«Դրոշակի» գլխավոր խմբագիր 

(Ժնև, Կարին,Պարսկաստան, Անդրկովկաս), Հովհաննես Յուսուֆյանը 

(Կոստանդնուպոլիս,  ԱՄՆ ), Հովնան Դավթյանը (Ատրպատական, Ժնև), 

Իշխան Հովսեփ Արգությանը, Վարդանը, Նիկոլ Դումանը, Արիստակես 

Զորյանը և Գալուստ Ալոյանը (Ատրպատական), Պետրոն և Վազգենը 

(Վասպուրական), Գուրգենը և Տիգրան Օհանյանը (Կարին, Բասեն), Հրայ-

րը (Բասեն, Տարոն), Աբրոն (Սասուն), Գարեգին Խաժակը (Բալկաններ, 

Իզմիր), Արմեն Գարոն և Մառը (Եգիպտոս,  Կոստանդնուպոլ), Վռամյանը 

(Պոլիս, ԱՄՆ), Վարդգես Սերոբքյուքյանը (Պոլիս, Վան), Բաբկեն Սյունին 
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և Խաչիկ Գնունին (Պոլիս), Արշակ և Լևոն Թաթևոսյանները (Թիֆլիս, 

Գանձակ), Հայր Աբրահամը (Թիֆլիս), Հարություն Շաղրիկյանը (Տրապի-

զոն, Բաքու), Մարտին Շատիրյանը, Մարտիրոս Մարգարյանը և Համա-

զասպ Նորատյանը (Բաթում, Կարս): 

Այստեղ ներկայացված են միայն հիմնական ղեկավարները: 

Դժվար է ասել շարժումն է ստեղծել կուսակցությանը, թե կուսակցութ-

յունն է ստեղծել շարժումը:  

1893-96թթ. Կոստանդնուպոլսում Հովհաննես Յուսուֆյանի նախաձեռ-

նությամբ ստեղծվեց ամուր ընդհատակյա կազմակերպություն: Նա 1892թ. 

Կարսից տեղափոխվեց Կ.Պոլիս և պատրաստեց հեղափոխականների մի 

ամբողջ սերունդ, որոնք հետագայում դարձան կուսակցության ղեկավար-

ներ: Նրանց շարքում էին՝ Արտաշես Մինասյանը, Արտանիս Անդրեաս-

յանը, Արտեմիս Դեվյանը, Բաբկեն Սյունին, Զարմայրը (Բաբկեն Սերեն-

գուլյան), Արշակ Վռամյանը (Վահան), Վահագն Թաթևյանը, Սև Աշոտը, 

Վահրամ Շահբազը, Վռամ Կեպտիրյանը, Խաչիկ Գնունին և ուրիշներ: 

Որպես Օտոմանյան կայսրության մայրաքաղաք, և կիսաեվրոպական քա-

ղաք Կոստանդնուպոլիսը հարմար էր արտաքին պրոպագանդայի հա-

մար: Այդ նպատակով կուսակցությունը ծավալեց տեռորիստական գոր-

ծունեություն կայսրության մայրաքաղաքում:  

Եվ այսպիսով, հոգնած մեծ տերությունների խաղերից, համոզված լինե-

լով, որ հայը առաջին հերթին իր հույսը պետք է դնի իր սեփական ուժերի 

վրա, արտաքին աշխարհի հայացքն իր հարցի վրա շրջելու նպատակով, 

նա սկսեց գործել: Նա սկսեց գործել իր ծոցից ելած, կուսակցությանը նվիր-

ված մարտիկների ձեռքերով, որոնք այլևս չէին կարող տանել այն վայ-

րագությունները, որը կատարվում էր Թուրքիայի լծի տակ տքնող հայ ժո-

ղովրդի հանդեպ:  

Եվ այսպիսով դարավոր հայահալած տանջանքները ծնեցին մի ուժ, որը 

աշխարհի նենգ քաղաքականության և զինված հայակուլ հրոսակախմբե-

րի դեմ, պետք է փորձի խոսել զենքի լեզվով: 

Դաշնակցություն կուսակցությունը հասկացավ, որ միայն այդ լեզուն է 

հասկանում հայի թշնամին: Իսկ այդ թշնամին իրեն մորթող ու խոշտան-

գող թուրքն էր, ինչպես նաև թուրքամետ արևմտյան երկրներն էին, որոնք   

Ռուսաստանի հետ  հակամարտությունում, Հայաստանի  վիրավոր մար-

մինն իրար ձեռքից փախցնել էին ջանում: Եվ այդ կուսակցությունն իր 

բռունցքը ուղղեց այդ գայլաոհմակի դնչին, պաշտպանելու Հայաստանի 

վիրավոր, արյունլվա մարմինը: Իսկ պաշտպանելու համար նա փորձում 

էր ցույց տալ, որ նրանց ժանիքների դեմ ինքն էլ ունի ատամներ: 
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Եվ այսպիսով՝ 

Մեկը մյուսի հետևից սպանվեցին այն հայերը, որոնք զբաղեցնում էին 

բարձր պաշտոններ Սուլթանի դահլիճում և նվիրված ծառայում էին նրան: 

Նրանց շարքում էին Մաքսութ Սիմոն բեյը, սուլթանի հետախուզական 

ծառայության ղեկավար Արտաշեկը, ոստիկանության ղեկավար Տիգրանը, 

նախկին հոգևորական Մամբրե Բենլյանը, Մ. Թութուջիևը և ուրիշներ: 

Արևմտյան երկրների ուշադրությունը հայկական պրոբլեմի վրա կենտ-

րոնացնելու նպատակով Դ-յուն կ-ը ձեռնարկեց երկու գործողություն 

կայսրության մայրաքաղաքում՝ Օտոմանյան բանկի բռնագրավումը, և 

հայկական Սամաթիայում ոստիկանության հետ ռազմական ընդհարու-

մը: Օտոմանյան բանկի զավթումը եղավ առաջին քաղաքական տեռորը 

համաշխարհային պատմության մեջ:  

Դ-յուն կ-յան 26 մարտիկներ նախօրոք մշակված ծրագրի համաձայն, երի-

տասարդ Բաբկեն Սյունիի գլխավորությամբ օգոստոսի 14-ի կեսօրին 

մտան բանկ և պատանդ վերցրին 150 մարդու, ներառյալ բանկի ծառայող-

ներին և հաճախորդներին: Ինքը՝ Բաբկեն Սյունին, մահացավ այդ օպերա-

ցիայի ժամանակ պայթած ռումբից, և այդ օպերացիան իրենց վրա վերց-

րին Հրաչը և Արմեն Գարոն: Մինչ մարտական խումբը պահում էր բանկը, 

օպերացիայի մյուս մասնակիցները բաժանեցին արտասահմանյան հյու-

պատոսություններին Դ-յուն կ-յան պահանջը, երկրում անհապաղ ռեֆորմ 

մտցնելու մասին: Բանկը շրջապատվեց զորքերով և մի քանի ժամ ան-

ընդհատ շարունակվեց մարտական ընդհարումը դաշնակ-լեռնականների 

և օտոմանյան կայսրության կանոնավոր բանակի միջև: Համարձակ, անձ-

նազոհ դաշնակները չհանձնվեցին, իսկ արտասահմանյան հյուպատո-

սությունները վախենալով այդ բանկերում գտնվող իրենց երկրների ներ-

դրումներից, միջնորդի դեր վերցրին կռվող երկու կողմերի միջև, կրակի 

դադարեցման համար: Ռուսական հյուպատոս Մաքսիմովը արտասահ-

մանյան բոլոր հյուպատոսների անունից խնդրեց բոլոր հայ հեղափոխա-

կաններին դուրս գալ բանկից և թողնել երկիրը ու հեռանալ: Մաքսիմովը 

երաշխավորեց նրանց կյանքը, խոստացավ, որ հաջորդ օրը կներկայացնի 

բոլոր արտասահմանյան հյուպատոսներին Օտոմանյան կայսրությունում 

ռեֆորմ մտցնելու իրենց պահանջը, ասաց, որ ոչինչ չի կարող արգելք 

հանդիսանալ նրանց երկրից հեռանալուն: Առավոտը բանկի դիրեկտոր 

Էդգար Վենսենի և Մաքսիմովի ուղեկցությամբ հայերը թողեցին բանկի 

շենքը, այնտեղ թողնելով 4 սպանված և 5 ծանր վիրավոր: Բանկի հարս-

տությունը մնաց անձեռնմխելի: Բայց Մաքսիմովը չկատարեց իր խոս-

տումը: Նա հաջորդ օրը ֆրանսիական «Ժիրոնտ» նավով հեղափոխա-

կաններին ուղարկեց Մարսել՝ որպես բանտարկյալներ: Արդյունքում մի 

քանի հոգու հաջողվեց փախչել Մարսելի բանտից: Մնացածներին ուղար-
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կեցին Բուենոս-Այրես, որտեղից շատերը փախան Բալկաններ, նրանց մեջ 

նաև Վահան Շահբազը, որը պետք է վճռական դեր խաղար Վասպուրա-

կանում: 

Այն  ժամանակ, երբ ծավալվում էր ողբերգական իրադարձությունը բանկի 

շուրջ, Կոստանդնուպոլսի շրջաններից մեկում՝ Սամաթիայում, կայացան 

մարտական ընդհարումներ Դ-յուն կ-յան և թուրքական կանոնավոր զոր-

քերի միջև: 18 ժամ ձգձգվեց այդ հրաձգությունները: Այդ կռվում մահացան 

Խաչիկ Գնունին, Միսակյան եղբայրները, Սուրենը և ուրիշներ:  

Այդ գործողությունները խաղացին որոշակի դեր Եվրոպայի ուշադրութ-

յունը կենտրոնացնելու հայկական պրոբլեմի վրա, և եվրոպացիները ինչ 

որ տեղ հատուկ համակրանքով սկսեցին վերաբերվել հայության հան-

դեպ, որոնք հայերին մինչ այդ համարում էին սուլթանի ճորտեր, որոնք 

դարեր շարունակ  համբերությամբ տանում էին բոլոր տեսակի նսեմութ-

յունները, կոտորածները: Ֆրանսիական խորհրդարանի ամբիոնից հայա-

մետ ճառերով հանդես եկան Ժան Ժորեսը, Գլադսոնը և ուրիշներ, պա-

հանջելով հայերի իրավունքների պաշտպանությունը Թուրքիայում: 

Ռուսաստանը պատրաստեց իր ռազմածովային ուժերը հարձակվելու 

Թուրքիայի վրա, որպեսզի իբր թե պաշտպաներ քրիստոնյա ազգերի 

ոտնահարվող իրավունքը: Սակայն այդ պատրաստությունները մնացին 

անարդյունք: 

Դաշնակցություն կուսակցությունը ծավալեց ակտիվ գործունեություն 

Իրանում (Թավրիզ, Սալմաստ, Մակու), որտեղ ստեղծվեցին ռազմական 

հենակետներ, որոնք պետք է մատակարարեին Արևմտյան Հայաստանին 

զենք և մարդկային ռեսուրսներ: 

Դ. կ-յունը Իրանում կազմակերպեց և իրագործեց Խանասորի օպերա-

ցիան, որը վրեժխնդրություն էր՝ ուղղված քրդական հրոսակախմբերի 

առաջնորդ՝ հայկական գյուղերի վրա ահ ու սարսափ տածող Շարիֆ-Բե-

կին, որը 1895թ.  ոչնչացրել էր  Ավետիսյանի, Պետոյի և Մարտիկի դաշ-

նակցական ռազմական խմբերը, որոնք պաշտպանում էին սահմանա-    

մերձ հայկական գյուղերը քրդական ավազակախմբերից: 1897թ. հուլիսի 

24-ին Դաշնակցության զինված խումբը բաղկացած 253 հոգուց, անցավ 

թուրք-իրանական սահմանը և ուղղվեց դեպի Խանասորի հովիտը, որտեղ 

տեղակայված էր Շարիֆ-Բեկի ռազմական խմբավորումը: 

Հայերը հանկարծակի հարձակվեցին քրդական խմբերի վրա, և քրդերը 

բոլորովին ոչնչացվեցին: Սակայն Շարիֆ-Բեկին հաջողվեց փախչել կա-

նացի շորերով: Այդ կռվում մահացան դաշնակցության քաջարի մարտիկ-

ներ Կարոն, Ռոստոմի եղբայրը, Խանը, Կրետացին, Սաղաթելը, Շավարշը, 

Խաչիկը և ուրիշներ: 

1895թ. Ռոստոմի գլխավորությամբ դաշնակցության ռազմական խմբերը 

հաստատվեցին Արևմտ. Հայաստանում՝(Տրապիզոն, Կարին, Երզնկա, 
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Վան, Մուշ, Բաղեշ, Խնուս և այլն): Իմանալով սուլթանի մտադրությունը՝ 

կուսակցությունը պատրաստվում էր պաշտպանելու Արևմտ. Հայաստանի 

հայ ազգաբնակչությանը նոր կոտորածից: Այդ սպասվող վտանգը, որը 

կախված էր ժողովրդի վզից ծնեց, այնպիսի հեղափոխականներ, ինչ-

պիսիք էին Արաբոն, Սերոբը, Հրայրը, Համուլը և այլն: Բաղեշում և Սասու-

նում հատուկ տեղ էր զբաղեցնում առանձնապես Վարդանյան Սերոբը 

(Աղբյուր Սերոբ), որը 1895թ. 27 մարտիկների հետ միասին վերադարձավ 

իր ծննդավայրը: Նա իր շրջանում ստեղծեց կուսակցության կոմիտեներ, և 

ինքնապաշտպանական խմբեր, որոնք Աբդուլ Համիդի կողմից 1896թ-ին 

ուղարկված թուրքական հրոսակախմբերի հարձակման ժամանակ հայ 

ազգաբնակչությանը փրկարար եղան: Մի քանի անգամ թուրքական զոր-

քերը շրջապատեցին իր տունը, բայց ինքն իր քաջ մարտիկների հետ կամ 

հաջողությամբ կռվով դուրս էր պրծնում օղակից, կամ անհասկանալի ձև-

ով չքանում: Նա իսկական ժողովրդական հերոս էր, հայ գյուղացիության 

պաշտպանը: Թուրքական կանոնավոր զորքերի դեմ տարած իր հաղթա-

նակները Ջրհորում, Սողորդում, Նեմրութում, Սասունում, Խաթվինում 

պարզապես կրում էին ֆանտաստիկ բնույթ: Այդ հաղթանակները փոքրա-

թիվ խմբի ոգու անհաղթության ապացույցն էին՝ ընդդեմ քանակի: Սերոբը 

ողբերգական մահով մահացավ 1899թ.: Ժողովուրդն իր սիրելի հերոսի 

մասին հյուսել է բազում երգեր: 

Դաշնակները կազմակերպեցին Վասպուրականի, Վանի և մի շարք այլ 

շրջանների պաշտպանությունը:  

1898թ.Թիֆլիսում տեղի ունեցավ կուսակցության 2-րդ համագումարը, որ-

տեղ որոշում կայացվեց Կոստանդնուպոլսում, Կիլիկիայում, Սասունում և 

Վասպուրականում կենտրոնացնել զենք ու զինամթերք՝ Հայաստանի 

մնացած շրջաններին օգնություն ցուցաբերելու համար, կազմակերպելու 

նրանց ինքնապաշտպանությունը: Ստեղծվեց հատուկ մարմին «Դաշնակ-

ցություն կուսակցության կամքը», որը պետք է դառնար կուսակցության 

համագումարների միջև որպես գերագույն մարմին: Երկրորդ համագու-

մարում ընդունված որոշումը իրագործելու նպատակով 1899թ. Թիֆլիսում 

կայացավ Արևելյան Բյուրոյի ընդհանուր ժողովը, որը հայտնեց,  որ այդ 

ծրագրի իրականացման համար պահանջվում է 1 միլիոն ռուբլի, որը կա-

րող են օգնության կարգով ներկայացնել հայկական մանր բուրժուազիայի 

ներկայացուցիչները: Հայրենիքը վտանգի մեջ էր, կուսակցությունը գտնը-

վում էր ֆինանսական վատթար վիճակում: Զենք գնելուց բացի կուսակ-

ցությունը տանում էր լուրջ դիվանագիտական գործունեություն, արտա-

սահմանցիներից կազմելով հայամետ խմբեր: Քրիստաֆոր Միքայելյանը 

«Դրոշակի» շուրջ հավաքեց նախ հայկական մտավորականության ներ-

կայացուցիչներին (Է. Ակնունի, Ավետիս Ահարոնյան, Ավետիք Իսահակ-

յան, Սարգիս Մինասյան և այլն), այնուհետև նա կազմակերպեց արտա-
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սահմանցիների խմբակ «Պրո Արմենիա», որը հրատարակում էր նույնա-

նույն ամսագիրը: Այդ խմբակի մեջ էին գտնվում Ֆրանսիայի մտավորա-

կանության այնպիսի ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք էին Պիեր Կիարը, 

Ժան Ժորեսը, Անատոլ Ֆրանսը, Ժորժ Կլեմանսոն և ուրիշներ: 

Դաշնակցություն կուսակցությունը կապեր հաստատեց ռուս ժողովրդա-

վարների, քրդերի, երիտթուրքերի հետ,  և այդ բոլորը պահանջում էր ֆի-

նանսական մեծ ծախսեր: Եվ ահա «Կամքը» հրավիրեց խորհրդակցութ-

յուն, և հայտարարեց ընդունված որոշումը, առ այն, որ բոլոր այն հայ մե-

ծահարուստները,  որոնք չեն կիսում իրենց հայրենակիցների ցավը, և ի-

րենց օգտակարությունը չեն նվիրաբերում հայրենիքի փրկության գործին, 

նրանցից պետք է բռնի կերպով յուրացվի ֆինանս՝ ի օգուտ ընդհանուր 

գործի:  

Այդ օպերացիան կրեց «փոթորիկ» անունը, որի ղեկավարներ ընտրվեցին 

Քրիստաֆորը, Ռոստոմը, Սև Աշոտը (Եղիկյան, և Ղարբը (Արամ Հակոբ-

ան): Բռնի կերպով ֆինանսական միջոցներ ձեռք բերելու առաջին փորձը 

կատարվեց Շուշիում, որտեղ ապրում էր հայ միլիոնատեր Իսահակ 

Ժամհարյանը: Նրանից պահանջեցին 30 հազար ռուբլի, Ժամարյանը խոս-

տացավ տրամադրել պահանջվող գումարը, սակայն ներկայացավ ոստի-

կանություն և պահանջատեր Սարգիս Բարսեղյանը ձերբակալվեց: Շու-

տով Մոսկվայի հայկական եկեղեցու բակում, հայ համայնքի աչքի առջև 

Ժամարյանը սպանվեց տեռորիստ Մաթևոսի դաշույնի հարվածներից: 

Տեռորիստների ձեռքով սպանվեցին մեծահարուստ հայեր (Ջանփոլադ-

անը, Ադամյանը և ուրիշներ), որոնք հրաժարվում էին իրենց ներկայութ-

յունը բերելու հայության փրկության գործին: Այդ սպանություններից հե-

տո մի շարք մեծահարուստ հայեր սկսեցին իրենց ֆինանսական օգնութ-

յունը ցուցաբերել կուսակցությանը: «Փոթորիկ» օպերացիան տևեց մեկ  

տարի: Կուսակցությանը հաջողվեց հավաքել 432500 ֆրանսիական 

ֆրանկ, որը հավասար էր 163208 ռուբլու(ոսկով):Այդ գումարը որոշվածից 

բավական քիչ էր:  

1903թ. թուրքերը շրջապատեցին Սասունը: Սասուն ուղարկվեց Գորգոշի 

«Մրրիկ» խումբը: Սասունի ապստամբության ղեկավարները Վահանը և 

Հրայրը դիմեցին Արևել.Բյուրոյին՝ ուղարկել օգնական ուժեր: Բյուրոյի 

ուղարկած Խանի և Օնիկի ֆիդայական խմբերին սահմանի մոտ դեմ դի-

մաց դուրս եկան թուրքական կանոնավոր զորքերը՝ իրենց հեծյալ զորա-

մասով և հրանոթներով: Կատաղի կռվից հետո թուրքերը կորցրին 800 

սպանված: Այդ կռվում մահացան  բոլոր ֆիդայինները, նրամց մեջ նաև  

Խանը և Օնիկը: 1904թ. Ժնևում կայացավ կուսակցության 3-րդ համագու-

մարը, որտեղ քննարկվեցին Սասունի պաշտպանության հարցերը: Սա-

սունի հերոսական պաշտպանությունում իրենց անսահման քաջությունը 

ցուցաբերեցին  Անդրանիկը,  Հրայրը, Վարդանը և Գևորգ Չաուշը: 
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Կուսակցության 3-րդ համագումարում դրվեց Աբդուլ Համիդի դեմ իրա-

կանացվող մահափորձի հարցը, որի իրագործման խնդիրն իր վրա վերց-

րեց անձամբ Քրիստաֆոր Միքայելյանը: 

1905թ. մարտի 17-ին Սոֆիայի մոտ գտնվող Վիտոշ լեռան ստորոտում, 

ռումբի փորձարկման ժամանակ զոհվեցին  Քրիստաֆորը և նրա երիտա-

սարդ ընկեր Վռամը: 

Քրիստաֆորի մահից հետո մահափորձի կազմակերպության հարցն իր 

վրա վերցրեց Սաֆոն, որը ապրիլի վերջին մեկնեց Կոստանդնուպոլիս: 

Մահափորձը կատարվել է 1905թ. հուլիսի 21-ին: Սակայն ռումբը պայթել 

է 108 վարկյան շուտ, մինչ Աբդուլ Համիդը մզկիթից կհասներ կառքը: Կա-

տարվածից հետո սկսվեցին մասսայական կալանքներ:  

Դաշնակցություն կուսակցությունը Օսմանյան կայսրության դեմ պայքա-

րին համընթաց պայքար սկսեց նաև ցարական կառավարության դեմ, որը 

բռնագրավել  էր հայ եկեղեցու գույքը:  

1905թ. ցարական Ռուսաստանի հրահրումով Բաքվում սկսվեց հայ-

թաթարական (ադրբեջանական) ընդհարում: Ադրբեջանցիների զինված 

խաժամուժը սկսեց շարժվել փողոցով՝ սպանելով պատահած հայի: Մինչև 

երեկո շարունակվեց այդ վայրագությունը: Հաջորդ օրը այն կրեց մասսա-

յական բնույթ:  

Դ. կ-ը դիմեց նահանգապետ Նակաշիձեին՝ զգուշացնելով որ եթե իշխա-

նությունները չդադարեցնեն սադրանքի ճանապարհով կազմակերպած 

հայկական կոտորածը, ապա ողջ պատասխանատվությունը կընկնի 

իրենց վրա: Նակաշիձեն արհամարեց դաշնակների նախազգուշացումը: 

Այդ ժամանակ դաշնակները պահանջեցին, որպեսզի Նակաշիձեն տրա-

մադրի զենք՝ անզեն հայ բնակչությանը, պաշտպանվելու համար, սակայն 

ստացան բացասական պատասխան: Հայերը պաշտպանվելու համար 

ստիպված փակվեցին իրենց տներում: Ադրբեջանցիները նավթ էին լցնում 

դռներին,  վառում, հրդեհում էին տները: Իրենց հրդեհված տանը մահա-

ցան մեծահարուստ արդյունաբերող Լալայանը՝ իր ընտանիքով, մեծահա-

րուստ արդյունաբերող Ադամյանը՝ իր կնոջ և երեխայի հետ և շատ ուրիշ-

ներ: Ադրբեջանցիները հեշտությամբ իրականացնում էին նախօրոք կազ-

մակերպած ջարդը, քանի որ հայերը անզեն էին և ինքնապաշտպանութ-

յանը ոչ պատրաստ: Մոտ 60 ժամ շարունակվեց այդ սպանդը, որի հետև-

անքով Բաքվի փողոցները լցվեցին սպանված և բռնաբարված հայերի 

դիակներով: Դրությունը անելանելի էր, և դաշնակցականները, Բաքվի 

մնացած հայությանը փրկելու նպատակով, ձեռնարկեցին շտապ քայլեր: 

Շտապ կերպով Բաքու մեկնեց Նիկոլ Դումանը, որը գտնվում էր Բալա-

խանում, և սկսեց կազմակերպել պաշտպանությունը: Այդ գործին լծվեցին 

Մարտիրոսը, Մկրտիչ Աղամալյանը, Աբրոն, Գյուլխանդանյանը, 

Համայակ Ջանփոլադյանը և ուրիշներ: Հայ ֆիդայական փոքրիկ խումբը 
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անձնազոհ կերպով դուրս եկավ, փողոցները լցված, մինչև ատամները 

զինված ադրբեջանցիների դեմ:   

Փորձառու  ֆիդայինները այնպիսի իրարանցում մտցրին ադրբեջանցի 

ավազակախմբերի մեջ, որ նրանք   սկսեցին խուճապահար փախչել հայ-

կական թաղամասից: Նրանք կենտրոնացան Շեմախինկայում: Մինչ այդ, 

ամեն քայլափոխի ադրբեջանցի վայրենիներին ընդառաջում էին ցարա-

կան ներկայացուցիչները և տեղական իշխանությունները, բայց ֆիդային-

ների ներկայությունից ակտիվացան և նրանց դեմ դուրս եկան ռուս կա-

զակները և տեղի իշխանության ոստիկանական ուժերը: Սակայն ֆիդա-

յինները շարունակեցին իրենց հարձակումը՝ մտնելով ադրբեջանական 

թաղամասերը՝ փրկելու համար այնտեղ ապրող հայությանը: Դաշնակ-

ներին միացան տեղի հայ քաջ երիտասարդները՝ էլ ավելի ուժեղացնելով 

հակահարվածը: Ադրբեջանցիները որոնք գիտեին միայն անզեն հայի վրա 

հարձակվելու և խոշտանգելու բոլոր ձևերը,  փախչում էին առանց հետ 

նայելու: Այ'ո նրանք փախչում էին քանի որ սովոր չեն կռվելու զինված 

հայի դեմ, քանի որ չէին սպասում, որ իրենց կդիմավորեն գնդակներով: 

Հայ քաջերը նոր նոր պատրաստվում էին կազմակերպել լուրջ հակահար-

ված՝ դեռ գործի մեջ չդրած նռնակները, հակառակորդը խնդրեց զինադա-

դար: Փողոցները լցված էին ադրբեջանցիների դիակներով: Մայիսի 11-ին, 

ցերեկվա ժամը 3-ին, երբ գեներալ-նահանգապետ Նակաշիձեն ձիակառ-

քով անցնում էր Բաքվի կենտրոնական փողոցով, ինչ որ մեկը ձիակառքի 

մեջ նետեց ռումբ, և ուժեղ պայթյունից հետո այդ կառքից մնաց միայն ձո-

ղերը: Այդ պայթյունը այնքան ուժեղ էր որ մոտ 10 րոպե ոչ մեկը չէր մո-

տենում և չէին հետապնդում փախչող տեռորիստին: Իսկ դա Դրո Կանա-

յանն էր՝ Անկախ Հայաստանի հետագա պաշտպանության նախարարը, և 

Դաշնակցություն կուսակցության զորեղ ղեկավարներից մեկը: Դաշնակ-

ցության վրիժառուների ձեռքով սպանվեցին նաև այդ կոտորածների կազ-

մակերպիչներ՝ Մամեդբեկովը, Միքելաձեն, Շախտախտինովը և ուրիշներ: 

Այդ վրիժառուների գնդակից  շատերը փախան Բաքվից: 

Արտասահմանյան թերթերը այդ իրադարձությունների կապակցությամբ 

գրեցին, որ Բաքվում քաղաքակրթությունը բախվեց ասիական վայրա-

գության հետ, որ բնազդի հետ գործ ունեցող ադրբեջանցիները փորձում 

են պատժել ազատասեր հայ ազգի ներկայացուցիչներին, որոնց իդեալնե-

րը վտանգ են ներկայացնում կառավարությանը: Ադրբեջանցիները իրենց 

հերթին կատարվածի մեղավորությունը փնտրում էին դաշնակների մեջ: 

Այդ մտքին էին նաև վրաց մենշևիկները, որոնց հետ այդ հարցում համե-

րաշխ էին Պլեխանովը և Լենինը: Այսինքն դաշնակները մեղադրվում են 

ազգայնամոլության մեջ, որ իբր թե նրանք ներկայացնում են հայ բուր-

ժուազիայի շահերը, որոնք ոտնահարում են Կովկասի-թաթարների՝ ներ-

կայիս Ադրբեջանի պրոլետարիատի մարդկային իրավունքները:  
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Իրականում կատարվածը, հայկական կոտորած կազմակերպելու, հա-

յերին քաղաքից վռնդելու, հայ բուրժուազիայի ձեռքից նավթարդյունա-

բերությունը վերցնելու, հայկական պատմական Բակուրակերտ քաղաքը 

զավթելու, ի վերջո քաղաքին լրիվությամբ տիրանալու փորձ էր:  

Դաշնակցության գործունեությանը դեմ էր ցարական կառավարությունը, 

որովհետև դաշնակները պայքարում էին ստեղծելու անկախ Հայաստան 

պետություն, նրանց արտաքնապես՝ կողմ, բայց ներքուստ դեմ էր Եվրո-

պան, որովհետև Դաշնակցությունը բարձրացնում էր Հայկական հարց, 

որի կարգավորմանը դեմ էին եվրոպական մի շարք երկրներ, նրանց դեմ 

էին վրաց մենշևիկները, որովհետև դաշնակները լուրջ հակակշիռ էին 

իրենց Կովկասում, որոնք պատրաստ էին պաշտպանելու Հայաստանի 

շահերը հայ-վրացական մի շարք դժվարամարս հարցերում, ներառյալ՝ 

տարածքային, Դաշնակցությանը դեմ էին Ադրբեջանի մուսավաթները, 

որովհետև դաշնակցության շնորհիվ նրանց չէր հաջողվում լրիվությամբ 

տիրելու հայկական Բակուրակերտ (Բաքու) քաղաքին: Դաշնակներին 

հետագայում ոխերիմ թշնամի դարձան Ռուսաստանի և Հայաստանի 

բոլշևիկները, որովհետև դաշնակները պայքարում էին հայի  անկախութ-

յան և ազատության համար: 

Ամենուր և ամեն հարցում մեղավոր էր Դաշնակցությունը:  

Դաշնակցության մեղավորությունը կայանում է նրանում, որ այդ կու-

սակցությունը կյանքի և մահվան գնով փորձում է պաշտպանել ամենից 

ոտնահարվող հայության շահերը և փորձում է նրանց հետ խոսել ուժի 

դիրքից: Այդ դիրքը խորթ էր հայ ազգի թշնամիներին: Նրանք սովոր էին 

հայերին նայելու որպես ճորտերի, հլու հնազանդ մի ժողովրդի, որը ան-

ընդհատ իր հոգևորականի աչքերից թափվող արցունքով փորձում էր 

որևէ հարց լուծել, որին էլ դրել էին «Հայկական հարց» անունը: 

Բայց պարզվեց որ նրանք հային լավ չեն ճանաչել, որ հայը   անհնազանդ, 

հեղափոխական, ազգասեր տեռորիստ մի տարր է, որից հարկավոր է 

շտապ կերպով ազատվել: Ազատվելու համար, Բաքվում տեղի ունեցած 

կոտորածը ավելի լայնածավալ ձևով վերսկսվեց 7 ամիս հետո: 1905թ. 

օգոստոսին հրդեհը բռնկվեց ողջ հայկական թաղամասում: Լրիվությամբ 

վառվեցին հայկական նավթահանքերը՝ Բալախանում, Սաբունչիում, Ռո-

մանիում և Բիբի-Էյբաթեում:  

Բայց հայերը, որոնք այս անգամ արդեն պատրաստ էին պաշտպա-

նության, կազմակերպված դուրս եկան ընդդեմ ադրբեջանցի խաժամուժ-

ներին, և արդյունքում 270 ադրբեջանցիների դիակներ փռվեցին փողոց-

ներով մեկ: Հոկտեմբերին ադրբեջանցիները կրկին փորձեցին դուրս քշել 

հայությանը իրենց իսկ պատմական քաղաքից, բայց անարդյունք, Դաշ-

նակցությունն այս անգամ ևս պատվով դուրս եկավ այդ անհավասար 

պայքարում: Բաքվից հետո այդ դեպքերը տեղափոխվեցին Նախիջևան, 
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Դարալագյազ, Զանգեզուր, Արցախ (Ղարաբաղ) և ուրիշ շրջաններ: 

Ադրբեջանցիները մի ընդհանուր դրոշի տակ սունիթների և շիիթների 

(թուրքերի և ադրբեջանցիների) միության կոչերով հայտարարեցին Ջի-

խադ (սուրբ պատերազմ) անհավատների դեմ և լայն ճակատով անցան 

հարձակման: Դաշնակցությունը մահմեդական ֆանատիկների դեմ հանեց 

իր ամենաընտիր ուժերը: Արցախցի դաշնակցական Նիկոլ Դումանը վերց-

րեց Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանության ղեկավարությունը, իսկ 

մյուս արցախցի Վարդանը՝ Ղարաբաղի: 

Վտանգը կախվել էր Հայաստանի մի շարք շրջանների գլխին: 

Նիկոլ Դումանը ժողովրդի մեջ ձեռք էր բերել մեծ հեղինակություն և 

ցանկացած նրա հանձնարարություն ի կատար էր ածվում անվերապահ: 

Նա  անչափ խիստ հրամանատար էր և անխղճորեն պատժում էր բոլոր 

նրանց ովքեր անհապաղ չէին կատարում իր հանձնարարությունը:  

1905թ. օգոստոսի 7-ին Եվլախում Աբբաս Վեզիրովի գլխավորությամբ հա-

վաքվեցին թուրք-ազերի հրոսակախմբեր, որոնք ազդանշանի դեպքում 

պետք է շարժվեին երկու ուղղությամբ՝ մի մասը դեպի Շուշի, մյուսը՝ Գան-

ձակի ուղղությամբ՝ ճանապարհին ոչնչացնելով հայկական գյուղերը: 

Սկսվեց  ռազմարշավը, որը տևեց 5 օր: Ազերիների կողմից սպանված-

ների թիվը հասնում էր 500-ի, հայերը կորցրին 40 մարդ: Այդ զոհերի թվա-

քանակի  տարբերության պատճառը կայանում էր նրանում, որ հայերը 

նախօրոք տեղյակ լինելով նրանց մտադրությանը, պատրաստվել էին: 

Բաց տարածքներում  նրանք բռնել էին դիրքեր, իսկ Շուշիում ամեն հայի 

հրդեհված  տան դիմաց  վառվում էր ազերիների մի քանի բնակարան:  

1907թ. փետրվարի 22-ին Վիեննայում տեղի ունեցավ Դաշնակցություն 

կուսակցության 4-րդ համագումարը: Կուսակցության դրությունը համար-

վում էր կրիտիկական ստեղծված լարվածությունից, որը առաջացել էր 

արևմտյան և արևելյան հայերի միջև: Արևմտահայերը իրենց աջ հայաց-

քով գտնում էին որ Հայկական հարցը պետք է ուղղված լինի միայն հայերի 

հանդեպ տարվող Թուրքիայի քաղաքականության դեմ. 

Արևելահայերն իրենց ձախ հայացքով գտնում էին, որ պետք է հարել ռուս 

սոցիալ-դեմոկրատներին՝ ընդդեմ ցարական կառավարության, որը դեմ է 

հայերի ինքնավարությանը: Լարվածությունը հասել էր այն աստիճանի, 

որ կուսակցությունը հայտնվել էր քայքայման եզրին: Այն սպառնում էր 

կազմակերպությանը տրոհվելու երկու մասի: Սակայն մի շարք փորձառու 

կուսակցական գործիչների շնորհիվ (Ակնունի, Զավարյան, Եգտոնչյան, 

Ռուբեն և այլն), փրկվեց այդ մարմինն իր աջ և ձախ հայացքներով: Չորրոդ 

համագումարից հետո տեղի ունեցան անսպասելի իրադարձություններ՝ 

Օսմանյան կայսրությունում արվեց նոր սահմանադրության վերաբերյալ 

մի հայտարարություն, իսկ Ռուսաստանում լայն տարածում ստացավ հե-

ղափոխական շարժումը, որն առաջացրեց Ստոլիպինյան ռեակցիա, որի 
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հարվածները դիպչեցին նաև Դ. կ-յանը՝, ձեր-բակալելով նրա բազում կու-

սակցական գործիչների:  

1907թ. Դ. կ-ը մասնակցեց «Օսմանյան կայսրության ընդդիմադիր ուժերի 

կոնգրես»-ին Փարիզում, որն էլ ավելի ամրապնդեց Դաշնակցության կա-

պերը Ահմեդ Ռիզայի «Միասնություն»» և Սաբահետդինի «Պրոգրես» կու-

սակցության հետ: Որոշում ընդունվեց մեկուսացնել Աբդուլ Համիդին, 

երկրում հաստատել դեմոկրատական կարգեր և ստեղծել ազատ Օս-

մանյան խորհրդարան: Իսկ մինչ այդ հրաժարվել հարկերի վճարումից և 

խառը միացյալ կոմիտեների միջոցով կազմակերպել զինված ապստամ-

բություն: Քիչ անց՝ 1908թ. Մակեդոնիայի թուրք սպաների գլխավորութ-

յամբ ապստամբում է բանակը և պահանջում սուլթանից որ նա իրակա-

նացնի 1876թ. սահմանադրությունն ընդունելու որոշումը: Այդ սահմանա-

դրության համաձայն պետք է երաշխավորվեր ազգային փոքրամասնութ-

յունների իրավունքների պաշտպանությունը: Մի քանի ամիս երկիրը ցըն-

ծում էր: Վանում և հայկական մնացած լեռնային շրջաններում ֆիդա-

յինները իջել էին լեռներից, և ժողովուրդը նրանց ընդունում էր որպես հե-

րոսների, որոնք պայքարել են Օսմանյան կայսրության դեմ՝ բոլոր 

ժողովուրդների ազատության համար:  

1909թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին սուլթան Աբդուլ Համիդը փորձեց վե-

րականգնել կայսրությունը, տալով նրան կառավարական հին ձևը: Սա-

կայն Մակեդոնիայում տեղակայված թուրքական բանակը գրավեց Կոս-

տանդնուպոլիսը և սուլթանը այս անգամ զրկվեց գահից: Հայերը դարձան 

նոր ղեկավարության նվիրված կողմնակիցներ: Բայց շուտով Ադանայում 

տեղի ունեցավ հայկական կոտորած, որն էլ բացեց երիտթուրքերի դիմա-

կը:  

1909թ. օգոստոսին Բուլղարական Վառնա քաղաքում տեղի ունեցավ Դաշ-

նակցություն կուսակցության 5-րդ համագումարը: Համագումարում դրվե-

ցին օրակարգի հիմնախնդիրները՝ «Թուրքիան և սահմանադրությունը», 

«Համագործակցություն երիտթուրքերի հետ», «Խորհրդարանական գոր-

ծունեություն», «Ադանայի ջարդը Կիլիկիայում», «Ինքնապաշտպանութ-

յան կազմակերպությունը», «Լրատվություն և պրոպոգանդա», «Կուսակ-

ցության գործունեությունը Իրանում և Ռուսաստանում», քննարկվեցին մի 

շարք կարևոր հարցեր, և ստեղծվեց կուսակցության «Արևմտյան Բյուրոյի 

թուրքական բաժանմունք»:   

Օսմանյան նոր սահմանադրության հաստատման հայտարարությունից 

հետո, դադարեցվեց «Պրո Արմենիա»-ի հրատարակությունը: Երկկողմանի 

անվստահության պայմաններում շարունակվեց համագործակցությունը 

թուրքական «Միասնություն» կուսակցության հետ: Միևնույն ժամանակ 

Ռուսաստանում՝ որպես հակացարական կուսակցություն, Ստոլիպինի 

հրամանով ձերբակալվեցին մի շարք դաշնակցական ղեկավարներ: Բան-
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տարկվեցին Համո Օհանջանյանը, Ավետիս Ահարոնյանը, Սարգիս Մա-

կասյանը, Սարբազ Խեչոն և այլն: 1912թ. 52 հոգի դատապարտվեցին ազա-

տազրկման, որոնց մի մասը արտաքսվեց Սիբիր:  

Այդ նույն թվին դաշնակցականները անցան Իրանի հեղափոխության 

գլուխ, տապալեցին շահական կառավարությունը, և Իրանի շահ Մահմեդ 

Ալին ռուսական հյուպատոսի օգնությամբ փախավ Իրանից: Դաշնակ-

ցություն կուսակցությունը օգնելով Իրանում ապստամբություն բարձրաց-

րած դեմոկրատ-հեղափոխականներ Սաթար-խանին և Բաղիր-խանին 

իրենց զինարշավը դեպի Թավրիզ պսակեցին հաղթությամբ: Իրանի հե-

ղափոխության հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար էր 

նշանակված Սևքարեցի Սաքոն, որին փոխարինեց Քեռին: Քիչ հետո  

Իրան պետք է մտներ Արևմտ. Հայաստանի հեղափոխական ուժերի ընդ-

հանուր հրամանատար Նիկոլ Դումանը: Այդ պատերազմում սպանվեցին 

խիզախ դաշնակ-հեղափոխականներ Զուլումաթը, Շալիլը, Մարտիրոսը, 

Կարոն, Սեթոն, Մանիկոնը, Փանոսը, Աբրամը, Խորենը և ուրիշներ: Այդ 

հեղափոխության գլխավոր հերոսը՝ Եփրեմ Դավթյանը, որը հայ և պար-

սիկ հեղափոխականների գլուխն անցած, գրավեց Թավրիզը և տապալեց 

շահի իշխանությունը, հաղթանակից հետո նշանակվեց Թեհրանի 

ոստիկանության պետ: 1912թ. Եփրեմը սպանվեց շահի կողմնակիցների 

հետ ընդհարման ժամանակ: 1911թ. օգոստոսին Կոստանդնուպոլսում 

կայացավ կուսակցության 6-րդ համագումարը: Համագումարում դրվեց 

«Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցության հետ կապերը 

խզելու հարցը, որը վերջնականապես տեղի ունեցավ 1912թ. մայիսի 5-ին, 

երբ Դաշնակցություն կուսակցությունը թուրքական կառավարությանը 

ներկայացրեց իր պահանջը: 1913թ. օգոստոսի 17-ին Կարինում տեղի 

ունեցավ կուսակցության 7-րդ համագումարը: Համագումարի հիմնական 

հարցը պատերազմի ծագման դեպքում  Թուրքիայի, Ռուսաստանի և 

Իրանի հայության գրաված դիրքորոշումն էր,  որը մնում էր անորոշ: 

Համագումարը ընդունեց որոշում, որ Թուրքիայում ապրող հայերը պետք 

է մնան հավատարիմ թուրքական կառավարությանը, Ռուսաստանի հա-

յությունը (Արևել.Հայաստանը) պետք է մնա հավատարիմ ռուսական կա-

ռավարությանը: Ինչ մնում էր Իրանին, եթե Իրանը պատերազմի ժամա-

նակ մնա չեզոք, ապա Իրանի հայերը պետք է բռնեն չեզոք դիրք:  

Թուրքական կառավարությունը Դաշնակցությունից պահանջեց, որպեսզի 

արևմտահայերը և արևելահայերը ընդունեն մեկ կողմնորոշում՝ Թուր-

քիայի օգտին և միասին պատերազմի ժամանակ ռուսներին  հարվածեն 

թիկունքից: Այդ ուղղությամբ Ռոստոմի, Վռամյանի և Ակնունու հետ բա-

նակցելու համար Կարին հասան երիտթուրքերի ներկայացուցիչներ Բե-

հայետդին Շաքիրը և Նաջի բեյը: «Մենք համոզված ենք,– ասացին նրանք,- 

որ Գերմանիան հաղթելու է այս պատերազմում, և Թուրքիան իրակա-
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նացնելու է իր համաթուրքական ծրագիրը: Դրա հետ կապված Դաշնակ-

ցություն կուսակցությանը  առաջարկում ենք ընդհանուր ուժերով հար-

վածել ռուսական բանակին՝ դրանով իսկ թեթևացնելով թուրքերի կողմից 

Բաքվի գրավումը»: 

Դրա դիմաց երիտթուրքերը, պատերազմի հաղթանակից հետո, խոստա-

ցան Հայաստանին տալ ինքնավարություն՝ հետագա թուրքական կայս-

րության կազմում: Բայց դաշնակները մնացին նվիրված իրենց կողմից 

ընդունված 7-րդ համագումարի որոշմանը, պատասխանելով, որ Թուր-

քիայի հայերը կմնան հավատարիմ թուրքական կառավարությանը: 

Երիտթուրքերը վերադարձան դժգոհ և դրանից քիչ անց տեղի ունեցան 

իրադարձություններ, որով պարզ դարձավ, որ Թուրքիայում գտնվող 

հայերը կանգնած են մասսայական բնաջնջման վտանգի առջև:  

Արդեն 1914թ. վերջին կուսակցության Արևել. Բյուրոն լրիվությամբ կտըր-

վեց Կոստանդնուպոլսի և Արևմտ. Հայաստանի մնացած շրջանների կու-

սակցական ղեկավարներից: 1915թ. ցեղասպանության առաջին զոհերը 

դարձան կուսակցության ղեկավարներ՝ Ակնունին, Վռամյանը, Սարգիս 

Բարսեղյանը, Ռուբեն Զարդարյանը, Վանա Իշխանը, Շաղրիկյանը, Խա-

ժակը, Հրաչը, Վարդգեսը, Դոկտոր Լալայանը և այլն: Սկսվեց զարհուրելի 

մի համատարած սպանդ, ցեղասպանություն, որը մինչ այսօր մնում է 

մարդկության խղճի վրա, քանի որ մարդկության հասցեին ուղղված և 

կատարված այդ հանցագործությունը միջազգային մեղադրանքի չի ար-

ժանացել: Դաշնակները կազմակերպեցին պաշտպանություն Վանում, 

Սասունում, Շապինգարահիսարում, Ուրֆայում, Մուսա-դաղում, Կիլի-

կիայում, Տրապիզոնում և այլն: Այդ ինքնապաշտպանական կռիվներում 

աչքի ընկան անձնազոհ կռվող դաշնակ-ղեկավարներ՝ Արամ Մանուկ-

յանը, Գրիգոր Բուլղարացին, Կայծակ Առաքելը, Հայկ Կոտայանը, Սարգիս 

Շահինյանը, կամավորական ջոկատների ղեկավարներ Խեչոն, Աշոտ 

Մելիք-Մուսյանը, Դալի Ղազարը, Հակոբ Կոտայանը, Քորքենու Մկրտիչը, 

Սորթարացի Արամը, Բալաբեղ Կարապետը, Սողոն, Սլաքը, Մկրտիչ 

Յոթնեղբայրյանը, Հարություն Ռոստկելենյանը, Հարություն Սիմյանը, 

Խորեն Կյուպելյանը, Լևոն Էկբելիլյանը, Մովսես Տեր-Գալուստյանը, Հա-

կոբ Կարագեզյանը, Պետրոս Արմյանը, Սարգիս Ապետյանը, Պետրոս 

Գալստյանը և ուրիշներ: 

Դրանցից շատերը ընկան հերոսի մահով:  

 

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո պարտված Թուրքիայի՝ 

երիտթուրքերի «Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցության 

պարագլուխներ Թալեաթը, Էնվերը, Ջեմալը, Նազիմը, Բեհայեթդին Շա-

քիրը, Սայիդ Խալիմը և հայկական ցեղասպանության մնացած կազմա-

կերպիչները հաղթող կողմ հանդիսացող  երկրների կողմից պայմա-
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նական դատապարտվեցին մահվան: Սակայն գերմանական նավը այդ 

հանցագործներին տեղափոխեց Գերմանիա, որտեղ այդ դահիճները հաս-

տատվեցին կեղծ անձնագրերի տակ: 

Այդ հանցագործների հանդեպ կատարված դատը կրում էր սիմվոլիկ 

բնույթ: 

Եվ ահա 1919թ. աշնանը Երևանում կայացավ Դաշնակցություն կուսակ-

ցության 9-րդ համագումարը, որն ընդունեց որոշում՝ իրագործել երիտ-

թուրքերի պարագլուխների հանդեպ կայացած դատավճիռը: Վերանայ-

վեցին 650 կազմակերպիչների անուններ, որոնցից առանձնացվեցին 41 

գլխավոր մեղավորներ: 

Դաշնակցության կողմից կազմակերպվող այդ օպերացիան կրում էր 

«Նեմեսիս» - հին հունական վրիժառության Աստվածուհու անունը: 

 

                                «Նեմեսիս» -(Վրեժ)  

 
 «Նեմեսիս» օպերացիան իրականացնելու նպատակով, ստեղծվեց պա-

տասխանատու մարմին (ղեկավար՝ ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապե-

տության ներկայացուցիչ Արմեն Գարո) և հատուկ ֆոնդ (ղեկավար Շա-

հան Սատչակլյան): Օպերացիայի ղեկավարությունը և նրա Ֆինանսա-

նյութական բավարարումը հանձնարարվեց Շահան Նաթալիին և Գրիգոր 

Մերժանովին: Լուրերի հավաքածուն, որի միջոցով պետք է հայտնաբեր-

վեին հանցագործները, իրականացնում էր Հրաչ Փափազյանը, որը կա-

րողացավ թուրք ուսանողի անվան տակ ներգրավվել երիտթուրքերի տա-

րագիրների շրջանակների մեջ: 

«Նեմեսիս» օպերացիան մանրամասն պատրաստելուց հետո Դաշնակ-

ցություն կուսակցությունը ուղարկեց իր վրիժառուները, և 3-5 հոգուց բաղ-

կացած այդ խմբերն սկսեցին հետապնդել այդ հանցագործներին:  

1920թ. հունիսի 19-ին Արամ Երկանյանը Թիֆլիսում գնդակահարեց Ադր-

բեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի խան Խոյսկուն:  

1921թ. հուլիսի 19-ին Միսակ Թորլաքյանը Կոստանդնուպոլսում մեկու-

սացրեց Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդ խան 

Ջիվանշիրին, Շուշիի կոտորածների համար:  

1921թ. Ս. Թեհլերյանը Բեռլինում գնդակահարեց Թուրքիայի ներքին գոր-

ծերի նախկին նախարար Թալեաթին: 1921թ. հունիսին Թեհլերյանի նը-

կատմամբ Բեռլինում կայացած դատը արդարացրեց նրան: 

1921թ. դեկտեմբերի 5-ին Ա. Շիրակյանը Հռոմում գնդակահարեց երիտ-

թուրքերի վարչության առաջին նախագահ Սայիդ Խալիմին: 

1922թ. ապրիլի 17-ին Ա. Շիրակյանը և Ա. Երկանյանը Բեռլինում լիկվի-

դացրին Տրապիզոնի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազըմիին և «Թեշքի-
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լաթը Մախսուսե» հանցագործ կազմակերպության հիմնադիր Բեհաէդդին 

Շաքիրին: Սպանվեց նաև Շաքիրի թիկնապահներից մեկը: 

1922թ. հուլիսի 25-ին Թիֆլիսում Պետրոս Տեր-Պողոսյանը և Արտաշես 

Գևորգյանը դատավճիռը իրականացրին Օսմանյան կայսրության ռազմա-

ծովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալի նկատմամբ: Այդ օպերա-

ցիային մասնակցեցին Զարե Մելիք-Շահնազարյանը և Ստեփան Ծաղիկ-

յանը: Այնուհետև հայ վրիժառուները հետապնդեցին Թուրքիայի նախկին 

ռազմական ուժերի նախարար Էնվերին, բայց նրան հաջողվեց խուսափել 

հայ վրիժառուների գնդակից, Բեռլինից ծածուկ կերպով Բաքու, այնուհետ 

Միջին Ասիա ճողոպրելով: Միջին Ասիայում Էնվերը ղեկավարել է բաս-

մաչների հակախորհրդային շարժումը, և սպանվել է 1922թ. հայազգի 

Կարմիր բանակայինի կողմից: Հայ վրիժառուներից խուսափելու համար 

Գերմանիայից Թուրքիա վերադարձավ Նազիմը, որն իր համախոհների 

ինչպես նաև մնացած բոլոր դատապարտվածների հետ միաժամանակ 

կախաղան բարձրացվեց Քեմալ Աթաթուրքի կողմից՝ նրա վրա անհաջող 

մահափորձ կատարելուց հետո:                                                                                                          

                                                                                                   Գ. Մախմուրյան 

 

1917թ. ապրիլի 27-ին Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը 

Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ ընդունեց որոշում, որի համաձայն 

Արևմտ.Հայաստանը, որտեղ գտնվում էին ռուսական զորքերը, մտավ Ժա-

մանակավոր կառավարության ուղիղ ենթակայության տակ: Հայաստանի 

և Ժամանակավոր կառավարության միջև ղեկավար մարմինը հանդիսա-

նում էր կոմիսարը և նրա քաղաքացիական տեղակալը: Այդ որոշումը 

ստորագրեցին Ռուսաստանի վարչապետ Լվովը և Ժամանակավոր կա-

ռավարության գործերի վարիչ Նաբոկովը: 

Այդպիսով Արևմտյան Հայաստանի հարցը Անդրկովկասյան ազգամիջ-

յան հակամարտությունից վերածվեց միջազգային հարաբերությունների 

նշանակության հարցի, որը բավարարում էր հայերին: Կոմիսար նշա-

նակվեց գեներալ Ավերյանովը, իսկ նրա տեղակալ փորձառու հայ քաղա-

քական գործիչ Զավրյանը, որին քաջածանոթ էին ռուսական ղեկավար 

շրջանակները, ինչպես նաև Կերենսկին: Փաստորեն դա նշանակում էր, որ 

Հայաստանի ղեկավարությունը գտնվում էր հայերի ձեռքին: Նոր ղեկա-

վարության շնորհիվ Արևմտյան Հայաստանը  կրկին վերաբնակվեց հա-

յերով, վերականգնվեցին Վասպուրականի Վանի, Մուշի և մնացած հայ-

կական վիլայեթները: Արևմտյան Հայաստանն օր օրի ամրապնդում էր իր 

ինքնուրույն կյանքը: 

1917թ. սեպտեմբերի 27-ին Թիֆլիսում տեղի ունեցավ Դաշնակցության 

հերթական համագումարը, ստեղծվեց Ազգային Խորհուրդ կազմված դաշ-
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նակներից, ժողովրդավարներից, էսեռներից, սոցիալ-դեմոկրատներից և 

անկուսակցականներից:  

Միևնույն ժամանակ դրությունը ռազմաճակատում օր օրի վատթարանում 

էր: Այն բանից հետո, երբ Լենինը Գերմանիայի օգնությամբ Ռուսաս-

տանում իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը, բոլշևիկները պրոպագանդայի 

ճանապարհով ակտիվորեն սկսեցին ցրել կովկասյան ռազմաճակատը: 

1918թ. մայիսի 28-ին, երբ  Հայաստանը ձեռք բերեց իր անկախությունը, 

Դաշնակցության Արևելյան և Արևմտյան Բյուրոները Հայաստանի վարչա-

պետ ընտրեցին Քաջազնունուն, իսկ Երևանը՝ որպես Հայաստանի մայ-

րաքաղաք: 1918թ հունիսի 4-ին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կնքվեց 

զինադադար: Հայաստանին մնաց 12 հազար ք. կմ. տարածք՝ 1 միլիոն 

բնակչությամբ՝ փախստականների հետ միասին:  

1917թ. Բաքվում Դաշնակցությունն ստեղծեց իր Ազգային Խորհուրդը՝ 

Թիֆլիսի օրինակով: 1918թ., ապրիլի 25-ին, Բաքվում իշխանությունը լրի-

վությամբ անցավ բոլշևիկների ձեռքը: Նրանք լուծարեցին մուսավաթա-

կան ուժերին և ստեղծեցին Բաքվի աշխատավորների պատգամավորա-

կան խորհուրդ՝ Շահումյանի գլխավորությամբ: Մնացած բոլոր խոր-

հուրդները համարվեցին անօրինական: Թուրքական բանակը հարձակվեց 

Բաքվի վրա, բոլշևիկները թողեցին քաղաքը և մեկնեցին Աստրախան: 

Բաքվի դիկտատուրան նավեր ուղարկեց, ձերբակալեց և հետ վերադարձ-

րեց կոմիսարներին: Թուրքական բանակը սեպտեմբերի 16-ին գրավեց 

Բաքուն: Իրանից Բաքու հասած գեներալ Դենստերվիլի գլխավորությամբ 

թուրքական բանակի դեմ կռվող անգլիական հինգ հազարանոց բանակը 

թողնում ու հեռանում է Բաքվից, վերադառնում է Իրան: Դաշնակները տե-

ղի հայ աշխատավորների հետ միասին մնացին մեն մենակ թուրքական 

մեծաքանակ բանակի դեմ: Բաքվի դիկտատուրան (էսեռներ՝ Վելունց և 

Ումանսկի, դաշնակներ՝ Առաքելյան և Մելիք Ելչյան) Բաքվի պաշտպա-

նության ընդհանուր հրամանատար նշանակեց Դոկուչյանին, շտաբի 

պետ՝ գեներալ Բագրատունուն: Դաշնակցությունը ջանում էր ամեն կերպ 

պաշտպանել քաղաքը, բայց ապարդյուն, թուրքական բանակը գրավեց 

Բաքուն: 

1918թ. հուլիսի 9-ին հայկական կառավարությունը Թիֆլիսից տեղափոխ-

վեց Երևան: Ստեղծվեցին դրոշ, գերբ, օրենքներ, ոստիկանություն, բանկ, 

հայկական դրամ, արտաքին կապեր, պետական հիմնարկներ:  

Առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիան կրեց պարտութ-

յուն, իր զորքերը հանեց Լոռի Փամբակից, նոյեմբերի 17-ին՝ Բաքվից: Բա-

քու մտավ անգլիական բանակը՝ գեներալ Թոմսոնի գլխավորությամբ: 

Շուտով պետք է սկսվեր խաղաղարար կոնֆերանսը: Նոյեմբերի 22-ին 

թուրքերը հեռացան Ալեքսանդրապոլից: Վրացիները, Գերմանիայի օգ-

նությամբ փորձեցին ընդարձակել իրենց տարածքը հյուսիսային Հայաս-
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տանի հողերի շնորհիվ, (Ախալքալաք, Լոռի, Ղազախ,Բորչալու, Փամբակ) 

սակայն դաշնակների օգնությամբ վերադարձան իրենց նախկին դիրքին:  

1919թ. սեպտեմբերի 27-ին Երևանում կայացավ Դաշնակցություն կուսակ-

ցության 9-րդ համագումարը: Համագումարը մի շարք կարևոր հարցերի 

հետ մեկտեղ, ընդունեց որոշում միավորել արևմտյան և արևելյան ուժերը՝ 

ստեղծելով մեկ Բյուրո: 

Ընդունվեց որոշում՝ համագործակցել բոլշևիկների հետ:  

Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո, Դաշնակ-

ցությունն սկսեց գործել արտասահմանում, սկզբնական շրջանում կազ-

մակերպելով «Արտասահմանյան պատասխանատու մարմին», որը տա-

նում էր Բյուրոյի դերը:  

Դաշնակցությունն արտասահմանում ծավալեց լայն գործունեություն, 

Խոր. Հայաստանի շուրջ աշխարհի բոլոր հայերին միավորելու ուղղութ-

յամբ՝ կապեր ստեղծելով Խոր. Ռուսաստանի ղեկավար շրջանակների 

հետ: 1924թ. նոյեմբերից մինչև 1925թ. հունվար ամիսը, Փարիզում տեղի 

ունեցավ դաշնակցության 10-րդ համագումարը, որին ներկա էին Հայաս-

տանի, Ատրպատականի, Սիրիայի, Լիբանանի, Եգիպտոսի, Բալկանների, 

Ամերիկայի և Կոստանդնուպոլսի ներկայացուցիչները: Համագումարը մի 

շարք կարևոր խնդիրների հետ մեկտեղ, հատուկ տեղ հատկացրեց հայ-

կական գաղութներում հայապահպան գործին: Այդ ուղղությամբ սկսվեցին 

կառուցվել դպրոցներ, ակումբներ, եկեղեցիներ, տպարաններ, թատրոնի 

շենքեր, բարեգործական միությունների հիմնարկներ: Արծարծվեցին աշ-

խարհով մեկ ցրված հայության գոյապահպան մի շարք հարցեր: Ֆրան-

սիայի մի շարք շրջաններում ստեղծվեցին կոմիտեներ, կուսակցական 

խմբեր: Մարսելը դարձավ Ֆրանսիայում գործող Դաշնակցության  կոմի-

տեների կենտրոնը: Ռուս բոլշևիկները արտասահմանում ստեղծեցին 

իրենց հատուկ ծառայության օբյեկտները, որոնք առաջին հերթին ուղղ-

ված էին Դաշնակցության գործունեության դեմ: Նրանց նպատակն էր 

վերացնել Դաշնակցություն կուսակցությանը, դրա հետ մեկտեղ վերաց-

նելով «Անկախ Հայաստանի» գաղափարը: Նրանք անում էին ամենը, որ-

պեսզի հայը մոռանա իր հետ կատարվածը, որպեսզի  մոռացության տրվի 

ազգային հիշողությունը, և այդ հայահալած քաղաքականությունն իր ար-

մատներն էր տարածում  Խոր. Հայաստանում: Ստեղծվում էր հայերի նոր 

սերունդ, որոնց համար խորթ էին հայրենիք ու Հայաստան բառերը, 

նրանք չէին նշում Օսմանյան կայսրությունում կատարված  Հայոց ցեղա-

սպանության հիշատակի օրը, նրանք չէին մտնում եկեղեցի և նրանց 

կարծիքով այդ ամենը մի ծանր բեռ է՝ կախված հայի վզից, որից հար-

կավոր է ինչքան հնարավոր է շուտ ազատվել: Համագումարից հետո Փա-

րիզում հիմնավորվեց Դաշնակցություն կուսակցության Բյուրոն: 1925թ. 

օգոստոսի 2-ից Փարիզում սկսվեց հրատարակվել «Հառաջ» օրաթերթը: 
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1930թ. Ա. Ահարոնյանի ղեկավարությամբ Դաշնակցությունը նշեց իր կու-

սակցության 40-ամյակը, որտեղ ներկա էր ողջ Ֆրանսիայի հայ գաղութը: 

Նրանք այդ օրը նշեցին որպես ազգային տոն օր:  

1922թ. Գերմանիայում ստեղծվեց հայկական գաղութ: Հիտլերի իշխանութ-

յան օրոք Արտաշես Աբեղյանի «Հայերը արեացիներ են» աշխատությունը, 

որով հայերը ճանաչվեցին որպես արեացիներ, պատերազմի ժամանակ 

փրկեց հայերին մասսայական բնաջնջումից: Դաշնակցությունը կարճ ժա-

մանակում իր ձեռքը վերցրեց ողջ Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայության 

խնդիրները՝ կապված նրանց գոյապահպանման հետ:  

1928թ.Կահիրեում ստեղծվեց կրթության և հրատարակության գործով 

հայկական համազգային ընկերություն-կազմակերպություն՝  «Համազգա-

յին» անունով: Այդ ընկերության հիմնադիրներն էին՝ Համո Օհանջանյանը, 

Լևոն Շանթը, Ստեփան Եսայանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Գասպար Իֆեկյանը, 

Մինաս Խաչատրյանը, Սեդրակ և Հակոբ Բալեկչյանները, Սարգիս Մալ-

խասյանը: Այդ ընկերությունը, որը գործում է մինչ այսօր, 1930թ. Բեյրու-

թում բացեց իր բաժանմունքը՝ ուսումնարանը, Իշխան Փալաջյանի ան-

վամբ, որտեղ առաջին տնօրենը եղավ Լևոն Շանթը, որը ղեկավարեց 

մինչև 1951թ: 

Դաշնակցություն կուսակցության կազմը հետևյալն է՝ խումբ-5 մարդ, 

կոմիտե-50 մարդ, առանձին կոմիտե-200 մարդ, կենտրոնական կոմիտե - 

500 մարդ: Կենտրոնական և առանձին կոմիտեների աշխատակիցները 

տրամադրում են կուսակցության Բյուրոյին իրենց աշխատավարձի 25%- 

ը: Կուսակցության կենտրոնական և ղեկավար մարմին է համարվում 

Բյուրոն, որը կազմված է կուսակցության 5 անդամից և 3 թեկնածուներից: 

1929թ. Փարիզում կայացավ կուսակցության 11-րդ համագումարը: Համա-

գումարում արծարծվեցին Թուրքիայի դեմ պայքարի, քրդական, Խոր-

հըրդային Հայաստանի հանդեպ Դաշնակցության գրաված դիրքի, ֆինան-

սական և մի շարք այլ հարցեր: 1933թ. փետրվարի 4-ին Փարիզում կա-

յացավ 12-րդ համագումարը: Համագումարը որոշեց բոլոր հայանպաստ 

հարցերի հետ միասին օրակարգի մեջ մտցնել Թուրքիայի դեմ պայքարի 

ուղղությամբ Իրանի հետ կապեր հաստատելու հարցը: Այդ համագումա-

րին չէր մասնակցում Հայաստանի պատվիրակությունը:  

1938թ. հուլիսի 4-ին Կահիրեում կայացավ կուսակցության 13-րդ համա-

գումարը: Կուսակցության նպատակը մնում էր «Ազատ, Անկախ և Միաց-

յալ Հայաստան » կերտելու գաղափարը: Ընդունվեցին նաև մի շարք կարե-

վոր որոշումներ, որոնք սակայն չիրականացվեցին, քանի որ սկսվեց երկ-

րորդ համաշխարհային պատերազմը, որը կուսակցության մեջ առաջաց-

րեց իդեոլոգիական բարդություններ: Գերմանացիները առաջարկեցին 

Դրոյին կազմել հայկական բանակ, գերմանական բանակի կազմում: Դրոն 

հրաժարվեց հայտարարելով, որ ինքը պատրաստ է այդ հարցով խորհըր-
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դակցել Վերմախտի հետ: Նա նաև հայտնեց, որ երբ գերմանական զոր-

քերը մտնեն Կովկաս, ինքը կաջակցի տեղի բնակչության մեջ վարչութ-

յուններ ստեղծելու հարցում: Գարեգին Նժդեհը Բուլղարիայում կազմա-

կերպեց ազգային-կրոնական միություն: Կուսակցության մեջ կարելի էր 

նկատել գերմանամետ, խորհրդամետ, և ամերիկամետ տրամադրութ-

յուններ: Կուսակցությունը չէր կարող ընտրել մեկ ուղղություն, քանի որ 

պարզ չէր, թե պատերազմն ինչպիսի վերջ կունենա: Երբ արդեն պարզ 

դարձավ Գերմանիայի պարտությունը, երբ խորհրդային զորքերը մտան 

Արևելյան Եվրոպա, Բուլղարիայում ձերբակալեցին մի շարք դաշնակցա-

կանների, նրանց մեջ նաև Գարեգին Նժդեհին, և աքսորեցին Սիբիր: Դաշ-

նակցականներ էին փնտրում ամենուր՝ Իրանում, Հունաստանում, Ռումի-

նիայում և այլուր: Դրոյի շնորհիվ գերմանական ճամբարներում ողջ   մնա-

ցին բազում հայ գերիներ: Դրոն պատրաստվում էր պաշտպանել Հայաս-

տանը թուրքերից, որոնք գերմանացիների հետ միասին պատրաստվում 

էին ներխուժել Կովկաս, որտեղ նրանց սպասում էին ադրբեջանցիները:  

Պատերազմից հետո դաշնակները հայտարարեցին խորհրդային կողմին, 

որ եթե ԽՍՀՄ-ը ազատագրի Արևմտյան Հայաստանը և միացնի Արևելյան 

Հայաստանին, ապա Դաշնակցություն կուսակցությունը վերջ կտա իր գո-

յությանը:  

1947թ. Կահիրում կայացավ կուսակցության 14-րդ համագումարը: Համա-

գումարը որոշեց հանուն հայության գոյության ԽՍՀՄ-ում չծավալել 

կուսակցական գործունեություն՝ վտանգի տակ չդնելով բազում հայերի 

կյանք, հաշվի առնելով Ստալինի հակահայկական դիրքը, հաշվի առ-

նելով, որ արկածային այդ բռնապետը կարող էր գրչի մի ծայրով օրենքից 

դուրս համարել Հայաստանը, իսկ հայերին արտաքսել Սիբիր: Գիտակցե-

լով այդ վտանգը, միևնույն ժամանակ զգուշության սահմաններում, կու-

սակցությունը շարունակեց իր պայքարը խորհրդային իշխանությունների 

դեմ՝ արտասահմանում: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, 

խորհրդային միության պրոպագանդային տրված բազում հայեր վերա-

դարձան հայրենիք և իրենց վախճանը գտան վերոհիշյալ հեռավոր Սիբի-

րում: Հայության հանդեպ շարունակվող այդ խարդավանքը պատճառ 

դարձավ 1951թ. նոյեմբերին կայացած կուսակցության 15-րդ համա-

գումարում ընդունված որոշմանը, որի համաձայն կուսակցությունը ԱՄՆ-

ի կողմից մտավ սառը պատերազմի մեջ՝ ընդդեմ Խորհրդային Միության: 

Միևնույն ժամանակ կուսակցությունը հրաժարվեց մասնակցել միջազ-

գային շարժումներին, քանի որ այդ շարժումները ոչ մի գործնական օգուտ 

չէին բերում հայությանը: Տասնամյակներ պայքարի մեջ կոփված կուսակ-

ցությունը քաջ գիտակցում էր, որ իր ներկայությունը այս կամ այն շարժ-

մանը,  ի վերջո հակադրվում է հայության շահերին: Երիտթուրքերի պայ-

քարը սուլթանի դեմ վերջացավ հաղթությամբ, որին իր ակտիվ մաս-
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նակցությունն բերեց Դաշնակցություն կուսակցությունը, բայց երիտթուր-

քերը «երախտապարտ եղան» հայոց ցեղասպանությամբ, հաղթեց Բաքվի 

կոմունան, իհարկե ոչ առանց Դաշնակցության օգնության, պատասխանը 

դավաճանությունն էր, որին զոհ դարձան Բաքվի 30 հազար հայեր, հաղ-

թեց հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, որին ակտիվ իրենց մասնակցութ-

յունը բերեցին բազում հայ հեղափոխականներ, պատասխանը Արևմտյան 

Հայաստանի զոհաբերությունն էր՝ Թուրքիային. հաղթանակով վերջացավ 

2-րդ համաշխարհային պատերազմը, որին իրենց կյանքը տվեցին 300 

հազար հայեր՝ իրենց գեներալներով, ծովակալներով և այլն, սակայն 

պատերազմից հետո ստալինյան ռեպրեսիային զոհ դարձան ավելի քան 

200 հազար հայրենադարձներ: 15-րդ համագումարը որոշեց միանալ հա-

կախորհրդային ուժերին և նրանց միջոցով ազդել Թուրքիայի վրա՝ հայ-

կական ցեղասպանության ճանաչման հարցով, սակայն անարդյունք:  

Շուտով մահացավ Ստալինը, և պարզ դարձավ, որ դեռ պահպանվում են 

ազգային հոգևոր գանձեր, որոնք ի հայտ եկան Խրուշչովի կողմից ցեն-

զուրայի թուլացման ժամանակ: Պարզվեց, որ դեռ պահպանվում է պատ-

մական իրադարձությունների հետ կապված ազգային հիշողությունը: 

Կառուցվեց հուշարձան՝ նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշա-

տակին, հուշարձան՝ Սարդարապատում զոհվածների հիշատակին, լայն 

մասսայականություն ստացան Սևակի և Շիրազի ստեղծագործություննե-

րը, արդարացվեցին   Չարենցը, Խանջյանը, Բակունցը և շատ ուրիշներ: 

Բացահայտ բնույթ էր կրում ազգի վերակենդանացումը:  

1959թ. Կահիրեում կայացավ կուսակցության 17-րդ համագումարը, որն 

ընդունեց որոշում, որ կուսակցությունը չի կարող մասնակցել Միջին 

Արևելքի երկրների հանդեպ ԱՄՆ-ի կողմից տարվող խաղերին, քանի որ 

այդ երկրներում ապրում են 500 հազարից ավել հայեր: Դա արևմտյան 

երկրների քաղաքականության հանդեպ կուսակցության առաջին հրա-

ժարականն էր, քանի որ կուսակցության ջանքերը՝ ԱՄՆ-ի և եվրոպական 

երկրների միջոցով ազդել Թուրքիայի վրա, մատնվեցին անհաջողության: 

Այդ երկրները չէին պատրաստվում ազդել իրենց դաշնակից ՆԱՏՕ-ի 

անդամ Թուրքիայի վրա: 

Կուսակցությունը կարիք էր զգում փոփոխության և թարմության:  

1963թ. Բեյրութում կայացած 18-րդ համագումարում ընդունվեց որոշում՝ 

հրաժարվել Թուրքիայի վրա ազդելու անհաջող փորձերից, և վերջ տալ 

ԽՍՀՄ-ի հանդեպ առկա լարվածությանը: Համագումարը որոշեց ամրա-

պնդել կապերը Խորհրդային Հայաստանի և արտասահմանում գործող 

հայկական տարբեր կուսակցությունների և կազմակերպությունների հետ, 

միահամուռ ուժերով նշել ցեղասպանության 50-ամյակը: 

1967թ. Բեյրութում կայացավ կուսակցության 19-րդ համագումարը, որտեղ 

ընդունվեց որոշում, որ հայկական ցեղասպանության հարցում մեղավոր է 
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ոչ միայն Թուրքիան, այլև մեղավոր են  մեծ տերությունները, և որ կուսակ-

ցությունը պետք է պահանջ ներկայացնի այդ տերություններին: Այդ հա-

մագումարում կուսակցությունը վերջնականապես կտրեց իր կապերը 

արևմտյան կողմնորոշման հետ: Միևնույն ժամանակ կուսակցության 

դիրքորոշումը մնաց  հակախորհրդային: Կուսակցության մեջ ակնհայտ 

էր ձախ (սոցիալիստներ) երիտասարդների տրամադրության աճը: Ձախե-

րի (հիմնականում Բեյրութի և Սիրիայի հայեր) ուժեղ ճնշման տակ, կու-

սակցությունը ստիպված եղավ հիմնի մեջ մտցնել որոշակի փոփոխութ-

յուն: Եվ հիմնը, որը յոթ տասնամյակներ հայ հեղափոխականները երգում 

էին  «Բացեք ճամփան  Դաշնակցության», արդեն պետք է հնչեր «Բացեք 

ճամփան սոցիալիզմի»:  

Պաղեստինի, քրդերի, բասկերի ձախ քաղաքական շարժումները ԽՍՀՄ-ի 

ակտիվ աջակցությամբ, աշխարհում առաջացրին քաոս  և ստիպեցին աշ-

խարհի մեծ տերություններին զբաղվելու այդ  ժողովուրդների հարցերով: 

Իսկ «Հայկական հարցը» դուրս չէր գալիս ակումբների շրջանակներից և 

միջազգային հասարակությունը ոչ միայն տեղյակ չէր հայկական պրոբ-

լեմի  մասին, այլև տեղյակ չէր հայ ազգի գոյության մասին:  

1972թ. Վիեննայում կայացավ կուսակցության 20-րդ համագումարը, որը 

կրում էր ծայր աստիճան գաղտնի բնույթ: 

Այդ համագումարում ընդունվեց որոշում՝ վերադառնալ նախկին հեղա-

փոխական ավանդությանը: Կուսակցությունը ակումբներից և եկեղեցի-

ներից դուրս եկավ քաղաքական ամբիոն, որտեղ նրան պետք էին նոր 

կադրեր: Ընդունվեց որոշում, որ հայ ժողովուրդն իր քաղաքական 

խնդիրները լուծելու համար պետք է հենվի ոչ թե արևմտյան կամ արևել-

յան քաղաքականության, այլ սեփական ուժերի վրա: Բայց ինչ կարող էր 

անել կուսակցությունը այն երկրի հանդեպ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ էր, և որի 

հանդեպ սիրատածում էր ոչ միայն արևմուտքը, այլև ԽՍՀՄ-ը: 

«Հայկական հարցի» վերաբերյալ համագումարը ընդունեց իր վարկածը, 

առ այն, որ. 

 

1. աշխարհը տեղյակ չէ այն հրեշավոր հանցագործությանը, որը կա-

տարվել է հայերի հանդեպ 1915թ: Բավական է պատմել կա-

տարվածի մասին, հայտնաբերել և տպագրել ցեղասպանության հետ 

կապված փաստաթղթերը, և աշխարհի խիղճը կցնցվի այդ հրեշա-

գործությունից: Այն ժամանակ աշխարհի մտավորականությունը, 

օրինապահ մարմինները, որոնք իրենց համարում են   իրավարար-

ներ, կառավարությունները և խորհրդարանները իրենց ձայնը 

կբարձրացնեն հայերի ոտնահարված իրավունքների պաշտպանութ-

յան օգտին. 
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2. աշխարհը քաջատեղյակ է այն մասին, թե ինչ է կատարվել  հայերի 

հետ 1915թ., սակայն լռում է՝ ելնելով քաղաքական մոտիվացիայից:    

Հարկավոր էր ճշտել՝ որ վարկածն է ընդունելի, որպեսզի մշակվեր պայ-

քարի ստրատեգիան: Այդ խնդիրը պարզաբանելու համար, Դ. կ-ը ստեղ-

ծեց քննչական խմբեր, որոնք վերածվեցին այսպես կոչված «Հայկական 

հարցով զբաղվող հիմնարկների»: 

Այդ խմբերը շտապ հայտնաբերեցին հետևյալ պատկերը. ցեղասպանութ-

յան հետ կապված փաստաթղթերով լիքն է աշխարհի արխիվները: Աշ-

խարհի լրատվական աղբյուրներն առաջին համաշխարհային պատերազ-

մի ժամանակ լայն արձագանքել են 1915թ. հայկական կոտորածների 

մասին: 

Ներկայիս աշխարհի լրատվական կենտրոնները չեն արծարծում «Հայկա-

կան հարցը», քանի որ այդ հարցը օտարերկրացիներին հետաքրքիր չէ, 

քանզի հայերը և Հայկական հարցը վաղուց արդեն գտնվում են արխիվ-

ներում և թանգարաններում, ու ոչ մի դեր ժամանակակից կյանքում խա-

ղալ չեն կարող: Ինչ մնում է քաղաքական գործիչներին, նրանք քաղա-

քական տարբեր մոտիվներով չեն ցանկանում նեղացնել իրենց դաշնակից 

Թուրքիային, և կարևորը՝ չեն պատկերացնում՝ ինչպիսի դեր կարող են 

խաղալ հայերը իրենց քաղաքական հաշվարկների մեջ, նամանավանդ, որ 

այդ ժողովուրդն արդեն 50 տարի է քաղաքականապես գոյություն չունի 

որպես ազգ:  

Պայքարի ստրատեգիան բացահայտեց ինքն իրեն: 

Հարկավոր էր հետաքրքրություն ծնել լրատվական միջոցների հանդեպ՝ 

դառնալով «հետաքրքիր ազգ», ցույց տալով միջազգային դիվանագիտութ-

յանը, որ հայերը գոյություն ունեն քաղաքականապես, և որ, ցանկության 

դեպքում, նրանք կարող են հաշվի առնել հայերին իրենց  քաղաքական 

հաշվարկներում:  

Հաջողության դեպքում դա կլիներ   Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու 

առաջին քայլը, որը Հայկական հարցը կդարձնի միջազգային քննարկման 

առարկա:  

Իսկ ինչպես ազդել միջազգային հանրության վրա՝   ուղղելով  նրա  ուշա-

դրությունը դեպի Հայկական հարցը: Տարբերակը մեկն էր՝1975թ. հոկտեմ-  

բերի 22-ին Վիեննայում սպանվեց Ավստրիայում թուրքական դեսպան 

Դանիս Թունալըգիլը: 

Երկու օր անց Փարիզում սպանվեց Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Իս-

մայիլ Էրեզը: Դեսպանի հետ մեկտեղ սպանվեց նաև վարորդը:  

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չագլյանգիլը հայտարարեց որ 

այդ երկու թուրք դեսպանների սպանությունները կրում են կազմակերպ-

ված բնույթ ընդդեմ Թուրքիայի:  
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Իսկ ո՞վ էր կազմակերպիչը.   

Աշխարհի մի շարք տեռորիստական կազմակերպություններ, ինչպես նաև 

հունական և Կիպրական կազմակերպությունները, այդ սպանությունները 

վերցրին իրենց վրա: Սակայն ոստիկանությունը շատ շուտով հայտնա-

բերեց, որ նրանք ստում են: Շուտով քաղաքական ամբիոնում հայտնվեց 

այն կազմակերպությունը, որը համարվում էր այդ սպանությունների հե-

ղինակը: Այդ կազմակերպությունը կրում էր «Հայկական ցեղասպանութ-

յան հանդեպ արդարության կողմնակից մարտիկներ» անունը: Այդ կազ-

մակերպությունը շարունակեց իր տեռորիստական գործողությունները՝ 

1977թ. հունիսի 7, Իտալիա. - Վատիկանում սպանվեց Թուրքիայի դես-

պանը. 

1978թ. հունիսի 2, Իսպանիա - սպանվեցին թուրքական դեսպանի կինը և 

քարտուղարը. 

1979թ. հոկտեմբերի 12, Նիդեռլանդիա -սպանվեց դեսպանի որդին. 

1980թ. փետրվարի 6, Շվեյցարիա - սպանվեց թուրքական դեսպանը.                                                                                             

1980թ. ապրիլի 17, ծանր վիրավորվեց թուրքական  դեսպանը. 

1980թ.հոկտեմբերի 12, Նյու-Յորք - պայթեցվեց թուրքական մշակույթի  

կենտրոնը. 

1980թ.դեկտեմբերի 17, Ավստրալիա - սպանվեց Թուրքական գլխավոր 

հյուպատոսը և նրա թիկնապահը.  

1981թ. Կոպենհագեն - սպանվեց թուրքական դեսպանատան 

բարձրաստիճան ներկայացուցիչը. 

1982թ. հունվարի 28, Լոս-Անժելոս - սպանվեց թուրքական գլխավոր 

հյուպատոսը.  

1982թ.մայիսի 4. Բոստոն - սպանվեց թուրքական  հյուպատոսը. 

1982թ. հունիսի 7, Պորտուգալիա - սպանվեց թուրքական   ռազմական 

ներկայացուցիչը. 

1982թ.սեպտեմբերի 9, Բուլղարիա - սպանվեց թուրքական հյուպատոսը. 

1983թ. Բելգրադ - սպանվեց թուրքական դեսպանը. 

1983թ. Բրյուսել - սպանվեց թուրքական դեսպանը. 

1983թ. հուլիսի 27, Լիսաբոն - սպանվեցին դեսպանի քարտուղարը, կինը, 

հայրը. 

1984թ.հունիսի 20, Վիեննա - սպանվեց թուրքական դեսպանը. 

1984թ.սեպտեմբերի 3, Ստամբուլի կենտրոնում ժամանակից   շուտ 

պայթեց ռումբը. 

1984թ. նոյեմբերի 19, Վիեննա - սպանվեց Թուրքիայի ներկայացուցիչը 

ՄԱԿ-ում. 

1985թ. մարտի 12, Կանադա – հարձակում թուրքական   հյուպատոսութ-

յան շենքի վրա, վիրավորվեց թուրքական դեսպանը: 
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1983թ. փոխվեց կազմակերպության անունը: Այն կոչվում էր «Հայկական 

հեղափոխական բանակ» կարճ - ՀԱԲ: 

Հայկական հեղափոխական բանակն իր երկու դիմումներով ներկայացավ 

աշխարհի կառավարություններին, միջազգային ընկերություններին և 

լրատվական կենտրոններին՝ պարզաբանելով իր կողմից կատարված 

քայլերը, որ այն աշխարհի կողմից Հայկական հարցի նկատմամբ բռնած 

լռակյաց դիրքի արդյունք է, որ իրենք ստիպված են այդ ճանապարհով 

ստիպելու Թուրքիային բանակցությունների մեջ մտնելու հայ ժողովրդի 

ներկայացուցիչների հետ, Հայկական հարցի խնդրի կարգավորման շուրջ: 

Չնայած այդ գործողությունները զարզանդ առաջացրին միջազգային հա-

սարակության մեջ, սակայն այն լայն արձագանք գտավ լրատվական 

աղբյուրներում, և հայերը հայտնվեցին համաշխարհային քաղաքական 

ուժերի ուշադրության կենտրոնում: Եվ չնայած նրանք հանդես էին գալիս 

որպես տեռորիստներ, սակայն նրանք իրենց գործով ջարդեցին լռության 

ապակին, որով պատված էր Հայկական հարցը:  

ԱՄՆ-ի և եվրոպական երկրների քաղաքական գործիչները, պաշտպա-

նելով իրենց դաշնակից Թուրքիային՝ միևնույն ժամանակ հայկական վե-

րականգնվող հարցին նայում էին որպես Թուրքիայի վրա ազդելու միջոց՝ 

ելնելով իրենց երկրների պետական շահերից: Հայերի հանդեպ տարվող 

արևմտյան քաղաքականությունը վերադարձավ  մինչև առաջին համաշ-

խարհային պատերազմը գոյություն ունեցած իր նախնական դիրքը՝ այժմ 

արդեն Արևմտ. Հայաստանում հայերի բացակայության պայմաններում: 

Թուրքիան դժվարությամբ դուրս եկավ տեռորի ցնցահարվածությունից, և 

սկսեց ծախսել ահռելի գումարներ՝ հակահայկական պրոպագանդայի և 

հայ տեռորիստներից իր դիվանագետներին պաշտպանելու ուղղությամբ: 

Հայկական տեռորի և Հայկական հարցի շուրջը աշխարհում առաջացած  

իրարանցումը ստիպեց հայերին մի պահ խորհելու. մի՞թե  մենք սխալ ենք 

ապրել մինչև  օրս՝ կառուցելով եկեղեցիներ և դպրոցներ: Միգուցե մենք 

պետք է գնայինք Պաղեստինի ճանապարհո՞վ: Եվ քրիստոնյա հայ 

ժողովուրդը, որը միշտ հպարտ էր իր հավատով, իր մշակույթով, գիր ու 

գրականությամբ, բարությամբ, խաղաղասեր այդ ժողովուրդը մի պահ 

խորհեց. Միգուցե չա՞րը պետք է դառնա արդարության վերականգնման 

համար հայության և աշխարհի լռության կապավորը: 1977թ. դեկտեմբերի 

18-ին տեղի ունեցավ կուսակցության 21-րդ համագումարը: Ինչպես այդ 

համագումարում, այնպես էլ 1979թ. սեպտեմբերի 7-9 Մյունխենում՝ տեղի 

ունեցած ժողովում քննարկվեցին. 

 

1. Հայկական հարցի հանդեպ մշակվող ստրատեգիան և տակտիկան. 

2. կուսակցության հարաբերությունները  ԽՍՀՄ-ի  և ՀԽՍՀ-ի  հետ. 
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3. հարցեր՝ կապված հողի, այլախոհների և Հայաստանից  հայերի ար-

տագաղթի  հետ. 

4. հակաթուրքական պայքար և համագործակցություն հալածվող ժո-

ղովուրդների հետ. 

5. պրոպագանդայի հետ կապված հարցեր. 

6. կազմակերպչական հարցեր: 

 

Համագումարը որոշեց, որ Կիլիկիայի և Էջմիածնի Աթոռները պետք է 

պաշտպանեն իրենց անկախությունը միմյանցից: 

1981թ. դեկտեմբերի 1-18-ը կայացավ կուսակցության 22-րդ համագու-

մարը, որտեղ ընդունվեց կուսակցության նոր ծրագիր:  

Կուսակցության ձախ թևը՝ - սոցիալիստները, պնդում էին, որ ընդունված 

նոր ծրագիրը պետք է լինի ավելի սոցիալիստական, և կուսակցության 

նպատակը պետք է լինի ստեղծել Ազատ, Անկախ Սոցիալիստական Հա-

յաստան, այն դեպքում, երբ աջերը գտնում էին, որ հարկավոր է ստեղծել 

Անկախ Հայաստան, իսկ ինչպիսին պետք է լինի նրա կառուցվածքը, 

պետք է որոշի հայ ժողովուրդը: Այդ երկուսի փոխզիջման տարբերակը՝  

ազգային «սոցիալիզմն» է: Այդ համագումարում արծարծվեցին սոցիալա-

կան և ազգային հարցեր: Բայց ինչպես միշտ, կենտրոնում Հայկական 

հարցն էր, որի շուրջ պտտվում էին մնացած բոլոր խնդիրները:  

1985թ. դեկտեմբերին կայացավ կուսակցության 23-րդ համագումարը, որ-

տեղ դրվեցին հետևյալ հարցերը.  

 

1. կուսակցության գործունեության քննարկումը. 

2. կուսակցության քաղաքական գիծը. 

3. ազգային քաղաքականություն. 

4. կազմակերպչական հարցեր. 

5. կրթության և կուլտուրայի հարցեր. 

6. պրոպագանդայի հարցեր. 

7. համագործակցություն, այլ քաղաքական մարմինների հետ. 

8. կուսակցության Բյուրոյի նոր կազմի ընտրություն: 

 

Կրկին գլխավոր հարցը Հայկական հարցն էր, որի հիմնական նպատակը 

շարունակում էր մնալ Ազատ, Անկախ և Միացյալ Հայաստան կերտելու 

գաղափարը:  

Այդ ժամանակ, Գորբաչովի օրոք, դեռ կենդանի էր կոմունիստական 

սիստեմը: Բայց շուտով այդ սիստեմը փլուզվեց: Մինչ ԽՍՀՄ-ի մնացած 

ազգերը կհասկանային կատարվածը, հայերը հանուն խոսքի ազատութ-

յան զինակոչվեցին վերակառուցմանը, որը շուտով վերածվեց Ղարաբա-

ղի հայության իրավունքի համար պայքարի:  
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Ղարաբաղցիները, որոնք մի շարք անգամ դիմել էին ԽՄԿԿ ԿԿ-ին՝ 

Ղարաբաղը մայր Հայաստանին վերամիավորելու խնդրանքով, Գորբա-

չովի իշխանության գլուխ անցնելուց հետո, այդ հարցով կրկին հավաքե-

ցին ստորագրություններ՝ Մայր Հայաստանին միանալու օգտին: Երկու 

տարվա մեջ հավաքվեց 75000 ստորագրություն: Դա յուրօրինակ հանրա-

քվե էր, որին մասնակցում էր Ղարաբաղի ողջ հասուն բնակչությունը: Այդ 

ստորագրությունները ուղարկվեցին Մոսկվա, որտեղից էլ 1988թ. հուն-

վարին եկավ պատասխանը՝ հետևյալ մոտիվացիայով. «Լեռնային Ղարա-

բաղի միացումը ՀԽՍՀ-ին պահանջը չի բխում Հայաստանի և Ադրբեջանի 

աշխատավորների շահերից»: Այդ պահից հայ ժողովրդի ազգային-ազա-

տագրական շարժման պայքարում սկսվեց մի նոր էտապ, որը ներգրավեց 

իր մեջ ժողովրդի տարբեր խավի ներկայացուցիչներին, որոնք զգում էին 

նույն ցավը: 

Դարերից եկող այդ ցավը ելավ քաղաքական պայքարի թատերաբեմ, և 

հայ ժողովուրդը (Հայաստանի, Ղարաբաղի և արտասահմանյան հայկա-

կան գաղութների) ներկայացվեց որպես ագրեսոր: Մինչ Հայաստանի որոշ 

քաղաքական ուժեր իրենց հույսը կկապեին արևմտյան երկրների կամ 

Գորբաչովի հետ, Դաշնակցություն կուսակցությունը որոշեց կայացնել իր 

հերթական համագումարը: 

1988թ. օգոստոսին Աթենքի մոտ գտնվող կղզիներից մեկում կայացավ  

կուսակցության 24-րդ համագումարը: Համագումարը քննարկեց մի շարք 

հարցեր, սակայն հիմնականը ԽՍՀՄ-ի հանդեպ կուսակցության գրաված 

դիրքն էր: Կայացավ որոշում, որ եկել է հայրենիք վերադառնալու, կու-

սակցության կորիզը այնտեղ հիմնավորելու պահը: Համագումարը 

քննարկեց նաև Արցախի հարցը և եկավ այն եզրակացության, որ քանի 

արցախյան խնդրի լուծումը գտնվում է ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանութ-

յունների ձեռքին, այն չի կարող լուծվել ի օգուտ հայերի, քանի որ Մոսկ-

վան չի ցանկանում, որ այդ տարածքային բանավեճում լինի հաղթող 

կողմ: Եվ կողմերը, ինչքան էլ պայքարեն ապացուցելու կենտրոնին իրենց 

պատմական և հոգևոր իրավունքը այդ տարածքի  հանդեպ, Մոսկվայի 

համար, որը տքնում էր այդպիսի հարյուրավոր հարցերի բեռի տակ, ոչ 

ինքնորոշման իրավունքը, ոչ սահմանադրությունը, ոչ ցեղասպանութ-

յունը, ոչ ժողովրդի կամքը, ոչ արդարությունը, ոչ մի դեր չեն կարող խա-

ղալ այդ հարցում: Նրան պետք էր խաղաղություն ցանկացած գնով, և եթե 

դեպի կոմպրոմիս տանող կոչերը չընդունվեն՝ որպես խոհեմ քայլ, գործի 

մեջ կդրվեն տանկեր, որպես կենտրոնի վերջին և կոնկրետ ձեռնարկվող 

միջոց: Դա քաջ գիտակցում էր Դաշնակցություն կուսակցությունը, որը 

ելնելով իր 100-ամյա փորձից, հասկանալով իրավիճակը, գրավեց սպա-

սողական դիք՝ արտասահմանյան մի շարք կուսակցությունների հետ 

միասին, զգուշության կոչերով դիմելով հայ ժողովրդին: Բայց կուսակ-
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ցությունը ստիպված եղավ զիջել հայ հեղափոխական մասսաներին, ո-

րոնք պահանջում էին ակտիվություն:Կուսակցությունը ստիպված եղավ 

մի կողմ թողնել այդ հարցի հանդեպ ունեցած իր մոտեցումը, և լծվեց ընդ-

հանուր գործին: Որոշ ժամանակ անց  կուսակցությունն սկսեց ստեղծել իր 

հիմնարկները Երևանում, իրականացնելով 24-րդ համագումարի որո 

շումը՝ Հ. Մարուխյանի գլխավորությամբ, լծվեց Ղարաբաղյան պայքարին, 

զոհաբերելով այդ հակամարտությանն իր ամենաընտիր ուժերը: 

 

                                                      Էդվարդ Հովհաննեսյան «Век Борьбы» 1991. 

 

  Աբդուլ Համիդ - մականունը (կարմիր սուլթան) 1878թ. ցրեց խորհրդա-

րանը, ստեղծեց ինքնիշխանություն (զուլում), մտցրեց ցենզուրա և ար-

գելեց օգտագործել ազատություն, հեղափոխություն և Հայաստան բառերը: 

Դաժանորեն ճնշեց բուլղարացիների, մակեդոնացիների, հույների, արաբ-

ների և հայերի ազգային ազատագրական շարժումները: Պանիսլամիզմը և 

պանօսմանիզմը դարձան պետական քաղաքականության հիմնական    

ուղղությունները: Աբդուլ Համիդի օրոք Թուրքիան զրկվեց մի շարք տա-

րածքներից: Կիպրոսը զավթեց Անգլիան, Թունիսը-Ֆրանսիան, 1877-78թթ. 

ռուս-թուրքական պատերազմում պարտված Թուրքիան զրկվեց եվրոպա-

կան մի շարք գաղութներից, Ռուսաստանին անցավ Կարսը, Բաթումը, 

Արդահանը: Սուլթանը պարտավորվեց Արևմտյան Հայաստանի մի շարք 

վայրերում մտցնել բարեփոխումներ (Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիր 

1878թ. և Բեռլինի կոնգրես 1878թ.), սակայն ստեղծեց «Համիդիե» ավազա-

կախմբեր և կազմակերպեց մասսայական կոտորածներ, որին 1894-96թթ. 

զոհ դարձան 300 հազար հայեր: Օսմանյան կայսրության տարբեր վայրե-

րում ծագած ապստամբությունները խարխլեցին կայսրության հիմքերը, 

որն էլ պատճառ հանդիսացավ երիտթուրքերի շարժմանը, որոնք իշխա- 

նության գլուխ անցան 1909թ: 

 

 Արաբո (Առաքել) (1863-1893), հայ ազգային ազատագրական շարժման 

գործիչ, առաջին ֆիդայիններից մեկը: Պայքարի մեջ է մտել ընդդեմ թուր-

քական հալածանքի: Գործել է Սասունում, Տարոնում, գլխավորել է ռազ-

մական խմբեր: 1892թ. ձերբակալվել է թուրքական իշխանությունների 

կողմից, և բանտարկվել 15 տարի ազատազրկման, սակայն  փախել է բան-

տից և ծավալել հայդուկային գործունեություն: Սպանվել է Խնուսից Մուշ 

տանող ճանապարհին, քրդական ավազակախմբերի հետ կռվում: Հայ ժո-

ղովուրդը հյուսել է բազում երգեր նվիրված Արաբոին: 
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Հայաստանի ազատագրության հայկական գաղտնի բանակ 

(ASALA) 

 

Գաղտնի հայկական քաղաքական կազմակերպություն: Ստեղծվել է 1970-

ական թվականների սկզբին: Իր առջև նպատակ է դրել տեռորի ճանա-

պարհով՝ ընդդեմ թուրքական պաշտոնական ներկայացուցիչների, աշ-

խարհի հասարակության ուշադրությունը ուղղել Հայկական հարցի վրա, 

ստիպել Թուրքիային ճանաչել Հայոց ցեղասպանության փաստը (1915-

1923), և վերադարձնել Թուրքիայի կողմից բռնի կերպով գրաված Արև-

մտյան Հայաստանի տարածքը, իր իսկական տիրոջը՝ հայ ժողովրդին: Այդ 

կազմակերպությունն իր տեռորիստական գործողությունը ուղղել է 

թուրքական դիվանագիտական ներկայացուցիչների, պետական գործիչ-

ների, ավիաընկերությունների, նաև այն արտասահմանյան հիմնարկների 

դեմ, որոնք օժանդակում էին Թուրքիային ֆինանսապես կամ ռազմական 

ուղղությամբ: Կազմակերպությունն իր հոգևոր հայր էր համարում Գ. 

Յանիկյանին, որը կատարել է առաջին տեռորիստական ակտը՝ աշխարհի 

ուշադրությունը այդ հարցի վրա ուղղելու  նպատակով: 

1975-84թթ. ASALA-ն ձեռնարկել է մի քանի տասնյակ տեռորիստական 

ակտեր՝ ընդեմ թուրքական դիվանագետների: 

Այդ կազմակերպության կողմից տեռորիստական ակտերը դադարեցվել 

են 1984 թ-ից: 

 

 Վարդան, Խանասորի Վարդան (Մեհրաբյան Սարգիս) (1870-1943), հայ 

ազգային ազատագրական շարժման գործիչ: Ծնվել է Արցախում: Ծառայել 

է ռուսական բանակում: 1890թ. մասնակցել է Իրանից Արևմտյան Հայաս-

տան զենք տեղափոխելու գործնթացին, մի շարք անգամ ընդհարման մեջ 

մտնելով քրդերի և թուրք սահմանապահների հետ: 1896թ. գարնանը Վար-

դանը գլխավորել է Շատախի ինքնապաշտպանությունը, սեպտեմբերին 

մասնակցել է Վանի կռիվներին: 1897թ. նշանակվել է Խանասորի ռազմ-

արշավի գլխավոր հրամանատար: 1905թ. հայ-թաթարական (ադրբեջա-

նական) ընդհարման ժամանակ Վարդանը ղեկավարել է Ղարաբաղի 

պաշտպանությունը: 1908թ. երիտթուրքերի պետության գլուխ անցնելուց 

հետո  մեկնել է Թուրքիա, միառժամանակ ապրել է Իզմիրում: Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (1915թ.), նշանակվել է Արա-

րատյան ջոկատի հրամանատար, որը ռուսական զորքերի կազմում օգ-

նության հասավ Վասպուրականին: Հայաստանում խորհրդային կարգեր 

հաստատվելուց հետո ապրել է Երևանում: Հայ ժողովուրդը հորինել է եր-

գեր՝ նվիրված Վարդանին:  
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 Գևորգ V Տփղիսեցի Սուրենյանց, (1847- 1930), հայ հասարակական 

քաղաքական և եկեղեցական գործիչ, ամենայն հայոց կաթողիկոս 1912թ-

ից: 1870-90-ական թթ. ղեկավարել է մի շարք հայոց թեմեր (Ղարաբաղ, 

Ալեքսանդրապոլ, Աստրախան), օժանդակել է ազգային դպրոցների զար-

գացմանը: 1912թ., երբ կրկին հարուցվել է Հայկական հարցը, Գ. 5-ը կազ-

մակերպել է հայ ազգային պատվիրակությունը, Պողոս Նուբարի գլխավո-

րությամբ, որը պետք է պաշտպաներ հայ ժողովրդի շահերը: Առաջին հա-

մաշխարհային պատերազմի ժամանակ, հաշվի առնելով որ հայ ժողո-

վուրդն իր հույսերը կարող էր կապել միայն Ռուսաստանի հաղթության 

հետ, Գ. 5-ը դիմել է ռուսական ցար Նիկոլայ 2-ին՝ հայերին օգնություն 

ցույց տալու խնդրանքով: Իր օգտակարությունն է բերել հայ կամավորա-

կան խմբերի ստեղծմանը, հետագայում օգնություն է ցուցաբերել հայ 

փախստականներին: Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվե-

լուց հետո, կոչ է արել աշխարհի հայությանը, լծվել հայրենիքի վերականգ-

նման գործին: 

 Գևորգ Չաուշ, Սարխատ (Ղազարյան Գևորգ) (1870-1907), հայ ազգային 

ազատագրական շարժման գործիչ, ֆիդայի: Դաշնակցություն կուսակ-

ցության անդամ: Սովորել է Մուշի սուրբ Կարապետ մենաստանի դպրո-

ցում: 1880-ական թվականներին մտել է հայ ազգային ազատագրական 

շարժման մեջ, գործել է Տարոնում, Արաբոյի հայդուկային խմբի կազմում: 

Մասնակցել է Սասունի ինքնապաշտպանությանը՝ 1891-1894թթ, առանձ-

նապես աչքի է ընկել Թալվորիկում (1893), ձերբակալվել է թուրքական իշ-

խանությունների կողմից, բանտարկվել է Բիթլիսում, այնուհետև՝ Մու-

շում: 1896թ. փախել է բանտից, թաքնվել է Սասունում: Վերականգնել է 

կապերը Գուրգենի և Հրայրի հայդուկային խմբերի հետ: Աղբյուր Սերոբի 

սպանությունից հետո (1899թ.), հետապնդել և ոչնչացրել  է դավաճաննե-

րին, որոնք մատնել էին Աղբյուր Սերոբին: 1900-1901թթ. Գեվորգ Չաուշի 

խումբը աչքի է ընկնում թուրք պատժիչ ջոկատների դեմ Բերդակի և Նո-

րաշենի կռիվներում: Իր ակտիվ մասնակցությունն է բերել Առաքելոց մե-

նաստանի (1901), և Սասունի պաշտպանությանը (1904): Այնուհետև տե-

ղափոխվել է Վան, այնտեղից էլ Տարոն: 

1905թ. Գևորգ Չաուշի խումբը մի շարք կատաղի կռիվներ է մղում թուր-

քական կանոնավոր զորքերի դեմ, առանձնապես Հարսում  և Ալվարին-

ջում: 1906-07թթ. գործել է Տեր-Մինասյանի հետ մեկտեղ: Գևորգ Չաուշը 

թուրք հալածողների դեմ ցուցաբերել է հմտություն, անձնական համար-

ձակություն, զինհրամանատարին վայել կարողություններ: Սպանվել է 
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1907թ. մայիսի 27-ին Սուլուխի կռվի ժամանակ: Թաղվել է Մուշում: Գ.Չ-ը 

ժողովրդի կողմից սիրված ազգային-ազատագրական շարժման հերոս է: 

Ժողովուրդը հորինել է բազում երգեր նվիրված իր սիրելի հերոսին: 

 Հնչակ (1909թ-ից Հնչակյան սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություն): 

Հիմնադրվել է 1887թ. Ժնևում, մի խումբ Ռուսաստանի հայ ուսանողների 

կողմից (Ա. Նազարբեկ, Մ. Նազարբեկ, Ռ. Հանազաթ, Գ. Կաֆյան և ուրիշ-

ներ), որոնք հրատարակում էին «Հնչակ» թերթը: 1888թ. հրատարակված 

ծրագրում Հնչակյան կուսակցությունն իր նպատակն է համարել Արև-

մտյան Հայաստանի ազատագրությունը թուրքական լծից, համընդհանուր 

ապստամբության շնորհիվ: Կուսակցությունը տարածել է մարքսիզմի 

ուսմունքը Հայաստանի մի շարք շրջաններում: Ծրագրի մեջ հատկացված 

դեպի սոցիալիզմ տանող ուղին պատճառ հանդիսացավ կուսակցության 

տրոհմանը, որի անդամների մի մասը (ովքեր կողմ էին, որ կուսակ-

ցության ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացած լինի միայն Արև-

մտ. Հայաստանի ազատագրման ուղղությամբ) 1896թ-ին անջատվեցին և 

ստեղծեցին «Վերակազմյալ Հնչակյաններ» կուսակցությունը: Հնչակյան-

ները համագործակցում էին  ռուս բոլշևիկների հետ՝ միևնույն ժամանակ 

դեմ լինելով Բրեստի պայմանագրին: Մեծ ճանաչում են ստացել հնչակ-

յանների կողմից կազմակերպած (Կարին 1890թ. հունիսի 18 և Կոստանդ-

նուպոլ 1890թ. հուլիսի 15 Գում Գապու) հակակառավարական ցույցերը: 

1894թ. Հնչակյանները կազմակերպել են զինված ելույթներ Սասունում, 

որոնք արժանացան եվրոպական երկրների ուշադրությանը, որոնք էլ 

առաջ քաշեցին Արևմտյան Հայաստանում ռեֆորմներ մտցնելու ծրագիրը 

(Մայիսյան ռեֆորմներ 1895թ):  

1890-ական թվականների կեսերին Հնչակյանները թուրք բռնակալների 

դեմ զինված պայքար մղեցին Զեյթունում, Վանում, Սասունում և այլուր: 

Երիտթուրքերի հեղաշրջումից հետո (1908թ.), Հնչակյան կուսակցությունը 

հանդես էր գալիս որպես ընդդիմություն՝ ընդդեմ երիտթուրքական կառա-

վարության, նա հրաժարվեց Հայաստանի անկախության համար պայքա-

րից՝ ի օգուտ ինքնավարության:  

1912թ. երբ նորից բարձրացավ Հայաստանում ռեֆորմներ մտցնելու հար-

ցը, Հնչակյան կուսակցությունը պահանջեց տալ Հայաստանին ինքնա-

վարություն՝ Ռուսաստանի հովանավորության ներքո: Այնուհետև նրանք 

պահանջեցին Հայաստանի ինքնավարությունը եվրոպական երկրների 

հովանավորությամբ: Սակայն շուտով Հնչակյանները հասկացան, որ 

երիտթուրքերը շարունակում են Աբդուլ Համիդի քաղաքականությունը 

Հայկական հարցում: Հնչակյաններն անցան զինված ինքնապաշտպա-
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նություն կազմակերպելու գործունեությանը: Սակայն  նրանք չհասցրին 

կազմակերպել հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը, երիտթուրքերը 

հարված հասցրին Հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչներին Թուր-

քիայում, նրա անդամներին վտարեցին երկրից, որոնցից 20 հոգու կախա-

ղան բարձրացրին: Հնչակյանները դարձան սկսվող ցեղասպանության ա-

ռաջին զոհերը: Համենայն դեպս, Արևմտյան Հայաստանի մի շարք վայ-

րերում նրանք կազմակերպեցին ինքնապաշտպանություններ, որի շնոր-

հիվ հայ ժողովրդի որոշ մասը փրկվեց կոտորածից (Մուսա լեռան ինքնա-

պաշտպանությունը, Ֆնտըչաղի ինքնապաշտպանությունը 1915թ.): 1915թ. 

հունիսի 7-ին Փարիզում գտնվող կուսակցության կենտրոնական ղեկա-

վարությունը, դիմեց աշխարհի առաջադեմ ուժերին՝ փրկելու հայ ժողո-

վրդին լիովին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից: Առաջին համաշխար-

հային պատերազմի ժամանակ (1914-1918) Հնչակյանները ակտիվ 

մասնակցություն ունեցան հայ կամավորական ջոկատների ստեղծման 

գործում և կռվեցին ընդդեմ Թուրքիայի՝ ռուսական բանակի կազմում: 

Ֆրանսիայի կառավարության կողմից ստեղծված Արևելյան լեգեոնը (Հայ-

կական լեգեոնը) հիմնականում կազմված էր Հնչակյաններից, որոնք 

1918թ. մտան հայկական Կիլիկիա: 1920թ. Հնչակյանների ջանքերով Կիլի-

կիան հռչակվեց անկախ, կազմավորեց իր հայկական կառավարությունը, 

որոնց մեծ մասը Հնչակյաններ էին: 1918թ. Հնչակյանների խմբերը մաս-

նակցեցին Սարդարապատի ճակատամարտին: 1917թ. Ռուսաստանում, 

փետրվարյան հեղափոխությունից հետո, Հնչակյան կուսակցությունը 

առաջարկեց իր աջակցությունը Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավա-

րությանը, ելույթ ունեցավ պատերազմը շարունակելու օգտին: 1917թ. Հոկ-

տեմբերյան հեղափոխությանը Հնչակյանները դիմավորեցին զուսպ ձևով, 

սակայն ողջունեցին Լենինի կողմից ընդունված «թուրքահայաստանի մա-

սին դեկրետը»: Ռուսաստանում գործող Հնչակյանների մի շարք կազմա-

կերպություններ, դատապարտեցին Կովկասյան Սեյմին՝ նրա հակահեղա-

փոխական գործունեության համար: Նրանք դեմ էին Հայաստանի ան-կա-

խությանը՝ դաշնակների գլխավորությամբ, այն դեպքում, երբ Եվրոպա-

յում գործող Հնչակյանները ողջունեցին կազմավորվող Հայաստանի Հան-

րապետությանը: Հայաստանում խորհրդային կարգեր ստեղծվելուց հետո 

Հնչակյան կուսակցությունը լուծարվեց: Նա լրացրեց բոլշևիկյան կոմու-

նիստական կուսակցության շարքերը: Արտասահմանի հայկական գա-

ղութներում Հնչակյան կուսակցությունը գործում է առ այսօր, հանդես է 

գալիս խաղաղության, դեմոկրատիայի և սոցիալական մի շարք խնդիր-

ների իրականացման օգտին՝ հավատարիմ մնալով Հայկական հարցին 

վերաբերվող իր պահանջատիրությանը: Հնչակյան կուսակցությունը ար-

տասահմանյան հայկական գաղութներում պայքարում է հայերի միա-

ձուլման դեմ:                                                                                  Ռ. Խուրշուդյան 
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 Հրայր, Դժոխք Հրայր, Ուրվական, (Ղազարյան Արմենակ) (1864-1904), 

հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ: Սովորել է Տարոնի դըպ-

րոցներում: Աշխատել է Սասունում և Տարոնում՝ որպես ուսուցիչ, և 1890թ. 

մտել է հայ ազգային-ազատագրական շարժման մեջ: 1891-94թթ. 

Սասունում պայքարել է թուրք և քուրդ հալածողների դեմ, դարձել է Սա-

սունի ազատագրական շարժման ղեկավարներից մեկը: Հրայրը դեմ էր 

համընդհանուր զինված ապստամբությանը, նրա կարծիքով, չի կարելի 

ժողովրդին դնել մասսայական կոտորածի վտանգի առջև: Նա կողմ էր 

ֆիդայական շարժման ծավալմանը, պարտիզանական պայքար սկսելու 

թուրքական կանոնավոր զորքերի դեմ: 1894թ. նա ուղևորվեց Կովկաս՝ 

զենք հայթայթելու և կամավորական խումբ ստեղծելու նպատակով: 1895թ. 

մեկնեց Ռումինիա և վերադարձավ Հայաստան՝ 50 հայ պատանիների 

հետ,  որոնց թվում էին նաև Անդրանիկը և Աղբյուր Սերոբը: Համագոր-

ծակցել է հայ ազատագրական-շարժման գործիչ Թաթուլի (Արամ Արամ-

յան) հետ: 1896թ. նրանք երկուսն էլ ձերբակալվեցին և նետվեցին Կարինի 

բանտը: Թաթուլը կախաղան բարձրացվեց, իսկ Հրայրը ազատ արձակվեց 

համընդհանուր համաներման (ամնիստիայի) ժամանակ: 1904թ. թուրքերը 

մեծաքանակ ուժերով հարձակում գործեցին Հելիեհուզանի վրա, Հրայրն 

իր խմբով փորձեց փակել նրանց ճանապարհը: Անհավասար կռվում 

սպանվեց: 

                                                                                      

                                                                                                      Գ. Հարությունյան 

 Դոքմեջյան Ջորջ (1928) ԱՄՆ-ի պետական և քաղաքական գործիչ: 

Ավարտել է Նյու-Յորքի Սենտ-Ջոն համալսարանի իրավաբանական ֆա-

կուլտետը: 1955թ. Լոս Անժելոսում սկսեց իր քաղաքական գործունեութ-

յունը: 1957թ. Հանրապետական կուսակցությունից ընտրվեց Կալիֆոր-  

նիայի նահանգի Օրենսդրական ժողովի կազմում: Եղել է նահանգի դա-

տախազ: 1983-91թթ. Կալիֆորնիայի նահանգապետ (1986-ին ընտրվել է 

երկրորդ անգամ): Դոքմեջյանը ակտիվորեն հանդես էր գալիս Հայկական 

հարցի արդարացի որոշման օգտին, գտնելով, որ ԱՄՆ-ը կարող է ազդել 

Թուրքիայի վրա, որպեսզի նա ճանաչի հայ ժողովրդի հանդեպ կատար-

ված ցեղասպանության փաստը, և հաշվի նստի հայ ժողովրդի օրինական 

պահանջի հետ: 1985թ. Թուրքիայում կատարված Հայոց ցեղասպանութ-

յան 70-ամյակի նախօրեին, Դոքմեջյանի ակտիվ աջակցությամբ, ապրիլի 

24-ը Կալիֆորնիայում հռչակվեց որպես «Հայերի ցեղասպանության զո-

հերի հիշատակի օր»: 1990թ. ապրիլին Դոքմեջյանը հանդես եկավ հատուկ 

ելույթով, որով 1990թ. ապրիլի 24-ը ճանաչվեց որպես հայ ժողովրդի հան-

դեպ կատարված ցեղասպանության 75-ամյակին նվիրված  հիշատակի 
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պետական Օր և կոչ արեց ամբողջ աշխարհի մարդկությանը միանալ այդ 

հանդեսին, որպես հարգանքի տուրք՝ ի հիշատակ անմեղ զոհերի: 1990թ. 

մայիսին ԽՍՀՄ պրեզիդենտ Գորբաչովի ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ, 

Դոքմեջյանը ներկայացավ Գորբաչովին նամակով, որտեղ Կալիֆորնիայի 

բնակիչների անունից ողջունեց ԽՍՀՄ պրեզիդենտին Կալիֆորնիա ժա-

մանելու առթիվ: Նամակում ԽՍՀՄ պրեզիդենտի ուշադրությանն էր ներ-

կայացված մի հարց, որը, ինչպես Դոքմեջյանն էր գրում, հուզում է ոչ 

միայն իրեն, այլև ամբողջ հայությանը: Այդ հարցը վերաբերում է ԽՍՀՄ-

ում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին: «Մեր ժամանակներում 

հարյուրավոր անմեղ մարդիկ մահացել են Ղարաբաղյան հակամարտութ-

յան ժամանակ» - գրված էր նամակում: Դոքմեջյանը խնդրեց ԽՍՀՄ պրե-

զիդենտին երաշխավորել հայ ժողովրդի կյանքը և կոնկրետ քայլեր ձեռ-

նարկել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ՝ կապված Լեռ-

նային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ: 

                                                                                              

                                                                                                     Կ. Խուդավերդյան 

 Ժիրայր Լիպարիտյան (ծն. 1945թ.), պատմաբան (ԱՄՆ), ծնվել է Բեյրու-

թում: Ավարտել է Լոս-Անժելոսի Կալիֆորնիայի համալսարանի պատմա-

կան ֆակուլտետը: 1974թ. դասավանդել է նույնանույն համալսարանում, 

ինչպես նաև ԱՄՆ-ի մի շարք համալսարաններում: 1981-88թթ. եղել է 

Բոստոնի Դաշնակցություն կուսակցության կենտրոնական արխիվի դի-

րեկտոր: 1982թ-ից Զորյան ինստիտուտի դիրեկտոր: 1983թ.-«Armenian 

Review» (Բոստոն) ամսագրի խմբագիր: Լիպարիտյանի գրչին են պատկա-

նում մի շարք աշխատություններ, նվիրված Հայկական հարցին: 1984թ. 

Լիպարիտյանը հանդես է եկել «երիտթուրքերի իդեոլոգիան» հոդվածով՝ 

ժողովուրդների մշտական տրիբունալի առջև Փարիզում: 

 Հայկական ցեղասպանության հիմնական օջախներ - Դեր-Զոր (Դեյր-էզ-

Զոր) Քաղաք Սիրիայում, Եփրատ գետի աջ ափին: Դեր-Զորի մոտ գտնվող 

անապատում ցեղասպանության ժամանակ, սովից ու համաճարակից մա-

ացել են ավելի քան 200 հազար հայեր: 

 Եփրատ, գետ Արևմտյան (Առաջավոր) Ասիայում, որն սկիզբ է առնում 

հայկական լեռնաշխարհից: Ձգվելով դեպի հարավ՝ Եփրատը միանում է 

Տիգրիսի հետ և կազմավորում Շաթթ-էլ Արաբ գետը, որը թափվում է  

Պարսկական ծոցը: Հայերի մասսայական կոտորածների ժամանակ 1895-

96թթ. և 1915-16թթ. աշխարհի քաղաքակիրթ մարդկությունից իրենց վայ-
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րագությունը ծածկելու, ցեղասպանությանը զոհ դարձած սրի, հրի ու հա-

մաճարակի մատնված մի ամբողջ ժողովրդի զոհերի թիվը կրճատելու հա-

մար, միևնույն ժամանակ հնարավորություն չունենալով հուղարկավո-

րելու, խուսափելու համար փաստերից, հետք չթողնելու համար, թուրք 

վայրենիները գետն էին լցնում սպանված հայերի դիակները: Ցեղասպա-

նության մասնակիցների (հրաշքով փրկվածների) վկայությամբ, 1915թ. 

հունիսին, Երզնկայից ոչ հեռու՝ Կամախ-Բողազ տեղանքում, Եփրատն 

անցնելու ժամանակ գետը շպրտված հայերի դիակները կամուրջի տակ 

գոյացրել են պատնեշ, որի հետևանքով գետը դուրս էր եկել իր հունից: 

Մեծ թվով հայ մայրեր իրենց երեխաների հետ միասին նետվել են գետը, 

փրկվելու համար Դեր-Զորի մահվան ճամբարի դժոխքից: 

Մոտավոր հաշվարկով Եփրատ գետում խորտակվել են 60 հազար հայեր: 

 Սիմոն Զավարյան (1866-1913), հայ հասարակական-քաղաքական գոր-

ծիչ: Դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիրներից մեկը: Սովորել է 

Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, այնուհետև ռեալական գիմնազիայում, 

որի ավարտելուց հետո ընդունվել է Մոսկվայի Պետրովսկի Ռազումովս-

կու գյուղատնտեսական ակադեմիան: 1889թ. ավարտեց ակադեմիան և 

վերադարձավ Թիֆլիս, որտեղ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Դաշ-

նակցություն կուսակցության ստեղծման գործում: 1890թ. նա դառնում է 

կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ: 1890թ. կուսակցության կողմից 

ուղարկվում է Տրապիզոն՝ որպես ուսուցիչ, բայց իրականում Դաշնակ-

ցություն կուսակցության կազմակերպություն ստեղծելու նպատակով: 

Նրա գործունեությունը հայտնի դարձավ թուրքական իշխանություննե-

րին: Զավարյանը ձերբակալվեց և, որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, վը-

տարվեց Թուրքիայից: Վերադառնալով Թիֆլիս՝ Զավարյանը շարունա-

կեց ակտիվորեն վարել հասարակական-քաղաքական գործունեություն: 

Մեծ հասարակական արձագանք ստացավ իր ճառը Գ. Արծրունու (1892) 

հուղարկավորության ժամանակ:  

1902թ. մեկնեց Ժնև և աշխատեց «Դրոշակ» թերթի խմբագրությունում: 

1903թ. ռուսական գյուղատնտեսի անվան տակ մեկնում է Կիլիկիա: 1905թ. 

վերադառնում է Թիֆլիս: Երիտթուրքերի հեղաշրջումից հետո (1908թ.) 

մեկնեց Կոստանդնուպոլիս, որտեղ շարունակեց վարել հասարակական-

քաղաքական գործունեություն, զբաղվել է գիտական գործունեությամբ: 

Մահացել է 1913թ. հոկտեմբերի 27-ին Կոստանդնուպոլսում: Նրա դիակը 

Սիամանթոյի միջոցով տեղափոխվեց Թիֆլիս: 

Նա մի շարք աշխատությունների հեղինակ է՝ կապված Երևանի նահանգի, 

Կարսի ժողովրդի և Ղարաբաղի գյուղատնտեսության հետ:   Գ. Խուդինյան 
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1915թ. թուրքական կառավարության կողմից Սիրիայում և Մեսոպատա-

միայում  ստեղծվեցին ճամբարներ: Սիրիայում Ճամբարները գտնվում էին 

Խամում, Խոմսում և Դամասկի մոտ: 

Թուրքիայից տեղահանված հայկական քարավանների հիմնական մասը 

ուղղվել է Հալեպից դեպի արևելք, Եփրատի երկայնքով: Ստեղծվեցին 

մահվան ճամբարներ՝ Բաբ, Մեսքեն, Ռաքքա, Զիարեթ, Սեմգա, Ռաս-ուլ-

Այն և Դեր-էզ-Զորի շուրջ: 1916թ. մարտին թուրքական կառավարությունը 

որոշեց բնաջնջել ողջ մնացած տեղահանված հայերին: Այդ ժամանակ 

Եփրատի երկայնքով փռված ճամբարներում և Դեր–էզ Զորում մնացել էին 

կենդանի մինչև 200 հազար հայեր: 1916թ. օգոստոսին նրանց տեղահա-

նեցին դեպի Մոսուլ, որտեղ և կոտորեցին Մարատ և Սուվար անապատ-

ներում: Տեղ տեղ ծերերին, կանաց և մանուկներին լցրեցին քարանձավ-

ները և կենդանի վառեցին: Շատ քչերին հաջողվեց հրաշքով փրկվել այդ 

սպանդից:  

 Թովմաս Նազարբեկյան (Նազարբեկով) (1855-1928), հայ ռազմական 

գործիչ: Ռուսական բանակի գեներալ մայոր: Ավարտել է Մոսկվայի ռազ-

մական գիմնազիան, այնուհետև Ալեքսանդրովյան ռազմական ուսումնա-

րանը: Ռուս-թաթարական (1877-1878թթ.), և ռուս-ճապոնական պատե-

րազմների (1904-1905թթ.), մասնակից, աչքի է ընկել մի շարք ճակատա-

մարտերում: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1914-

18թթ. կռվել է Կովկասյան ռազմաճակատում, եղել է բրիգադի հրամանա-

տար, այնուհետև 2-րդ Կովկասյան հրաձգային կորպուսի հրամանատար: 

1915թ ապրիլին ռուսական բանակի մի մասը Նազարբեկյանի հրամանա-

տարությամբ պարտության մատնեց թուրքական բանակին՝ Դիլմանի ճա-

կատամարտում:  

1916թ. Վան-Կոպ ուղղությամբ շարժվող զորամիավորումների հրամա-

նատար: 1917թ. նշանակվել է առանձին հայկական բանակային կորպուսի 

հրամանատար: Նազարբեկյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ հայ-

կական բանակը և հայ աշխարհազորայինները թուրքական բանակին 

պարտության մատնեցին Ղարաքիլիսայում, Սարդարապատում և կանգ-

նեցրին թուրքերի առաջխաղացումը: Հայաստանի Հանրապետության 

կազմավորումից հետո Նազարբեկյանը, լինելով  անկուսակցական,  շա-

րունակեց ծառայել բանակում, իր գիտությունը և փորձը նվիրաբերելով 

հայկական բանակի ստեղծման գործին: Խոր. Հայաստանի հանդեպ ունե-

ցել է չեզոք դիրքորոշում:                                  
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 Ռիչարդ Հովհաննեսյան (1932), ամերիկյան պատմաբան: Փիլիսոփա-

յական գիտությունների դոկտոր (1965), Հայաստանի Գիտությունների Ա-

կադեմիայի արտասահմանյան անդամ (1990): 

Համարվում է «Ֆոն Գրունեբաում» Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրութ-

յան կենտրոնի դիրեկտորի տեղակալ, և Լոս-Անջելեսի (ԱՄՆ) Կալիֆոր-

նիայի համալսարանի Հայաստանի պատմության ամբիոնի ղեկավար: Նա 

համարվում է Հայկական հարցի մասնագետ: Հիմնական աշխատութ-

յունները նվիրված են Հայաստանի Հանրապետությանը «Հայաստանը ան-

կախության ճանապարհին» (1967), «Հայաստանի Հանրապետությունը» 

(1971, 1982): Այդ աշխատություններում օգտագործված են նոր արխիվա-

յին փաստաթղթեր, նկարագրված է եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի քա-

ղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում, Անդրկովկասում և Ռուսաս-

տանում (1918-20): Հովհաննեսյանի մի շարք աշխատություններ նվիրված 

են հայկական ցեղասպանության պատմությանը «Հայերի ցեղասպանութ-

յան մատենագիտություն» (1978), «Հայոց ցեղասպանությունը հեռանկա-

րում» (1986 և այլն): Հովհաննեսյանը հանդիսանում է Հայկական Վեհաժո-

ղովի (Ասամբլեայի) հիմնադիրներից մեկը, ԱՄՆ-ում հայագիտության ըն-

կերության ղեկավար, և «Armenian Review» ամսագրի հրատկոլեգիայի նա-

խագահ: Նա մի շարք ամերիկյան ամսագրերի հրատարակչական կո-

լեգիայի   անդամ է: Ակտիվ մասնակցություն է ունենում ԱՄՆ-ի և մի շարք 

երկրների հայ համայնքների հասարակական կյանքին: Հովհաննեսյանը 

հանդիսանում է ԱՄՆ-ի և միջազգային մի շարք ասոցիացիաների անդամ, 

միջազգային խորհրդաժողովների մասնակից՝ ցեղասպանության պատ-

մության ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ միջազգային խորհրդաժողովի 

մասնակից Երևանում (1990): 

 ՄԱԿ, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը և ցեղասպանության      

պրոբլեմը: 

ՄԱԿ-ը միջազգային կազմակերպություն է, ստեղծված երկրորդ համաշ-

խարհային պատերազմից հետո,հակահիտլերյան կոալիցիայի հիմնական 

մասնակից պետությունների ջանքերով, խաղաղության ամրապնդման և 

ժողովուրդների միջև համագործակցության զարգացման նպատակով: 

ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ուժի մեջ է մտել 1945թ. հոկտեմբերի 24-ին: 

ՄԱԿ-ը ընդունել է օրենքներ՝ կապված ցեղասպանության (1945), մարդու 

իրավունքների (1948) հետ, որն էլ 1985թ. օգոստոսին, Ժնևում, իր 38-րդ 

նստաշրջանում (բանաձև 24), «հայերի հանդեպ օսմանյան կայսրության 

կողմից կոտորածները»  համարեց որպես ցեղասպանություն: Նշվեցին 
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XXդ. կատարված ցեղասպանության 9 օրինակներ: 1915-16թթ. հայկական 

ցեղասպանության մասին ասվեց որ «Անկախ իշխանությունների և 

վկաների վստահելի տեղեկատվության համաձայն, հնարավոր է որ հայ 

ժողովրդի ազգաբնակչության կեսից ավելին սպանվել կամ ուղարկվել են 

մահվան ճամբարներ: Այդ են վկայում ԱՄՆ-ի պատմական արխիվում 

պահված հայտարարությունները, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, միև-

նույն ժամանակ այն ժամանակվա Օսմանյան կայսրության դիվանագետ-

ների ներկայացրած փաստաթղթերը»: 

24-րդ բանաձևի ընդունմանը 14 երկրների փորձագետներ  քվեարկեցին 

«կողմ», 1-ը՝ ԽՍՀՄ՝-«դեմ», 4-ը (Բանգլադեշ, Հորդանան, Կուբա, Մարոկ-

կո)՝-«ձեռնպահ»: 

Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվել և դատապարտվել է 

միջազգային մի շարք կազմակերպությունների՝ Եկեղեցիների համաշ-

խարհային խորհրդի՝ (1983), Ժողովուրդների մշտական տրիբունալի՝ 

(1984), Եվրախորհրդարանի՝ 1987թ. և այլն, կողմից: 

 «Պաշտպան Հայրենյաց» - հայկական գաղտնի ազատագրական կազմա-

կերպություն: Հիմնադրվել է Կարինում (Էրզրում) 1881թ. մայիսին: Բեռ-

լինի կոնգրեսից հետո (1878), ազատագրական կազմակերպություններից 

առաջիններից է, որը համոզված էր, որ Հայաստանի անկախության հա-

մար հարկավոր է հենվել սեփական ուժերի վրա: Կազմակերպության 

մոտակա նպատակը հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը կազ-

մակերպելու հարցն էր, իսկ վերջնականը՝ Հայաստանի անկախության 

վերականգնումը: Կազմակերպության ղեկավար  մարմինը համարվում էր 

Գերագույն Խորհուրդը (Խաչատուր Կերեկցյան, Ալեքսան Էթալիկյան, 

Կարապետ Նշկյան, Հովհաննես Ասատուրյան և ուրիշներ): Կազմակեր-

պության մեջ ներգրավվել էին մտավորականներ, արհեստավորներ, հո-

ղագործներ և այլն: Այդ կազմակերպությունը հովանավորում էր Կարինի 

հոգևոր առաջնորդ Մաղաքիա Օրմանիյանը: Կազմակերպությունը թուր-

քական լծից հայ ժողովրդին ազատագրելու նպատակով փորձեց զինել 

ժողովրդին՝ կապեր հաստատելով հայ քաղաքական և եկեղեցական գոր-

ծիչների հետ՝ Մկրտիչ Խրիմյանի, Գ. Արծրունու, Ն. Վարժապետյանի, մի 

շարք հայկական հայրենասիրական կազմակերպությունների հետ: 1882թ. 

կազմակերպությանը հայտնաբերեց թուրքական ոստիկանությունը: Բա-

զում կազմակերպության անդամներ ձերբակալվեցին: 1883թ. կայացավ 

դատ, որը համարվեց Օսմանյան կայսրության մեջ հայերի հանդեպ առա-

ջին քաղաքական պրոցեսը: Կազմակերպության ակտիվ անդամները դա-

տապարտվեցին 5-10 տարի ազատազրկման: «Պաշտպան Հայրենյաց» 
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կազմակերպությունն օժանդակեց հայ ազգային-ազատագրական շարժ-

ման վերելքին:  

                                                                                                   Է. Կոստանդյան 

 

 

 «Փոքր Հայքի Կազմակերպություն»- արևմտահայկական ազատագրա-

կան կազմակերպություն: Կազմավորվել է 1885թ. ԱՄՆ-ի «Անատոլիա» 

ուսումնարանի ուսանողների կողմից Մարզվանում: Կուսակցության հիմ-

նադիրներն էին ուսուցիչներ Թումանյանը և Հայրյանը:                                                                              

                                                                                                   Է. Կոստանդյան 

 Ռամկավար Ազատական Կուսակցություն (ՌԱԿ), Լիբերալ դեմոկրա-

տական կուսակցություն: Հիմնադրվել է 1921թ. Կոստանդնուպոլսում, 

հայկական Սահմանադրական Ռամկավար կուսակցության, Վերակազ-

մյալ Հնչակյաններ, Հայ Ժողովրդական կուսակցության և մի շարք հասա-

րակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից: Կու-

սակցությունը հանդես է եկել անկախ հայկական պետության ստեղծման, 

նրա բարգավաճման օգտին, հենված անհատական սեփականության և 

ձեռներեցության վրա: ՌԱԿ-ի նպատակն էր ապահովել և պաշտպանել 

Միացյալ Հայաստանի անկախությունը, նրա քաղաքական, տնտեսական 

և կուլտուրական շահերը: Իր առաջին կանոնադրության մեջ խնդիր 

դրվեց, Թուրքիայից ազատել Արևմտ. Հայաստանը և միավորել մայր 

Հայաստանին: Այդ նպատակին հասնել միայն դիվանագիտական, քաղա-

քական ճանապարհով:  

ՌԱԿ-ի հիմնական քաղաքական սկզբունքը հետևյալն էր՝ օժանդակել Հա-

յաստանի ծաղկմանը և բարգավաճմանը, ազատագրել Թուրքիայի կողմից 

բռնագրավված Արևմտ.Հայաստանը և միավորել Հայկական ԽՍՀ-ին, պայ-

քարել արտասահմանյան հայ գաղութներում հայերի միաձուլման դեմ, 

ամրացնել Հայկական ԽՍՀ-ի և արտասահմանյան հայ գաղութների միջև 

կուլտուրական կապերը, օժանդակել ազգային համերաշխությանը հայրե-

նիքում, նվիրվածություն սերմանել այն երկրների հանդեպ, որոնք ապա-

հովել են տարագիր հայերի կյանքը և այլն: ՌԱԿ-Ի 8-րդ համագումարում 

(1947) հայտարարվեց, որ կուսակցությունը մնում է հավատարիմ բուր-

ժուական գաղափարախոսությանը: ՌԱԿ-ը մնալով որպես խաղաղ 

գոյակցության գաղափարի կողմնակից, իր օգտակարությունն է բերում 

հայ ազգային-ազատագրական շարժմանը Հայաստանում, միևնույն ժա-

մանակ գտնում է, որ արտասահմանի հայերը և նրանց քաղաքական 

կազմակերպությունները չպետք է մասնակցություն ունենան քաղաքա-
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կան և ազգային-ազատագրական պայքարին այն երկրներում, որտեղ 

իրենք գտնվում են:  

1990թ. օգոստոսի 23-ին Հայկական ԽՍՀ-ի Գերագույն Խորհուրդը ըն-

դունեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության վերաբերյալ: ՌԱԿ-ի 

կենտրոնական վարչությունն այդ կապակցությամբ հանդես եկավ դիմու-

մով, որով ողջունեց Հայաստանի հանրապետությանը դեպի անկախութ-

յուն տանող անցումային շրջանի ծնունդը, պատմական նշանակություն 

տալով այդ որոշմանը: Միևնույն ժամանակ նշվեց որ այդ որոշումը համա-

պատասխանում է ՌԱԿ-ի դեմոկրատական սկզբունքներին, մասնավորա-

պես տնտեսության վերելքը ապահովող կազմակերպչական գործընթա-

ցին,   հենված   ազատ ձեռներեցության վրա: Հայկական հարցի նկատ-

մամբ, հենվելով իր ավանդական դիրքի վրա, հույս հայտնեց, որ Հայաս-

տանի նոր Հանրապետությունը կդառնա երկրագնդով մեկ ցրված հայերի 

միավորման, նրանց պահանջների և իղձերի իրագործման հիմնական 

շարժիչ ուժը, վճռական դեր կխաղա հայերի ցեղասպանության փաստի 

ուղղությամբ միջազգային ճանաչում ստանալու և հայրենիքի տարած-

քային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում: ՌԱԿ-ը ունի իր 

կազմակերպությունները ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, Եգիպ-

տոսում և մի շարք երկրներում: Լրատվական կենտրոնական մարմին-

ներն են  համարվում   «Զարթոնք»-ը (Բեյրութ), «Նոր օր»-ը (Ֆրեզնո), «Պայ-

քար»-ը (Բոստոն): 1990թ-ից ՌԱԿ-ը ունի իր ներկայացուցչությունը Երևա-

նում: Լրատվական կենտրոնական մարմինը Երևանում համարվում է 

«Ազգ»-ը:  

                                                                                                          Լ. Խուրշուդյան 

 Ռոստոմ (Զորյան Ստեփան) (1867-1919), հայ հասարակական-քաղա-

քական գործիչ: Դաշնակցություն կուսակցության ղեկավարներից մեկը: 

Սովորել է Թիֆլիսի ռեալական դպրոցում: 1886թ. ընդունվել է Նովո-

ալեքսանդրիյսկի գյուղատնտեսական ինստիտուտը, բայց հաջորդ տարին 

հեռացվել է ինստիտուտից՝ ուսանողական շարժումներին մասնակցելու 

համար, և վտարվել հայրենիք՝ Նախիջևան: 1889թ. ընդունվել է Մոսկվայի 

Պետրովսկի-Ռազումովսկու գյուղատնտեսական ակադեմիան, որտեղից 

էլ նույնպես հեռացվել է հեղափոխական գործունեության համար և դա-

տապարտվել աքսորի: Վերադառնալով աքսորից՝ Ռոստոմը գործնական 

մասնակցություն ունեցավ Դաշնակցություն կուսակցության առաջին հա-

մագումարի անցկացման գործում (1892): Հեղափոխական գործունեության 

համար իշխանությունների կողմից մի շարք անգամ ենթարկվել է ռեպ-

րեսիայի: 1898թ. Դաշնակցություն կուսակցության 2-րդ համագումարում 

Ռոստոմը առաջ քաշեց հայերի համագործակցության անհրաժեշտության 

հարցը՝ Օսմանյան կայսրության մի շարք ճնշված ազգերի հետ:  
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Բուլղարիայում գտնվելու ժամանակ, Ռոստոմը այնտեղ ստեղծեց Դաշ-

նակցություն կուսակցության ռազմական դպրոց: Իր մասնակցությունն է 

բերել Իրանի հեղափոխությանը, աշխատել է Թավրիզում (1908): 1910-

14թթ. աշխատել է Կարինի հայկական դպրոցում որպես տեսուչ: Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ռոստոմը գտնվում էր Եվ-

րոպայում, այնուհետև տեղափոխվեց Ռուսաստան: Հոռետեսորեն էր նա-

յում հայ կամավորական շարժմանը, բայց երբ այն սկսվեց, բերեց իր 

եռանդուն մասնակցությունը այդ գործընթացին: Հոկտեմբերյան հեղափո-

խությունից հետո եղել է Բաքվում, համագործակցել է Շահումյանի հետ, 

մասնակցել է Բաքվի պաշտպանության կազմակերպմանը: 1919թ. հուն-

վարին հայ-վրացական հակամարտության ժամանակ Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության հանձնարարությամբ բանակցություններ 

է վարել Վրաստանի կառավարության ղեկավարության հետ՝ հակա-

մարտությունը կարգավորելու նպատակով: Մահացել է Թիֆլիսում: 

                                                                                                   

                                                                                                             Գ. Խուդինյան 

«Սև խաչ», հայկական ազգային-ազատագրական գաղտնի կազմակեր-

պություն (1878-79), Վանում: Իր առջև նպատակ էր դրել կազմակերպել 

արևմտահայերի ինքնապաշտպանությունը, որի համար հարկավոր էր 

հայթայթել զենք և ժողովրդին սովորեցնել զենք կրելու ձևերը: Այն ան-

դամները, որոնք կփորձեին մատնել կազմակերպությանը իշխանութ-

յուններին, կմեկուսացվեն, նրանց վրա կդրոշմվի «Սև խաչ»: Իր ամբողջ 

գործունեության ընթացքում կազմակերպությունը դավաճան չի ունեցել: 

Կազմակերպությունը գոյություն է ունեցել մինչև 1880-ական թվական-

ների վերջերը: Նրան հովանավորում էին Վանի հայերի առաջնորդ Մկըր-

տիչ Խրիմյանը (Մկրտիչ 1 Վանեցի),Վանում ռուսական փոխհյուպատոս 

Կ. Կամսարականը և Կեդրոնական ուսումնարանի դիրեկտոր Մ. Պորտու-

գալյանը: 1884թ. երբ կառավարությունը Վանից վտարեց Մ. Խրիմյանին և 

Կ. Կամսարականին, Կեդրոնական ուսումնարանը փակվեց: Դա ժողո-

վըրդի հուզմունքի պատճառ դարձավ, որը «Սև Խաչի» ջանքերով վերած-

վեց ռազմական ելույթների: Ձերբակալվեցին կազմակերպության նշանա-

վոր անդամներ Խ.Սոլախյանը, Շիրակյանը, վտարվեցին Մ. Նաթանյանը, 

Կ.Փանոսյանը: Աստիճանաբար «Սև Խաչ» կազմակերպությունը քայքայ-

վեց: 

                                                                                                 Է. Կոստանդյան 
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 Մովսես Սիլիկյան (1862-1937), հայ ռազմական գործիչ, ռուսական բա-

նակի գեներալ-մայոր: Ավարտել է Մոսկվայի ռազմական գիմնազիան, 

Ալեքսանդրապոլյան ռազմական ուսումնարանը: 1884թ. ծառայել է ռուսա-

կան բանակում, անցնելով ճանապարհը՝ հասարակ ադյուտանտից   մինչև 

դիվիզիայի հրամանատար: Առաջին համաշխարհային պատերազմի նա-

խօրեին (1914-1918) եղել է Երևանի պարետի օգնական: Ծառայել է Կով-

կասյան ռազմաճակատում: Գնդապետ Սիլիկյանը աչքի է ընկել Վանի, 

Մուշի, Բիթլիսի կռիվներում: Նշանակվել է Բիթլիսի պարետ: Մարտական 

արժանիքների համար պարգևատրվել է մի շարք կրծքանշաններով,      

Գեորգեվյան զենքով և ստացել գեներալ-մայորի կոչում: Կովկասյան ռազ-

մաճակատի քայքայումից և ռուսական զորքերի հեռացումից հետո, 

Սիլիկյանը անցել է թոշակի, բայց արդեն 1918թ. հունվարին նշանակվել է 

1-ին հայկական հրաձգային դիվիզիայի հրամանատար: Կարճ ժամանա-

կում Սիլիկյանը ստեղծեց կանոնավոր ռազմական խմբավորումներ՝ թուր-

քական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով: Շուտով Սիլիկյանը նշա-

նակվեց Երևանի զորամիավորումների հրամանատար: 1918թ. երբ թուր-

քական բանակը, գրավելով Ալեքսանդրապոլը, շարժվեց դեպի Երևան, 

Սիլիկյանը ընդունեց կանոնավոր զորքերի և աշխարհազորայինների ընդ-

հանուր հրամանատարությունը: Սարդարապատում և Բաշ-Ապարանում 

թուրքական զորքերը պարտության մատնվեցին, որի շնորհիվ հեռացվեց 

Արարատյան դաշտի հայ ժողովրդի գլխին կուտակված մասսայական կո-

տորածի վտանգը: Այդ ճակատամարտերում ցուցաբերվեց Սիլիկյանի 

հրամանատարական տաղանդը: Սարդարապատի ճակատամարտի մաս-

նակից, հետագայում Խոր. Միության մարշալ Բաղրամյանը վերջնակա-

նորեն նշեց, որ Սիլիկյանը եղել է «ավելի նվիրված ռազմահրամանատար՝ 

այն ժամանակվա բոլոր գեներալների մեջ»: 1920թ. Սիլիկյանը Կարս-

Ալեքսանդրապոլ ռազմաճակատում եղել է հայկական զորքերի հրամա-

նատար, որը փորձում էր կանգնեցնել հակառակորդի մի քանի անգամ գե-

րազանցող ուժերը: Բանակային ծառայությունից հետո, Սիլիկյանը աշ-

խատել է խորհրդային մի շարք հիմնարկներում: 1937թ. դարձավ ստա-

լինյան ռեպրեսիայի զոհը: Արդարացվել է մահից հետո: 

                                                                                                 

                                                                                                              Ս. Պողոսյան 

 Միսակ Թորլակյան (1890-1968), հայ ժողովրդական վրիժառու:  

Դաշնակցություն կուսակցության անդամ: Սովորել է հայրենիքում՝ Տրա-

պիզոնի վիլայեթի Քյուշան գյուղում: Պատանի տարիներից մասնակցել է 

Արևմտ. Հայաստանում գործող, հայ ֆիդայական խմբերին զենք մատա-

կարարելու գործին: 1914թ. առաջին համաշխարհային պատերազմի նախ-
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օրեին մտել է Տրապիզոնում գործող ֆիդայական խումբը: 1915թ. տեղա-

փոխվել է Կովկաս, մտել է հայ կամավորական ջոկատը և ռուսական 

զորքերի հետ միասին վերադարձել է Տրապիզոն: Այստեղ Թորլակյանը 

տեղեկանում է, որ իր հարազատ գյուղը ենթարկվել է սպանդի և իր ընտա-

նիքի 17 հոգուց սպանվել են 16-ը: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հե-

տո, ռուսական զորքերի հետ միասին, որոնք դուրս էին բերվում Արևմտ. 

Հայաստանից, Թորլակյանը իր ջոկատով վերադառնում է Կովկաս: Թուրք 

բռնակալների դեմ պատերազմում իր ակտիվ մասնակցությունն է բերել 

Կարսում, Ալեքսանդրապոլում և Սարդարապատում: Կովկասում Թոր-

լակյանը ծանոթանում է ապագա «Նեմեսիս» օպերացիայի մասնակից-

ների՝ Զ. Մելիք-Շահնազարյանի և Ա. Երկանյանի հետ, հայտնում է իր 

պատրաստակամությունը՝ մասնակցելու հայկական ցեղասպանության 

կազմակերպիչ հանցագործների դեմ պատրաստվող մահափորձին: 1920թ. 

դեկտեմբերին այդ նպատակով մեկնում է Կոստանդնուպոլիս, որտեղ 

միանում է վրիժառուների խմբին՝ (Հարություն Հարությունյան, Երվանդ 

Ֆունդեկյան, Թ.): 1921թ. հուլիսին խումբը տեղեկացավ այն մասին, որ 

Կոստանդնուպոլսում է գտնվում Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար 

Բեհբուդ խան Ջիվանշիրը - 1918թ. սեպտեմբերին Բաքվում հայկական կո-

տորածների հիմնական կազմակերպիչը: Մահափորձը տեղի է ունեցել 

հուլիսի 19-ին. Ջիվանշիրը սպանվեց: 1921թ. (օգոստ.-հոկտեմբեր) Թոր-

լակյանը կանգնեց Բրիտանական ռազմական տրիբունալի առջև: Դատա-

րանին ներկայացվեցին փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին 1918թ. սեպ-

տեմբերին Բաքվում կազմակերպած հայկական կոտորածը: Լսվեցին մի 

շարք վկայություններ, որոնք հաստատեցին 1918թ. իրադարձությունը: 

1921թ. հոկտեմբերի 20-ի դատավճռի համաձայն Թորլակյանը ճանաչվեց 

մեղավոր, թեթև մեղադրանքով: Նրան ուղարկեցին Հունաստան: Այնու-

հետև նա ապրել է մի շարք երկրներում: Երկրորդ համաշխարհային պա-

տերազմի ժամանակ համագործակցել է գերմանացիների հետ: Հետագա 

տարիներին ապրել է Գերմանիայում և ԱՄՆ-ում:  

                                                                                                       

                                                                                                        Գ. Մախմուրյան 

 Ֆիդայի, ֆիդայիներ (արաբ.-զոհեր), XIXդ. վերջին և XXդ. սկզբին Օս-

մանյան կայսրության մեջ Արևմտ. Հայաստանում, Կիլիկիայում և մի շարք 

հայաբնակ վայրերում, թուրք հալածողների, կեղեքիչների դեմ հայ ժո-

ղովրդի զինված պայքարի մասնակիցներ: Ֆիդայիների գործունեությունը 

իր բնույթով և նպատակով նմանվում է բալկանյան ժողովուրդների կող-

մից XV-XIXդդ. թուրք բռնակալների դեմ տարվող հայդուկային խմբերի 

պայքարին: Տալ երդում, չափսոսալ  կյանքը հանուն հայրենիքի և ժողո-

վըրդի, լինել ճշտապահ, հոգեպես մաքուր, պահպանել վստահված գաղտ-
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նիքը, զենքը պահել կարգ ու կանոնի սահմաններում, կրակել նպատա-

կակետին, բավարարվել զուսպ ուտելիքով, չօգտագործել ալկահոլային 

խմիչքներ, հարգանքով վերաբերվել աշխատավոր ժողովրդի հետ, կռվում 

լինել համարձակ և տոկուն, հաղթել թշնամուն, եթե նույնիսկ  նա տիրում 

է թվական գերակշռությանը: Ֆիդայիների առաջին խմբերը Մուշում և 

Սասունում գլխավորում էին Արաբոն և Մխո Շահենը, Վասպուրակա-

նում՝ Կաչեթ Չաթո և Շերո գյուղերի բնակիչները: Արաբոյի  խմբից դուրս 

են եկել մի շարք ճանաչված ֆիդայիներ, նրանց մեջ նաև Գևորգ Չաուշը: 

1880-ական թվականների երկրորդ կեսին այդ շարժումը Խնուսում և 

Կարինում գլխավորում էր Հակոբ Սարկավագը, Տարոնում և Սասունում՝ 

Մարգար Վարժապետը: XIXդ. 80-ական թվականների վերջին և 90-ական 

թվականների սկզբին Երզնկայում և Սեբաստիայում գործում էին Հովհան-

նես Մինասյանի խմբերը, Վարթոյում՝ Թորոս Ծառուկյանը (Չելլո), Հալե-

պում՝ Միրիջանը: 

Ֆիդայիների խմբերը հաճախ լրացնում էին Արևելյան Հայաստանից և 

Ռուսաստանից Արևմտ. Հայաստան մտած հայ երիտասարդները: 1890-

ական թվականներին կազմավորվեցին Բիթլիսցի Մուշեղի, Աղբյուր Սերո-

բի, Անդրանիկի, Սպահանաց Մակարի խմբերը: Ֆիդայիների մի մասը 

ջանում էր ցրված հայ ֆիդայական ուժերը միավորել և ժողովրդի հետ 

միասին այն վերածել ժողովրդական լայն շարժման, համընդհանուր     

ապստամբության՝ ընդդեմ թուրքական լծի: Նրանք հանդես էին գալիս 

նաև Օսմանյան կայսրության մեջ տառապող մի շարք ազգերի հետ հա-

մագործակցության օգտին: Երիտթուրքերի հեղաշրջումից հետո (1908), 

ժամանակավոր խորամանկ քաղաքականության շնորհիվ ֆիդայիների 

մեծ մասը ենթարկվեցին համաներման և վերադարձան խաղաղ աշխա-

տանքի: Բայց այն կարճ տևեց: Շուտով բացվեց երիտթուրքերի իսկական 

դեմքը: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (1914-1918) 

բազում ֆիդայիներ լրացրին հայ կամավորական ջոկատների շարքերը, 

իսկ Թուրքիայում հայկական ցեղասպանության ժամանակ, հայկական 

որոշ վայրերում կազմակերպել են հայերի ինքնապաշտպանությունը:  

Հայ ժողովուրդը բազում երգեր է հորինել՝ նվիրված հերոս ֆիդայիներին:   

                                                                                                   

                                                                                                            Ա. Պողոսյան 

 Խանասորի մարտարշավ 1897թ., հայկական հայդուկային օպերացիա՝ 

իրականացված հուլիսի 25-ին քրդական «մազրիկ» ցեղին հարված հաս-

ցնելու նպատակով: Քրդական ռազմական այդ միավորումը մի շարք 

հայկական գյուղերին վնաս պատճառելուց բացի, կազմակերպել էր հայ 

ֆիդայիների կոտորած թուրք-իրանական սահմանի մոտ գտնվող ս. Բար-

դուղիմեոս մենաստանի, և Գարահիսար լեռան մոտ: Այդ ռազմարշավի 
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մտահղացումն առաջ էր մղել Նիկոլ Դումանը, որն ստացել էր Ք. Միքա-

յելյանի համաձայնությունը: Հաստատվեց նախաձեռնվող օպերացիայի 

ծրագիրը, որի իրագործումը հանձնարարվեց Դաշնակցություն կուսակ-

ցության Արևելյան Բյուրոյին: Սալմաստում (Իրան) կազմակերպվեց 

ռազմական խմբավորում (մոտ 270 մարդ) որը բաժանվեց մի քանի մասի: 

Ընդհանուր հրամանատար նշանակվեց Վարդանը, նրա տեղակալ Ար-

ղությանը (Իշխան), հարյուրյակի հրամանատարներ նշանակվեցին Մո-

կացի Մանուկը և Էրզրումցի Արամայիսը, հիսնակի հրամանատար նշա-

նակվեց Նիկոլ Դումանը, հեծյալ խմբի հրամանատար Սևքարեցի Սաքոն: 

Սալմաստից ծածուկ կերպով ջոկատը մոտեցավ թուրք-իրանական սահ-

մանի մոտ գտնվող Արաուլ լեռանը, որի ստորոտում՝ Խանասորի հար-

թավայրում, տեղակայված էր «մազրիկ» ցեղը  և հանկարծակի հարձակվեց 

քրդերի վրա: Այդ կռվում սպանվեցին զինված քրդերի նշանակալից մասը: 

Ցեղի առաջնորդ Շարաֆ բեկին հաջողվում է փախչել: Հրամանի համա-

ձայն հայ զինվորները չեն դիպչել կանանց և երեխաներին: Հայերը կորց-

րին 19 զինվոր: Խանասորի զինարշավի հաջող իրագործումը մեկուսաց-

րեց քրդական ավազակախմբերին թուրք-իրանական սահմանում, և 

հայերը  հնարավորություն ստացան զենք ու զինամթերք հասցնել Արևմտ. 

Հայաստան, Սալմաստ-Վասպուրական-Տարոն ուղղությամբ: Խանասորի 

մարտարշավը XIXդ. վերջին հայ ազգային-ազատագրական շարժման 

փայլուն էջերից է, որի մասնակիցները ճանաչվեցին որպես «Խանասորի 

սերունդներ», որոնք հետագա տարիներին էլ շարունակեցին իրենց 

ազգային-ազատագրական գործունեությունը: 

 

                                                                                                    Ա. Ներսիսյան 

 Հայկական լեգեոն - Հայկական լեգեոնը ֆրանսիական զորքերի կազ-

մում պետք է մասնակցեր պատերազմական գործողություններին՝ ընդդեմ 

Թուրքիայի՝ Սիրիա-պաղեստինյան ճակատում, որի համար Ֆրանսիան 

խոստացել էր պատերազմից հետո տալ Կիլիկիայի հայերին ինքնավա-

րություն: 1916թ. նոյեմբերին ֆրանսիական կառավարությունը որոշեց որ 

լեգեոներ կարող են լինել միայն արաբները և հայերը, հրամանատարներ՝- 

միայն ֆրանսիական սպաները: Լեգեոնի պահպանման հետ կապված 

ծախսերն իր վրա է վերցրել ֆրանսիական կառավարությունը: Հայկական 

լեգեոնի կազմավորումն սկսվեց նոյեմբերին Եգիպտոսում: Առաջին գու-

մարտակը, ռազմական պատրաստություն կրելու համար, ուղարկվեց 

Կիպրոս կղզի, որտեղ և կազմավորվեցին 2-րդ և 3-րդ գումարտակները՝ 

հիմնականում կազմված ամերիկահայերից: Հայկական լեգեոնն իր 

առաջին հաղթանակը տարավ Պաղեստինում, Արարայի ճակատամար-

տում՝ 1918թ. սեպտեմբերի 19-ին, այնուհետև անգլո-ֆրանսիական զոր-
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քերի կազմում մասնակցել է Սիրիայի և Լիբանանի ազատագրությանը: 

1918թ. հոկտեմբերի կեսին Բեյրութում կազմավորվեց 4-րդ գումարտակը: 

Հայ-լեգեոնների ընդհանուր մարդաքանակը հասնում էր 5000 հոգու: 

Նոյեմբեր-դեկտեմբերին, երբ այն արդեն կոչվում էր հայկական, մտավ 

Կիլիկիա, գրավեց կարևոր ստրատեգիական դիրքեր:  

Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի Արևելյան քաղաքականության մեջ տե-

ղի ունեցավ շրջադարձ՝ սկսվեց Ֆրանսիայի և քեմալականների միջև 

սերտ բարյացակամ կապերի ամրապնդումը, լեգեոնը ենթարկվեց մաս-

նատման, այնուհետև՝ 1920թ. օգոստոսին, վերջնական լուծարման:  

                                                                                                   Շ. Թորոսյան 

 Վիլսոն Թոմաս Վուդրո (1856-1924), ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, ԱՄՆ-ի 

պրեզիդենտ (1913-1921) դեմոկրատական կուսակցությունից: 1917թ. ապ-

րիլին Վիլսոնի կառավարությունը մտավ Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմի մեջ՝ (1914-18) Անտանտի կողմից: 1918թ. հունվարին Վիլսոնը 

ներկայացրեց խաղաղության իր ծրագիրը, որի նպատակն էր միջազգային 

արենայում բարձրացնել ԱՄՆ-ի դերը: Գլխավորել է ԱՄՆ-ի պատվիրա-

կությունը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում (1919-20), որի արդ-

յունքը անբարենպաստ էր ԱՄՆ-ի և Վիլսոնի ադմինիստրացիայի համար, 

քանի որ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան պահպանեցին իրենց առաջնա-

յին դերը միջազգային և եվրոպական քաղաքականության մեջ: Վիլսոնը 

հանդես եկավ Հայկական հարցի դրական լուծման և անկախ հայկական 

պետության ստեղծման օգտին: Իր կողմից ղեկավարվող կառավարութ-

յունը պատրաստ էր ընդունելու Հայաստանի մանդատը, նամանավանդ, 

որ Սևրի պայմանագրի համաձայն, Ազգերի Լիգայի առաջարկով, ԱՄՆ-ի 

պրեզիդենտի կողմից արդեն որոշված էր ապագա Հայաստանի Հանրա-

պետության սահմանները, սակայն ԱՄՆ-ի և եվրոպական երկրների միջև 

սրված հակասությունը մի կողմից, Ռուսաստանի և քեմալական Թուր-

քիայի մերձեցումը մյուս կողմից, ստիպեցին ԱՄՆ-ի սենատին, չընդունել 

Վիլսոնի կողմից ներկայացված Հայաստանի մանդատն ընդունելու 

առաջարկությունը: Դրանով իսկ Սևրի պայմանագիրը չմտավ ուժի մեջ: 

                                                                                                    

                                                                                                         Ջ. Թորոսյան 

 Գոլիցին Գրիգորի Սերգեեվիչ (1838-1907), ռուս պետական և ռազմա-

կան գործիչ, գեներալ-ադյուտանտ, իշխան: 1896թ. նշանակվել է Կովկասի 

քաղաքացիական մասի գլխավոր պետ, միևնույն ժամանակ ռազմական 

օկրուգի զորամիավորումների գլխավոր հրամանատար: Գոլիցինի վար-

չության տարիները Կովկասում հայտնի են որպես «Գոլիցինյան ռեժիմ» 
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անվանակոչությամբ: Որպես ապագա մոլի ինքնիշխան և ռեակցիոներ, 

նա պայքար սկսեց հայ ազգային–ազատագրական շարժման դեմ: 

Գոլիցինի օրոք փակվեցին մի շարք հայկական ազգային-ազատագրական 

կազմակերպություններ, միանգամից հսկողության տակ վերցվեց բարե-

գործական ընկերությունների գործունեությունը, էլ ավելի խստացվեց 

ցենզուրան հայկական հրատարակությունների վրա, մի շարք հրատարա-

կություններ ընդհանրապես փակվեցին, հայկական կուլտուրայի մի շարք 

ներկայացուցիչներ ենթարկվեցին հետապնդման: Գոլիցինի համառ պա-

հանջով ցարական կառավարությունը ընդունեց հայկական եկեղեցու 

գույքի բռնագրավման օրենք (1903), որը ոտնահարում էր հայ ժողովրդի 

գոյության իրավունքը: Բարձրացվեց Էջմիածնի կաթողիկոսությանը 

«Ամենայն հայոց կաթողիկոսի» տիտղոսից զրկելու հարցը: 1903թ. հոկ-

տեմբերի 14-ին հնչակյանները Գոլիցինի հանդեպ կազմակերպեցին մա-

հափորձ, որի հետևանքով նա ծանր վիրավորվեց: 1904թ. վերջին ցարը 

ստիպված եղավ հետ կանչել Գոլիցինին Պետերբուրգ:                                                     

                                                                                       

                                                                                                         Ա. Գոլոշյան 

 Եփրեմ Խան (Դավթյան Եփրեմ) (1868-1912), հայ ազգային-ազատա-

գրական շարժման գործիչ: Դաշնակցություն կուսակցության անդամ:  

1880-ական թվականների վերջին Արևել. Հայաստանից տեղափոխվեց 

Արևմտ. Հայաստան և միացավ Մուշում, Սասունում, Վանում, Էրզրումում 

և մի շարք վայրերում գործող հայդուկային խմբերին: 1890թ. Սարգիս Կու-

կունյանի խմբի ռազմերթին մասնակցելու համար ձերբակալվեց ցա-

րական կառավարության կողմից և դատապարտվեց աքսորի (Սիբիր), 

այնուհետև՝ Սախալին: 1896թ. փախչեց աքսորավայրից և հասավ Իրան: 

Ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Իրանի հեղափոխությանը՝ (1905-

11թթ.) դառնալով նրա ակտիվ կազմակերպիչներից և ղեկավարներից 

մեկը: Շահին տապալելուց հետո (1909թ.), Եփրեմ խանը նշանակվեց Իրա-

նի ժամանակավոր կառավարության զինված ուժերի հրամանատար: 

Եփրեմ Խանի գործունեությունը բարձր է գնահատվել Իրանի կառավա-

րության կողմից. նա ստացավ «սարդար»-ի (գլխավոր հրամանատարի) 

կոչում: Իրանի պատմագրությունը գնահատել է Եփրեմ Խանին՝ որպես 

ազգային հերոսի, պրոգրեսիվ բուրժուա-դեմոկրատական, ինչպես նաև 

տաղանդավոր ռազմական գործչի: 

                                                                                                   

                                                                                                             Ա. Մելքոնյան 
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 «Զուլում» (ճնշում, բռնություն) գրականության մեջ տարածում է ստացել 

սուլթան Աբդուլ Համիդ 2-ի կողմից տարված հալածողական քաղաքակա-

նության օրոք: Այդ ժամանակահատվածում լուծարվեց սահմանադրութ-

յան որոշ կարևոր կետեր և հաստատվեց բռնության և տեռորի ռազմա-

ոստիկանական ռեժիմ՝ խթան հանդիսանալով երկրի հասարակական-

քաղաքական և կուլտուրական բարգավաճմանը: Պետության ղեկավար 

օղակներում տիրում էր կաշառակերությունը և պետական գույքի հափշ-

տակումը:  Խիստ ոտնահարվում էր խոսքի ազատությունը: Զուլումի ժա-

մանակ խոր արմատներ էր ձգում համաիսլամիզմը: Կազմակերպվում էր 

ազգային փոքրամասնությունների մասսայական կոտորածներ (1894-

96թթ.): «Զուլումի» քաղաքականությունը չէր բխում թուրքական բուրժու-

ազիայի շահերից, որը ձգտում էր դիրքերը էլ ավելի ամրապնդել երկրի 

տնտեսական և քաղաքական  բնագավառում: Այն դժգոհություն առա-

ջացրեց բնակչության տարբեր խավերի մեջ: Այդ դժգոհությունից էլ օգտ-

վեցին երիտթուրքերը, որոնք էլ կազմակերպեցին պետական հեղաշրջում 

(1909թ.)՝ վերջ տալով Աբդուլ Համիդ 2-ի հալածողական վարչությանը: 

                                                                                

                                                                               գրակ. Ա. Դ. Նովիչև, Թուրքիա,         

                                                                               «Կարճ պատմություն» 

 

 Ամենայն հայոց կաթողիկոսություն, հայ առաքելական եկեղեցու բարձ-

րագույն մարմին: Հիմնադրվել է 302թ.՝ 301թ. Հայաստանում քրիստոնե-

ությունը որպես պետական կրոն ընդունվելուց հետո: Կաթողիկոսական 

աթոռը ի սկզբանե գտնվում էր Վաղարշապատում (Էջմիածին): Սկսած 5-

դ. վերջից, ելնելով պատմական անբարենպաստ պայմաններից, կաթո-

ղիկոսական աթոռը տեղափոխվել է Հայաստանի մի շարք քաղաքներ, 

այնուհետև՝ Կիլիկիա: 1441թ-ից Արևել. Հայաստանի կաթողիկոսական 

աթոռը կրկին վերադարձավ Վաղարշապատ: 

Կաթողիկոսությանն են ենթարկվում տարբեր ժամանակներում կազմա-

վորված Երուսաղեմի և Թուրքիայի (Ստամբուլ) հայկական կաթողիկո-

սությունները: Արևել. Հայաստանի կաթողիկոսության ենթակայության 

տակ են գտնվում ավելի քան 30 թեմեր,   որոնք Մայր Էջմիածնի հովվութ-

յամբ տարածված են Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ասիա-

յում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում և Նոր Զելանդիայում: Հայաստանի 

պետականությունը կորցնելուց հետո կաթողիկոսությունը 16-18դդ., եվրո-

պական երկրների և Ռուսաստանի միջոցով, Հայաստանի անկախութ-

յունը վերականգնելու ուղիներ էր փնտրում: Հայ ազատագրական շարժ-

ման պայքարում առանձնապես իրենց ակտիվ մասնակցությունն են բերել 



 288 

կաթողիկոսներ՝ Հակոբ 4  Ջուղայեցին (1655-1680թթ.), Սիմեոն 1 Երևան-

ցին (1763-1780թ.), Վրաստանի հայկական թեմի առաջնորդ Ներսես Աշ-

տարակեցին (1843-1857թ). հայոց ամենայն կաթողիկոս, որը մեծ դեր է 

խաղացել Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացնելու գործում 

(1828թ.): Հայկական հարցի ծագման ժամանակ Թուրքիայի հայոց կաթո-

ղիկոսությունն իր ակտիվ գործունեությունը ծավալեց՝ Եվրոպայի և Ռու-

սաստանի միջոցով ստիպելու Օսմանյան կայսրությանը՝ վերջ տալու իր 

հալածողական քաղաքականությանը, միևնույն ժամանակ Արևմտյան Հա-

յաստանում մտցնել ռեֆորմներ: Ռուս-թուրքական պատերազմից հետո 

(1877-1878թթ.), Կոնստանդնուպոլսի հայոց կաթողիկոս Ներսես Վարժա-

պետյանը դիմեց Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր 2-ին՝ խնդրանքով, որ-

պեսզի Ռուսաստանը հանդես գա Արևմտ. Հայաստանի պաշտպանության 

օգտին: Ներսես Վարժապետյանը ջանք էր գործադրում, որպեսզի Սան-

Ստեֆանոյի պայմանագրում (1878թ.) մտցվի արևմտահայերի դրությունը 

մեղմացնող 16-րդ հոդվածը: Երբ եվրոպական երկրները որոշեցին հրա-

վիրել միջազգային կոնգրես Բեռլինում, ռուս-թուրքական պատերազմից 

հետո առաջացած բարդության շուրջ, հայոց կաթողիկոսը Բեռլինի կոնգ-

րես ուղարկեց պատվիրակություն, որը պետք է պաշտպաներ արևմտա-

հայության շահերը: Բեռլինի կոնգրեսից հետո Արևել. Հայաստանի կաթո-

ղիկոսությունը մի շարք անգամ դիմել է եվրոպական երկրների և Ռու-

սաստանի տերությունների կառավարություններին՝ հայցելով նրանց մի-

ջամտությունը 61-րդ կետի իրագործման հարցում: Մկրտիչ I Վանեցին 

մեկնեց Պետերբուրգ, հանդիպում ունեցավ ռուսական կայսր Նիկոլայ II-ի 

հետ, Արևմտ.Հայաստանում ռեֆորմներ իրականացնելու նպատակով: 

1894-96թթ. Թուրքիայում հայկական կոտորածների ժամանակ կաթողիկո-

սությունը միջոցներ ձեռնարկեց հայ փախստականներին օգնելու և պայ-

մաններ ստեղծելու հայրենիք վերադառնալու համար: 1912թ., երբ կրկին 

հարուցվեց Հայկական հարցը, Հայաստանի կաթողիկոսությունը կազմա-

վորեց հայ ազգային պատվիրակություն՝ Պողոս Նուբարի գլխավորութ-

յամբ, հանձնարարելով նրան բանակցություններ վարելու եվրոպական 

կառավարությունների հետ, պաշտպանելու համար հայ ժողովրդի շա-

հերը: Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին կաթողիկոս Գևորգ 

V Տփղիսեցին դիմեց ռուսական ցարին՝ խնդրանքով՝ հայ ժողովրդին օգ-

նելու հարցով: Արևել. Հայաստանի կաթողիկոսությունն իր մասնակցութ-

յունն է բերել հայ կամավորական ջոկատների ստեղծման գործում, լայն 

գործունեություն է ծավալել ցեղասպանությունից հետո հայ փախստա-

կաններին օգնություն ցուցաբերելու հարցում: Հայաստանում խորհրդա-

յին կարգեր հաստատվելուց հետո, այդ կարգերի հետ պահպանելով չեզոք 

դիրք, միևնույն ժամանակ աշխատում էր ամրապնդել կապերը արտա-

սահմանյան հայկական գաղութների հետ:  
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Հայոց ամենայն կաթողիկոս Խորեն 1 Մուրադբեկյանը (1932-1938թթ.) 

դարձավ ստալինյան ռեպրեսիայի ժամանակաշրջանի զոհը: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կաթողիկոսությունը 

նշանակալից դեր խաղաց արտասահմանյան հայերի առաջադեմ ուժերի 

միավորման հարցում՝ ընդդեմ ֆաշիզմի: Պատերազմից հետո հայկական 

եկեղեցին օժանդակեց արտասահմանյան հայերի մասսայական վերա-

դարձին՝ հայրենիք (1946-1948թթ.): Պատերազմից հետո կաթողիկոսութ-

յունը փորձեր ձեռնարկեց Հայաստանին վերադարձնելու Թուրքիայի 

հայկական վիլայեթները: 1945թ. կաթողիկոս Գևորգ VI Չորեքչյանը դիմեց 

ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի կառավարություններին՝ ներ-

կայացնելով նրանց հայոց պահանջատիրության հարցը: 1946թ. այդ հար-

ցը դրվեց երկրորդ անգամ: 1960-80-ական թվականներին Վազգեն I-ի 

կողմից գլխավորվող Արևել. Հայաստանի կաթողիկոսությունը ծավալեց 

կապերը արևմտահայության եկեղեցական, հասարակական-քաղաքա-

կան շրջանակների  հետ՝ մեծ աշխատանք տանելով Հայաստանում և 

նրանից դուրս գտնվող պատմական հուշարձանների վերանորոգման 

գործում: Հայկական եկեղեցուն է վերադարձվել մի շարք եկեղեցիներ, 

մենաստաններ, հայկական մի շարք թեմեր, ինչպես նաև Արցախի թեմը: 

Հայաստանի Արևելյան Կաթողիկոսությունը և նրա թեմերը օժանդակում 

են Հայաստանում գործող ընկերություններին, նրանց բարգավաճմանը, 

նաև հայ ժողովրդի պահանջատիրությանը, հանուն արդարության վերա-

կանգնման:  

                                                                                               Կ. Խուդավերդյան 

 Կիլիկիա, հինավուրց մարզ Փոքր Ասիայում, Միջերկրական ծովի հյու-

սիս արևելյան ափերին, ներկայիս Թուրքիայի հարավային մասում: 

Հնագույն ժամանակներում Կիլիկիան մտնում էր խեթական թագավո-

րության, Աքեմենյան տիրապետության, Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայս-

րության, նրա տրոհումից հետո՝ Սելևկյանների, Տիգրան Մեծի տիրապե-

տության, այնուհետև Հռոմեական կայսրության կազմի մեջ: 1080թ-ից 

մինչև 1375թ. Կիլիկիայում գոյություն է ունեցել Կիլիկիայի հայկական 

թագավորությունը, որը խոր հետք թողեց հայ ժողովրդի պատմության մեջ: 

XVIդ. սկզբին Կիլիկիան զավթեցին թուրքերը: Օսմանյան կայսրության 

ադմինիստրատիվ-տարածքային բաժանմունքի համաձայն Կիլիկիան 

ընդգրկում էր Ադանայի վիլայեթը: 1980-ական թվականներին Մարաշի 

շրջանը միացվեց Հալեպի վիլայեթին: Կիլիկիայում, դարերի ընթացքում, 

հայերից ու թուրքերից բացի, հիմնավորվել են տարբեր քոչվոր ցեղեր՝ 

քրդեր, չերկեսներ, գնչուներ և այլն:  
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Բայց նույնիսկ թուրքական իշխանությունների կողմից կազմակերպած 

կոտորածներից հետո էլ (1894-96թթ.), (Ադանայի կոտորած 1909թ.), հա-

յերը կազմում էին Կիլիկիայի բնակչության մեծամասնությունը:  

Կոստանդնուպոլսի կաթողիկոսության տվյալների համաձայն 1912թ. 

Ադանայի վիլայեթում և Մարաշի գավառում ապրում էին 377 հազար հա-

յեր, որոնց մեծ մասը ոչնչացվել են առաջին համաշխարհային պատերազ-

մի և հայոց ցեղասպանության ժամանակ:  

Սայքս-Պիկո գաղտնի համաձայնագրով, պատերազմի ավարտից  հետո, 

Կիլիկիան պետք է անցներ Ֆրանսիայի ենթակայության տակ: Ֆրանսիա-

կան կառավարության կողմից կազմավորված հայկական լեգեոնը 

(Արևելյան լեգեոն), որը կռվում էր ֆրանսիական բանակի կազմում, ըստ 

ֆրանսիական կառավարության հետ ձեռք բերած համաձայնության, հե-

տագայում պետք է դառնար ապագա Կիլիկիայի Հայկական Ինքնավար 

Հանրապետության բանակի կորիզը: Հայկական լեգեոնը Արարայում 

վճռեց ճակատամարտի բախտը՝ ի օգուտ ֆրանսիական բանակի (Արա-

րայի ճակատամարտը 1918թ.): Առաջին համաշխարհային պատերազմում 

Թուրքիայի պարտությունից հետո (Մուդրոսի պայմանագիր 1918թ.), նո-

յեմբեր-դեկտեմբերին հայկական լեգեոնը (մոտ 6000 զինվոր), ֆրանսիա-

ցիների կողմից ուղարկվեց Կիլիկիա: Ցեղասպանությունից մի կերպ 

փրկված հայերը սկսեցին վերադառնալ իրենց հայրենիքը: Ֆրանսիայի 

գլխավոր հրամանատարության տվյալներով, Կիլիկիայում 1919թ. ապ-

րում էին մոտովորապես 120 հազար հայեր, իսկ 1920թ. ամբողջ Կիլիկի-

այում (ներառյալ Մարաշը) ապրում էին արդեն 160 հազար հայեր: Քանի 

որ հայկական զինված ուժերը չէին բավարարում Կիլիկիայում կարգ ու 

կանոն մտցնելու համար, Ֆրանսիան համաձայնվեց Կիլիկիայում տեղա-

կայել անգլիական զորքեր: Արդեն 1919թ. փետրվարի կեսին Կիլիկիան 

գտնվում էր անգլիական հրամանատարության ենթակայության տակ: 

Նույն թվի նոյեմբերին անգլիական զորքերին փոխարինեցին ֆրանսիա-

կան զորամիավորումները: Բայց ֆրանսիական ադմինիստրացիան ոչինչ 

չձեռնարկեց հայ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու ուղղութ-

յամբ: Տեղ-տեղ մահմեդականները չէին զինաթափվել, և իշխանության մի 

շարք օղակներում դեռ գործում էին թուրք պաշտոնյա-ղեկավարները: 

Օգտվելով ֆրանսիական ռազմական ադմինիստրացիայի անվճռա-

կանությունից՝ քեմալական զորքերը տեղական թուրք ծայրահեղական-

ների հետ միասին, սկսեցին հաշվեհարդար տեսնել հայ խաղաղ բնակ-

չության հետ: 1920թ. հունվարին 20 օր տևած կոտորածին զոհ դարձան 11 

հազար հայեր՝ Մարաշում: Մնացած 8 հազարը տեղափոխվեցին Սիրիա: 

Այնուհետև թուրքերը շրջապատեցին Հաճնը, որտեղ 30-35 հազար հա-

յերից (1914թ.) ողջ էին մնացել 6 հազար հայեր. 7 ամիս տևած հերոսական 

պաշտպանությունից հետո, 1920թ. հոկտեմբերին հայերը հանձնեցին 
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իրենց դիրքերը: Միայն քաղաքի 380 պաշտպանների հաջողվեց ճեղքել 

պաշարման օղակը և փրկվել: (Հաճնի պաշտպանություն 1920թ.): 1920թ. 

սկզբին 6 հազար հայեր Ուրֆայից տեղափոխվեցին Հալեպ: 1920թ. ապրիլի 

1-ին քեմալական զորքերը շրջապատեցին Այնթափը: 15-օրյա հերոսական 

պաշտպանության շնորհիվ 18 հազար Այնթափի հայեր փրկվեցին կոտո-

րածից: Բայց երբ ֆրանսիական զորքերը դուրս եկան Կիլիկիայից, Այն-

թափի հայերը 1921թ. վերջին ստիպված եղան տեղափոխվել Սիրիա: (Այն-

թափի պաշտպանություն 1920-1921թթ.): 1920թ. քեմալականները ոչնչաց-

րին Զեյթունում մնացած հայ բնակչության մնացորդներին: Փաստորեն քե-

մալականները վերջացրին հայ ժողովրդի բնաջնջումը Կիլիկիայում: 

Ֆրանսիական կառավարությունը ոչ միայն չկատարեց իր՝ որպես դաշ-

նակից պետության պարտականությունը, այլև Անկարայի պայմանագրի 

համաձայն՝ 1921թ. հոկտեմբերի 20-ին, Կիլիկիան հանձնեց Թուրքիային 

(թուրք-ֆրանսիական համաձայնագիր 1921թ.):      

Կիլիկիայի հայերի բնաջնջման (1920-1921) ողջ պատասխանատվությունը 

կրում են  Թուրքական իշխանությունները և նրանց ֆրանսիական հովա-

նավորները:   

                                                                                                  Ռ. Սահակյան  

                                                                                                  Կ. Խուդավերդյան 

 Մեսքենե, Մեսքին, քաղաք Սիրիայում, նախկին Օսմանյան կայսրութ-

յան Հալեպի վիլայեթում, Եփրատի ափին: 1915թ. ցեղասպանության ժա-

մանակ եղել է Արևմտ.Հայաստանից տեղահանված հայերի համակենտ-

րոնացման ճամբարներից մեկը: Դեպի Դեր-Զորի անապատը շարժվող 200 

հազար հայերի մի մասը կենտրոնացվեց Մեքսենում, որտեղ հրաշքով 

փրկվեցին միայն 5-6 հազար հայեր:                                                      

                                                                                                  Ս. Պողոսյան 

 Մեսոպատամիա, բնական մարզ Արևմտյան Ասիայում, Տիգրիս և Եփ-

րատ գետերի միջև ընկած տարածաշրջանում: Հանդիսանում է հնագույն 

քաղաքակրթության օջախներից մեկը: Մեսոպատամիայի հյուսիս-արևել-

յան մասը մտնում էր Մեծ Հայքի կազմի մեջ (Հայկական Մեսոպատա-

միա): XVIIդ. մինչև 1918թ. Մեսոպատամիան մտնում էր Օսմանյան 

կայսրության կազմի մեջ, որն իր մեջ ընդգրկում էր Ուրֆայի, Բիրեջիկի, 

Մոսուլի, Սինջարի, Ջեզիրլիի և Մերդինի տարածքները: Այստեղ ապրող 

հայ բնակչությունը վերացվեց 1915-1923թթ. ցեղասպանության ժամանակ: 

Մեսոպատամիայի անապատ քշվեցին Արևմտ. Հայաստանից տեղահան-

ված հայկական քարավանները, որոնք իրենց գերեզմանը գտան այնտեղ: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Մեսոպատամիայի մեծ 

մասը մտավ Իրաքի կազմը, մնացած մասը Թուրքիայի և Սիրիայի: 
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                                                                                                            Ա. Խարաթյան 

 Մկրտիչ I Վանեցի, Խրիմյան Հայրիկ (1820-1907), հայ հասարակական - 

քաղաքական գործիչ, 1893թ-ից ամենայն հայոց կաթողիկոս: Կրթությունը 

ստացել է Լիմայի և Քթուցի (Վասպուրական) հոգևոր դպրոցներում: 

1824թ. հաստատվել է Կոստանդնուպոլսում, դասավանդել է հայկական 

դպրոցներում: 1851թ. եղել է Կիլիկիայում, մանրամասնորեն ծանոթացել է 

հայ բնակչության կենցաղին, օժանդակել է լուսավորության զարգաց-

մանը: 1854թ. ստացել է վարժապետի կոչում: Վարել է ակտիվ հրատա-

րակչական (1855թ. հիմնադրել է «Արծվի Վասպուրական» ամսագիրը) և 

լուսավորչական գործունեություն: 1863-1873թթ. – Կոստանդնուպոլսի հա-

յոց կաթողիկոս: Ակտիվորեն պաշտպանում էր արևմտահայության 

ոտնահարվող իրավունքները՝ արժանանալով ժողովրդի հեղինակութ-

յանը: 1878թ. Մ. I Վ. գլխավորել է Բեռլինի կոնգրես ներկայացած հայկա-

կան պատվիրակությունը: Մինչ կոնգրես մեկնելը Մ. Չերազի հետ միասին 

մեկնել է Իտալիա, Ֆրանսիա, Անգլիա՝ փորձելով ստանալ այդ երկրների 

երաշխավորությունը՝ Բեռլինի կոնգրեսում Հայկական հարցի դրական 

լուծման առթիվ: Հիասթափվելով այդ կոնգրեսի արդյունքից՝ փոխեց իր 

դիրքորոշումը և դարձավ հայ ազգային-ազատագրական շարժման կողմ-

նակից: Նրան են պատկանում Բեռլինի կոնգրեսին ուղղված հանրաճա-

նաչ խոսքերը՝ «Կոնգրեսի դռանը գրված էր՝ իրավունքը ուժեղինն է, քա-

ղաքականությունը չունի որևէ նշանակություն, այլ իրավունք ունի 

գտնվելու սուր թրի ծայրին: Հայեր սիրեք երկաթը, ձեր փրկությունը հնա-

րավոր է միայն երկաթի միջոցով»:  

Որպեսզի տարածվի ազատագրական գաղափարը արևմտահայ բնակ-

չության մեջ, Մ. 1. Վ. 1879թ. մեկնեց Վան, այստեղ ընտրվեց որպես հայերի 

հոգևոր առաջնորդ, և օժանդակեց հայ գաղտնի ազգային-ազատագրական 

կազմակերպություններին, «Սև խաչ» (ՎԱՆ), «Պաշտպան Հայրենյաց» 

(Կարին): 

Արևմտ. Հայաստանում Մ. I Վ. ակտիվ գործունեությունը դժգոհություն 

առաջացրեց թուրքական կառավարող շրջանակներում, որոնք 1884թ. 

նրան հետ կանչեցին Կոստանդնուպոլիս և նրա վրա կարգեցին խիստ 

հսկողություն: Նա շարունակեց պահանջ ներկայացնել թուրքական կա-

ռավարությանը՝ բարելավելու արևմտահայերի դրությունը: 1895թ. Մ. I Վ. 

մեկնեց Պետերբուրգ, հանդիպում ունեցավ ռուսական կայսր Նիկոլայ II-ի 

հետ, դիմեց նրան՝ Արևմտ.Հայաստանում խոստացած ռեֆորմ մտցնելու 

իրականացման խնդրանքով: Հայկական կոտորածների ժամանակ 1894-

96թթ. Մ. I Վ. հոգատարություն էր ցուցաբերում հայ փախստականների 

նկատմամբ՝ օգնելով նրանց վերադառնալու հայրենիք: Մ. I Վ. կտրուկ 
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կերպով հանդես եկավ ցարական կառավարության դեմ, որը հրաման էր 

արձակել՝ բռնագրավել հայ եկեղեցու գույքը (1903թ.), նա արգելեց հայ-

կական թեմերին ենթարկվել ցարական իշխանություններին այդ հարցում:  

Մ.1Վ. մի շարք աշխատությունների հեղինակ է: Իր աշխատություններում 

ներկայացված են հայ ժողովրդի ծանր պայմանները, նրա ուսերին իջած 

փորձությունները, պայքարի անկոտրում կամքը, հավատը պայծառ ապա-

գայի հանդեպ: 

                                                                                                Է. Կոստանդյան 

 Ազգային կուլտուրական ցեղասպանություն,  որևէ ժողովրդի հանդեպ 

կատարվող գործողություն՝ ուղղված նրա ազգային կուլտուրայի դեմ: 

Ցեղասպանությունը ոչ միայն էթնիկական խմբերի ֆիզիկական ոչնչացում 

է, այլև՝  նրանց ազգային, հոգևոր կուլտուրայի:    

Արևմտ. Հայաստանում գտնվող եկեղեցիների և մենաստանների թիվը 

կազմում էր 2200, որոնցից 2150-ը ավերվել է ցեղասպանության ժամա-

նակ: Մի քանի տասնյակ եկեղեցիներից այսօր մնացել են միայն ավերակ-

ների մնացորդները:  

Ոչնչացվել են տասնյակ հազարավոր ձեռքի աշխատանքներ, որոնք կապ-

ված էին պատմության և հայ արվեստի հետ: Թուրքական իշխանութ-

յուններն  արեցին ամեն ինչ, որպեսզի վերացվեն բոլոր այն փաստերը, 

որոնք կապված էին այդ տարածքում դարեր շարունակ այդտեղ  բնակվող 

հայ ժողովրդի հետ:                                                             

 

                                                                                                        Ս. Կրկյաշարյան 

 Պողոս Նուբար, Պողոս փաշա Նուբարյան (1851-1930), հայ հասարա-

կական-քաղաքական գործիչ (Եգիպտոս): Նուբար փաշայի որդին: 

Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Շվեյցարիայում, բարձրագույնը՝ Փա-

րիզում՝ ստանալով ինժեների մասնագիտություն: 1870թ. վերջին զբաղեց-

նում էր բարձր պաշտոններ Եգիպտոսի տրանսպորտի վարչությունում: 

Երկար տարիներ Կահիրեի և Ալեքսանդրիայի հայկական գաղութներում 

տանում էր կազմակերպչական աշխատանքներ: 1906թ. Պ. Ն. ջանքերով 

հիմնադրվեց «Հայկական բարեգործական ընկերությունը»: 1912-13թթ. 

Բալկանյան պատերազմի ժամանակ կաթողիկոս Գարեգին 5-ը Պողոս 

Նուբարին նշանակեց հայկական ազգային պատվիրակության ղեկավար, 

որին հանձնարարվեց եվրոպական երկրների առջև կրկին բարձրացնել 

Հայկական հարցը՝ կապված Արևմտահայաստանում չիրագործվող հայ-

կական ռեֆորմի իրականացման հետ: Առաջին համաշխարհային պատե-

րազմից հետո, Պ. Ն. կողմից ղեկավարվող ազգային պատվիրակությունը 

շարունակեց իր գործունեությունը՝ մասնակցելով Փարիզի խորհրդաժո-
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ղովին 1919-1920թթ՝. փորձելով Անտանտի դաշնակից պետությունների 

միջոցով վերականգնել հայոց անկախ պետությունը: Գլխավորելով «Հայ-

կական համընդհանուր բարեգործական ֆոնդ»-ի ընկերությունը, Պ. Ն. 

ակտիվ գործունեություն ծավալեց հիվանդանոցների, դպրոցների, հրա-

տարակչությունների և տպարանների ստեղծման գործում, մի շարք հայ-

կական գաղութներում: Դրանց մի մասը իրականացնում էր իր սեփական 

ֆինանսական միջոցներով: Պ. Ն. օժանդակելով հայերի վերադարձը հայ-

րենիք, ֆինանսավորեց Երևանի մոտ գտնվող Նուբարաշեն ավանի  շինա-

րարությունը՝ հայրենիք վերադարձող հայերի համար:                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                      Ն. Հովհաննեսյան 

 Բաքու (Բակուրակերտ) հիմնադրվել է Մ.Թ.Ա. հայոց Բակուր իշխանի 

կողմից: Մ.Թ.Ա. 321թ. Արևելյան Հայաստանի Գանձակ, Վարարատ, Փա-

տիջագար, Մատյան, Գայլաման, Փարս-Արմենիա նահանգները (իշխան 

Ատրպատի իշխանության ներքո, որի անունից էլ Արևելյան Հայաստանի 

այդ տարածքը   կոչվում էր Ատրպատական), մտնում էր Մեծ Հայքի կազմի 

մեջ: Մինչև XVIդ. Արևելյան Հայաստանը  գտնվում էր օտար նվաճողների 

ենթակայության տակ (պարսիկներ, արաբներ, թուրք-սելջուկներ, թա-

թար-մոնղոլներ և այլն): Թուրք-սելջուկների որոշ ցեղեր (օղուզներ, թուրք-

գարափափախներ և այլն) հիմնավորվում են Ատրպատականում: XVIդ. 

Հայաստանը բաժանվում է Թուրքիայի և Պարսկաստանի միջև: Արևել. 

Հայաստանը մինչև Արարատ սարը հայտնվում է Պարսկաստանի գերիշ-

խանության տակ: XIXդ. սկզբին Արևելյան Հայաստանը մտավ Ռուսաս-

տանի կազմը, բայց հարավային Ատրպատականը (Ադրբեջանը) մնաց 

Պարսկաստանին: Ահա ամբողջ պատմությունը: Մարդկության պատ-

մության մեջ ոչ մի անգամ «Ադրբեջան»՝ որպես պետություն, կամ «ադրբե-

ջանցիներ»՝ որպես ազգություն գոյություն չի ունեցել: Հարավային Ատըր-

պատականից դեպի Կուր գետի հովիտները տարածվող թուրքական այդ 

կիսաքոչվոր ցեղերին, հայերը, նամանավանդ Ղարաբաղի իշխանները 

նրանց հատկացրին հողեր Քարվաճառում (Քելբաջար), որտեղ նրանք 

տանում էին խաշնարածի դեր: Այնուհետև այդ ցեղերը տարածվում են դե-

պի արևելք՝ հիմնավորվելով Արևել. Հայաստանի կենտրոն Բակուրակեր-

տում: 

Դեպի հայկական այդ քաղաքն էին ձգվում դաղստանցիները, թալիշները, 

քրդերը, և թուրք-գարափափախները (Կովկասի թաթարները), որոնց 

հիմնավորվելը Բակուրակերտում խախտեց հայերի ազգային միատար-

րությունը, որը XIXդ. վերջին կազմում էր ողջ բնակչության կեսից ավելին: 

1918թ. երիտթուրքական բանակը գրավեց Բակուրակերտը, սրի քաշեց 

քաղաքի 30 հազար հայ ազգաբնակչության, լրիվությամբ տիրեց հայ-
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կական նավթին, և ստեղծեց թուրքա-մուսավաթական ադմինիստրատիվ 

միավորում: Մուսավաթական այդ վարչությունը  հիմնավորվեց նախկին 

հայկական Փայտակարան նահանգի կենտրոն Բակուրակերտում՝ ծավալ-

վելով  դեպի Աղվանք, Ուտիք, մասնավորապես Արցախ և Սյունիք: Այդ 

«նոր ադմինիստրատիվ միավորում»-ը (1918) գլխավորում էին թուրք-

«գարափափախները», որոնց 1913թ. Ռուսաստանում տարվող  մարդա-

համարի հաշվարկի  ժամանակ անվանել էին «Կովկասի-թաթարներ»: Այդ 

գարափափախները պետականություն կազմավորելու գաղափարի ներքո 

այդ տարածքը կոչեցին Ադրբեջան, 1936թ. ԽՍՀՄ նոր սահմանադրութ-

յամբ իրենց ինքնակոչելով «ադրբեջանցիներ»: Բակուրակերտը արժա-

նացավ Կոստանդնուպոլսի ճակատագրին: Բակուրակերտը որպես եր-

կար անուն, անգրագետ այդ ցեղերի արտասանությանը ոչ հարմար, 

միևնույն ժամանակ ծածկելու համար նրա հայկական ծագումը, այն 

կրճատվեց և վերածվեց Բակու-ի, (Բաքի, Բաքու):  

Եվ այսպես.                                                                   

Ներկայիս Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն XIXդ. վերջին և XXդ. սկզբին 

համարվում էր Անդրկովկասի արդյունաբերական կենտրոն՝ ի շնորհիվ 

հայ արդյունաբերողներ Ավա-Յուզբաշևի, Տեր-Ղուկասովի, Լիանոզովի, 

Մանթաշևի, Պիտոևի, Արամյանցի, Թաթևոսյանի, Մայիլովի, Մելիք-Աղա-

միրովի, Միրզոյանցի, Չիկնավերովի, Վարդապետովի, Կրասիլնիկովի, 

Հունանյանի, Ծատուրյանի, Միրզոևի, Մխիթարյանցի, Սարուխանովի, 

Ավետիսյան և Բասեցով եղբայրների, Ավագովի, Ադամովի: Բաքու քա-

ղաքի մեծ մասը կառուցվել է Մանթաշևի կողմից: Հայերը տիրապետում 

էին համարյա բոլոր նավթահանքերին և գործարաններին: Ոչ միայն 

նավթային ձեռնարկությունները, այլև մի շարք արդյունաբերական հզոր 

օբյեկտներ համարվում էին հայերի սեփականությունը: Ինչպես օրինակ 

մեխանիկական գործարանների տերեր էին համարվում Սարգիսովը, 

Ավանեսյանցը, Ամիրջանովը, Աթաբեկովը, Կևորկովը, Միրզայանցը, Հով-

հաննիսյան և Ծատուրյան եղբայրները, չուգունի գործարանի՝-Պողոս-

բեկովը, Հակոբովը, Առաքելովը, քիմիական՝ Նալբանդյանը, Սաֆարյանց 

եղբայրները, մեքենաշինական գործարանի՝ Խատիսովը, Բելուբեկովը, 

կաշվե գործարանի՝ Քալանթարյանը, օճառի գործարանի՝ Մելիք Բաղդա-

սարյանցը, աղյուսի՝ Հայրիյանցը, ալկահոլային խմիչքների գործարան-

ների՝ Սոսիև եղբայրները, ծխախոտի ֆաբրիկայի՝ Տեր Գրիգորևը, Մեժլու-

մովը և Միրզաբեկյանց եղբայրները, հրուշակեղենի՝   Ֆիլիպոսյանց եղ-

բայրները, ապակե՝ Սարաջևը, ձկնարդյունաբերական արտադրության՝ 

Արզանովը և այլն: 

Ատրպատականի երկրորդ արդյունաբերական և առևտրական կենտրոն 

էր համարվում Ելիզավետպոլը (Գանձակ, Գյանջա) և նրա նահանգը, որի 

մեջ էին մտնում Շուշիի, Նուխիի, Զաքաթալայի և Ջեբրաիլի մարզերը: 
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Նշված տարածքներում հայերը եղել են մետաքսագործական ֆաբրիկայի, 

պղնձարդյունաբերական գործարանների սեփականատերեր: 

Այդ ֆաբրիկաները, գործարանները պատկանում էին Շ.Դ.Արունյանցին, 

Ա.Գ.Արունյանցին, Մ.Գրիգորյանցին, Ա.Իսախանյանին, Ա.Կրիկորովին, 

Տեր-Կրիկորով եղբայրներին, Դ. Ներսեսյանին, Հ. Տեր-Պողոսյանին, Տեր-

Կևորկով եղբայրներին, Միրզոևին, Մկրտչյաններին, Ա. Ա. Մելիք-Ազար-

յանցին, Մ.Մելիք-Փարսադանովին, Կունդուրովին և այլն:  

Բաքվում գործում էր հայկական թատրոնը, Մայիլյան եղբայրների թատ-

րոնը, հայկական մշակութային կենտրոնը, գործում էին հայկական դըպ-

րոցներ և այլն: Բաքվի յուրահատուկ գեղեցկությունը կապված է հայ 

քանդակագործներ՝ Գ. Տեր-Մելիքյանի, Վ. Սարգսյանի և Բաևի գործունե-

ության հետ: Այդ մարդկանց շնորհիվ քաղաքը զարգացել է հրաշալի 

այնպիսի կառույցներով, ինչպիսիք են ֆիլհարմոնիայի շենքը, օպերային 

թատրոնի շենքը, կոմպոզիտորների տունը, երկաթուղային կայարանը, 

պետբանկը, ֆիզիոթերապևտիկական ինստիտուտը, բազում բնակելի 

շենքեր՝ քաղաքի կենտրոնում, պիոներների հանրապետական դահլիճը, 

երաժշտական դպրոցը և մի շարք դպրոցներ: Այդ դպրոցները հիմնակա-

նում կառուցվում էին Ռ. Բոյաջյանի կողմից: Կառուցվեցին Ադրբեջանի 

պետական համալսարանը (Ա. Հայրապետյան), կանաչ կինոթատրոնի 

շենքը, ծովային կայարանը, «Բաքվի 26 կոմիսարների անվան» մետրոյի 

ընդհատակյա կառույցը (Մ. Թովմասյան), ռուսական թատրոնի շենքը (Ի. 

Սարգսյան), դերասանական տունը (Կ. Աղաբեկյան) և այլն:  

Ամբողջ Ափշերոնի թերակղզու նավթահանքերը գտնվում էին հայերի ձեռ-

քին: Հայ նավթարդյունաբերողների  շնորհիվ, որոնք հայտնի էին դարձել 

աշխարհին, շարք մտան Բալախանի, Բիբի-Էյբաթիի, Ջաբրայիլի, Ռոմա-

նիի և Սաբունչիի նավթահորերը: Հայ մեծահարուստների կողմից ծավալ-

վող նավթարդյունաբերությունը, որի մի մասը ֆինանսավորվում էր Ռոտ-

շիլդի կողմից, ձեռնտու էր Մեծ Բրիտանիային, որը նավթ արտահանող 

Բակուրակերտը թողնելով Ռուսաստանին, թույլ չէր տալիս նրան  տի-

րելու Պարսկական ծոցին: Աշխարհի վերաբաժանման հարցում, մի շարք 

կայսրությունների միջև առկա սրվածության պայմաններում, Ռուսաս-

տանին այդպես էլ չհաջողվեց հարավային ուղղությամբ դուրս գալ 

Միջերկրական ծով, կամ Պարսից ծոց, էլ ավելի ծավալելու իր ազդեցութ-

յան ոլորտը: Չհաջողվեց, որովհետև դրան դեմ էր Մեծ Բրիտանիան: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթանակած Մեծ Բրիտա-

նիան, որը ստիպեց Թուրքիային զորքերը հանել գրաված տարածքներից, 

ինչպես նաև Բաքվից, ուներ բոլոր հնարավորությունները իր ձեռքին 

պահելու Բաքուն: Բայց գաղութատիրական այդ հզոր տերությունը Բա-

քուն զոհաբերեց Ռուսաստանին: Բավարարելով Ռուսաստանի վառելի-

քային պահանջը, նա ամուր փակեց ճանապարհը դեպի Պարսկաստան, 



 297 

մյուս կողմից զոհաբերելով Հայաստանը՝ էլ ավելի հեռացրեց Բոսֆոր 

Դարդանելին ձգտող ռուսական վտանգը՝ Թուրքիային զերծ պահելով  

Ռուսաստանից, մինչ կպարզաջրվի բոլշևիկների վերադաս մարմնի 

կազմը, նրա  վերջնական դիրքորոշումը և նպատակը: Անգլիացիների 

կողմից Բաքուն  Ռուսաստանին հանձնելուց հետո, լենինյան՝ ազգերի մի-

ջև համերաշխության և բարեկամության քողի տակ, Բաքուն դարձավ բո-

լոր ազգերի պրոլետարների ինտերնացիոնալ քաղաք: Բոլշևիկյան այդ 

քաղաքականությունը ձեռնտու էր Կովկասի թաթարներին (ադր.), հաշվի 

առնելով նրանց մեջ տիրող մասսայական անգրագիտությունը, ի հա-

մեմատ արդյունաբերական կենտրոնի, որը պահանջում էր վարչություն: 

Այսպես կոչված «ադրբեջանցիներին» ժամանակ էր պետք՝ իրենց խաշ-

նարածների մակարդակը բարձրացնելու, մասնագետներ պատրաստելու, 

նավթարդյունաբերությանը ծանոթանալու, իր սեփականը ունենալու հա-

մար ուրիշինը յուրացնելու: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 

հետո ադրբեջանցիները համոզված էին հայերի, ինչպես նաև մի շարք 

ազգերի ավելորդության մեջ: Սակայն խորհրդային կարգերը թույլ չէին 

տալիս կատարելու նոր ցեղասպանություն: Հակահայկական օր օրի 

ընդարձակվող մթնոլորտը ձգվեց մինչև հարմար պահը: Իսկ այդ պահը  

1988թ. փետրվար ամիսն  էր: Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ 

500 հազար Բաքվի հայեր Սումգայիթյան ցեղասպանությունից, և Բաք-

վում սկսվող մի շարք վայրագություններից հետո, ստիպված եղան թողնե-

լու իրենց հայրենի քաղաքը, իրենց տուն ու տեղը և ցրվել ողջ երկրագնդով 

մեկ:   

 Լենին (Վլադիմիր Իլյիչ Ուլյանով) ծնվել է 1870թ. ապրիլի 10 (22)-ին, 

Սիմբիրսկ (Ուլյանովսկ) քաղաքում: 1887թ. ընդունվեց Կազանի համալ-

սարանի իրավաբանական ֆակուլտետը: Հեռացվեց համալսարանից 

ուսանողների կողմից բարձրացված խռովությանը մասնակցելու համար: 

Աքսորվեց Կազանի նահանգի Կուկուշկինո գյուղը: Նա այնտեղ ծանո-

թացավ Չերնիշևսկու աշխատությունների հետ, որն էլ դարձավ նրա 

ուսուցիչը: Ուսումնասիրում էր նաև Մարքսին, Էնգելսին, Պլեխանովին: 

1891թ. Լենինը ընդունվեց Պետերբուրգի Կայսերական համալսարանի 

իրավաբանական ֆակուլտետը: 

1892թ. աշխատել է Սամարայի շրջանի դատարանում: Նրա գրչին է պատ-

կանում «Ինչ անել» աշխատությունը: Դրանից բացի Լենինը մի շարք աշ-

խատությունների հեղինակ է: 

1895 թ. մեկնեց արտասահման: Այնտեղ նա ծանոթացավ Պլեխանովի հետ: 

Վերադարձավ Պետերբուրգ, ձերբակալվեց և աքսորվեց Արևմտյան Սի-

բիր՝ Մինուսինսկ՝ հինգ տարի ազատազրկմամբ, իր ընկերների հետ միա-
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սին, որոնք կոչվեցին «դեկաբրիստներ»: Այստեղ նա ծանոթացավ 

Ն.Կրուպսկայայի հետ: 

1897թ.  ուղարկվեց Շուշինսկոյե գյուղը: Ամուսնացավ Ն. Կրուպսկայայի 

հետ: 

Ազատվելուց հետո ուղևորվեց Պետերբուրգ, կրկին ձերբակալվեց և 

ուղարկվեց Պոդոլսկ: Ազատվելուց հետո մեկնեց արտասահան: 1900-

1917թթ. ապրում և գործում էր արտասահմանում: 

1902թ. Լոնդոնում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական 

կուսակցության համագումարը, որտեղ կուսակցությունը բաժանվեց եր-

կու մասի՝ բոլշևիկների և մենշևիկների: Լենինը դարձավ բոլշևիկյան 

ֆրակցիայի առաջնորդ: 

Լենինն ապրում էր Ավստրիայում, երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային 

պատերազմը: Նա ձերբակալվեց ավստրիական հատուկ ծառայություն-

ների կողմից և ազատ արձակվեց՝ որպես գերմանական և ավստրոհուն-

գարական գործակալ՝ № 3183/14 համարի տակ: Լենինին ավստրիական 

իշխանությունները տվեցին «ռուսական փոխհյուպատոսի» կոչում և ներ-

քին կարգով տրվեց հրաման՝ արգելք չհանդիսանալ Ռուսաստանից Լե-

նինի մոտ եկող բոլշևիկների մուտքին: Լենինը լրիվությամբ գտնվում էր 

ավստրիական գլխավոր շտաբի հսկողության տակ, որը գերմանացիների 

հետ միասին պատրաստում էր Ռուսաստանը պատերազմի թատերաբե-

մից դուրս բերելու ծրագիր: Լենինը եղավ եվրոպական մի շարք երկրնե-

րում (Շվեյցարիա, Ավստրիա, Գերմանիա, Ֆինլանդիա և այլն) և Պար-

վուսի (Ալեքսանդր Գելֆանդ), Գոնեցկիի, ինչպես նաև մի շարք պրոֆե-

սիոնալ հեղափոխական-բոլշևիկների միջոցով կազմակերպեց  Ռուսաս-

տանում հեղափոխություն: Նա վերադարձավ՝ որպես հեղափոխության 

առաջնորդ, և հեղափոխությունը հաղթանակեց Ռուսաստանում:  

Մայրաքաղաքը Պետերբուրգից Մոսկվա տեղափոխվելուց հետո՝ 1918թ. 

օգոստոսի 30-ին, Միխելսոնի գործարանում կայացած ժողովում ելույթ 

ունենալու պահին Լենինի վրա կատարվեց մահափորձ: Որոշ ժամանա-

կից հետո նա կազդուրվեց և լծվեց աշխատանքի: Ուժերը վերականգնելու 

համար նա տեղավորվեց Մոսկվայի տեղակայքում գտնվող Գորկայում: 

Սակայն նա հայտնվեց Ստալինի կողմից արհեստականորեն խիստ 

սահմանափակված ռեժիմի մեջ, և այլևս չկարողացավ դուրս պրծնել այդ 

վիճակից:  Լենինը մահացել է 1924թ. հունվարի 21-ին: Ըստ Տրոցկիստնե-

րի, Լենինին թունավորել է Ստալինը: Ըստ Ստալինի կողմնակիցների՝ Լե-

նինի վրա կատարված մահափորձը, այնուհետև թունավորումը տրոց-

կիստների ձեռքի գործն է, որոնց հիմնական նպատակն էր անցնել Ռու-

սաստանում իշխանության գլուխ՝ իրագործելու համար Արևմուտքի՝ հե-

ռուն հետապնդող նպատակները: Նպատակ, որին «ծպտյալ» դեմ էին 

Լենինը և Ստալինը: 
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Լենինի դիակը տեղադրվեց Կարմիր հրապարակում կանգնեցված 

դամբարանում: 

Ստալին - Իոսիֆ Վիսարիոնի Ջուղաշվիլի ծնվել է 1878 թ. Վրաստանի 

Գորի քաղաքատիպ ավանում:   
Տասնհինգ տարեկան հասակում մտնում է հեղափոխական շարժման մեջ՝ 

Կոբա մականունով: 
Եկեղեցին լքած Սոսոն թեքվում է դեպի Մակիավելին:  

Նա  1911 թ. Բաքվում հանդիպում է Կովկասի բոլշևիկների հետ, և մըտ-

նում հեղափոխական շարժման մեջ: Շուտով նրա քայլերը կասկած են 

առաջացնում Կովկասի բոլշևիկների մեջ, որը վերջանում է նրանով, որ 

1912թ. ձերբակալվում են Անդրկովկասի մի շարք բոլշևիկներ:   

Այդ հեղափոխականները բոլորն էլ համոզված էին, որ այդ ձերբակալութ-

յունը կատարվել է Կոբայի «լրատվությամբ», որին մինչ այդ կասկածում 

էին՝ որպես ցարական գաղտնի գործակալ: Կոբան Թիֆլիսում բոլշևիկ-

ների կողմից ստանում է իր բաժին ծեծը, բայց մնում է անկոտրում: Կով-

կասի բոլշևիկների կողմից լքված Կոբան 1917թ. իր ծրագրով ներկայա-

նում է ցարական հակահեղափոխական հատուկ ծառայության մարմին և 

նրա օգնությամբ գործուղվում է Շվեյցարիա՝  Լենինի հետ հանդիպելու: 

Կոբան ներկայանում է Լենինին և հայտնում նրան, որ իբր փախել է Վո-

լոգդայի աքսորավայրից՝ նրան ներկայացնելով ցարական մարմինների 

կողմից նախօրոք պատրաստած փաստաթղթերը: Լենինը ողջունում է 

նրա արարքը և Կոբային անդամագրում Ռ(Բ)ԿԿ ԿԿ-ին՝ ցույց տալով նը-

րան «Պրավդա» թերթի խմբագրության «դուռը»: 

Ըստ ցարական ոմն գնդապետի կողմից Փարիզ հասցրած փաստաթղթե-

րի, Կոբան մի քանի ցանկերում ներկայացված է N60 համարի տակ՝ որ-

պես ցարական գաղտնի գործակալ՝ «Չոպուր» ծածկանունով:  

Նա ձգտում էր՝ 

1. Ռուսաստանում հեղափոխության պարտության դեպքում հաստատվել 

ցարական հատուկ ծառայություններում. 

2. հեղափոխության հաղթության դեպքում՝ հայտնվել բոլշևիկների  վերա-

դաս մարմնում: 

 

 1919թ. մարտի 25-ին Լենինը ընտրեց Քաղբյուրո, և նրա մեջ անդամա-

գրեց Կոբային: Հեղինակություն ձեռք բերելու, ինչպես նաև Լենինին նման-

վելու նպատակով, նա իրեն վերագրեց Ստալին մականունը: 

Բոլոր նրանք, ովքեր քաջատեղյակ էին Ստալինի անցյալին, անխտիր 
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գնդակահարվեցին, նամանավանդ Վրաստանում (1921-37), որպեսզի 

կերտվեին նոր արկածներ՝ նվիրված պողպատյա առաջնորդին: Բոլոր 

նրանք, ովքեր 1917թ. եղել են Վոլոգդայի աքսորավայրում և վկայում էին, 

որ այնտեղ չեն հանդիպել Կոբային, ևս տարբեր պատճառներով գնդակա-

հարվեցին:  

1924թ. հունվարի 21-ին՝ Լենինի մահից հետո, սկսվեց Ստալին-Տրոցկի 

հակամարտությունը, որը վերջացավ պատմության մեջ նմանը չունեցող 

ռեպրեսիաներով: Տրոցկին մեկնեց արտասահման (Մեքսիկա): Հետագա-

յում սպանվեց Ստալինի գործակալների կողմից: 

Ստալինը վերացրեց լենինյան հին գվարդիան: 

Հետագա տարիներին ստալինյան ռեպրեսիային զոհ դարձան միլիոնա-

վոր խորհրդային քաղաքացիներ: 

Մահացել է 1953թ. մարտի 3-ին: 

Ըստ հրապարակախոս Նիկոլայ Դերբյուխայի, Կրեմլի նախկին արխի-

վում հայտնաբերված թղթերի համաձայն՝ Ստալինին թունավորել է Բե-

րիան: 

 

 Հիտլեր (Ադոլֆ Հիտլեր-Շիկլգրուբեր) ծնվել է 1889թ. ապրիլի 20-ին Ավս-

տրիան Գերմանիայից բաժանող Բրաունաու քաղաքում: 

Որոշ ժամանակ հետո տեղափոխվեց Լեոնդինգ քաղաքը, իսկ 1905թ.՝ 

Լինց: 

1906թ. Հիտլերը մեկնեց  Վիեննա՝ ընդունվելու գեղարվեստական ակադե-

միան, սակայն քննությունները անցան անհաջող: Մինչև 1913թ. նա ապ-

րում էր աղքատների համար հատկացված տանը: Նա իր գոյությունը 

քարշ էր տալիս ձյուն մաքրելով, գորգերին ճիպոտով հարվածելով, երկա-

թուղային կայարանում բեռներ քարշ տալով: 

Միևնույն ժամանակ, նա նկարում էր և վաճառում  նկարներ: Այդ օրերին, 

պատանի Հիտլերին պատրաստվում էր  իր թևի տակն  առնել սոցիալ-դե-

մոկրատիան, որը հասարակության ցածր խավի ներկայացուցիչներից 

պատրաստում էր հեղեփոխականներ: 

Սակայն նա կանգ առավ մի ամսագրի վրա, որտեղ Գևորգ Լանցը կոչ էր 

անում ռասիզմ: Լանցը Հիտլերին տվեց գաղափար և բավարարեց նրա 

հոգեկան պահանջները: 

1914-1918թթ. Հիտլերը մասնակցում է Առաջին համաշխարհային պատե-

րազմին: 

Բեռլինում և Մյունխենում խորհրդային կարգերի տապալումից հետո ջրի 

մակերես դուրս եկավ ազգայնամոլ Հիտլերը: 

Գերմանական ռեակցիոներները Հիտլերից պատրաստեցին քաղաքական 

գործակալ և տեղավորեցին բանվորական կուսակցության շարքերում: 
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Որոշ ժամանակ անց մեկը մյուսի ետևից ահաբեկչության ենթարկվեցին և 

սպանվեցին կուսակցության ղեկավարները՝ Հարերը, Դրեկսլերը, Ֆեդերը: 

Հիտլերը, ազատվելով իր մրցակիցներից, դարձավ կուսակցության լիդեր: 

Շուտով Մյունխենի միլիոնատերերն սկսեցին շռայլ ֆինանսավորել ֆա-

շիստական շարժումը և նրա ֆյուրերին: 

1924թ. փետր. 26-ին Մյունխենում հեղաշրջման ճանապարհով՝ իշխա-

նության գլուխը անցնելու անհաջող փորձից հետո, Հիտլերը հինգ տարով 

դատապարտվեց ազատազրկման, սակայն քիչ անց ենթարկվեց համա-

ներման: 

Բանտում նա գրեց «Մայն կամպֆ» գիրքը: Հիտլերի գաղափարները հիմ-

նականում հենված էին Նիցշեի փիլիսոփայական ուսմունքի վրա: 1924թ. 

դեկտեմբերի 20-ին Հիտլերը ազատ արձակվեց: 

1933թ. հզոր արդյունաբերողների աջակցությամբ նացիոնալ-սոցիալիստ-

ները՝ Հիտլերի գլխավորությամբ, Գերմանիայում իշխանությունը վերցրին 

իրենց ձեռքը: 

Հիտլերը դարձավ կանցլեր: 

1934թ. մահացավ պրեզիդենտ Գինդենբուրգը: Հիտլերը պրեզիդենտի և 

կանցլերի պաշտոնները միացրեց իրար և գլխավոր հրամանատարի դերը 

վերցրեց իր վրա: Նա ստեղծեց գաղտնի պատժիչ ջոկատներ և ազատվեց 

իր հակառակորդներից: Նա ազատվեց նաև մի շարք կուսակցական հին 

ընկերներից: Նա կուսակցության  մեջ մտցրեց երկաթյա ռեժիմ: 

1936 թ. Հիտլերն իր զորքերը մտցրեց Հռենոսյան գոտի: 

1936թ. Գերմանիան և Իտալիան իրականացրին իրենց ինտերվենցիան 

Իսպանիայի դեմ՝ զինելով Ֆրանկոյի բանակը: 

1938թ. մարտի 12-ին գերմանական զորքերը գրավեցին Ավստրիան: 

1939թ. Գերմանիայի և ԽՍՀՄ-ի միջև կնքվեց իրար վրա չհարձակվելու 

պայմանագիր: 

1939թ. գերմանական զորքերը մտան Լեհաստան: 

1941թ. հունիսի 22-ին Գերմանիան հարձակվեց Խոր. Միության վրա: 

Պատերազմում պարտված Հիտլերը 1945 թ. մայիսի 1-ին ինքնասպանութ-

յուն գործեց ստորգետնյա բունկերում: 

Մի շարք լրատվական տեղեկատվության աղբյուրների համաձայն, Հիտ-

լերը, Բորմանի և Հիմլերի հետ միասին, Իսպանիայից սուզանավով տեղա-

փոխվել է Լատինական Ամերիկա, և իր կյանքի վերջին տարիներն անց-

կացրել է  Արգենտինայում: 
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-Պարոն Օհանյան, Օլեգ Պլատոնովը իր «Заговор против 

России» գրքում բացում է հրեաների իսկական դեմքը, 

նրանց ռասիստական հայացքը աշխարհի ժողովուրդների 

հանդեպ, և գտնում է, որ երկրագնդի վրա տեղի ունեցող 

բոլոր չարագործությունների, պատերազմական գործո-

ղությունների թիկունքին կանգնած են հրեաները, որոնք 

ձգտում են համաշխարհային տիրապետության: 

Դուք ծանո՞թ եք արդյոք Պլատոնովի աշխատությանը: 

 

-Նախ և առաջ նշեմ, որ հակասեմիտիզմը հոգևոր տկար- 

ների և թույլերի զբաղմունք է, որոնք,  խաղաղ գոյակցութ- 

յան պայմաններում ի վիճակի չլինելով մրցակցել հրեա 

տաղանդավոր ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ, ստիպ- 

ված են լինում չթաքցնել իրենց ատելությունը   նրանց հան- 

դեպ: 
Դուք ուզում եք ասել, որ աշխարհում կատարվող բոլոր 

վայրագությունները գալիս են Էյնշտեյնի՞ց, Գյոթեի՞ց, Է՞դի-

սոնից, Սա՞խարովից, Ստրավի՞նսկուց և նման միլիոնա-

վոր հրեաների՞ց: 

-Ըստ Օ. Պլատոնովի, աշխարհը տառապում է հրեաներից, 

որոնք չեն թաքցնում իրենց ատելությունը աշխարհի 

մնացած  ժողովուրդների հանդեպ:   

-Իմ ընկեր Ալեքսանդրը, ով ազգությամբ հրեա է, ով հա-

մարվում է իմ երկար տարիների ընկերը, համոզված եմ, 

չունի որևէ  կապ աշխարհում տեղի ունեցող կոնֆլիկտնե-

րի, պատերազմական գործողությունների հետ: 
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-Ահա՝ գրավոր ձևով  Ձեզ եմ ներկայացնում  Օ. Պլատո-

նովի  «Заговор против России» գրքից արված մեջբերում-

ներ, մասնավորապես՝ սիոնիզմի  վերաբերյալ, իմ կողմից 

կատարված վերլուծական համալրումով,  հույս ունենա-

լով, որ Դուք մեկնաբանության առարկա կդարձնեք աշ-

խարհի հզորների դերը Հայկական հարցում: 

                                           

                                         Սիոնիզմ 

 
Սիոնիզմը հիմնադրվել է XIXդ. սկզբին: Նրա հիմնական նպատակն էր 

Պաղեստինում ստեղծել հրեական պետություն: Այդ նպատակով 

հրեաները որոշեցին գրավել աշխարհում ազդեցիկ, կենտրոնաձիգ դիրք, 

այսինքն՝ իրենց ձեռքը վերցնել աշխարհում գործող տնտեսական բոլոր 

կարևոր լծակները: Արդեն 1807թ. Բեռլինում բանկերը հիմնականում 

գտնվում էին հրեաների ձեռքին: XIXդ. առաջին տասնամյակում Բավա-

րիայում գործող բանկերի 80%-ը պատկանում էր  հրեաներին: Բանկերից 

բացի հրեաները սկսեցին տիրել լրատվական աղբյուրներին՝ ստեղծելով 

հասարակական կարծիք: Այդ մեծահարուստ հրեաների կողմից ստեղծ-

ված կազմակերպությունը շուտով վերածվեց քաղաքական շարժման 

(Սիոնիզմ), որն իրեն լրիվությամբ կայացած համարեց XIXդ. վերջին:  

XXդ. սկզբին Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ, մեծահա-

րուստ հրեաները կազմակերպեցին և Ռուսաստանից, Ավստրո-Հունգա-

րիայից, Ռումինիայից և այլն երկրներից Պաղեստին ուղարկեցին 2,5 

միլիոն հրեաների՝ ապահովելով նրանց ֆինանսական պահանջները: 

Սակայն այդ հայրենադարձները շուտով հայտնվեցին աշխարհի տարբեր 

ծայրամասերում: Պաղեստինում հիմնավորվեցին միայն 85 հազար հրեա-

ներ: Դրանցից միայն 1200 հրեաներ լծվեցին գյուղատնտեսական արդյու-

նաբերական աշխատանքին: Հրեաները, որոնք սովոր չեն ֆիզիկական 

աշխատանքին, որոնց ո՛չ ցարիզմը, ո՛չ կապիտալիզմը, ո՛չ սիոնիզմը, ո՛չ 

սոցիալիզմը չեն կարող ստիպել ֆիզիկապես աշխատել, շուտով Պաղես-

տինում դարձան կալվածատերեր, որոնց ձեռքի տակ աշխատում էին 

արաբները: Սիոնիստական գաղափարի իրագործման  համար XIXդ.      

80-ական թվականներին միայն ֆրանսիական Ռոտշիլդը հատկացրել է 5 

միլիոն դոլար:   Սակայն այն ժամանակվա հաշվարկներով այդ ահռելի 

գումարը նպատակին չօգտագործվեց, գտնվեցին խաբեբաներ, որոնք 

հարստացան այդ ծրագրի իրագործման հաշվին:  

Սիոնիզմը առաջացել է Արևմտյան Եվրոպայում, որտեղ հրեաներին որ-
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պես կայացած շերտ, թույլատրվում էր օգտվել պետական բյուջեից: Պարզ 

է, որ այդ կայացած հրեաները չէին վերադառնա իրենց հայրենիք: Այդ 

նպատակը իրականացնելու համար, նրանք ընտրեցին ռուսական հրեա-

ներին, որոնց մեծ մասը աղքատ էին, որոնք ենթարկվում էին ջարդերի, 

որից էլ օգտվելով, արևմտյան սիոնիստները փորձեցին այդ հալածվող 

հրեաներին ուղարկել Պաղեստին: Սակայն, ինչպես նշեցինք, այդ 

գործնթացի հիմնական բարդույթը կայանում էր նրանում, որ ռուսական և 

Արևելյան Եվրոպայի հրեաները ստանում էին արևմտյան հարուստ 

հրեաներից որոշակի գումար, այնուհետև հայտնվում էին աշխարհի տար-

բեր երկրներում, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում:   

Սիոնիզմի հայր՝ Թեոդոր Հերցլը համարվում է հրեական պետություն 

ստեղծելու հիմնական նախաձեռնողը, որն այդ գաղափարի իրագործման 

համար հատկացրել էր իր ունեցած ողջ գումարը: 1903թ. Մեծ Բրիտանիան 

Հերցլին առաջարկեց Ուգանդայի տարածքում ստեղծել հրեական պե-

տություն, Հերցլը համաձայնվեց: Սակայն ռուսական հրեաները հրաժար-

վեցին այնտեղ տեղափոխվելուց՝ պահանջելով Պաղեստինի տարածքը:  

XXդ. սկզբին հայրենադարձ հրեաների շարժումը ղեկավարում էր «Բիլու» 

սիոնիստական կազմակերպությունը: Որպեսզի հրեաները տեղափոխվե-

ին իրենց հայրենիք, հարկավոր էր նրանց ենթարկել հալածանքի այն եր-

կըրներում, որտեղ նրանք բնակվում էին: 1938թ. սիոնիստները Հիտլերի 

միջոցով Գերմանիայից վտարեցին 200 հազար հրեաների, որոնց ոչ մի եր-

կիր չէր ընդունում որպես փախստականների: Գերմանիայում բարձ-

րացված հակասեմիտիզմը սկսեց տալ իր պտուղները, այսինքն՝ ավելի 

լուսավորեց դեպի Պաղեստին տանող ուղին, որտեղ, ինչպես նշեցինք, ար-

դեն 1913թ. ապրում էին 85 հազար հրեաներ: Այդ առիթով դեռ 1897թ. սիո-

նիզմի հիմնադիր, համաշխարհային սիոնիստական կոնգրեսի առաջնորդ 

Թեոդոր Հերցլը գրեց. «Հակասեմիտները կդառնան մեր հուսալի ընկերնե-

րը, հակասեմիտ երկրները՝ մեր դաշնակիցները: Սակայն մինչև երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի սկիզբը  Գերմանիայից վտարված հրեա-

ների մեծ մասը տեղափոխվեց Խոր. Միություն, որը հրեաների համար 

հատկացրել էր տարածք, որտեղ էլ նրանք ստեղծեցին իրենց ինքնավար 

մարզը՝ Բիրոբիջանը: ԽՍՀՄ-ը դարձավ սիոնիստների լուրջ հակառա-

կորդը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից, Հիտլերը 

համակենտրոնացման ճամբարներում սկսեց հրեաների մասնավոր 

ոչնչացում: Նա հիմնականում ոչնչացնում էր ծերերին և տկարներին, 

որոնք ի վիճակի չէին իրենց դրսևորելու հրեական պետության վերա-

կանգնման գործում: Ի՞նչն էր պատճառը: Հիտլերը գտնվում էր սերտ հա-

րաբերությունների մեջ եվրոպական սիոնիստների հետ, մասնավորա-

պես՝ Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի, որոնք էլ պետք է ապահովեին 

այդ երկրների միջև դաշնությունը:   
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Եթե Հիտլերը դեմ էր հրեաների գոյությանը, ի՞նչու այդ հակահրեական 

շարժումը չտարածվեց Իտալիայում, որը համարվում էր Գերմանիայի 

դաշնակիցը և որտեղ իշխանությունը գտնվում էր նացիստ Մուսոլինիի 

ձեռքին: Հիտլերը, ով 1939թ. ԱՄՆ-ում համարվում էր տարվա մարդը, քաջ 

գիտակցում էր, որ հրեաներին հակադրվելը չի բխում իր ծրագրի 

իրականացման շահերից, քանի որ, ստեղծելով հակահրեական մթնո-

լորտ, նա իր դեմ կսրեր ոչ միայն ԱՄՆ-ին, որտեղ հրեաները զբաղեցնում 

էին բարձր պաշտոններ, այլև Մեծ Բրիտանիային, որին նա չէր ուզում 

տեսնել որպես ախոյանի՝ ԽՍՀՄ-ի դեմ պատերազմում:     

Հիտլերի կողմից համաշխարհային կայսրության ստեղծման դեպքում 

հրեաները իր կայսրության մեջ անպատճառ կունենային բարձր կարգա-

վիճակ: Սակայն համաշխարհային տիրապետության ստեղծումը, ըստ 

հրեաների, Աստծո կողմից տրված է միմիայն իրենց, հետևաբար, ԱՄՆ-ի և 

Մեծ Բրիտանիայի սիոնիստներին, որոնք հրահրեցին Հիտլերին համաշ-

խարհային պատերազմի, պարզ էր այդ պատերազմի վերջնանպատակը: 

Իսկ պատերազմն անպատճառ պետք է վերջանար Պաղեստինում հրեա-

կան պետության կազմավորմամբ, միևնույն ժամանակ՝ Հիտլերի պար-

տությամբ: Հիտլերը պետք է պարտություն կրեր այդ պատերազմում, 

քանի որ Գերմանիայի թեկուզև ներարկված, սակայն համաշխարհային 

տիրապետության գաղափարը հակասում էր մասոնների շահերին: Եվ, 

եթե Նապոլեոնի սխալն այն էր, որ նա արշավեց Ռուսաստանի վրա, ապա 

Հիտլերի սխալը կարելի է փնտրել դեռ իշխանության գլուխ չանցած իր 

պատանեկան՝ աշխարհին տիրանալու ծայրահեղության մեջ, որը համ-

ընկնում էր մասոնների գաղափարին, և չի բացառվում, որ Հիտլերը հրեա-

կան այդ  ծրագիրը փորձել է իրականացնել՝  ծառայեցնելով նրան Գերմա-

նիայի շահերին: 

Սիոնիստների կողմից հրահրած պատերազմը վերջացավ նրանով, որ 50 

միլիոն մարդկային զոհերի հաշվին, վերականգնվեց իրենց պատմական 

հայրենիքը՝ Իսրայելը:  

Պատերազմը թույլ տվեց Մեծ Բրիտանիային զիջել   գաղութատիրական  

դիրքերը՝ ի օգուտ ամերիկյան դեմոկրատիայի, այսինքն՝ ամերիկյան 

հեգեմոնիայի, ի օգուտ հրեական համաշխարհային տիրապետության 

ստեղծման: ԱՄՆ-ը 1948թ-ից հետո հրեական երեք ուժայն կենտրոններից՝ 

Լոնդոն-Իսրայել-Վաշինգտոն, համարվեց ամենագլխավորը:  

Սիոնիստների կողմից սկսած երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

խաղատախտա-կին Հիտլերը նրանց ձեռքին հայտնված այն «զինվորն» էր, 

որի զոհաբե-րությամբ խաղը պետք է վերջանար իրենց օգտին:    

Մի քանի հարյուր հազար հրեաների ոչնչացումը սիոնիստների կողմից 

ներկայացվեց որպես հոլոքոստ, թմբկահարվեց երկրագնդով մեկ, և այդ 

կորուստի դիմաց ստեղծվեց հրեական պետություն: Եվ իզուր էր Մանշ-
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տեյնը պատերազմի ավարտից հետո փնտրում պատերազմում  իրենց 

կողմից թույլ տված սխալները: Սիոնիստների սադրանքին ենթարկված, 

Հիտլերի կողմից սկսված այդ պատերազմը նախօրոք դատապարտված 

էր: Վերադառնալով 1933 թ.՝ նշենք, որ Հիտլերը իշխանության գլուխ ան-

ցավ իր հակահրեական ծրագրով, որը դարձրեց պետության քաղաքա-

կանության անբաժան մասը:                                

Հիտլերն ստեղծեց հակահրեական մթնոլորտ, իսկ ԱՄՆ-ի լրատվական 

կենտրոնները, թևեր տալով հիտլերյան այդ գործողություններին, ահ ու 

սարսափի մեջ դրեցին Լեհաստանի, Ռումինիայի, Հունգարիայի և Եվրո-

պայի մի շարք երկրների հրեաներին՝ ստիպելով նրանց իրենց փրկութ-

յունը փնտրել ոչ թե որևէ այլ երկրում, այլ իրենց պատմական հայրենի-

քում՝ Պաղեստինում: Հակահրեական շարժման հիմնական նպատակը 

այն էր, որպեսզի Գերմանիայից վտարված հրեաները կազմեին Պաղես-

տինում ստեղծվող հրեական պետության կորիզը: 

Հիտլերը անգին նվեր էր սիոնիստների համար:        

«1935թ. գերմանական նավահանգիստ Բրեմենհաֆենից դեպի Խայֆա 

ուղևորվեց «Թել-Ավիվ» մարդատար շոգենավը՝ գերմանական դրոշով: 

Հրեաներով լիքը նավը վերցրեց ուղղություն դեպի Պաղեստին»: 

                 (Ամերիկյան ամսագիր «Իստորիկալ րեվյու», №4,  1993թ.)                                                         

            

Եթե իրոք Հիտլերն ուներ հակահրեական տրամադրվածություն, ապա 

ինչպե՞ս հասկանալ, որ նա մինչև պատերազմի վերջը այդպես էլ չհե-

ռացրեց այն հրեաներին, որոնք զբաղեցնում էին բարձր պաշտոններ  3-րդ 

Ռեյխում, վերմախտում, բանակում, իր շրջապատում: 

 

Հիտլերը, ով սերտ կապերի մեջ էր սիոնիստների հետ, 1939թ. զավթեց 

Չեխիան: Թվում էր, թե Անգլիան և Ֆրանսիան ուր որ է պատերազմ  

կհայտարարեն Գերմանիային: Սակայն Չեմբեռլենը և Դալադեն Մյունխե-

նում ստիպեցին Չեխոսլովակիային ենթարկվել Հիտլերին: Մյունխենը 

գերմանական նացիստների և սիոնիստների համագործակցության փոր-

ձաքարն էր: Հիտլերը համոզվեց, որ իր ծրագրի իրագործման ճանապար-

հին որպես արգելք չի հանդիպի Անգլիային և ԱՄՆ-ին, որոնք դեմ չեն 

Գերմանիայի ձեռքով վերացնել կոմունիզմը արևելքում: Ըստ անգլո-

գերմանական համաձայնագրի, հաջորդ քայլը այն էր, որ Գերմանիան 

պետք է հարձակվեր ԽՍՀՄ-ի վրա, իսկ Անգլիան և Ֆրանսիան պետք է 

պահպանեին չեզոքությունը: Սակայն անսպասելիորեն Գերմանիան 

ԽՍՀՄ-ի հետ կնքեց իրար վրա չհարձակվելու դաշնագիր, ներխուժեց իր 

դաշնակից Լեհաստան, և Լեհաստանը բաժանվեց երկու մասի, մի մասը 
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անցավ Գերմանիային, մյուսը՝ ԽՍՀՄ-ին: Անգլիան և Ֆրանսիան 

պատերազմ հայտարարեցին Գերմանիային: Երբ այդ մասին հաղորդեցին 

Հիտլերին, նա քարացավ, այնուհետև մոտեցավ Ռիբենտրոպին և ասաց. 

«Ի՞նչ է լինելու այժմ»:  

Այո սա սադրանք էր, ուղղված դեռ Առաջին համաշխարհային պատերազ-

մից ուշքի չեկած գերմանիայի դեմ: 

 

Ու՞մ էր ձեռնտու Անգլիայի և Գերմանիայի միջև պատերազմը: 

Գերմանիայի՞ն: Երբեք. նա չէր կարող իրեն թույլ տալ հայտնվելու առա-

ջին համաշխարհային պատերազմում պարտվողի դերում:  

Անգիայի՞ն: Օ, ո՛չ, նա կողմ էր կոմունիզմի ոչնչացմանը, այնուհետև Գեր-

մանիայի և Մեծ Բրիտանիայի միջև խաղաղ գոյակցության պայմանների 

ստեղծմանը: 

Ի՞նչումն էր գաղտնիքը, ո՞վ հրահրեց Հիտլերին հարձակվելու իր դաշ-

նակից Լեհաստանի վրա:  

 

Այո, միջազգային դավադիր ուժը:  

 

Այդ, նրանք էին երաշխավորել Հիտլերի արշավանքը դեպի արևելք, նրանք 

էին երաշխավորել Չեխոսլովակիայի հարցում Անգլիայի և Ֆրանսիայի 

չեզոքությունը: Իսկ այժմ եկել էր պահը, որպեսզի Անգլիան պատերազմ 

հայտարարի Գերմանիային: 

Այն ժամանակ հրեական ամենամեծ համայնքները գտնվում էին Լեհաս-

տանում՝ 3,5 միլիոն, և ԽՍՀՄ-ում, որոնք էլ պետք է ուղարկվեին Պաղես-

տին: Անգլիայի կողմից պատերազմ հայտարարելուց հետո, Հիտլերը մի 

շարք անգամ փորձեց վերականգնել խաղաղությունը երկու երկրների 

միջև: Նա նույնիսկ այդ խնդրով Անգլիա ուղարկեց Հեսսին, սակայն 

ապարդյուն: Չնայած դրան՝ շարունակվում էր համագործակցությունը 

նացիստների և սիոնիստների միջև: Ունենալով թիկունքում հակառա-

կորդներ՝ նա չէր կարող հարձակվել Խոր. Միության վրա: Նա կտրուկ 

շրջվեց դեպի արևմուտք և կայծակնային արագությամբ գրավեց Ֆրան-

սիան: Նա սկսեց փորձել մաքրել թիկունքը: Հիտլերը պատրաստվում էր 

զավթել նաև Անգլիան, այդ ուղղությամբ պատրաստելով «Ծովային առ-

յուծ» օպերացիան: Մուսոլինին առաջարկեց իր մասնակցությունը այդ 

օպերացիային: Սակայն Հիտլերը կտրուկ փոխեց Անգլիան զավթելու իր 

ծրագիրը և հարձակվեց Բալկանների վրա: Նա Աֆրիկա ուղարկեց 

գեներալ Ռոմելին, ով, գրավելով Եգիպտոսը պատրաստվում էր մտնել 

Պաղեստին: Պատերազմի մեջ բավականին ներքաշված Հիտլերը՝ թողած 

գազանի գլուխը, Պաղեստինի հարցեր լուծել էր փորձում: Հիտլերը չէր 

կարող կապերը թուլացնել սիոնիստների հետ, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի 
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հրեական համայնքի կարողությունները, որոնց  դերը ԱՄՆ-ի՝ պատե-

րազմի մեջ մտնելու կամ չմտնելու որոշման վրա կունենար ճակատա-

գրական նշանակություն: Միջազգային դավադրության ձեռքին խաղալիք 

դարձած Հիտլերը հետ կանգնեց Անգլիան զավթելու մտքից, շարժելով իր 

զինուժը դեպի Խոր. Միություն և Միջերկրական ծով՝ առաջին հերթին 

բավարարելու սիոնիստների պահանջը: Հիտլերը քաջ գիտակցում էր, որ 

գրավելով Անգլիան նա չի փրկվում երկու կրակի միջև գտնվող վիճակից՝ 

հաշվի առնելով ԱՄՆ և ԽՍՀՄ-ը: Նա համոզված էր, որ արևմտյան 

վտանգը կարող են կանխել միմիայն սիոնիստները, որոնք էլ, հույս 

ներշնչելով Հիտլերին, հրահրել էին այդ պատերազմը: Նա համոզված էր, 

որ միջազգային սիոնիզմը ի վիճակի կլինի  վերականգնելու վնասվածք 

ստացած խաղաղությունը Գերմանիայի և Անգլիայի միջև:   

Այդ ժամանակ արհեստականորեն լայն արձագանք ստացավ հրեական 

հարցը, և արևելյան Եվրոպայից սկսվեց հրեաների տեղահանումը դեպի 

Պաղեստին, որին կտրականապես դեմ էր Չերչիլը:  

 

1941թ. հունիսի 22-ին Հիտլերը հարձակվեց Խոր. Միության վրա: 

Աֆրիկայում գեներալ Ռոմելի զորքերը իտալացիների հետ միասին մտան 

Եգիպտոս, որին պետք է հաջորդեր Պաղեստինը: Եվ երբ Հիտլերի 

գեներալները պնդում էին, որ հարկավոր է հարվածել գազանի ոչ թե 

պոչին, այլ գլխին, նրանք ի նկատի ունեին Մեծ Բրիտանիային. Հիտլերը 

թուք էր թափում նրանց գլխին՝ հրամայելով բանակը ուղարկել Միջեր-

կրական ծով՝ գրավելու Մալտան, Դարդանելը, այնուհետև Եգիպտոսի 

տարածքով մտնել Պաղեստին:   

Միջազգային դավադրության դիմակը բացվեց, երբ գերմանական զորքերը 

պարտություն կրեցին Մոսկվայի մոտ, այնուհետև՝ որոշ ժամանակ անց՝ 

Եգիպտոսում:      

1942թ. գերմանա-իտալական զորքերը պարտվեցին հյուսիսային Աֆրի-

կայում: Պատերազմական գործողությունների մեջ բեկում մտցվեց նաև 

Խոր. Միությունում: 

Սիոնիստներին պարզ դարձավ, որ Գերմանիան պարտվում է պատե-

րազմում: Նրանք 1942թ. սկսեցին աղաղակել, որ գերմանացիները ոչըն-

չացնում են համակենտրոնացման ճամբարներում գտնվող հրեաներին:   

Սիոնիստները ստեղծեցին արկած հրեական ցեղասպանության (հոլո-

քոստ) վերաբերյալ: Ամբողջ պատերազմի ընթացքում հրեաները ոչ միայն 

չեն պայքարել գերմանական ֆաշիզմի դեմ, այլև նրա ընդհատակյա 

կազմակերպությունները՝ «Գորդոնիա», «Գաշոմեր Գացոիր», «Գեխոլուզ», 

«Անիբա», «Բեյտար», «Բրիթ Ախայալ», «Գալիա» և այլն՝ գերմանական 

զգեստներով գործում էին Գերմանիայի օգտին:  

Նրանց նպատակն էր Գերմանիայի միջոցով մաքրել Պաղեստինը արաբ-
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ներից: Գերմանական բանակում կռվում էին 150 հազար հրեաներ, որոնց 

երակներում կիսով չափ հոսում էր հրեական արյուն, որոնք կոչվում էին 

«միշլինգե»: 

1936թ. Հռենոսյան մարզի բռնազավթումը,   Ավստրիայի միավորումը Գեր-

մանիային, 1938թ. Սուդետի մարզի, այնուհետև 1939թ. գարնանը՝ Չեխիա-

յի գրավումը, որը սկիզբ դրեց համաշխարհային պատերազմին, հետա-

պնդում էր մեկ նպատակ՝ համաշխարհային ազդեցության ոլորտի ծավա-

լում, ինչպես նաև հրեական պետականության վերականգնում: 

Միջազգային սիոնիզմին ձեռնտու չէր ինչպես գերմանական «ինքնամ-

փոփ» մեքենայի, այնպես էլ ԽՍՀՄ-ի հաղթանակը այդ պատերազմում: 

Սակայն ցավոք սրտի, պահպանելով հավասարակշռությունը, իրենց իսկ 

օգնությամբ ոտքի կանգնեցրած ԽՍՀՄ-ի պաշտպանական համակարգի 

վրա ճնշում գործադրելը, պատերազմի ավարտից հետո դարձավ անհնա-

րին: Այդ պատերազմը, որը վերջացավ սիոնիզմի և ԽՍՀՄ-ի օգտին, ծնեց 

մի նոր սառը պատերազմ, որը վերջացավ Գորբաչովի օրոք ամերիկյան  

«դեմոկրատիայի» սանձարձակությամբ:  

Սիոնիզմ-Հիտլեր խաղը վերջացավ հրեական պետության կազմավոր-

մամբ:  

Այո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սիոնիստների կողմից 

հրահրած պատերազմ էր, որի խաղադաշտում ճիշտ ժամանակին հայտն-

վել էր իր հաջողություններից փքված ազգայնամոլ Հիտլերը, որին էլ, 

որպես խաղագնդակ, օգտագործեց ամբողջ երկրագունդը իրար խառնող 

ուժը, որը երկրագունդը պատեց իր հայտարարություններով, թե իբր 

երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գերմանիայի կողմից 

կատարվել է ցեղասպանություն, որին զոհ են դարձել 6 միլիոն հրեա: 

Նրանք այդ ցեղասպանությունը փաթաթեցին բոլորի կողմից քարուքանդ 

եղած Գերմանիայի վզին՝ ստիպելով նրան մուծել դրամական հատուցում, 

որի հատկացումը շարունակվում է մինչ  օրս, որի չափը հասնում է 89 

մլրդ. գերմանական ֆրանկի: Պատերազմից հետո Ստալինը պահանջեց, 

որ Գերմանիան ԽՍՀՄ-ին մուծի փոխհատուցում՝ 15 մլրդ. դոլլար, սակայն 

Անգլիան և ԱՄՆ մերժեցին այդ պահանջը:  

Հարց է ծագում. սիոնիստների ո՞ր թևն է համարվում գլխավոր՝ Իսրայելի՞, 

թե արտասահմանյան: 

Պատասխանը միանշանակ է՝ արտասահմանյան: Իսրայելը ներկայացը-

նում է փոքրիկ պետության քաղաքականությունը, իսկ միջազգային սիո-

նիզմը վարում է համաշխարհային քաղաքականություն, որի գաղափա-

րախոսության հիմքը կազմում է Թալմուդը:  

.Թալմուդի ուսմունքն առաջացել է մեր թվարկությունից առաջ VIդ.: Այդ 

ուսմունքի հիման վրա էլ XIXդ. երկրորդ կեսին ծնվեցին սիոնիստ իմաս-
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տունների արձանագրությունները, որը հրեաներին համաշխարհային տի-

րապետության պայքարի է կոչում: Սիոնիզմին ուղեկցում են մի քանի 

սեկտաներ, նրանց թվում նաև մասոնները, որոնք իրենց մեջ են ներգրա-

վել հրեա ժողովրդի հիմնական մասը:   

XXդ. հրեական արձանագրությունները հրատարակվել են ահռելի տպա-

քանակով, աշխարհի մի շարք լեզուներով, որտեղ ներկայացված են սիո-

նիստների խարդախ ծրագրերի մասին: Ռուսաստանում հիմնավորված 

այդ իդեոլոգիան բացեց ռուս ժողովրդի աչքերը, և 1905-1906թթ. ռուս ժո-

ղովուրդը հարձակվեց իր վրա տիրապետություն տարածել պատրաստ-

վող սիոնիստական կազմակերպությունների վրա, որոնք հանդես էին գա-

լիս հեղափոխականների անվան տակ: Այդ հակահրեական շարժման ժա-

մանակ ոչնչացվեցին մի քանի հազար խաբեբաներ և տեռորիստներ, մնա-

ցածները փախան արտասահման: Սիոնիստ-ծայրահեղականները տար-

բեր երկրներում իրենց ստվերային իշխանությունը հաստատելու համար 

օգտագործում էին անկյունից սպանություններ, տարբեր տեսակի դաժա-

նություններ, սադրանք, կաշառք, տարածում էին սուտ լուրեր, առաջաց-

նում էին վախ՝ վտանգի տակ դնելով այդ երկրում բնակվող հրեաների 

կյանքը, որոնք ոչ մի կապ չունեին սիոնիզմի հետ: Սիոնիզմը առաջին 

հերթին ուղղված է քրիստոնեական հավատի դեմ: Թալմուդի ուսմունքը 

հազար տարի կազմում էր ռաբբիների և ընտրյալների գաղափարախո-

սության առանցքը, որը հրեաներին փոխանցվում էր բանավոր ձևով: 

1565թ. Վենետիկում հրեական իշխանությունը թույլատրեց հրատարակել 

ռաբբի Իոասել Կարոյի ստեղծագործությունը, «Շուլխան-Արուխ» անվան-

մամբ, որը հենված էր Բաբելոնյան Թալմուդի (505թ.) լույս տեսած հրա-

տարակության հիման վրա, որը բացում է հուդայիզմի աշխարհայացը: 

Շուլխան-Արուխը թարմացված Թալմուդն է, որը Թալմուդին հրեց հետին 

պլան և դարձավ աշխարհի հրեաների սեղանի գրքույկ: Շուլխան-Արուխի 

ուսմունքին տարվեցին բազում հրեաներ, որոնք իրենց համերաշխութ-

յունը կիսում էին այդ ուսմունքի հետ, և հավատում էին, որ որպես «ցեղա-

յին բացառություն», որպես «ընտրյալ», որպես  «յուրօրինակ տաղանդավոր 

ցեղային միավորի», Աստծո կողմից միայն իրենց է տրված իրավունքը՝ 

առաջնորդելու մարդկությանը: Նրանք կոչվում էին հրեա-շուլխան-

արուխիստներ: Նրանց առջև բացվում էր գործելու լայն հնարավորություն, 

միևնույն ժամանակ նրանք անում էին ամեն ինչ, որպեսզի իրենց առանձ-

նացնեն մնացած ժողովուրդներից՝ հակադրվելով ողջ մարդկությանը: 

Նրանց կարծիքով, այս փուչ մարդկությունը չի հասկանում, որ իրենք 

ընտրյալ են, որ վաղ թե ուշ պետք է հայտնվեն իրենց տիրապետության 

տակ, քանի որ դա Աստծո կամքն է, հետևաբար, այդ պրոցեսը անխուսա-

փելի է: 1883թ. «Վեստֆալյան Մերկուրի» ամսագրում տպագրվեց հրեա 

Բրիմանի «Յուստաս» (Թալմուդի 100 նշանակալից օրենքները) աշխա-
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տությունը, որը թարգմանվեց գերմաներեն: Այդ օրվանից թալմուդական-

ները էլ ավելի սուր աչքով սկսեցին նայել քրիստոնյաներին, որպես կռա-

պաշտների:  

 

Մեջբերումներ՝ Շուլխան-Արուխից. 

. Հրեաներից բացի, մնացած բոլորը համարվում են թերի, անկատար, ոչ                                                                

լիարժեք արարածներ. 

. «Հոգևոր արժեքներ» հասկացողությունը այլ ժողովուրդների համար չէ,     

նրանց կարելի է անխղճորեն օգտագործել, հալածել, խաբել, նսեմացնել, 

թալանել, բռնաբարել և նույնիսկ սպանել.  

. Ոչ հրեաների գույքը համարվում է հրեաների սեփականությունը: 

Հրեաները բարձրակարգ արարածներ են, որոնց տրված է ապագան: 

Ինքը Աստված է տալիս հրեաներին այդ տիրապետությունը մարդկութ-

յան վրա. 

. Բոլոր նրանք, ովքեր չճանաչեն հրեաների տիրապետությունը, պետք է 

ոչնչացվեն, իսկ բոլոր այն գոյերը, այսինքն՝ ոչ հրեաները, որոնք կեն-

թարկվեն, կդառնան հրեաների ստրուկները:  

Հուդայիզմի ռասայական դոկտրինան հենված է Թալմուդի վրա: Թալմու-

դը սովորեցնում է հրեաներին. «Դուք՝ բոլոր հրեաներդ,  մարդ-արարած- 

ներ եք, իսկ այլ ժողովուրդները՝ ո՛չ, քանի որ նրանց հոգիները սկիզբ են 

առնում չար ոգուց, իսկ հրեաների հոգիները սկիզբ են առնում Աստծո 

սուրբ հոգուց» (ռաբբի Մենեհեմ):  

Թալմուդը ոչ միայն հրեաներին տվեց առավելություն (ըստ իրենց ծագման 

բնույթի) մնացած ժողովուրդների նկատմամբ, որը բնութագրվում է որպես 

ռասիզմ, այլև սաղմնավորեց նրանց հոգում համաշխարհային տիրապե-

տության գաղափարը: Թալմուդը կազմավորում է հուդայիզմի  ռասայա-

կան խնդրի վերջնական լուծումը, հուշում է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա 

ժամանակի ընթացքում, երբ հայտնվի թագավոր-մեսիան, ով  իր կառքա-

նիվների տակ կտրորի բոլոր ոչ հրեաներին: Տեղի կունենա մեծ պատե-

րազմ, որի ժամանակ կվերանա մարդկության երկու երրորդը: Պարտված-

ները կենթարկվեն հրեաներին և կանեն հարուստ նվիրատվություններ, 

սակայն թագավոր-մեսիան չի ընդունի այդ ոչ հրեաների ընծան: Բոլոր ժո-

ղովուրդների հարստությունները կանցնեն հրեաներին: Հասարակ հրեան 

կստանա 2800 ծառա: 

Ահա թե ինչ է գրում ռաբբի Յակով Խազիժշետը. «Երկրագնդի բոլոր եր-

կըրները խոստացած է մեզ: Մեր բազմացումից է կախված մեր տիրապե-

տության տարածումը բոլորի վրա: Մեծ երջանկություն է պատկանելութ-

յունը ժողովրդին, որին ընտրել է Աստված: Ինչպիսի ուրախություն է հա-
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մակում ինձ, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են քաղաքները և գյուղերը 

բնակեցվում հրեաներով, իսկ գոյերը քաշվում են մի կողմ՝ թողնելով 

առևտրի կենտրոնները: Նրանք դարձել են և կդառնան մեր բանվորական 

անասնական ուժը»: Թալմուդը պարտավորել է ամեն հրեայի՝ միշտ 

գտնվել պատերազմի մեջ քրիստոնեական աշխարհի հետ: Սիկստը 

ներկայացնում է Թալմուդից մի քանի կետեր. 

 

 . մենք հրամայում ենք, որ ամեն հրեա օրը երեք անգամ անիծի      

    ամբողջ քրիստոնեական աշխարհին և խնդրի Աստծուն թրատել    

    նրանց՝ իրենց թագավորներով և իշխաններով հանդերձ. 

                                                      

     .  Աստված պատվիրել է հրեաներին յուրացնել քրիստոնյաների     

         գույքը, ինչքան հնարավոր է շուտ և ամեն հնարավոր միջոցներով.  

      . հրամայված է բոլոր հրեաներին նայել քրիստոնյաներին՝  որպես  

    անմիտ անասունների.  

 

     .  եթե հրեան քրիստոնյայի տեղ պատահական սպանի հրեայի, ապա  

     նա արժանի է ներման.  

 

    .  եթե հրեան տեսնի քրիստոնյային անդունդի ծայրին, ապա նա  

     պարտավոր է նույն պահին հրել դեպի անդունդը: 

 

Թալմուդը կողմնորոշում է հրեաներին ընդդիմանալ ամբողջ աշխարհի ժո 

ղովուրդներին, նրանց նայել որպես թշնամիների և ամեն մի երկրում 

ստեղծել «պետություն՝ պետության մեջ»: Թալմուդի ուսմունքը ժամանակի 

ընթացքում վերածվեց ազգայնական շարժման, որով սկսեցին ղեկավար-

վել ռասիստական լիդերները: Նրանց գաղտնի կազմակերպությունների 

վարչական մարմինները դարձան սինեդրիոնները, ակադեմիաները և սի-

նագոգները: Սինեդրիոնը, որը համարվում էր հրեաների գերագույն մար-

մինը, ընկավ փարիսեցիների ազդեցության տակ, որոնց ներկայացուցիչ-

ներին Հիսուս Քրիստոսը «հրեշի որդիներ» էր անվանում: Սինեդրիոնում 

հաստատվեցին Թալմուդի օրենքները, որին հրեաները պարտավոր էին 

ենթարկվել: Փարիսեցիները և նրանց հետնորդները քայլ առ քայլ հետին 

պլան մղեցին Սուրբ գիրը՝ ինքնակամ ձևով փոխելով նրա իմաստը:   

Մ.Թ.70 թ. Երուսաղեմի կործանումից հետո, VIդ.  լույս տեսավ բաբելոնյան 

թալմուդը: 1005 թ-ից հետո Սինեդրիոնը արտաքին ճնշման հետևանքով 

անցավ ընդհատակ՝ հայտնվելով մե՛րթ Կոստանդնուպոլսում, մե՛րթ Իս-

պանիայում, մե՛րթ Գերմանիայում, XVIդ. արևմտառուսական տարած-
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քում: Երկրից լքված Սինեդրիոնը հենվում էր սինագոգների վրա, որոնց 

ադմինիստրացիան հիմնականում կազմված էր հրեական համայնքի մե-

ծահարուստ և ազդեցիկ դեմքերից: Նրանց հսկողության տակ էին գտն-

վում համայնքի ֆինանսական միջոցները, բարեգործական ֆոնդերը: 

Հրեական համայնքի ստրատեգիական հարցերը որոշվում էին բետ-

միդրաշե ռաբբինիստական ակադեմիայում: Հրեաները իրենց երկրից 

դուրս պահպանելով իրենց օրենսդրական մարմինը, սկսեցին տարածվել 

երկրագնդով մեկ: Նրանք սկսեցին կառուցել ակադեմիաներ (իեշիվ) Իտա-

լիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Արևելյան Եվրո-

պայում: Նրանք,  կառուցում էին սինագոգներ, որոնք ավելի շատ ոչ թե 

կրոնական, այլ ազգային-հասարակական կազմակերպություններ էին, 

իսկ ռաբբիները տանում էին կազմակերպչական աշխատանքներ: Սինա-

գոգներին կից գործում էին դպրոցներ, որտեղ էլ սովորում էին հրեաների 

երեխաները: Ռաբբիները հսկում էին, որ ցանկացած հրեա կատարի թալ-

մուդի օրենքները: Խախտման դեպքում ռաբբին տվյալ հրեային ներ-

կայացնում է Սինեդրիոնին, որտեղ էլ կիրառվում են պատժամիջոցներ:  

Սինեդրիոնի անդամ, ռաբբի Մովսես Մայմոնիդի աշխատությունն էլ ա-

վելի ագրեսիվ դարձրեց Թալմուդի ռասայական իդեոլոգիան: Նրան ան-

վանում էին «Սինագոգի արծիվ» և «Երկրորդ Մովսես»:  

«Մի՛ սպանիր» պատվիրանը, ըստ Մայմոնիդի բացատրվում է «Մի սպա-

նիր հրեաներից ոչ մեկին»: 1391թ. իսպանացիները սկսեցին հակահրեա-

կան ցույցեր, որը վերջացավ բավականին ազդեցիկ հրեաների սպանութ-

յուններով: Հրեաներն, որոնք այդ երկրում էին հայտնվել VIIIդ., երբ արաբ-

ները գրավել էին Իսպանիան, սկսեցին հալածվել Իսպանացիների կող-

մից: Հրեաները առերես ընդունեցին քրիստոնեություն, սակայն ծածուկ 

մտնում էին սինագոգ: 1492թ. ինկվիզիցիայի պահանջով Իսպանիայի 

թագավորը հրեաներին դուրս վռնդեց երկրից: Նրանք տեղափոխվեցին 

Պորտուգալիա: Սակայն 4 տարի անց հրեաներն այնտեղից ևս վտարվե-

ցին: Այդ երկրներից վտարված հրեաները հայտնվեցին եվրոպական մի 

շարք երկրներում, մասնավորապես՝ Գերմանիայում և Ֆրանսիայում: Այդ 

երկրներում հրեաները ստեղծեցին ներքին վարչական բավականին լավ 

կազմակերպված կենտրոններ, որոնք ղեկավարվում էին հրեական հա-

մայնքների կողմից: Իրենց բողոքները հրեաները ներկայացնում էին իրենց 

դատարանին, որը կոչվում էր բետ-դին: Հրեական առաջնորդները հատ-

կացնում էին հատուկ ցանկապատված տարածքներ՝ գետտո, որտեղ 

հրեաները կտրվում էին ուրիշ ազգերի հետ շփվելու հնարավորությունից: 

Նրանք իրենց գաղափարը այլազգիներից անվտանգ դարձնելու նպա-

տակով ստեղծեցին ևս մեկ մարմին, որը կոչվում էր Կագալ: Այն տանում 

էր հրեական ազգային կառավարության դեր՝ մշակելով բավականին բարդ 

քաղաքականություն՝ իրենց ռասիստական դեմքը աննկատ դարձնելու 
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համար: Կագալը նշմարում էր համայնքի տակտիկական և ստրատեգիա-

կան ուղին, և ավելի կտրուկ ձևով էր իրագործում  Թալմուդի նպատակա-

յին խնդիրները: Նա մշակում էր ծրագիր՝ համայնքի գումարների հաշվին, 

տվյալ երկրի վերադաս մարմիններում իրենց ներկայացուցչին հաստա-

տելու նպատակով: Թալմուդը աշխատում էր հրեաների համար, իսկ ողջ 

հրեական համայնքները՝ Թալմուդի: Բոլորը՝ մեկի համար, մեկը՝ բոլորի:  

XVIIIդ. վերջին և XIXդ. սկզբին հրեական գաղտնի կազմակերպություն-

ների և կենտրոնների տարածված կառուցվածքները կտրուկ ձևով համա-

խըմբվեցին հրեական բանկիրների շուրջ: Հուդայական ընդհատակում 

շարունակվում էր լարված կազմակերպչական աշխատանքը: Ռաբբիները 

և հրեական լիդերները անընդհատ հավաքվում էին և իրենց մասնակ-

ցությունը բերում գաղտնի խորհրդակցություններին: Նրանք Կոստանդ-

նուպոլսում հրեական համայնքի առաջնորդությամբ փորձում էին Թուր-

քիայի միջոցով վերականգնել Պաղեստինում իրենց պետականությունը, 

այդ նպատակով Սուլթանի հետ կապերը ամրացնելու ուղիներ էին 

փնտրում: XIXդ. կեսին հրեաները Անգլիայում իշխանությունը վերցրին 

իրենց ձեռքը: Նրանց հզորության խորհրդանիշը դարձան Բենջամին Դիզ-

րայելին (լորդ Բիկոնսֆիլդ, վարչապետ), որը Ռոտշիլդների հովանավո-

րությամբ էլ ավելի ամրապնդեց հրեաների դիրքը Եվրոպայում:  

Գերմանիայում կաշառքի ճանապարհով համալսարանների բոլոր ամ-

բիոնները զբաղեցրին հրեաները (Նեանդր, Ռեգուս, Բենարու, Վեյլ և այլն): 

Հրեական ընդհատակյա գաղտնի խորհրդաժողովը մշակեց մի ծրագիր, 

որտեղ հրեաները այլ ազգանունների տակ պետք է հայտնվեին իշխա-

նության կարևոր ստրատեգիական նշանակության օղակներում: Եվ շու-

տով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ռուսաստանի և մի շարք 

այլ եվրոպական երկրների թագավորական, խորհրդարանական, դիվա-

նագիտական շրջանակներում հայտնվեցին անուններ, որոնք տանում էին 

հուդայա-մասոնական ստվերային քաղաքականություն, իրագործելով 

Թալմուդի օրենքները, օգնելով հրեաներին զբաղեցնելու ինչքան հնա-

րավոր է շատ կարևոր պաշտոններ: 1860թ., երբ հրեաները զբաղեցրին 

Եվրոպայի համարյա բոլոր ստրատեգիական նշանակության հիմնարկ-

ները, նրանք սկսեցին ծավալել իրենց ազդեցության ոլորտը Եվրոպայից 

դուրս: Սկսվեցին օրինականացվել ընդհատակյա կազմակերպություն-

ները: Ստեղծվեց «Համաշխարհային հրեական միություն»: Միջազգային 

հրեական այդ միությունը, ստեղծեց Կենտրոնական կոմիտե, որի առաջին 

ղեկավարը դարձավ Շետտերը, իսկ 1863թ.՝ Կրեմյեն: Այդ միության հիմ-

նական շարժիչ ուժը համարվում էին Ռոտշիլդները և նրանց բարեկամ 

Մոնտեֆիորեն: Նրանց կարգախոսն էր՝ բոլորը՝ մեկի համար, մեկը՝ բոլո-

րի, իսկ խորհրդանիշը՝ երկու ձեռք՝ ուղղված երկրագնդին: Նպատակը՝ 

իրագործել հուդայա-թալմուդական համաշխարհային տիրապետության 
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ծրագիրը: Ռոտշիլդները Լոնդոնում, Վիեննայում, Համբուրգում, Նեա-

պոլում, Հռոմում, Ամստերդամում տիրում էին բազմամիլիարդ ֆինանսա-

կան միջոցների, որոնցից էլ տարբեր երկրների թագավորները, իշխաննե-

րը և ուրիշներ պարտքով վերցնում էին գումարներ՝ իրար հետ պատերազ-

մելու, իրենց բանակների պահանջները բավարարելու համար: Ըստ հրեա-

ների, բոլոր պատերազմները, հեղափոխությունները թուլացնում են 

քրիստոնեական երկրներին՝ կախվածության մեջ պահելով նրանց՝ հրեա-

կան ֆինանսից: XIXդ. վերջին այդ կազմակերպությունն իր ազդեցությունը 

տարածեց ողջ երկրագնդով մեկ:  

1901թ. Ֆրանկֆուրտի ռաբբին Պրագայում՝ իր զեկույցում, հրեաներին կոչ 

էր անում էլ ավելի ակտիվացնել հակաքրիստոնեական իրենց պայքարը: 

Ըստ այդ զեկույցի, հազար ութ հարյուր տարի շարունակվող համաշխար-

հային տիրապետության համար պայքարը կվերջանա հրեաների հաղթա-

նակով, և Աբրահամին խոստացված այդ տիրապետությունը, որը գողացել 

են խաչակիրները, հետ կվերադարձվի: Նրա ասելով, եթե հրեաները ցրվել 

են աշխարհով մեկ, դա նշան է այն բանի, որ աշխարհը պատկանում է ի-

րենց: Նա գտնում էր, որ միայն ոսկու միջոցով նրանք կհասնեն իրենց 

նպատակին, և այնժամ կկատարվի մարգարեությունը: 

 

. 1863թ. Ռուսաստանում հայտնվեց հուդայական լուսավորչական «Խա-

բուրա մարբե» ընկերությունը, իսկ 30 տարի հետո՝ «Հրեաների միջև լու-

սավորության տարածման ընկերությունը», որի ղեկավարն էր բարոն 

Աշեր Գինզբուրգը: 1889թ. հուդայական լիդեր Ախադ Գաամը Ռուսաս-

տանում ստեղծեց գաղտնի հուդայական օրդեն՝ «Բնեյ Մոշե»: XIXդ. վերջին 

հրեաները իրենց գաղտնի բնույթ կրող բաժանմունքները, Ռուսաստանի 

հրեական բանվորական միության անվան տակ, հիմնավորեցին Լատ-

վիայում, Լեհաստանում, և կայսրության մի շարք շրջաններում: Դժվար չէ 

հասկանալ, թե ինչ է նշանակում «հրեական բանվորական միություն», 

հրեա-բանվոր, լավ է հնչում, չէ՞: Եթե թարգմանենք բանվորական լեզվով, 

այն կնշանակի «հրեական հեղափոխական միություն»: Եվ այսպես, հրեա-

ներին հեղափոխություն էր պետք, նշանակում է նրանց արյուն էր պետք, և 

այդ արյունը նրանք ստացան: 1905-1906 թթ. հրեաները Ռուսաստանում 

ենթարկվեցին ջարդի: Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես: XXդ. սկզբին միջազգային 

հրեական կազմակերպությունն սկսեց տեղը զիջել միջազգային սիոնիս-

տական կազմակերպությանը: Եվ չնայած հեղափոխությունը պարտվեց, 

սակայն այն փոխեց իր արյունոտ վերնաշապիկը և սկսեց գործել հրեա-

ներ՝ Լասսալի և Մարքսի սոցիալիստական դոկտրինայի անունից, հա-

նուն Ռուսաստանում սոցիալիզմի հաղթանակի: Հրեաներին ձեռնտու էր 

ցանկացած հեղափոխություն, միայն թե իրենք անցնեին իշխանության 

գլուխ և ստեղծեին հակառուսական, հակացարական, հակաքրիստոնեա-
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կան մթնոլորտ: Ռուսաստանի հանդեպ սիոնիստների ոտնձգությանը 

վերջ դրեց Ստալինը: Յոթանասուն տարուց ավել սիոնիստները Ռուսաս-

տանում անելիք չունեին: Նրանք հաջողության կարող են հասնել միայն 

դեմոկրատական երկրներում, հետևաբար, մինչհեղափոխական դիրքին 

վերադառնալու համար, ստիպված էին փլուզել ԽՍՀՄ-ը, որին էլ հասան 

1980-ական թվականների վերջերին, Ռուսաստանին՝ ժողովրդավարութ-

յուն և խոսքի ազատություն սրսկելու միջոցով: 

 

. XIXդ. վերջին հրեաները հայտարարեցին, որ իրենց հարկավոր է վերա-

դառնալ իրենց հայրենիքը, քանի որ միայն իրենց հայրենիքից պետք է 

սկսվի համաշխարհային հուդայական թագավորությունը:  

Այդ նպատակով Լոնդոնում կազմավորվեց «Հրեական Պաղեստինյան ըն-

կերություն»: 

 

. Թ.Հերցլը գտնում էր, որ բոլոր ժողովուրդները համարվում են հրեաների 

թշնամիները, որ նրանց մեջ թաքնված է հակասեմիտիզմը, որովհետև նը-

րանք զգում են մեր առավելությունը իրենց նկատմամբ՝ որպես ամենա-

մաքուր ռասայի ներկայացուցիչ:  

. Հրեաների համաշխարհային տիրապետությունը հաստատելու համար 

առաջին հերթին պետք է վերացվեր զարգացող կապիտալիստական 

Եվրոպայում հիմնավորված քրիստոնեությունը: Այդ ուղղությամբ ավելի 

խտրական ձևով սկսեցին գործել Կ.Մարքսը, Ֆ. Լասսալը և Մ.Հեսսը: 

Մարքսը բացեբաց քննադատելով հուդայիզմը՝ կոչ արեց մարդկությանը 

դասակարգային պայքարի միջոցով հաստատել սոցիալիզմը առանձին 

վերցրած երկրում, այնուհետև համաշխարհային հեղափոխության միջո-

ցով հասնել կոմունիզմի լիակատար հաղթանակին՝ երկրային դրախտում 

տեղ չհատկացնելով կրոնական ավանդություններին: Միգուցե Մարքսը 

ներքուստ համոզված էր, որ պրոլետարիատին առաջնորդելու են հրեա-

ները, քանի որ նրանց է տրված համաշխարհային տիրապետությունը: 

Ի համեմատ Մարքսի, Մոզես Հեսսը ստեղծեց սոցիալիզմ՝ հրեական դեմ-

քով: Ըստ նրա՝ համաշխարհային հեղափոխությունը միայն այն ժամա-

նակ կհամարվի արդարացված, եթե նրան ղեկավարեն հրեա-թալ-

մուդականները: Նա գտնում էր, որ Իսրայել պետության հարությունը, և 

հրեաների համաշխարհային հեղափոխությունը անխուսափելի է: Եվ 

այսօր մենք տեսնում ենք որ Իսրայելը հարություն առավ, իսկ հրեական  

համաշխարհային   հեղափոխությունը դեռ առջևում է: Մոզես Հեսսը և 

Ֆերդինանդ Լասսալը գտնում էին որ սոցիալիզմը պետք է առաջին հեր-

թին հաղթանակի Ռուսաստանում, որի Վիլնա քաղաքում կենտրոնաց-

ված էր հրեական թալմուդական հուդայիզմի կենտրոնը: Երկրորդ կենտ-
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րոնը գտնվում էր Մինսկում:  

. 1896թ. Մինսկում կայացավ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության 

առաջին համագումարը, որի ղեկավար ընտրվեց Է.Էլդեմանը: Այդ կու-

սակցությունը հիմնականում կազմված էր հրեաներից: 1903 թ. կուսակ-

ցության մեծամասնություն կազմող բոլշևիկների ղեկավար է դառնում 

մայրական կողմից հրեա Լենինը: Նրա շուրջ կազմավորվում է լենինյան 

գվարդիան, որը բաղկացած էր հիմնականում հրեաներից: Էսեռները ևս 

հիմնականում հրեաներ էին, որոնք Ռուսաստանում տանում էին հիմնա-

կանում տեռորիստական գործունեություն: Ժողովրդավարները, անար-

խիստները և մի շարք այլ կուսակցություններ և կազմակերպություններ 

ևս հիմնականում բաղկացած էին հրեաներից, որոնք ֆինանսավորվում 

էին՝ Ռոտշիլդների, Շիֆովների, Վարբուրգների կողմից: 

Նրանք կաշառեցին Պետական Դուման, և հակառուսական այդ հրեշը 

կազմակերպեց փետրվարյան հեղաշրջումը:  

Այն միտքը, որ Ռուսաստանում հեղափոխությունն իրականացրել է Գեր-

մանիան՝ Լենինի միջոցով, դա կազմում է կատարվածի միայն տեսանելի 

մասը: Հիմնականում հեղափոխությունը իրականացրին գերմանական և 

անգլիական սիոնիստները՝ Լենինի միջոցով և նրա ղեկավարությամբ, 

սիոնիստներ Պարվուսի և Գոնեցկիի միջնորդությամբ:  

 

. 1900թ. համաշխարհային սիոնիզմի առաջնորդ Հերցլը ժամանեց Պետեր-

բուրգ, հանդիպում ունեցավ ներքին գործերի նախարար Վ.Կ.Պլեվեյի և 

գրաֆ Ս. Յ. Վիտտեի հետ. սիոնիզմը նրանց ներկայացվեց որպես անմեղ 

շարժում, որի նպատակն էր՝ հրեաների վերադարձը Պաղեստին: Նա 

օժանդակություն էր փնտրում Ռուսաստանի կառավարության շրջանակ-

ներում, Ռուսաստանում տարածելու համար սիոնա-մասոնական նոր 

կենտրոններ: Նա Ռուսաստանից հեռացավ 1903թ. և այդ նույն թվին էլ 

«Զնամյա» թերթում լույս տեսավ սիոնիստական արձանագրությունները, 

որտեղ բացվում է սիոնիստների դաժան դեմքը: Հնարավոր է՝ Հերցլն է այդ 

արձանագրությունները բերել Ռուսաստան, հնարավոր է՝ այն Ռուսաս-

տանում ի հայտ է եկել դեռ նրա գալուց առաջ: Ուսումնասիրությունները 

տանում են 1890-ական թվականները, որ իբր այդ փաստաթղթերը հայտ-

նըվեցին Ռուսաստանում,  Փարիզում գործող ռուսական գործակալի մի-

ջոցով: Ինչևիցե, այն բացահայտվում և մասսայական տպաքանակով հրա-

տարակվում է Ռուսաստանում: Հերցլի մեկնելուց հետո, էսեռների կողմից 

սպանվում է Պլեվեն: Հրեաները մեկուսացնում են այն հրեաներին, որոնք 

իրենց հետ չեն: Ով իրենց հետ չէ, նա իրենց դեմ է: Դրանից բացի Ռու-

սաստանում սկսեց գործել թալմուդի սկզբունքը՝ «սպանի՛ր գոյերի մեջ 

ամենաընտիրին»:  



 318 

 

. 1905թ. Եվրոպայում ահռելի հզորություն ձեռք բերած միջազգային հրե-

ական միությունը զինեց ռուսական հրեաներին, որոնք, օգտվելով ցարա-

կան կարգերի դեմ ոտքի ելած հայերի, վրացիների, լատվիացիների, ֆի-

ների, լեհերի դժգոհություններից, օգտվելով ռուս-ճապոնական պատե-

րազմից առաջացած լարված իրավիճակից, կազմակերպեցին Ռուսաս-

տանում հեղափոխություն, հույս ունենալով  Թալմուդի ծրագիրը իրա-

կանացնել առանձին վերցրած մեկ երկրում: Սակայն 1905 թ. «ռուսական» 

առաջին հեղափոխությունը վերջացավ հեղափոխականների պարտութ-

յամբ: Այդ ժամանակ հուդայիզմի հոգևոր կենտրոնը գտնվում էր Ռուսաս-

տանում՝ Վիլնո քաղաքում:  

 

. 1904-1905թթ. ռուս-ճապոնական պատերազմը, և նրա հետ մեկտեղ Ռու-

սաստանում սկսված հեղափոխությունը ԱՄՆ-ի և Անգլիայի սիոնիստ-

ների առաջին փորձն էր՝ իրականացնել թալմուդի ծրագիրը Ռուսաստա-

նում: Ռուս-ճապոնական պատերազմը հրահրել են սիոնիստները, որոնք 

իրենց բանկիրների միջոցով (Ռոտշիլդ, Շիֆֆ, Վարբուրգ, Միլներ և այլն)  

ֆինանսավորելով Ճապոնիային, նրան հրահրեցին Ռուսաստանի դեմ: 

Միայն ԱՄՆ-ից Ճապոնիան ստացել է 400 միլիոն դոլլար: Մի կողմից 

հրահրելով պատերազմ, մյուս կողմից զինելով հեղափոխականներին՝ 

ամենատմարդի ձևերով տեռորի ենթարկեցին ռուս մտավորականներին և 

կառավարական բարձր խավի ներկայացուցիչներին: Նրանք փորձեցին 

իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռքը՝ «իդեալական պետություն» ստեղ-

ծելու, ժողովրդավարության, ազատության հնչեղ կոչերի ներքո: Նրանք 

այդ ուղղությամբ ունեին կուտակած փորձ՝ հաշվի առնելով ֆրանսիական 

«Մեծ հեղափոխությունը»: 

 

. XXդ. սկզբին Թ. Հերցլը առաջարկեց Աբդուլ Համիդ 2-ին մարել Օսման-

յան կայսրության պարտքերը, պայմանով, որ սուլթանը թույլ տա գնել 

Պաղեստինի և Լիբանանի հողերը հրեաների համար: Սուլթանը նամակով 

պատասխանեց, որ հրեաները կստանան Պաղեստինը միայն այն դեպ-

քում, երբ կկործանվի Օսմանյան կայսրությունը: Սիոնիստները որոշեցին 

քայքայել Օսմանյան կայսրությունը ներսից: Նրանք ֆինանսավորեցին 

«Միասնություն և առաջադիմություն» կուսակցությունը, և հեղաշրջման 

ճանապարհով Աբդուլ Համիդին գահընկեց արին:  

 

. 1917թ. նոյեմբերին Լլոյդ Ջորջը և Ա. Բալֆուրը (տարբեր ժամանակնե-

րում Անգլիայի վարչապետներ) նամակ ուղարկեցին հրեական բանկիր 
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Լիոնելյու Ուոլտեր Ռոտշիլդին, իրենց բարյացակամ շահագրգռվածութ-

յունը արտահայտելով Պաղեստինում հրեական ազգային օջախ ստեղ-

ծելու իդեայի հանդեպ և իրենց պատրաստությունը հայտնեցին թեթևաց-

նելու՝  նպատակին հասցնելու հրեաների ջանքերը: 1918թ. սիոնիստների 

ջանքերով անգլիական զորքերը օկուպացրին Պաղեստինը և այնտեղ 

ստեղծեցին հակաարաբական ռեժիմ: Նրանց ճնշման տակ Անտանտի 

Գերագույն խորհուրդը կայացրեց որոշում, որի համաձայն Պաղեստինը 

անցավ Մեծ Բրիտանիայի ենթակայության տակ: Ստեղծվեց այսպես կոչ-

ված «Բալֆուրի դեկլարացիան», որն էլ համարվեց միջազգային իրավա-

կան փաստաթուղթ: Հրեական ավազակախմբերը օրինականացվեցին և 

հանցագործ Վ. Ժաբոտինսկու գլխավորությամբ սկսեցին հալածել, մաս-

սայական կոտորածի ենթարկել արաբներին:  

 

. Առաջին համաշխարհային պատերազմը, որը վերջացավ երեք թագա-

վորական ժառանգությունների՝ ռուսական, գերմանական, ավստրո-հուն-

գարական կործանմամբ, հնարավորություն տվեց հրեաներին հաստատ-

վելու Պաղեստինում: Նրանք պատրաստ էին զավթել ոչ միայն Պաղես-

տինը, այլև Սիրիան, Լիբանանը և Իրանի մի մասը՝ վերականգնելու 

համար «իրենց» պատմական հայրենիքի նախկին սահմանները: Արդեն 

1933թ. հրեաների քանակը Պաղեստինում կազմում էր 238 հազարի, իսկ 

1936թ.՝ 404 հազարի: Արաբների կողմից ցանկացած դիմադրություն հրեա-

ների կողմից ամբողջ աշխարհով մեկ թմբկահարվում էր որպես 

ապստամբություն, որն էլ խեղդվում էր արյան մեջ՝ ոչնչացնելով բազում 

արաբական գյուղեր:  Հրեաները իրենց վերջնական նպատակին հասան 

երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո՝ ստեղծելով իրենց պե-

տությունը, որի զոհը դարձան Պաղեստինի արաբ ժողովուրդը և նրան 

հարող երկրները:   

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Պաղեստինում 

հրեական «Շտերն» ավազակախմբերը, որոնց գլխավորում էր ապագա 

Իսրայելի վարչապետ Մ. Բեգինը, կռվում էին անգլիացիների դեմ: Երկ-

րորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հրեաները պահանջեցին 

վերականգնել իրենց պետականությունը: Ոտքի կանգնեցին աշխարհի բո-

լոր սիոնիստական կենտրոնները ի պաշտպանություն այդ առաջար-

կության: ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջ. Ֆորեստոլը կտրակա-

նապես դեմ էր հրեական պետության ստեղծմանը: Հրեական լրատվա-

կան աղբյուրները, պրովոկացիայի ճանապարհով, երկրով մեկ այնպես 

խայտառակեցին, այն աստիճանի հարվածներ հասցրին նախարարին, որ 

մի քանի շաբաթ հետո նա ստիպված եղավ իրեն ցած նետել երկնաքերից: 

1948թ. Իսրայելում հաստատվեց արյունոտ հանցագործ ռեժիմ: Իրենց    

բնակության վայրերից քշվեցին 1,5 միլիոն արաբներ: Իր ներքին կառուց-
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վածքով Իսրայելը նման է նացիստական Գերմանիային: Երկու պետութ-

յուններում էլ տիրում էր ֆաշիզմը, ռասիզմը և պետական տեռորը՝ իրենց 

հանցագործ վերնախավով, որը շրջապատված էր բազում արնախում 

հատուկ ծառայություններով: Ստեղծելով իրենց պետությունը՝ սիոնիստ-

ները պատրաստվեցին ընդլայնել իրենց նորաստեղծ երկիրը՝ գրավելով 

Իրաքը, Սիրիան, Հորդանանը, Լիբանանը, Եգիպտոսը: 1956թ. ԱՄՆ-ի ա-

ջակցությամբ Իսրայելը հարձակվեց Եգիպտոսի վրա և օկուպացրեց Սի-

նայի թերակղզին: Սպանվեցին հազարավոր արաբներ: 1967թ. Իսրայելը 

օգտագործելով իր ռազմական առավելությունը՝ հարձակվեց Իրաքի, Սի-

րիայի և Եգիպտոսի վրա, ռմբակոծեց նրանց քաղաքները, որին զոհ դար-

ձան բազմահազար արաբներ: 

Հենվելով ամերիկյան սիոնիստների աջակցության վրա՝ Իսրայելը տասն-

յակ տարիներ ահ ու սարսափի տակ պահեց իրեն շրջապատող ողջ արա-

բական աշխարհը՝ հրի մատնելով բազում արաբական գյուղեր, փա-

խըստական ճամբարներ և այլն: Այդ հրեշավոր հանցագործությունները 

բացում են թալմուդի գաղափարի իսկական դեմքը, ցույց են տալիս 

մարդկությանը, թե ինչ է սպասում ոչ հրեաներին՝ «ընտրյալ ազգի» կողմից 

համաշխարհային տիրապետություն հաստատվելուց հետո: 1962թ. Բեն-

Գուրիոնը ասաց. «25 տարի հետո ՄԱԿ-ը հիմնավորվելու է Երուսաղե-

մում, իսկ ժողովուրդների հանդեպ դատը՝ վճիռները կայացվելու են Սո-

ղոմոնի տաճարում»:  

Նոր համաշխարհային կարգ ու կանոնի կարգախոսի տակ, սիոնիստ-

ների համաշխարհային անդրկուլիսյան կենտրոնն իր վրա  վերցրեց 

գաղտնի «համաշխարհային կառավարության» ֆունկցիան: Նրանք տար-

բեր երկրներում տեռորի, հեղաշրջումների, հեղափոխությունների միջո-

ցով փոխում են տվյալ երկրի կարգը, նրանց ավանդությունները՝ վտանգի 

տակ դնելով նրանց հոգևոր և մշակութային գանձերը: Այսօրվա արև-

մտյան այսպես կոչված սիոնիստական քաղաքակրթությունը օրինակա-

նացնելով հոմոսեքսուալիստների, սոդոմիստների ամուսնությունները, 

Հոլիվուդի միջոցով սրսկելով մարդկությանը տարբեր տեսակի բռնութ-

յուններ՝ ցույց է տալիս հուդայա-մասոնական պրոգրեսի ողջ էությունը: 

Նրանց հիմնական հարվածը ուղղված է ընտանիքի ամրության դեմ: 

Համաշխարհային մասշտաբով ժողովրդավարության և հեռուստատե-

սության տարբեր տեսակի մրոտ ծրագրերի միջոցով քայքայելով ընտա-

նիքը, նրանք ոչնչացնում են մարդկային քաղաքակրթությունը, հեշտաց-

նելով այլասերված գոյերի վրա իրենց տիրապետության հաստատման 

գործընթացը: Իրաքի պատերազմը սիոնիզմի ազդեցության ոլորտի ըն-

դարձակման հետևանք է, որը փնտրում է հերթական զոհը: Մինչ սիոնիստ 

Ջ.Սորոսը Ուկրաինայում ցանած նարինջը կհնձի Վրաստանում, ԱՄՆ-ի 

հեգեմոնիայի գորշ ամպերը շարունակում են կուտակվել երկրագնդի այն 
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երկրների գլխավերևում, որտեղ իբր թե ոտնահարվում են մարդու իրա-

վունքները: Անվանի հրեա քաղաքական գործիչ Բ. Դիզրաելին ասել է «Աշ-

խարհը չեն ղեկավարում նրանք, ովքեր գտնվում են բեմահարթակին, այլ 

նրանք, ովքեր գտնվում են անդրկուլիսում»:                                          

. Այսօրվա Եվրոմիության մեխանիզմը դեռ XXդ. 20-ական թվականներին 

նախագծել էին Ռոտշիլդները, Շիֆֆները, Վարբուրգները, Կոսսները, Լո-

եբները և մի շարք հրեա բանկիրներ:  

 XIX դ. հրեաները նախագծված նոր շունչ տալով մի շարք ուղղություն-

ների՝ Իլյումինանտներ, մասոնյան-օթյակ, Կլաբ, Գրիլլոն, Կլոր սեղանի 

ընկերություն և այլն, մշակելով ագրեսիվ բնույթ կրող օրենքներ, զավթելով 

եվրոպական և ամերիկյան տպարանները, մասսայական ինֆորմացիայի 

և լրատվական աղբյուրները՝ ստեղծեցին համաշխարհային գաղտնի կա-

ռավարություն:  

Հրեա արմատականները    առայժմ դեռ բաց մարտահրավեր չեն նետում 

Հռոմի պապին, քանի որ իրենց տիրապետությունը դեռ չի կայացել:   

Նրանք պատրաստ են իրենց դեմքը բացելու միայն այն դեպքում,  երբ 

աշխարհում վերանան քաղաքական հակադիր բևեռները:  

Ամերիկյան նահանգներում, նրանց քաղաքներում, քաղաքական միջո-

ցառումները, սոցիալական կյանքում տեղի ունեցող կարևոր իրադար-

ձությունները, լինեն դրանք նահանգային կամ քաղաքային ընտրութ-

յուններ, գործադուլների կազմակերպում, կամ նկարիչների աշխատանք-

ների ցուցահանդեսներ, ի սկզբանե քննարկվում են այդ անդրկուլիսյան 

կազմակերպություններում, այնուհետև ներկայացվում են որպես հասա-

րակական կարծիք:  

. Համաշխարհային անդրկուլիսյան իշխանությունն ստեղծվել է հրեա 

բանկիրների ջանքերով: Միայն ԱՄՆ-ում 80-ական թվականներին հրեա-

կան ընդհանուր կապիտալը հասնում էր 1 տրիլիոն դոլլարի: Համաշ-

խարհային անդրկուլիսյան մարմին հանդիսացող «Ուոլտ-ստրիտ-ջորնե-

լի»-ի տվյալների համաձայն, ԱՄՆ-ի հինգ ինվեստիցիոն-բանկային միա-

վորումներ, որոնք պատկանում են Լեմեններին, Կուններին, Լոեբներին, 

Գոլդմաններին և Սաքսներին, տիրում էին ԱՄՆ-ի հզոր ընկերութ-

յունների 23% արժեթղթերին:  

Այդ ընկերությունները, որոնք պատկանում են անդրկուլիսյան համաշ-

խարհային վերնախավին, ծախսում են ահռելի գումարներ՝ քաղաքական 

և պետական գործիչներին դարձնելով իրենց խոնարհ ծառաները: Այդ ա-

մենը կատարվում է ոչ միայն ուղղակի կաշառքի ճանապարհով, այլև 

կազմակերպելով, ֆինանսավորելով նրանց ընտրությունների նախընտ-

րական քարոզարշավը: ԱՄՆ-ում հուդայական կազմակերպությունները 

հովանավորում են դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական 

ֆոնդի 60%-ը   և հանրապետական կուսակցության 40%-ը: Ոչ մեկի կող-
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մից չընտրված հրեական ինքնակոչ այդ կազմակերպությունը փորձում է 

իր ձեռքը վերցնել մարդկության ճակատագիրը՝ նայելով երկրագնդի 

հարստությանը՝ որպես իր սեփական հարստության:  

Մարդկության հանդեպ նրանց գաղտնի դավադրությունը   համարվում է 

գլոբալ մասշտաբի  հանցագործություն:    

Մարդկությանը ստրկացնելու նրանց հիմնական հարվածը ուղղված է 

ազգային իշխանությունների վրա, որը շուտով տեղը կզիջի տրանս-

ազգային խառնարանին, որին, որպես օրինակ, կարող են ծառայել 

դեմոգրաֆիական հավասարակշռությունը կորցրած եվրոպական ըն-

տանիքը և Ռուսաստանը, որտեղ ներգաղթը ներքուստ խժռում է այն 

բոլորը, ինչ կապված է ազգայինի հետ: Նոր համաշխարհային կարգ ու 

կանոն ստեղծելու հուդայա-մասոնական ծրագիրը ոչնչով չի տարբեր-

վում Հիտլերի համաշխարհային տիրապետության ծրագրից:  

Դեռ XXդ. սկզբին նրանց կողմից մշակված առաջին համաշխարհային 

տեսանելի կառավարությունը, որը ծառայում էր իրենց նպատակներին, 

դա «Ազգերի Լիգա»-ն էր: Այնուհետև նրանք մշակեցին «Եվրոպայի միաց-

յալ նահանգներ»-ի կազմավորման ծրագիրը, որը «Աշխարհի միացյալ 

նահանգներ»-ի ստեղծման առաջին քայլն էր: Ըստ նրանց Աստծո կողմից 

միայն իրենց է տրված ժողովուրդների միջև հակասությունների կարգա-

վորման խնդրի լուծումը: Սկսած 1920-ական թվականներից՝ սիոնիստա-

կան երկու կենտրոնների միջև շարունակվող մրցապայքարը վերջ դրեց 

Մեծ Բրիտանիայի համաշխարհային հեգեմոնիային՝ ի օգուտ ԱՄՆ-ի սիո-

նիստների: Այսօր այդ գաղտնի կառավարությունը իր հարվածն է պատ-

րաստում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, Ճապոնիա-

յի և Լատինական Ամերիկայի դեմ:  

. Համաշխարհային անդրկուլիսյան ճանաչված գործիչ, եվրոպական վե-

րականգնման բանկի ղեկավար, ֆրանսիացի հրեա Ժակ Աթթալին  իր՝ 

«Հորիզոնի գծեր» գրքում, բացում է  մարդկության վրա անդրկուլիսյան 

տիրապետության կարգ ու կանոնի հաստատման երեք փուլերը՝ առև-

տրական, ուժային և ֆինանսական:  

Այսօրվա զարգացման փուլը նա համարում է առևտրի զարգացման փուլ: 

Այդ փուլում ամենը վաճառվում և գնվում են: Այդ փուլում սիոնիստները 

իրենց հիմնական հարվածը ուղղում են ոչնչացնելու այն արժեքները, ո-

րոնք կապված են հայրենասիրության, ազգային ավանդությունների, 

հավատի, ընտանիքի ամրության հետ: Պետք է ծնվի նոր քոչվորների հա-

սարակություն, որտեղ ամեն մարդ կգտնվի անընդհատ տեղաշարժման 

մեջ՝ առանց հասցեի և ընտանիքի: Նա պետք է կատարի այն հանձնարա-

րությունը, ինչ հարմար կգտնեն իր «համաշխարհային դաստիրակները»: 

Այդ ամենին սիոնիստները ծրագրում են հասնել հեռուստատեսության, 

տեսաֆիլմերի, ինտերնետի, հուդայա-մասոնների ազդեցության ոլորտում 
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գտնվող Հոլիվուդի պոռնո-մազախիստական, տարբեր տեսակի բռնութ-

յուններ սրսկող, պրոգրեսի և «դեմոկրատիայի» անվան տակ մարդկանց 

հոգեաշխարհը փչացնող ծրագրերով: Արդեն այսօր անդրկուլիսյան մութ 

աշխարհը ստեղծում է մարդկության վրա գլոբալ հսկողություն սահմա-

նելու մեխանիզմ: ԱՄՆ-ում հրեաների ձեռքին գտնվող բարձրակարգ գի-

տատեխնիկական միջոցները մարդկանց համարակալում,  մտցնում են 

համակարգչի մեջ, և այդ համարի տակ որոշվում է տվյալ անձնավորութ-

յան սոցիալական, պրոֆեսիոնալ, հոգևոր, էթնիկական, կրոնական, քա-

ղաքական, իրավական և կրթական տվյալները: Ցանկացած ոք պետք է 

պարզ լինի «ընտրյալներին», որպեսզի հստակեցվի նրա հետ մշակվող 

աշխատանքի ձևը: Գոյը (ոչ հրեան) պետք է հսկողության տակ վերցվի, 

նրա ձեռքին  պետք է ամրացվի  հատուկ սարք, որով, երկնային արբան-

յակների միջոցով, պետք է որոշվի տվյալ ռոբոտացված անձնավորության 

գտնվելու տեղը: Այդ սարքերի միջոցով պետք է որոշվի աշխարհի մար-

կության քանակը: Պետք է վերացվի փողը, և առևտուրը պետք է իրակա-

նացվի այդ սարքերով: Այն անհատը, ով ինչ-որ ճանապարհով կկտրվի 

այդ մեխանիզմից, նա ոչինչ չի կարող գնել կամ վաճառել, հետևաբար նա 

կմատնվի սովի: Ոչ մեկին չի հաջողվի դուրս գալ հսկողության սահման-

ներից: Այսօրվա ԱՄՆ-ի գիտատեխնիկական զարգացումը, որը գտնվում է 

հրեական հուդայա-մասոնների հսկողության ներքո, վաղ թե ուշ իր լծի 

տակ կառնի ողջ երկրագնդի մարդկությանը, և այնժամ մինչ XIXդ.  իրենց 

հալածած ժողովուրդները կառնեն հալածանքի համը, այնժամ կծնվի մե-

սիան՝ հրեական թագավորը, և կիրականանա «մարգարեությունը»: Արդեն 

այսօր մարդիկ ապրում են վերացական կյանքով, համակարգչի միջոցով 

ամուսնանում և իրար հետ շփվում են տարածության վրա՝ երկար տարի-

ներ հնարավորություն չունենալով իրար հետ տեսակցվելու:  

. Այսօր ԱՄՆ-ի Միջազգային Հարաբերությունների Խորհուրդը հիմնա-

կանում բաղկացած է հրեաներից: Անդրկուլիսյան սիոնիստական այդ 

կազմակերպությունն իր մեջ միավորում է ԱՄՆ-ի ամենաազդեցիկ դեմ-

քերին՝ նախկին և գործող պրեզիդենտներին, նախարարներին, դեսպան-

ներին, բարձրաստիճան չինովնիկներին, բանկիրներին և ֆինանսիստնե-

րին, տրանսազգային կորպորացիաների վարչությունների նախագահ-

ներին և ֆիրմաներին, համալսարանների ղեկավարներին, մասսայական 

ինֆորմացիայի միջոցներին, կոնգրեսականներին, Գերագույն դատարա-

նի դատավորներին, ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում զինված ուժերի հրամանա-

տարներին, ՆԱՏՕ-ի գեներալներին, Կենտրոնական հետախուզական 

վարչության ֆունկցիոներներին և այլ հատուկ ծառայություններին, ՄԱԿ-

ի գործիչներին և գլխավոր միջազգային կազմակերպություններին:  

Այդ կազմակերպությունն ստեղծվել է 1921թ.՝ ԱՄՆ-ի մասոնյան կարգի 
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կողմից, որը մասնակցեց Փարիզի խաղաղության  խորհրդաժողովին: Այդ 

կազմակերպության հիմքում կանգնած են «Կլոր սեղանի ընկերության» 

հուդայական գործիչները: Այդ կազմակերպությունը ստեղծվել է 1919թ. 

Փարիզում՝ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, որն իր 

բաժանմուքներն ուներ Անգլիայում և ԱՄՆ-ում: Վերջիններս կազմեցին 

ներկայիս ԱՄՆ-ի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի հիմքը, որի 

առաջին պրեզիդենտը դարձավ ամենաբարձր կարգի մասոն Դ. Դեվիսը: 

Նրա խորհրդատուներ դարձան հրեա քաղաքական գործիչներ Պ.Վար-

բուրգը, Օ.Կանը, Ի.Բաումանը, Վ.Շեպարդսոնը, Է.Գեյը, Պ.Կրավատը:    

Սկսած հիսունական թվականներից այդ կազմակերպության նոր կարևոր 

դեմք հանդիսացավ հրեա Դավիդ Ռոկֆելերը (1949թ.-դիրեկտոր, 1970թ.-

նախագահ): Ռոկֆելերը դարձավ անդրկուլիսյան աշխարհի հիմնական 

լիդերը: Տեսանելի աշխարհում հասարակությունը սովոր է ընդունելու 

երկրի պրեզիդենտին՝ որպես երկրի առաջին դեմք, սակայն վարագույրի 

հետևում միայն անտեսանելի աշխարհին է տրված հասկանալու, որ 

պետության առաջին դեմքն է հանդիսանում այն ուժը, որը առաջ է մղում 

որևէ քաղաքական կամ հասարակական գործչի՝ դարձնելով նրան երկրի 

պրեզիդենտ: Այդ ուժը կարող է լինել տվյալ երկրի ներսում, կամ նրանից 

դուրս: Այս առումով դժվար չէ հասկանալ, որ ԱՄՆ-ի իսկական տերերը 

հանդիսանում են հրեական հուդայա-մասոնները, որոնց կողմից էլ առաջ 

են քաշվում պրեզիդենտական թեկնածուները:    80-ական թվականներին 

այդ կազմակերպության նախագահ ընտրվեց հրեա Պ.Պետերսոնը, իսկ 

պրեզիդենտ՝ մասոն Ջ. Սվինգը: 1993թ-ից այդ տեղը զբաղեցրեց Լ.Գելբը: 

Սակայն Ռոկֆելերը առաջվա պես մնում էր որպես ամենաազդեցիկ 

անդրկուլիսյան դեմքը, որը ԱՄՆ-ում ղեկավարում և կոորդինացնում էր 

բոլոր գլոբալ հարցերով զբաղվող կառուցվածքները՝ ուղղություն տալով 

նրանց գործունեությանը: Այդ կազմակերպության համարյա բոլոր 

ներկայացուցիչները հրեաներ են: Այն կարծիքը, որ ԱՄՆ-ը ղեկավարում 

են հիմնականում անգլո-սաքսոնները, չի համապատասխանում իրակա-

նությանը: ԱՄՆ-ը  սիոնիստական գիշատիչ պետություն է, որը երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից անմիջապես հետո պատրաստվում էր 

պատերազմ հայտարարելու ԽՍՀՄ-ին՝ ստեղծելու համար իր համաշ-

խարհային տիրապետությունը: Այդ ծրագիրը չիրագործվեց՝ ի շնորհիվ 

ԽՍՀՄ-ում ստեղծված ատոմային ռումբի, որից էլ սկսվեց սառը պատե-

րազմը, որը վերջացավ խորհրդային ճամբարի փլուզմամբ: Օգտվելով 

դրանից այս անգամ ԱՄՆ-ը Ռուսաստանին «հայտարարեց» չհայտարար-

ված այնպիսի մի պատերազմ, որը պետք է Ռուսաստանին խժռեր ներսից՝ 

այդ ուղղությամբ կազմակերպության մեջ մշակելով տարբեր ծրագրեր: 

Այդ խորհրդում բացակայում են քրիստոնեական հոգևոր ներկայացուցիչ-

ները, սակայն ներկա են ռաբբիները, օրինակ Գերցբերգը (սինագոգ 
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Էմանուել), Լ. Լեվիվելդը, Ա. Շնեյերը (Միջազգային հրեական կոնգրեսի 

պատվավոր նախագահ), նաև թոշակառուների սիոնյան տան նախագահ 

Լ. Սուլլիվանը: Խորհրդում կարևոր տեղ է զբաղեցնում «Բրայն-Բրիթ» 

միջազգային հրեական մասոնյան լոժայի ղեկավար Գ. Քիսինջերը: Ցան-

կացած հարց, ինչ վերաբերում է Իսրայելին, միանգամից որոշվում է ՄՀԽ-

ում՝ Իսրայելի օգտին: Ինչպես գտնում են վկաները, ՄՀԽ-ի խորհրդակ-

ցությունը, կապված միջազգային հարցերի հետ, ներկայացուցիչների 

բնույթով հիշեցնում է հրեական համաշխարհային կոնգրեսի համագու-

մարը: Միջազգային հարաբերությունների այդ խորհրդակցության մեջ են 

ներգրավված ԱՄՆ-ի քաղաքական, տնտեսական և կուլտուրական էլի-

տան: Այդ խորհրդակցությանն են ենթարկվում արևմտյան աշխարհի 

տրանսազգային կորպորացիաները՝ «Ջեներալ Մոտորս», «Բոինգ», «Ջենե-

րալ Էլեկտրիկ», «Կրայսլեր», «Քսերոքս», «Կոկա-Կոլա», «Ջոնսոն էնդ Ջոն-

սոն», «Դոու կեմիկալ», «Շելլ», «ԻԲՄ», «Լոկհիդ», «Շեվրոն», «Պրոկտեր էնդ 

Գեմբլ», «ԻՏՏ», «ԱՏՏ», «Տեքսակո», «Դյուպոն», «Էքսոն», «Մակդոնել Դուգ-

լաս», «Կոդակ», «Լեվի Ստրաուս», «Մոբիլ օյլ», միևնույն ժամանակ բոլոր 

բանկերը և ֆինանսական խմբերը: ՄՀԽ-ի ճնշող հսկողության տակ է 

գտնվում ֆեդերալ ռեզերվային սիստեմի և Նյու-Յորքի ֆոնդային բորսան: 

ՖՌՍ-ի բոլոր ղեկավարները ՄՀԽ-ի անդամներ են և հաշվետու են Խոր-

հըրդի վերադասին: Առանձնապես Խորհրդում մեծ դեր են խաղում 

այնպիսի համալսարաններ, ինչպիսիք են Կոլումբիայի, Հարվարդի, Լելի, 

Ստանֆորդի, Կալիֆորնիայի, միևնույն ժամանակ Մասաչուսետսի տե-

խնոլոգիական ինստիտուտը: ՄՀԽ-ի հսկողության տակ են գտնվում 

ԱՄՆ-ի լրատվական աղբյուրները, և առաջին հերթին՝ հեռուստատե-

սությունը: Խորհրդին անդամակցվում են ՍԻ-ԷՆ-ԷՆ, ԷՆ-Բի-Սի, ՍԻ-Բի-

Էս, «Ազատ Եվրոպա», «Յուսիա», «Նյու-Յորք թայմ», «Նյու-սուիկ», «Վա-

շինգտոն պոստ», «Յու. Ս. Նյուս էնդ ուոլդ ռիպորտ», «Կրիսչեն սեյերս մո-

նիտոր», «Ռիդերս դայժեստ», «Թայմ», «Ուոլդստրիտ ջորնալ», «Ֆորին 

էֆերս», «Ասոշիէյտեդ պրես», միևնույն ժամանակ հզոր հրատարակչութ-

յունները և ամերիկյան հրատարակչությունների ընկերությունները:  

ՄՀԽ-ի կենտրոնական շտաբը գտնվում է Նյու-Յորքում, որը կրում է 

ճանաչված մասոնյան գործիչ Գարոլդ Պրատտի անունը:  

Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից 1948թ. ստեղծված Բիլ-

դերբերգյան ակումբը (Հոլանդական «Բիլդերբերգ» հյուրանոցի անունից, 

որտեղ հավաքվել էին առաջին անգամ երկրի իշխանները), որը ստեղծվել 

է իբր թե Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի համաշխարհային քաղաքականության մեջ 

հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով, ևս իրականում գտն-

վում է հուդայա-մասոնների ձեռքին: Ակումբն ունի կենտրոնական գրա-

սենյակ, որը գտնվում է Նյու-Յորքում, Կարնեգի ֆոնդի շենքում:  

. 1997թ. ամերիկյան Ատլանտա քաղաքի մոտ գտնվող Ռենեսանս-Պայն 
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առողջարանում Բիլդերբերգյան ակումբի ներկայացուցիչների հանդիպ-

ման ժամանակ քննարկվեցին համաշխարհային կառավարության երեք 

վարչական կենտրոնների՝ (եվրոպական, ամերիկյան և խաղաղ-օվկիա-

նոսյան)  ստեղծման հարցերը: «Դեմոկրատական» Արևմուտքի այդ հան-

դիպումների արդյունքները չեն քննարկվում լրատվական աղբյուրներում: 

. 1973թ. ստեղծված եռակողմ հանձնաժողովի գործունեությունը կապված 

էր Ճապոնիայի տնտեսական հզորության հետ, որը պահանջում էր իր 

շահերի պաշտպանությունը համաշխարհային անդրկուլիսյան շրջանակ-

ներում: Այդ կապակցությամբ Դ. Ռոկֆելերը հանձնարարեց լեհական 

հրեա Զ. Բժեզինսկուն կազմավորել նորաստեղծ կազմակերպության կա-

ռուցվածքը, որը պետք է իր շուրջը միավորեր արևմտյան բոլոր քաղաքա-

կան և գործնական լիդերներին: Շարունակելով Պ.Վարբուրգի, Ա. Դալ-

լեսի, Դ. Ռոկֆելերի, Գ. Քիսինջերի հակաքրիստոնեական, հակառուսա-

կան, հակամարդկային քաղաքականությունը՝ Զ. Բժեզինսկին դարձավ 

«նոր համաշխարհային կարգ ու կանոնի» հերթական գաղափարախոսը, 

ով գտնում էր, որ համաշխարհային տիրապետության հաստատման 

համար հարկավոր է Միջազգային վալյուտային ֆոնդի և Համաշխար-

հային բանկի միջոցով ազդել մոլորակի տնտեսության վրա: Եռակողմյան 

հանձնաժողովը ստեղծվեց՝ կազմված երեք մասերից՝ արևմտաեվրոպա-

կան, հյուսիսամերիկյան (ԱՄՆ, Կանադա) և ճապոնական: Ինչպես գրում 

է ամերիկյան սենատոր Բ. Բոլդուոտերը, Դ. Ռոկֆելերի եռակողմյան 

հանձնաժողովը հանդիսանում է «նորագույն միջազգային կաբալա»՝ 

ԱՄՆ-ին ենթարկվող քաղաքական մեխանիզմով՝ ի օգուտ հուդայա-

մասոնական միջազգային բանկիրների: Արդեն հանձնաժողովի գոյության 

առաջին իսկ տարիներին, նա ցույց տվեց իր հզորությունը, իր նստա-

շրջանում որոշելով առաջ քաշել Ջ.Քարտերին՝ որպես ԱՄՆ-ի պրեզի-

դենտի թեկնածու: ՄՀԽ-ի հետ միասին, հանձնաժողովը մոբիլիզացրեց 

ամենահզոր բանկերի ֆինանսները, սեղմեց իրեն ենթարկվող մասսա-

յական տեղեկատվության միջոցների կոճակը՝ Քարտերին դարձնելով 

ԱՄՆ-ի պրեզիդենտ: Եռակողմյան հանձնաժողովի կենտրոնակայանը 

գտնվում է այն նույն շենքում, որտեղ գտնվում է նաև Բիլդերբերգյան 

ակումբի շտաբը, Կարնեգի ֆոնդի շենքում:  

. 1991թ. ԱՄՆ-ի Միջազգային հարաբերությունների խորհուրդը (հուդա-

յական համաշխարհային դավադրության կենտրոնը) Սան-Ֆրանցիս-

կոյում ստեղծեց մի նոր կազմակերպություն, որը կրում էր Գորբաչովյան 

ֆոնդ անունը և որը 1995թ. ստացավ «Համաշխարհային Ֆորում» նոր 

անունը:  

Այդ կազմակերպության գործունեությունը ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ, 

որը 1993թ. առաջարկեց ստեղծել միջազգային կազմակերպություն, որն իր 
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հսկողության տակ կվերցնի կրոնական կազմակերպություններին: 

Մարդկության վրա գլոբալ հսկողության հուդայա-մասոնական ծրագիրը 

սկսվեց իրագործվել Գորբաչովյան ֆոնդի կողմից առաջ քաշված «գլոբալ 

անվտանգության ծրագրի» անվան տակ: Այդ նախագիծը թույլ էր տալիս 

ԱՄՆ-ին և Հյուսիս-ատլանտյան բլոկին (ՆԱՏՕ) իր վրա վերցնել մարդ-

կության վրա հսկողությունը, որը համարվում էր հուդայա-մասոնների 

կողմից համաշխարհային տիրապետություն հաստատելու առաջին լուրջ 

քայլը:  

Գորբաչովյան ֆոնդը, որը որոշ ժամանակ հետո կրեց Համաշխարհային 

ֆորում անունը, 1995թ. Սան-Ֆրանցիսկոյում հրավիրեց խորհրդաժողով, 

որտեղ Գորբաչովը առաջարկեց ազգային պետություններին հրաժարվել 

իրենց անկախությունից՝ ի օգուտ միջազգային օրենքների, որոնք պետք է 

թելադրեն երկրագնդի բոլոր բնակիչներին «ընդհանուր հավատ, արժեք-

ներ, ստանդարտներ, ապրելակերպ»: Նա առաջարկեց ընտրել 100 մարդ 

«իմաստունների խորհուրդ» ստեղծելու համար՝ մարդկության գլոբալ 

պրոցեսները ղեկավարող վարչություն: Նա առաջարկեց ստեղծել մոլո-

րակի ժողովուրդների իրավունքը պաշտպանող «Երկրագնդի խարտիա», 

որով կառաջնորդվեն երկրագնդի բոլոր ժողովուրդները: Միանգամայն 

պարզ դարձավ, որ ԱՄՆ-ի հուդայա-մասոններին, որոնք իրենց արդեն 

զգում են որպես երկրագնդի տերն ու տիրակալը, ձեռնտու չէ Միացյալ 

Ազգերի Կազմակերպության՝ ՄԱԿ-ի դերը, որին առաջին հերթին հար-

ված հասցրեց գլոբալիզմի օգտին հանդես եկած Գորբաչովը: Անդըր-

կուլիսյան հուդայական կառավարությունը սահմանափակեց ՄԱԿ-ի 

հնարավորությունները, և այդ կազմակերպությունը վերածեց որպես իր 

կողմից ընդունած որոշումները իրականացնող,  կատարածու տեխնի-

կական ապարատի: Նրանք ձգտում են ժողովրդավարության անվան 

տակ, հեղափոխական տարբեր ճանապարհներով «ազատության» անու-

նից սահմանափակել տարբեր երկրների ինքնավարությունը, նրանց ան-

կախությունը: ԱՄՆ-ի դեմոկրատական հեգեմոնիային չենթարկվողների 

դեմ հուդայա-մասոնները պատրաստ են հանդես գալ ուժային դիրքից: 

Դրա ապացույցն է համաշխարհային սիոնիստների «սուրբ պատերազմը» 

մահմեդական երկրների դեմ:  

Նրանց մի շարք նստաշրջաններ կրում են  խիստ փակ բնույթ:  

Փակ դռների հետևում հուդայա-մասոնական ներկայացուցիչները փոր-

ձում են որոշել, ինչ ճանապարհով ազատվել երկրագնդի մարդկության 

«ավել» քանակից, որպեսզի այն չխանգարի արևմտյան երկրների բար-

գավաճմանը: «Երրորդ աշխարհի» երկրների հանքային հանածոների ար-

տահանումը արևմուտք, այդ երկրներում «մարդու իրավունքների ոտ-

նահարման» պատրվակի տակ, տարբեր ձևերով իշխանություններ հեղա-

շրջող հուդայա-մասոնական «քաղաքակրթության» ներկայացուցիչների 
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գործունեությունը կրում է զուտ զավթողական բնույթ:  

1996թ. Սան-Ֆրանցիսկոյում կայացած միջազգային ֆորումում հանդես 

եկան ռաբբի՝ Ա.Գերցբերգը, կրոնական գործիչ՝ Ս.Կինը, համաշխարհա-

յին հրեական մասոնյան լոժայի ղեկավարներից մեկը՝ Մ. Պալմերը, Կար-

նեգի կորպորացիայի պրեզիդենտ Դավիդ Համբուրգը: Ս.Կինը հանդես 

եկավ երկրագնդի էկոլոգիական պրոբլեմի կարգավորման հետևյալ առա-

ջարկով. «Եթե մենք կրճատենք երկրագնդի բնակչության 90%-ը, այնժամ 

չի մնա մարդկություն, որ փչացնի երկրագնդի էկոլոգիան»: Այդ առա-

ջարկությունն ընդունվեց բուռն ծափահարություններով: Չլինի՞ թե հու-

դաները գոյերի գոյությունը ավելորդ են գտնում երկրագնդի վրա: Միգուցե 

Կինը խառնել է այդ հարցում տոկոսային հարաբերության դիրքերը, հաշ-

վի առնելով, որ հենց մարդկության 10%-ն է փչացնում երկրագնդի էկոլո-

գիան:  

1997թ. իրագործվեց Մ.Գորբաչովի կողմից առաջ քաշված 100 հոգուց բաղ-

կացած «իմաստունների խորհուրդը», որոնց մեջ ներգրավվեցին հիմնա-

կանում հուդայա-մասոնական ներկայացուցիչները, որոնց ֆինանսա-

վորում են մասոնյան այնպիսի կառուցվածքներ, ինչպիսիք են Ռոկ-

ֆելլերի, Կարնեգիի, Գլոբալ հասարակության, Նաթան Կամինգսի ֆոնդե-

րը, Սի-էն-էն հեռուստատեսային ընկերությունը, ինչպես նաև անդրկու-

լիսյան ներկայացուցիչներ «Շևրոնը», «Ջոնսոն էնդ Ջոնսոնը», «Պակկար-

դը», «Պրոդինգը», «Օքսիդենտալ պետրոլիումը», «Բրիթիշ էյրվեյրսը» և 

ուրիշներ: 

 Եվ այսպես, հուդայա-մասոնները իրենց համաշխարհային տիրապե-

տությունը երկրագնդի վրա հաստատելու նպատակով ստեղծեցին չորս 

հիմնական անդրկուլիսյան կազմակերպություններ. 

 

1. Միջազգային Հարաբերությունների Խորհուրդ (ՄՀԽ). 

2. Եռակողմյան Համաձայնություն. 

3. Հիլդերբերգյան Ակումբ. 

4. Միջազգային Ֆորում. 

 Այդ կազմակերպություններում ներգրավված են 6 հազար մարդ, որոն-

ցից 500-ը կազմում են այդ կազմակերպությունների վերադաս մարմին-

ները, որոնք էլ ներկայացնում են համաշխարհային գաղտնի անդրկուլիս-

յան կառավարությունը: Անդրկուլիսյան այդ հուդայա-մասոնական կա-

ռավարությանն են ենթարկվում հրեական «Բրայն Բրիթ» և մասոնյան լո-

ժայի պես մի շարք կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվել են անդրկու-

լիսյան կառավարության կողմից: Նրանց են ծառայում տասնյակ հազա-

րավոր գործակալներ և այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են 

Կարնեգի ֆոնդը, Ռոկֆելերի ֆոնդը, Բրուկինգսի ինստիտուտը, Քիսին-
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ջերի ասոցիացիան, Ասիական ֆոնդը, Ասպեն ինստիտուտը, Միջազգային 

քաղաքականության կենտրոնը, Ազգային քաղաքականության կենտրոնը, 

Միջազգային քաղաքականության բարգավաճման կենտրոնը, Արտասահ-

մանյան քաղաքականության ասոցիացիան, Հադսոնովյան ինստիտուտը, 

Ամերիկյան ազգային ինստիտուտը, Ամերիկյան ձեռնարկումների ինստի-

տուտը և Միջազգային զարգացման և բարգավաճման խորհուրդը: 

Ահա Համաշխարհային անդրկուլիսյան կառավարության 23 անդամնե-

րը, որոնք միաժամանակ համարվում են չորս հիմնական կազմակեր-

պությունների՝ ՄՀԽ, ԵԿ, ԲԱ  և ՄՖ-ի անդամներ՝ 

 

1.   Ռոկֆելլեր                                12. Դ. Բրադեմաս 

2.   Գ. Քիսինջեր                             13. Ռ. Կուպեր 

3.   Զ. Բժեզինսկի                           14. Չ. Ռոբինսոն 

4.   Դ. Քորիգան                              15. Ս. Ֆրիդման 

5.   Լորդ Վինսթոն                         16. Կ. Գրեհեմ 

6.   Ռ. Մակնամարա                     17. Մ. Գրինբերգ                                                                     

7.   Բ. Սկոուկրոֆտ                       18. Վ. Ջորդան 

8.   Պ. Էլյար                                    19. Վ. Մոնդեյլ 

9.   Գ. Ալլիսոն                                20. Բ. Քլինթոն                               

10. Դ. Անդրեաս                             21.Դ. Նայ 

11.Ս. Բերգսթեն                             22. Ռ. Ռիջվեյ 

                                                          23. Ռ. Զոելլիկ 

. ԱՄՆ-ում և ՄԱԿ-ում տեղ գրաված բոլոր բարձրաստիճան ներկայա-

ցուցիչները պատկանում են անդրկուլիսյան կազմակերպությանը: Այդ 

ներկայացուցիչները կառավարում են առևտրի և տարիֆի միջազգային 

կազմակերպությունը, համաշխարհային բանկը, նրանց հսկողության 

տակ գտնվող Միջազգային դատարանը, Նոբելյան կոմիտեն: «Սառը պա-

տերազմի» ժամանակ ԽՍՀՄ-ի կազմալուծման օգտին հանդես էին գալիս 

ՄՀԽ-ի անդամներ՝ Դ.Քենանը և Ա.Գարիմանը: «Վերակառուցման» ժամա-

նակ Ռուսաստանի ծվատման ուղղությամբ գործում էին բոլոր ամերիկյան 

դեսպանները (Դ. Մեթլոք, Տ. Փիքերինգ, Ռ. Շտրաուս, Ս. Թալբոթ), որոնք 

համարվում են ԲԱ-ի և ԵԿ-ի անդամներ:  

Առանձնապես այդ ուղղությամբ ավելի ակտիվ են գործում Զ. Բժեզինս-

կին, Ջ. Սորոսը, Ռ. Փայփսը, Դ. Սայմսը:  

. Այսօր Ռուսաստանի պետական կարևոր օղակներում հրեաներին է 

պատկանում տնտեսական, քաղաքական, լրատվական և այլ կարևոր 

լծակները, նրանց է ծառայում հասարակական կարծիքը:  

Ռուսաստանում գործող մի շարք հրեա քաղաքական գործիչների չի կա-

րելի անվանել սիոնիստներ, սակայն չի կարելի նաև չնկատել այդ գործիչ-
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ների դերը, որոնք Ռուսաստանը փակուղուց դուրս բերելու ուղիները 

փնտրում են ժողովրդավարության, հետևաբար արտասահմանյան ներ-

դրումների (իսկ նրանց թիկունքին կանգնած են սիոնիստները) օգտին, 

որը պատրաստ է Ռուսաստանը խժռել ներսից, նախօրոք իմանալով, որ 

նոր-նոր ոտքի կանգնող ռուսական տնտեսությունը ի վիճակի չէ մրցակ-

ցության մեջ մտնել սիոնիստական գայլաձկների հետ: Սակայն ճիշտ ժա-

մանակին քաղաքական թատերաբեմում հայտնվեց Վ. Պուտինը, և ամ-

րացրեց սիոնիստների ոտնձգությունից բավականին թուլացած ռուսական 

տնտեսության անիվների հեղույսները: 

 

                                                                 Օ. Պլատոնով «Заговор против России» 

 

 

-Ինչպես տեսանք, սիոնիստները  ձգտում  են  համաշխար-

հային տիրապետության: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Չեմ կարծում, որ անդրկուլիսյան «Համաշխարհային կա-

ռավարության» հիմնադիր ուժը սիոնիզմն է: Սիոնիզմի 

հիմնական նպատակը հրեաների պատմական հայրենիք 

Պաղեստին պետության վերականգնումն էր, որը հը- 

րեաները կորցրել են Մ. Թ. Iդ-ում: Սիոնիզմը, 1948թ. վերա-

կանգնելով իր երկրի պետականությունը, այսօր տանում է 

ամբողջ երկրագնդով մեկ ցրված հրեական համայնքներին 

հովանավորողի դերը՝ պաշտպանելու համար նրանց միա-

ձուլումից, հակասեմիտիզմից, ապահովելով  նրանց   առա-      

ջատար դերը մարդկության առաջընթացի մեջ: Հավատում 

եմ՝ կա՛, գոյություն ունի՛ համաշխարհային դավադրութ-

յուն, որին մենք ճանաչում ենք իր պտուղներով, որի հիմ-

նական նպատակն է զավթել երկրագունդը և ստրկացնել 

աշխարհի ժողովուրդներին, սակայն այն կրում է միջազ-

գային բնույթ, և նրա հիմքում ընկած են տրանսազգային 

կորպորացիաները, որոնց գաղափարապաշտությունը կը-

րում է յուրօրինակ արմատական բնույթ:  

Ծանոթանալով մարդկության պատմությանը, տեղյակ լի-

նելով աշխարհում կատարվող իրադարձություններին՝ 
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մենք գիտակցում ենք, թե ինչի է ընդունակ այդ ուժը, որին 

մենք կարող ենք անվանել «Գերուժ», որը շարունակում է 

մնալ մարդկության մեծագույն չարիքը, նրա ընդդիմութ-

յունը: 

-Գտնում եմ, որ վերոնշյալ գերուժը հիմնադրված է հրեա-

ների կողմից, այն ղեկավարվում է հրեաների կողմից, նրա 

գաղափարապաշտության հիմքը կազմում է Թալմուդը, և 

մեր պահանջատիրության խնդրի լուծման խոչընդոտը 

գտնվում է նրանց գրասենյակներում: Մենք պետք է այն 

բացահայտենք, մեր պահանջատիրության սլաքը ուղղենք 

հասցեատիրոջը,  որպեսզի մեր պայքարը տա արդյունք: 

-Ես Ձեզ հետ համամիտ եմ. Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման և պահանջատիրության խնդրի կարգավորման 

բանալին գտնվում է ԱՄՆ անվան տակ հանդես եկող գեր-

ուժի կառավարող շրջանակներում: Սակայն գտնում եմ, որ 

հայ-հրեական հակասություն փորփրող միտքը գտնվում է 

մոլորման ճանապարհին, և նման շեշտադրումը զուրկ է  

տրամաբանությունից: Ինչ մնում է բացահայտմանը, նրա 

բնույթին և ձևերին, հակադրության վրա հենված անհա-

վասար ու անհեռանկար ջանքը չի կարող լինել արդյունա-

վետ, և նրանից ծնված կրքի բորբոքումը չի բխում մեր ազգի 

շահերից:  

 

-Այսօր լարվածություն է նկատվում Հայաստանի մի շարք 

հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների, 

նրանց թվում նաև «Հայ Արիական Միաբանություն» կազ-

մակերպության և Հայաստանի հրեական համայնքի միջև:  

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Հայաստանի հրեական համայնքի դեմ ուղղված ցանկա-
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ցած քայլ հարվածում է մեր ազգային շահերին: 

 

-Բայց չէ՞ որ այդ համայնքը իրագործում է գլոբալիստների 

համաշխարհային  տիրապետության ծրագիրը առանձին 

վերցրած երկրում:  

 

-Հարկավոր է ստեղծել պետանվտանգության մարմիննե-

րին կից հակագլոբալիստական ժամանակի պահանջները 

բավարարող հատուկ  ապահովագրված կառույց, որը ներ-

քին կարգով հսկողության տակ կվերցնի ցանկացած անօ-

րեն գործողություն, օրինական իշխանության հանդեպ «ժո-

ղովրդավարության» մուշտակի տակ թաքնված ցանկացած 

ոտնձգություն՝ ուղղված մեր երկրի  կայունության  դեմ: 

 

-Այսօր աշխարհը տառապում է սիոնիստներից և հուդայա- 

մասոններից, որոնց  ոտնձգության դեմ փլուզվում են կայս-

րություններ: Չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ 

մեխանիզմ ի վիճակի լինի երկար դիմակայել գլոբալ ուժին, 

որը հանդիսանում է երկու համաշխարհային պատերազմ-

ների, ինչպես նաև պանթուրքիզմի գաղափարի հեղինակը: 
 

 Ահա Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում ևս մեկ հոդված. 
  Ё 

 Ովքե՞ր էին պանթուրքիզմի հեղինակները. 

 

Պատմագիտական  բազում  հետազոտություններ  գալիս  են     անհերքելի   

կերպով փաստելու, որ պանթուրանիզմի և պանթուրքիզմի  քարոզչութ-

յունը առաջին անգամ հղացողները եղել են հունգարացի,  ավստրիացի, 

լեհ,  ֆրանսիացի և գերմանացի  հրեա-սիոնիստներ, որոնք այս   վարդա-

պետությունը հիմնադրող իրենց գործերը գրել են 19-րդ դարու  վերջին  

քառորդի ընթացքում: Իսկ այս վարդապետության մասին գրած շատ 

փոքրաթիվ, թուրքացեղ հեղինակները գրել են հետևողաբար իրենց հրեա-

սիոնիստ առաջնորդների, սկսած 20-րդ դարու առաջին քառորդի վեր-

ջերից: Այսինքն, թուրքացեղ փոքրաթիվ քարոզիչները կես դարով ետ են 
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մնացել  հրեա-սիոնիստ  հիմնադիրներից: Այս մասին վավերական աղ-

բյուրներ են Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական սպասարկությունների 

գաղտնի  տեղեկագրերը,  որոնք  աներկբայորեն հաստատում են, թե 

պան-թուրանիզմը և  պանթուրքիզմը  օտար, ոչ թուրքական հղացում է և 

հետա-պնդում է օտար, ոչ-թուրքական` ռազմավարական ու ծավալողա-

կան նպատակներ: Ճանաչված պատմաբան Իլիոթ Կրինել Միիրս արդի 

Թուրքիային նվիրված իր երկասիրության  մեջ  մեջբերում  է  Մեծ Բրի-

տանիայի  Հետախուզական   գրասենյակի`  պանթուրանիզմի    մասին 

գաղտնի տեղեկագրի հետևյալ հատվածը. «Իր ծագումով` պանթուրա-

նիզմը ա) արհեստական է և բ) Եվրոպական   օսմանցիներն  այն չարտա-

բերեցին պարսկական գրականությունից` իրենք իրենց համար… Այն 

իրենց ՏՐՎԱԾ Է Եվրոպայի կողմից. նրանք դարպասողները չէին, այլ` 

ԴԱՐՊԱՍՎՈՂՆԵՐԸ…»: Այսինքն` օսմանցի թուրքերը ո’չ հեղինակներն 

էին և  ո’չ  իսկ  հարցը հետապնդողները, այլ` իբրև գործիք և միջոց  օգտա-

գործվողներ  պարզապես: 

Պանթուրանիզմի հետապնդած ոչ-թուրքական  նպատակների  բացա-

տրությունը տվել են անգլիացի ականավոր պատմաբաններ Կիրկվուտը և 

Թոյնբին իրենց «Թուրքիա» խորագրված ծավալուն  երկասիրության  մեջ,  

ուր  շեշտվում է թուրանական քարոզչության հետապնդած  հակառուսա-

կան և հակախորհրդային ծավալողական նպատակը Արևմուտքի կողմից, 

քանի որ Թուրքիա առանձինն անզոր է նման ռազմավարություն կիրա-

ռելու: Նրանք գրում են. «Թուրանական քարոզչության նշանակությունը  

մենք  կարող  ենք  հասկանալ, եթե հիշելու լինենք, որ թուրքերեն խոսող 

մարդկանց ընդհանուր քանակի երկու երրորդը բնակվում է Ռուսաստանի 

սահմաններից ներս, և կարծեք թուրանական շարժման հետապնդած բուն 

նպատակը Ռուսաստանի տկարացումն է»:  

Հետևաբար, եզրակացնում ենք,  որ  թուրանականությունը  «թուրք»  ազ-

գայնական մի շարժում չէր երբեք, այլ`  հակառուսական ծավալողական 

մի ծրագրի քաղաքական հիմնավորումը, որին կարող է օգտագործել 

նման միտումներ որոճացող և շահագրգռված որևէ մեծ ուժ կամ տերութ-

յուն…: 

Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այդպիսի միտումներով 

առաջինը շահագրգռված են եղել համաշխարհային  սիոնիզմի ֆինան-

սիստները, որոնք  հովանավորել են այս քարոզչությունը: 

1873-1874 թվականներին Լոնդոնում լույս են տեսել հրեա-սիոնիստ 

Արմինիուս Վամպերիի գրքերը` «Բուխարա» և  «Կենտրոնական Ասիա»,   

որոնցում գովերգվում են թուրք ցեղի գերակայությունն ու … հի~ն փառքը: 

1877թ. Լայպցիկում լույս է տեսել ավստրիացի հրեա-սիոնիստ  Ֆրանց   

ֆոն Վերների գիրքը` Մուրադ էֆենդի կեղծանունով, ուր  քարոզվում  էր     

թուրք ցեղի վերածննդի անխուսափելիությունը և  ուրվագծվում  պանթու-
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րանիզմի քաղաքական մեծ ծրագիրը… 

1889թ. Փարիզում լույս է տեսել լեհ հրեա-սիոնիստ Կոնստանտի Բոռժեց-

կու գիրքը` «Հին և արդի թուրքերը» խորագրով, Մուստաֆա  Ջելալեդդին  

փաշա կեղծանունով, որտեղ թրքության   համազգեստ հագած այս հրեա-

սիոնիստը «հի~ն» թուրքերու առնականությունն ու ցեղային գերակայութ-

յունը   իդեականացնելով, ողբում է «արդի» թուրքերի  քայքայումը,  գրգռե-

լով  նրանց   ցեղային փառասիրությունը և նրանց ցույց  տալով   առասպե-

լական   Թուրանի անծայրածիր կայսրությունը վերակագնելու ճամբան… 

1896թ. դարձյալ Փարիզում լույս տեսավ ֆրանսիացի  հրեա-սիոնիստ    

Լեոն Կահունի գիրքը` «Ասիայի պատմության ներածություն. Թուրքերն ու 

մոնղոլները իրենց ծագումից մինչև 1405 թվականը»,  որտեղ  այս   հրեա-

սիոնիստը լորձնաշուրթն փառքն է հյուսում Ջենգիզ խանի և   Լենկթեմու-

րի,  որոնք  իբր կերտել են «թուրանական» հի~ն կայսրության փառքը, սա-

կայն,  իսլամն   ընդունելուց հետո, նրանք քայքայվել են ու հետադիմել… 

Հստակ է, թե Լեոն Կահունի այս գործը բացարձակ աղերս չունի պատ-

մագիտության հետ. դա շահագրգիռ մի պատմաշինարարություն է կամ  

մի  առասպելապատում, որը բացառապես հետապնդում է Օսմանյան  

թուրքերի  մոտ  ռասայական զգացումներ արթնացնելու և դեպի Կենտրո-

նական Ասիա, ընդհուպ   մինչև    Չինաստան ծավալողապաշտական ա-

խորժակներ գրգռելու նպատակը… Հրեա-սիոնիստ այս ամբոխավարը 

նկատի չի առել նույնիսկ 17-18-րդ դարերի   Օսմանյան թուրք ճանապար-

հորդների կարծիքը Լենկթեմուրի մասին: Օրինակ` 17-րդ դարի Օսման-

յան թուրք ճանապարհորդ Էվլիա Չելեբին իր ծանոթ «Ուղեգրության» մեջ 

Լենկթեմուրին ներկայացնում է որպես ՕՏԱՐ ԲՌՆԱԿԱԼ և դահիճ, որպես 

զզվելի խավարամիտ տիրակալ…  

Գերմանահպատակ հրեա-սիոնիստ Ալբերտ Կոհենն է  սակայն  ամենից  

վավերական և արտադրողական տեսաբան-քարոզիչը  պանթուրքիզմի  և  

պանթուրանիզմի քաղաքական-ծավալողական ծրագրի: Ալբերտ Կոհենը,  

Թեքին Ալփ կեղծանունով գրել է բազմաթիվ գրքեր գերմաներեն լեզվով, 

որոնք կարծեք հասցեագրվել էին ոչ միայն Օսմանյան թուրք գործիչներին 

ու մտավորականներին, այլև` գերման պետական մարդկանց, զինվորա-

կանների և գործարարների, որոնց ցույց էր տալիս իմպերիալիստական  

հանգրվանին հասած Գերմանիայի` դեպի Արևելք տարածվելու քաղա-

քական  ծրագրի  գաղափարախոսական հիմքը:  

 

Այսպես, թուրքական Թե-քին Ալփ  կեղծանունով ծպտված հրեա-սիոնիստ 

Ալբերտ Կոհենը գերմա-ներեն և թուրքերեն լեզուներով հրապարակեց 

ծրագրային գրքերի ամբողջ մի շարք, որոնցից այստեղ հիշատակում ենք 
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երեքին. 

 

1.«Թուրքականություն և համաթուրքականություն»,  ուր  տեսական   հիմ-  

     նավորումն է տալիս պանթուրքիզմի վարդապետության: 

 

2.«Մտորումներ Մեծ Թուրքիայի բնույթի և ծրագրի շուրջ», ուր աշխարհա- 

    կալական այս ծրագիրը բնութագրում  է  և սահմանում,     զատորոշելով  

    պանթուրանիզմը պանթուրքիզմից. 

 

3. «Պատերազմից դեպի  խաղաղություն  անցման  տնտեսության մասին» 

թուրքերեն ուսումնասիրությունը, որի  հեռակա  նպատակն  է  Առաջին  

աշխարհամարտից հետո Օսմանյան  Թուրքիայի  տնտեսությունը են-

թարկել սիոնական կապիտալին, քանի որ նրանից արմատախիլ էին լի-

նելու նախապատերազմյան հունական, հայկական և արաբական կա-

պիտալները… 

 

Այստեղ հարկ է նշել, որ սիոնիստ Ջավիդի էր վստահված Թուրքիան սիո-

նական կապիտալի տիրապետության (իմա` ֆինանսական կապիտա-

լիզմի համաշխարհային օլիգարխիային, որ հիմնովին հրեա ֆինանսիստ-

ների ձեռքում է գտնվում) ենթարկելու առաքելությունը, նախ որպես  «Իթ-

թիհադ վե Թերաքքի»-ի («Միասնություն և առաջադիմություն») ֆինան-

սական պատասխանատու, և ապա որպես քեմալական Թուրքիայի  ֆի-

նանսների նախարար…  

Պանթուրքիզմի վարդապետության հիմնադիր-քարոզիչ հրեա-սիոնիստ-

ների շարքում չպետք է մոռանալ նաև Խալիդե Էդիբ անունով ծպտված 

հրեա գրագիտուհին, որ 1916թ. Վայմար քաղաքում հրատարակել  է  գեր-

մաներեն  լեզվով իր` մեծ աղմուկ հանած գիրքը` «Նոր Թուրան», և պատ-

րաստվում էր մեծ դերակատարություն ունենալ  հետպատերազմյան  

Թուրքիայում` քեմալական իշխանության օրոք: Նա դեռևս երիտթուրքե-

րի իշխանության օրով Դամասկոսի աղջկանց դպրոցների  քննիչի  պաշ-

տոնն  էր  վարում  և  պանթուրքիստական լայն քարոզչությամբ փորձում 

թուրքացնել արաբ  նորահաս  սերունդը, խափանելու համար արաբական 

անկախության քարոզչությունը: Նա հաջողացրել էր իր  համար   կորզել   

«Միլլեթ անասը» («Ազգի մայրը») տիտղոսը, կարծեք զուգակշռելու հա-

մար Մուստաֆա Քեմալին հետագայում տրվելիք «Աթաթուրք» («Թուր-

քերի հայր») տիտղոսը: Խալիդե Էդիբ և Ջավիդ, յուրաքանչյուրն իր ճամ-

բով, տենդագին  աշխատեցին  համոզել  Մուստաֆա Քեմալին, որպեսզի 

վերջինս հուշեր  ամերիկյան  զինվորական  (Հարբորդի) պատվիրակութ-

յան` իր պատրաստակամությունը   ընդունելու  ամերիկյան մանդատը 

Օսմանյան կայսրության ամբողջ մնացորդացի վրա … խանգարելու հա-
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մար ամերիկյան մանդատը Հայաստանի համար…  Նույն  սիոնական 

կազմակերպությունն էր, որ ԱՄՆ Սենատում 1920թ. հունիսի  1-ի  քվեար-

կության ընթացքում վիժեցրեց ամերիկյան հոգատարության   ծրագիրը   

Հայաստանի վրա: ԱՄՆ-ում իրենց առավել հզոր զգացող   սիոնիստները    

ցանկանում էին ամերիկյան հովանավորության տակ առնել ամբողջ    

տարածաշրջանը, ուր պիտի կարողանային ազատ-համարձակ խաղալ… 

պանթուրքիզմի քարոզչության մեջ այս հրեա-սիոնիստ   հսկաների    կող-

քին գաճաճներ են միան սիոնիստների թուրքացեղ սանիկները: Այս  գա-

ճաճների շարքից ամենից հեղինակավոր դեմքը հանդիսացավ Զիա 

Գյոքալփ անունով գրողը Դիարբեքիրից` իր «Թյուրքչյուլյուգյուն էսաս-

լարը» («Թուրքականության հիմունքները») գրքով, հրատարակված 

1923թ., Էնգյուրիում (Անկարա):  

Հստակ է ուրեմն, որ պանթուրքիզմի և պանթուրանիզմի հիմնադիրները 

բացառապես սիոնիստներն էին, որոնք այն հեղինակեցին և քարոզեցին 

ամբողջ կես դար (1873-1923), մինչև սկսեց կերպարանք ստանալ արդի 

կամ քեմալական Թուրքիան, և ապա միայն հրապարակ ելավ առաջին  

թուրք   պանթուրքիստ տեսաբանը Զիա Գյոքալփ անունով, որ, իրակա-

նության մեջ, աշակերտն էր հրեա-սիոնիստ հիմնադիր-քարոզիչների` 

Վամպերիի, Ֆրանց ֆոն Վերների, Բոռժեցկու, Կահունի, Կոհենի և Խալի-

դե Էդիբի… 

Հետևաբար, սիոնիզմի և պանթուրքիզմի միջև կապը սոսկական առնչակ-

ցություն չէ, այլ հոգեզավակի և ծնողի միջև  էական    հարաբերակցութ-

յուն:  

 

 

Ովքե՞ր  էին  երիտթուրք  շարժման հեղինակները. 

 

Մի պահ կարող է ենթադրվել, որ Երիտթուրքական   շարժումը   ինքնու-

րույն թուրքական մի շարժում էր, որ յուրացրել էր Պանթուրքիզմի վար-

դապետությունը միայն և թուրքացրել այն… 

Պատմական տվյալները ցույց են տալիս, որ երիտթուրքերի   «Միասնութ-

յուն և առաջադիմություն» («Իթթիհադ վե Թերաքքի»)  կոչվող   կուսակ-

ցությունը ևս սիոնական շարժումի ձեռնասունն էր` հիմնված, կազմա-

կերպված, ֆինանսավորված և կողմնորոշված Մակեդոնիայի սիոնական-

մասոնական օթյակների կողմից: Այստեղ ևս նրանց առնչակցությունը օր-

գանական է,    պորտալարային, ծննդական… 

Այսպես` 

1492 թվականից Մակեդոնիայի Սելանիկ քաղաքում հաստատվել էր    

հրեական մի մեծաթիվ գաղթօջախ, կազմված Իսպանիայից արտաքսված 
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հրեաներից: Ժամանակի ընթացքում նրանք առերես ընդունել էին իսլամը, 

և   չշփոթվելու համար թուրքերի հետ` կոչվում էին «դեոնմե»-ներ («դեոն-

մե» թուրքերենում նշանակում է «շուռ տված» - վերահրատարակման 

խմբ.): Սելանիկում դեոնմեները կազմակերպվել էին մասոնական օթյակ-

ներում, և վերջիններիս միջոցով կապված էին սիոնական համաշխար-

հային շարժումի կենտրոնի հետ: Սելանիկի այս օթյակներն էին, որ 

հիմնադրեցին  «Իթթիհադ վե Թերաքքի» կուսակցությունը պայքարելու 

համար սուլթան Աբդուլ Համիդ Բ-ի դեմ, քանի որ նա շարունակաբար 

մերժում էր գործարք կնքել  սիոնական համաշխարհային շարժման հետ, 

ձեռնունայն վերադարձնելով սիոնական շարժման հիմնադիր Թեոդոր 

Հերցլի առաքած բոլոր   բանագնացներն ու միջնորդները, որոնք փորձում 

էին կաշառել սուլթանին`  նրանից կորզելու համար Պաղեստինը կամ այն 

հրեաներով վերաբնակեցնելու թույլտվություն ձեռք բերել: 

«Իթթիհատ վե Թերաքքի» կուսակցության հիմնադիր պարագլուխներն 

էին Էնվեր, Թալաաթ, Ջավիդ և Ջեմալ, որոնցից առաջին երեքը   հրեա-

սիոնիստներ էին և ղեկավարները Սելանիկի մասոնական կենտրոնական 

օթյակների: 

Անգլիացի ճանաչված պատմաբան Սիթոն-Վաթսոն 1917թ. հրատարա-   

կած իր «Ազգայնականության զարթոնքը Բալկաններում» գրքում գրում   

է, թե «Իթթիհադ վե Թերաքքին ո’չ թուրքական է, ո’չ էլ իսլամական» ու     

ավելացնում, որ այդ կազմակերպության բոլոր հիմնադիր ղեկավարները,    

առանց բացառության, հրեաներ են, և թե իթթիհադականները «ֆինանսա-

վորվում են Սելանիկի հարուստ հրեաների, ինչպես նաև համաշխարհա-

յին  հրեական կապիտալի կողմից»: 

Անգլիացի աշխարհահռչակ պատմաբան Առնոլդ Թոյնբին, իր հերթին,   

հաստատում է. «Մակեդոնիայի Սելանիկ քաղաքի հրեությունը անբաժան 

մասն էր կազմում Իթթիհադ վե Թերաքքի կազմակերպության…»: 

Կոստանդնուպոլսում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Լոութըր իր  երկրի   

ար-տաքին գործերի նախարարությանն առաքած բոլոր տեղեկագրերում    

«Իթթիհադի» մասին խոսում է որպես «հրեական կազմակերպության»,       

իսկ երիտթուրքերի կառավարության մասին էլ որպես «հրեական կառա-

վարության»…  

Հայտնի պատճառներով և հասկանալի գաղտնապահությամբ, թուրք 

պատմաբանները զգուշանում են «Իթթիհադի» հրեական պատկանելութ-

յան անդրադառնալուց, սակայն չեն կարող ուրանալ  «Իթթիհադի» մասո-

նական պատկանելությունը: Թուրք ծանոթ ուսումնասիրող Շյուքրյու      

Հանիօղլու հաստատում է, թե Իթթիհադի գերագույն ղեկավարությունը` 

Ներքին ընդհանուր կենտրոնը (Dahili Merkezi Umumi) կազմված էր գերա-

գույն    մասոնական երկու օթյակներից:  
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Իսկ 1965թ. Ստամբուլում հրատարակված ու «Մասոնականությունը 

Թուրքիայում և աշխարհում» խորագիրը կրող գրքի 60-րդ էջում կարդում  

ենք. «Իրականում, Իթթիհադ  վե  Թերաքքի  կուսակցությունը   մասոնա-

կան օթյակների մի նմանակն էր: Եթե հարցերին այս անկյունից նայենք, 

կգտնենք, որ մասոնները շատ մեծ դեր են ունեցել սուլթան  Աբդուլ  Համիդ  

Բ-ի   գահընկեցության մեջ»:  

Նույնիսկ Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան, որ մի մեծ աղվես էր, «Իթթիհադի» 

մասին իր հեղինակած գրքում ակամա խոստովանություններ  ունի «Իթ-

թիհադից» ներս հրեական և մասոնական ներկայության շուրջ…  

Իսկ Էլի Կեդուրիե «Միդըլ իսթըրն սթադիզ» (Middle Eastern Studies – 

Միջին-արևելյան ուսումնասիրություններ) հանդեսի 1971թ. առաջին 

համարում ունի մի երկար ուսումնասիրություն` «Երիտթուրքերը, մասոն-

ները և հրեաները» խորագրով, որն ինքնին պերճախոս մի վկայությունն է 

ցարդ մեր կատարած հաստատումներին ի նպաստ:  

Դժբախտաբար, հայ պատմագրությունը «Իթթիհադ վե Թերաքքիի» 

իսկության մասին շատ ժլատ կամ հետամնաց վերաբերմունք ունեցած է 

մինչև օրս: Միակ աշխատասիրությունը, որ մասնակիորեն   անդրադար-

ձած  է    պանթուրքիզմի և մասնավորաբար երիտթուրքական կազմակեր-

պության մեջ սիոնականության դերին, վաղամեռիկ խիզախ պատմաբան 

Ջոն  Կիրակոսյանի «Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ» 

երկհատոր աշխատասիրությունն է: Այստեղ նպատակ չունենք ծան-

րանալու  այս  հետամնացության և խորհրդապահության եպերելի պատ-

ճառների վրա. սակայն հարկ է մատնանշել այն իրականությունը, որ հայ 

մամուլի և հրատարակությունների դատապարտելի լռությունն է սիո-

նական հակահայ  դերակատարության մասին, որ քնացրել է մեր ժողո-

վըրդին սիոնական վտանգի հանդեպ: Եվ մենք այսօր, այս բախտորոշ օրե-

րում իսկ, ափսոսանքով ենք   լսում   անպատասխանատու ժխտումներ 

սիոնիզմի և պանթուրքիզմի ներկայացրած սպառնալիքների մասին` 

նույնիսկ պատասխանատու անձերի   բերանից… Մինչդեռ համաշխար-

հային պատմագրության մեջ հանդիպում ենք   բազմատասնյակ հատոր-

ների և բազմահարյուր ուսումնասիրությունների  սիոնիզմի խլրդային դե-

րակատարության մասին ոչ միայն պանթուրանականության վարդապե-

տության, այլև երիտթուրքական կազմակերպության հիմնադրության 

փաստերում… 

Արաբ պատմագրությունը հարաբերաբար նվազ ժլատ է եղել այս ուղղութ-

յամբ: Նույնիսկ թուրք պատմաբանները և քաղաքական հրապարակա-

գիրները  շեշտել են երիտթուրքերի օտարամուտ լինելու փաստը, սիոնա-

կան պատկանելությունը: Նրանցից է Ջեվադ Ռիֆաթ Աթիլհանը, որ 

հեղինակն  է  մի  շարք հատորների, որոնցից ուշագրավ է «Թյուրք օղլու, 

դուշմանընը թանը» («Թուրքի որդի, ճանաչիր թշնամուդ») հատորը:  
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Այսպիսով հստականում է, որ պանթուրքիզմը որպես տեսություն և որ-

պես կազմակերպություն, հղացումն է և ձեռակերտը Սիոնիզմի… 

 

               «Թուրքիան, սիոնիզմը, մասոնները եւ Հայոց ցեղասպանությունը»  

                                     (Հայ Արիական Միաբանության հրատարակություն)                                                           

 

  

 

-Կարելի՞ է համարել, որ մարդկությունն այսօր տառա-

պում է սիոնիստներից և հուդայա-մասոններից: 

Անշուշտ, ո՛չ: 

Մարդկությունը տառապում է այն օրից, երբ  ծնվեց   մեղքը  

մարդու մեջ և սկսեց գործել նրա դեմ: Սիոնիստը կամ հու-

դայամասոնն այդ մեղքից զուրկ չէ: Հարց է ծագում. հրեա-

ները կարո՞ղ են համարվել Եդեմից մինչև XIXդ. սկիզբը աշ-

խարհում տեղի ունեցած իրադարձությունների, պատե-

րազմական գործողությունների, կայսրությունների առա-

ջացման և քայքայման  հեղինակներ: 

Ո՛չ. 

Հրեաները համարվում են այդ մեղքից չարաչար տուժված 

աշխարհի ամենադաժան անցյալ ունեցող ազգերից մեկը, 

որոնց երկիրը՝ Պաղեստինը, կործանվել էր Մ. Թ. 70թ. Հռո-

մեական կայսրության կողմից: 

Հարց է ծագում. հրեաները իրավունք ունեի՞ն վերականգ-

նել իրենց պատմական հայրենքիը, թեկուզ և 19 դար հետո: 

Անպատճառ, այո՛: 

Եվ մեզ՝ հայերիս, չպետք է անհանգստացնի այն միտքը, թե 

սիոնի՞ստը Հիտլերի միջոցով փորձեց վերականգնել իր 

հայրենիքը, թե՞ Հիտլերը, խոստանալով նրան Պաղեստին, 

Անգլիային և ԱՄՆ-ին չեզոք դիրքում պահելու համար՝ 

փորձեց գրավել ողջ աշխարհը: 

Մեր՝ հայերիս ուշադրությունը չպետք  է շեղի նաև հրեա- 

կան ցեղասպանության քանակը: Մենք համոզված ենք, որ 

հրեական ցեղասպանությունը փաստ է, և որ զոհերի քա-
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նակը կազմում է մոտ 6 միլիոն: 

Մեզ պետք է հետաքրքրի միայն մեկ հարց. 

Ինչո՞ւ որպես փաստ ճանաչվեց հրեական ցեղասպանութ-

յունը, վերականգնվեց իրենց հայրենիքը, և ֆաշիստական 

Գերմանիան կանգնեց պատասխանատվության առջև, իսկ 

հայկական ցեղասպանությունը, որը կատարվել է ավելի 

շուտ, թեև ճանաչվել է մի շարք պետությունների կողմից, 

սակայն չի հասնում Թուրքիային՝ պատասխանատվութ-

յան առջև կանգնեցնելու իր նպատակին: 

Պատասխանը միանշանակ պարզ է. հրեաները իրավունք 

ունեին ստիպելու աշխարհին, ներառյալ Գերմանիային, 

ճանաչելու ցեղասպանությունը՝ վերականգնելով իրենց 

պատմական հայրենիքը:   

Հարց է ծագում. իրավունք ունե՞ր սիոնիստը ստիպել Գեր-

մանիային, որ նա ճանաչի հրեական ցեղասպանությունը: 

Այ՛ո, ուներ այդ իրավունքը: Եթե չունենար այդ իրավունքը, 

նա ստիպել չէր կարող: 

 

-Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ այն միտքը, որ հրեաներն    

ընտրյալ են, ծնում է ազգայնամոլություն, որից էլ  դեռ պա-

տանի հասակից օգտվել է վարձագրված Հիտլերը: Լանցի, 

Շեներերի և մի շարք այլ աշխատություններից բացի, Հիտ-

լերն ուսումնասիրել է նաև հուդայա-մասոնական աշխա-

տությունները: Ներշնչված  հովանավորի (գերմանա-հրեա-

կան արիացի ծագումնաբանության) գաղափարախոսութ-

յամբ, նա հերքում էր մարքսիզմը, դասական պայքարը, 

ինտերնացիոնալիզմը, համոզմունք հայտնելով, որ կոմու-

նիզմը բոլոր ազգերի համար է, իսկ գերմանական նացիո-

նալ-սոցիալիզմը միայն գերմանացիների: 

Մտնելով սիոնիզմի կողմից ղեկավարվող բանվորական 

շարժման մեջ, նա իր կյանքը նվիրաբերեց այդ կազմակեր-

պությանը, հրեաներից յուրացրեց արիացի լինելու միտքը, 
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և մենք տեսանք, թե այդ ամենն ինչպիսի վերջ ունեցավ: 

Իսկ ինչու՞ չարդարացնել ֆաշիստական Գերմանիայի 

հարձակումը Խորհրդային Միության վրա: 

-Գերմանիան իրավունք ուներ հարձակվելու Խորհրդային 

Միության  վրա: Եթե չունենար իրավունք, նա չէր հար-

ձակվի: Այն ժամանակ նա իրեն համարում էր հզոր, իսկ 

աշխարհի իրավունքները, ցավոք սրտի, աշխարհի հզոր-

ների ձեռքին է: Ինչ մնում է արդարացմանը՝ ցանկացած 

գործողություն, որն սպառնում է մարդկային կյանքին, իմ 

կողմից չի կարող ունենալ որևէ արդարացում: 

-Ասում են՝ հզորներին չեն դատում, բայց մենք տեսանք, թե 

ինչպես Նյուրնբերգում դատվեց հիտլերյան հզոր գայլաոհ- 
մակը:                                                                                           
-Ա՛յո, ցավոք սրտի, աշխարհիկ օրենքներն աշխարհի հզոր-

ներին չեն կարող դատել: Ինչ մնում է գայլաոհմակին, այն-

տեղ դատվել են թույլերը պարտվածները:                                                             

Թո՛ղ այսօր  որևէ մեկը  դատի  ԱՄՆ-ին՝ մի շարք երկրների  

վզին փաթաթող իր «դեմոկրատիայի» համար:                   

Այդ հզորներին կարող է դատել միմիայն ԱՄԵՆԱԶՈՐԸ: 

 

-Ըստ Օ. Պլատոնովի, սիոնիստներն են ռուսական, ինչպես 

նաև մի շարք երկրների հեղափոխությունների, առաջին և 

երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հեղինակնե-

րը: 

Չի՞ թվում արդյոք Ձեզ, որ մինչ մեզ նման միամիտ հայերն 

իրենց կյանքի գնով կփորձեն վերադարձնել իրենց հողերը, 

կհայտնաբերեն երկրագունդը մեկ բռունցքի մեջ, որտեղ   

այն բոլորը, ինչ կապված է ազգային հարստությունների 

հետ, չեն ունենա որևէ արժեք (հող, ջուր, հանքային հանա-
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ծոներ, հավատք, մշակույթ, գիր, գրականություն, արվեստ, 

արհեստ և այլն):  

  

-Հրեաները ունեն իրենց հավատքը, որտեղ նշված է, որ 

երկրագունդը խոստացած է իրենց: Ունենալ նման հա-

վատք, թեկուզև այն ծնում է ռասայական գերակշռություն, 

բնական է. նման հավատքի հանդեպ մենք կարող ենք ցու-

ցաբերել զգոնություն՝ ունենալով  պաշտպանական մեխա-

նիզմ, հասկանալով, որ դա երկրագնդի ժողովուրդներից 

մեկի ընտրությունն է, հավատք, որն ունի հազարամյակ-

ների պատմություն: 

Մենք չենք կարող կտրել մարդուն ընտրությունից, ազատ 

մտածելու իրավունքից: Այնպես որ, հրեաների կողմից 

երկրագնդին տիրելու միտքը նորություն չէ, հրեաները չեն 

հրաժարվում այդ մտքից, և մենք կարող ենք այդ ամենին 

նայել հանգստության դիրքից: Նրանց կարծիքով աշխարհի 

ժողովուրդները չեն հասկանում, որ հրեաները Աստծո կող-

մից ընտրյալ ժողովուրդ են, որոնց տրված է երկրագնդում 

կարգ ու կանոն հաստատելու իրավունքը, և դրան հակա-

ճառելը այսօր երկրագնդում տիրող հակասական իրադար-

ձությունների արդյունքն է:  

Դե ի՜նչ, պատկերը պարզ է. հրեաները չեն կարող հրաժար-

վել իրենց տրված առաքելությունից, խաղաղ ճանապար-

հով երկրագնդին տիրություն անելուց: Ինչպես տեսնում 

ենք այսօր երկրագնդի էկոլոգիական վիճակի մասին ավելի 

շատ մտահոգված են հիմնականում հրեաները, և դա ևս իր 

հերթին բնական է: 

Ինչ վերաբերում է երկրագնդին բռնի կերպով տիրելուն, 

գտնում եմ, որ  գերուժի կառուցվածքներում  չի բացառվում 

նաև արմատական հրեաների՝ սիոնիստների, մասոնների 

ինչպես նաև տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների ներկա-

յությունը: 
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Տարբեր լրատվական աղբյուրների համաձայն՝  միջազգա-

յին ընդհատակյա գաղտնի այդ կառույցն ունի իր կանո- 

նադրությունը, արմատական օրենքները,  որի  կենտրոնա-

կայանը գտնվում է ԱՄՆ-ում (Նյու Յորք, Վաշինգտոն), որը 

հանդես է գալիս ԱՄՆ-ի անունից, որը գլոբալիզմի հեղի-

նակն է և կողմնակիցն աշխարհում միաբևեռ քաղաքակա-

նության, ԱՄՆ-ի առաջատար դիրքի և նրա համաշխար-

հային տիրապետության:     

Ինչ վերաբերում է սիոնիստների կողմից աշխարհը զավթե- 

լուն, վերականգնել պատմական հայրենիք Պաղեստին, դեռ 

չի նշանակում, որ սիոնիստներն ի վիճակի են տիրելու ողջ 

երկրագնդին: Մինչև սիոնիստների ծագումը եղել են 

ամբողջ աշխարհին տիրելու բազում փորձեր: Եղել են բա-

զում կայսրություններ՝ սկսած Մ.Թ.Ա. Ասորիքից, Պարս-

կաստանից, Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրությունից 

մինչև Հռոմեական սրբազան կայսրություն, Արաբական 

խալիֆայություն, թաթար-մոնղոլներ, Ֆրանսիա (Նապոլե-

ոն Բոնապարտ), ռուսական, գերմանական, անգլոամե-

րիկյան տերություններ, որոնք հետապնդում էին միայն մեկ 

նպատակ՝ իրենց տիրապետությունը հաստատել աշխար-

հի բոլոր ժողովուրդների վրա, և այդ տիրապետությունը 

դարձնել հավիտենական: 

Կարելի՞ է համարել, որ այդ կայսրությունների մեկը մյուսի 

հետևից փլուզվելու պատճառը սիոնիստներն են: 

Ինչպես  տեսնում ենք, չի հաջողվել որևէ ազգի ներկայա- 

ցուցչի իր կամքը թելադրել աշխարհի մնացած ժողովուրդ- 

ներին: 

Եթե արմատական հրեաներն իրենց համարում են Աստծո 

կողմից ընտրյալ ազգ և գտնում են, որ երկրագնդով մեկ 

տարածվելը Աստծո կամքով է, և նշան է այն բանի, որ աշ-

խարհի ժողովուրդները պետք է հպատակվեն հրեական 

թագավորին, որին, որպես փրկչի իրենք անհամբեր սպա-
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սում են,  և եթե իրենք հաստատ են իրենց հավատի մեջ, 

այդ փաստը  չպետք է  պատճառ հանդիսանար դարեր շա-

րունակ հրեա ժողովրդի հանդեպ տարվող դաժանութ- 

յուններին, կոտորածներին, երկրե-երկիր քշվող հալա-

ծանքներին: 

Հրեաները իրավունք ունեն իրենց հավատքը ունենալու՝ 

թեկուզև խորը հակասական մնացած բոլոր դավանանք-

ներին. նրանք իրավունք ունեն համախմբվելու մեկ գաղա-

փարի շուրջ՝ նույնիսկ աշխարհին տիրանալու: 

Իսկ այդ ո՞վ ասաց, որ իրավունք չունեն: 

Իսկ ո՞ւմ ձեռքին է գտնվում այդ իրավունքը: Միգուցե, մենք՝ 

հայերս, և՞ս պատրաստվենք աշխարհի ղեկը վերցնելու մեր 

ձեռքը: 

Բայց մենք չենք ձգտում դրան, մենք ընտրեցինք մեկ ուրիշ 

ուղի՝ քրիստոնեական, որը խոստանում է մարդուն անմահ 

և անգին, ոչ նյութական գանձեր՝ ի համեմատ աշխարհիկ 

իշխանության: 

 

-Անդրկուլիսյան համաշախարհային կառավարությունը՝ 

այսպես ասած գլոբալիզմը ներկայացնում է «Սիոնիզմ»-ը:    

Գտնում եմ որ մենք՝ հայերս, թույլ ենք՝ ի համեմատ հրեա-

ների:  

Մնալով ամենքս մեր կարծիքին, ասացեք խնդրեմ ինչո՞վ են 

տարբերվում հայերը հրեաներից, ինչու՞մն է կայանում 

գաղտնիքը, որ հրեաները կարողանում են իրենց կամքը 

թելադրել աշխարհին և խոսել աշխարհի ժողովուրդների 

հետ ուժի դիրքից: 

 

-Չեմ կարծում, որ գլոբալիզմի հեղինակը սիոնիզմն է. իսկ 

եթե իրոք այդպես է, ուրեմն մենք գործ ունենք հրեա ազգի 

փոքրամասնությունը կազմող սիոնիստների կամ նրա ար-

մատական կողմի հետ:  
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Այնպես որ, եկե՛ք «իրերը նշենք իրենց անուններով»: 

Ինչ մնում է ուժեղին կամ թույլին՝ հաճախ հաղթում է ոչ թե 

կուշտ և մինչև ատամները զինված մարտիկը, այլ նա, ով 

ավելի է օժտված հաղթողի ոգով, ով ավելի դիմացկուն է և 

ճարպիկ: 

Մենք՝ հայերս, չենք պատրաստվում մարտահրավեր նետել 

որևէ մեկին, սակայն գոյության ճանապարհին, ինչքան էլ 

փշոտ ու քարքարոտ լինի մեր ընտրած ուղին, մենք այս 

դաժան աշխարհում մեր նպատակին հասնելու համար 

պարտավոր ենք օժտվել հաղթողի ոգով, ցուցաբերել նպա-

տակասլացություն, ճարպկություն, տոկունություն և ամե-

նակարևորը՝ համբերություն՝ չմոռանալով, որ մեր կամքը 

պետք է համընկնի Ամենակարողի կամքի հետ: 

Ի վերջո, կյանքը վաղուց է ապացուցել, որ իրավիճակնե-

րին հաճախ ուղղություն են տալիս ոչ թե մարդկային ու-

ղեղները կամ նրանց կողմից առաջ քաշված ծրագրերը, այլ 

մարդու ուղեղին առայժմ անհայտ գաղտնիքները: 

Մենք պարզապես պարտավոր ենք տեղ հատկացնելու ան-

սպասելիությանը: 

Իսկ ինչով են տարբերվում հայերը հրեաների՞ց. 

Տարբերությունն այն է, որ հրեաների ճնշող մեծամասնութ-

յունը հուդայիզմի հավատքի ներկայացուցիչներ են, որոնք 

սպասում են իրենց փրկիչ-թագավորի հայտնվելուն, որի 

ժամանակ էլ նրա իշխանությունը պետք է տարածվի բոլոր 

ժողովուրդների վրա: Նրանք չընդունեցին Հիսուս Քրիստո-

սի թագավորությունը, համարելով նրան սուտ մեսիա, և 

խաչեցին:  

Հայերը, ի տարբերություն հրեաների, ընդունեցին Քրիստո-

սի թագավորությունը, որը կրում է երկնային բնույթ, և 

սպասում են նրա վերադարձին, երբ կկործանվի չարը, և 

Աստծո թագավորությունն իր միածին որդու՝ Հիսուս Քրիս-

տոսի գլխավորությամբ կտարածվի նաև երկրագնդում, 
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ինչպես երկնքում է:  

Քրիստոնյա հայերը չեն ձգտում համաշխարհային տիրա-

պետության, հետևաբար, նրանք սահմանափակվում են 

իրենց ստեղծագործական աշխատանքով՝ վերածվելով 

տաղանդավոր արվեստագետների, արհեստավորների, գի-

տության տարբեր բնագավառներում վերելքներ գրաված 

ժողովրդի, հենվելով քրիստոնեական հավատի վրա, որը 

քարոզում է բարություն, համերաշխություն, աստվածային 

համբերություն:  

Երկու ազգերն էլ չափազանց աշխատասեր են: 

Երկու ազգերն էլ ունեն դաժան անցյալ, երկու ազգերն էլ 

ցրված են երկրագնդով մեկ: Սակայն, ի տարբերություն 

հրեաների, հայերն իրենց հայրենիքից դուրս չեն ենթարկ-

վել հալածանքների և ձեռք չեն բերել «հակա-» բառի հետ 

կապված որևիցե պիտակ, ինչպես, օրինակ, «հակաար-

մենիզմ»: Ի հակառակ դրան, հրեաները 1263թ., այնուհետև 

վերջնականապես 1492թ. վտարվեցին Իսպանիայից, Ֆրան-

սիայից, 1348թ. եվրոպական մի շարք երկրներից, 1648-

1649թթ. մասսայական հրեական կոտորածներ տեղի ունե-

ցան Ուկրաինայում, 1655-1656թթ.՝ Լեհաստանում, մինչ 

1695թ. հրեաների մեծ մասն իրենց կյանքը փրկելու համար 

հասավ ԱՄՆ (Հարավային Կարոլինա): 

Ինչ վերաբերում է կամքը թելադրելուն, չեմ կարծում, որ 

աշխարհի ժողովուրդների հետ հրեաները խոսում են ուժի 

դիրքից: 

-Ավելացնենք նաև, որ հայերի աշխատասիրությունն  ուղղ-

ված է դեպի ստեղծագործական աշխատանք, ամուր 

կապված է հողի հետ, և միտք չունի ուրիշի ունեցվածքին 

տիրելու, այն դեպքում, երբ հուդայա-հրեաների աշխատա-

սիրությունը, հիմնականում կտրված լինելով հողից, հողա-

գործությունից, շինարարությունից, կրելով առևտրի և մի 
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շարք այլ բնագավառներում միջնորդի դեր տանող բնույթ, 

ուղղված է հիմնականում հեշտ ճանապարհով շատին 

հասնելու, ուրիշինը յուրացնելու, հետևաբար, ուրիշի 

ունեցվածքին տիրելու, նրան իշխելու ագրեսիվ բնույթ, որն 

արդարացված է Թալմուդի օրենքներում՝ հաստատված 

հուդայա-հրեայի ուղեղում, որպես «ընտրյալ ազգի» ներ-

կայացուցչի, որին վաղ թե ուշ կհպատակվեն գոյերը (ոչ 

հրեաները):  

Եվրոպական երկրներում հրեաների կոտորածները, հալա-

ծանքները, նրանց մասսայական վտարումը կապված էր 

իրենց հակաքրիստոնեական հայացքների հետ, որոնք ոչ 

մի անգամ չեն թաքցրել իրենց ատելությունը ոչ միայն 

քրիստոնյաների, այլև մնացած ոչ հրեա ժողովուրդների 

հանդեպ: Հետևաբար, հրեաները հալածվել են իրենց ֆա-

շիստական, նացիստական հայացքների պատճառով: Այն-

պես որ,  իրենց կողմից կրած հալածանքների պատճառը 

հրեաները պետք է փնտրեն առաջին հերթին հենց իրենց 

մեջ: Նրանք իրենց ֆիզիկական փրկությունը գտան ԱՄՆ-

ում, որտեղ 1786թ. ստացան ամերիկացիների հետ հավա- 

սար իրավունքներ:  

Հայերը՝ բյուզանդական կայսրեր, հայերը՝ մի շարք եր-

կըրների պետական բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, 

և երբ հայերը XIX դ. վերջապես գտան իրենց դաշնակցին՝ ի 

դեմս Ռուսաստանի, հրեաները 1824թ. մասսայական 

վտարման ենթարկվեցին Ռուսաստանից, 1840 թ.՝ Սիրիա-

յից, 1881, 1890-1891 թթ.՝ Ռուսաստանից  և այլն: 

XIXդ. վերջին և XXդ. սկզբին, երբ հայերը խաղաղ ճանա-

պարհով, այսպես կոչված եվրոպական քաղաքակիրթ եր-

կըրների միջոցով, Օսմանյան կայսրության լծից փորձում 

էին ազատագրել իրենց երկրի արևմտյան մասը, որտեղ 

ապրում և ստեղծագործում էին 4-5 միլիոն հայեր, երբ փոր-

ձում էին ստեղծել ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան, 
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հրեաները նոր-նոր փորձեր էին ձեռնարկում Պաղեստի-

նում վերականգնել Մ.Թ. Iդ. կորցրած իրենց երկիրը:                                                                            

Համոզված լինելով, որ իրենք երբեք չեն կարող թաքցնել 

իրենց արհամարհանքը գոյերի հանդեպ, որ իրենք չեն կա-

րող չսպասել իրենց մեսիայի հայտնվելուն, XIXդ. հրեա-

ները՝ հալածանքներից փրկվելու և Պաղեստինում իրենց 

երկիրը վերականգնելու նպատակով, որոշեցին ստեղծել մի 

կազմակերպություն, որը, հենվելով Թալմուդի օրենքների 

վրա, պետք է նպատակին հասցներ նրա ծրագիրը: 

Այդ նորաստեղծ կազմակերպությունը XIX դ. ստեղծված 

սիոնիստական կազմակերպությունն էր, որը մշակեց      

հրեական համաշխարհային տիրապետության գաղտնի 

ծրագրեր: Նրանք համոզված էին, որ իրենց ծրագիրը կա-

րող են իրագործել միայն ժողովրդավարության պայ-

մաններում, հետևաբար, սկսեցին ստեղծել հեղափոխական 

գաղտնի կազմակերպություններ, որոնելով նրանց հովա-

նավորելու, ահռելի գումարներ կորզելու ուղիներ: 

Հայտնվեցին հրեա բանկիրները, որոնք էլ պետք է ֆինան-

սավորեին հեղափոխական սիոնիստական կենտրոնները:  

Առանձնապես այդ կենտրոնները տեղակայվեցին Ռու-

սաստանում և սկսեցին ակտիվորեն լծվել հեղափոխական 

աշխատանքին: Ցավոք սրտի, այդ հեղափոխական շարժ-

ման զոհը դարձան նաև հայերը, երբ հայկական մի շարք 

կազմակերպություններ հայտնեցին իրենց համերաշխութ-

յունը Ռուսաստանի հեղափոխականներին (հուդայա-  

հրեաներին-սիոնիստներին, որոնց հեղափոխական գաղա-

փարը  համընկնում էր ազատ, անկախ և միացյալ Հայաս-

տան կերտելու հայերի գաղափարին): Եվ արդյունքում 

1903թ. ցարական կառավարության կողմից բռնագրավվեց 

հայկական եկեղեցու գույքը:  

Ինչևիցե, ռուսական ցարը վերադարձրեց աշխատավոր 

հայ ժողովրդի գույքը, նոր ջարդեր կազմակերպելով սիո-
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նիստների դեմ (1905-1906), այն սիոնիստների, որոնք, ըստ 

Պլատոնովի հրահրեցին ռուս-ճապոնական պատերազմը, 

որպեսզի անարխիայի և հեղափոխության ճանապարհով 

Ռուսաստանում անցնեն իշխանության գլուխ:   

Եվ այսպիսով, հայերը, Խաչատուր Աբովյանի խոսքերը 

մոռացած, հաշվի չառնելով իրենց աշխարհագրական ոչ 

բարենպաստ դիրքը, տրվեցին հրեական հեղափոխական 

սադրանքին՝ իրենց անկախությունը ձեռք բերելու համար: 

Այո', ցարական կառավարությունն իրեն ենթակա ժողո-

վուրդների հանդեպ վարում էր ազգային խտրական քա-

ղաքականություն, սակայն նա միաժամանակ արտաքին 

ոտնձգություններից ապահովում էր այդ ժողովուրդների 

անվտանգությունը: Հայերը մի պահ մոռացան, թե դարեր 

շարունակ ինչպիսի ուղիներ էին փնտրում Ռուսաստանի 

օգնությամբ փրկվելու պարսիկների և թուրքերի բռնութ-

յուններից ու նսեմություններից, նրանց թվաց, թե ազա-

տության և անկախության պտուղը հասել է և սպասում է 

իր քաղվորին: 

Շախմատի խաղատախտակին հակացարական տրամա-

դրությունների խորացումն ինչքան էլ արդարացված, սա-

կայն հայերի կողմից դա առաջին լուրջ զոհաբերությունն 

էր՝ ի օգուտ սիոնիստների, որոնց կողմից էլ ստեղծվել էր 

Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը: 

Եվ չնայած հուդայա-հրեաները Ռուսաստանում ստացան 

հաջորդական ապտակը (սիոնիստական առաջին հեղա-

փոխություն 1905 թ.), չնայած տեղի ունեցավ հրեական 

ջարդ, սակայն նրանք վերցրին ռևանշ և 1917թ. Ռուսաս-

տանում իրականացրին հեղափոխության հաղթանակը՝ 

Լենինի գլխավորությամբ, որի շնորհիվ հայերը կորցրին 

իրենց պատմական հայրենիքի մեծ մասը: Սիոնիստները ոչ 

միայն 1909թ. ֆինանսավորեցին երիտթուրքերի «Միաս-

նություն և առաջադիմություն» կուսակցությունը և տապա-
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լեցին Աբդուլ Համիդի բռնապետական կարգերը՝ հույս 

ունենալով երիտթուրքերի միջոցով Պաղեստինում վերա-

կանգնել հրեական ազգային օջախ՝ Օսմանյան կայսրութ-

յան կազմում, այլև  Գերմանիայի միջոցով տապալեցին ցա-

րական կարգերը Ռուսաստանում, և հայերը կորցրին 

իրենց տարածքի մեծ մասը: Սիոնիզմը, ոգևորված իր 

կողմից ստեղծած մեխանիզմի աշխատանքի հաջողութ-

յուններից, էլ ավելի ծավալեց իր տնտեսական հեգեմոնիան 

եվրոպական երկրների վրա: Նա իր ձեռքը վերցրեց ԱՄՆ-ի 

ներքին և արտաքին քաղաքականությունը և 1948թ. ստեղ-

ծեց իր Իսրայել պետությունը (Խաիմ Վեցման՝ առաջին 

պրեզիդենտ, Դավիդ Բեն Գուրիոն՝ վարչապետ), հաղթա-

նակով դուրս եկավ սառը պատերազմում և ներկայումս 

փորձում է իր «դեմոկրատական» հեգեմոնիան փաթաթել 

երկրագնդի վզին:   

Այսօր, հայկական պահանջատիրության խնդրի բանալին 

շարունակում է մնալ սիոնիստների զենքերից մեկը, որն 

օգտագործվում է որպես Թուրքիայի վրա ազդելու միջոց: 

Հետևաբար, ասացեք խնդրեմ, ինչո՞ւ մեր քաղաքական 

ուժերը չեն փորձում հստակություն մտցնել հայ-հրեական 

հարաբերությունների մեջ: Ինչո՞ւ հեշտությամբ զոհաբե-

րում են իրենց շահերը նրանց խաղերին: Ի՞նչ են մտածում 

այդ ուղղությամբ հայկական քաղաքական ուժերը, ներառ-

յալ Դաշնակցությունը: 

-Խաղը շարունակվում է: 

-Ի՞նչ կարող եք ասել սիոնիստական արձանագրություն-

ների մասին: 

-Անկախ նրանից, թե ո՛վ է հեղինակը այդ աշխատության, 
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նման «իմաստության» հանդեպ մենք կարող ենք ցուցա-

բերել փիլիսոփայական մոտեցում, հասկանալով, որ հա-

վատքի վրա հենված չարը չի կարող իրականացնել մարդ-

կության վրա իր իշխանությունը հաստատող գաղափարա-

խոսությունը:  

-Ըստ Ձեզ՝ մենք պետք է փիլիսոփայական մոտեցում 

ցուցաբերենք Ջոն Քոլեմանի աշխատության հանդե՞պ: 

 

ՈՎՔԵ՞Ր  ԵՆ  ՓՈՐՁՈՒՄ  ՄԵԶ  ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ  ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ 

 

 

Հայաստանյան հասարակությունը վերջին տարիներին սկսել է հետա-

քըրքրություն դրսեւորել աշխարհի բացարձակ կառավարմանը ձգտող 

մութ ուժերի քողազերծմանը միտված հրատարակությունների նկատ-

մամբ: Այդ շարքից են «Սիոնի իմաստուններուն փրոթոքոլները» եւ Գերի 

Կահի «Աշխարհի գրավման ճանապարհին» գրքերի հայերեն թարգմա-

նությունները (2006 թ.): Հասարակական հայտնի գործիչ Խաչիկ Ստամ-



 352 

բոլցյանի նախաձեռնությամբ 2008 թվականի աշնանը Երեւանում լույս 

տեսավ հերթական գիրքը` բրիտանացի հեղինակ Ջոն Քոլեմանի «300-ի 

կոմիտեն-համաշխարհային կառավարության գաղտնիքները» գրքի հայե-

րեն թարգմանությունը: Ա-5 չափսի 281 էջ ծավալով գիրքն անգլերեն 

բնագրից թարգմանել է Վարազդատ Ավագյանը: Հրատարակչության կամ 

հրատարակչի մասին նշումներ գրքում չեն տպագրվել:  

Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների երկարամյա աշխատակից 

եւ իր գործունեության բերումով շատ գաղտնիքների հասու դարձած Ջոն 

Քոլեմանի զգայացունց գիրքը առաջին անգամ լույս է տեսել 1991 թվա-

կանին, երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվում էր եւ ամբողջ աշխարհը 

համակվել էր համաշխարհային նոր կարգի (աշխարհակարգ) երկունքի 

ցավերով: Անցել է ավելի քան մեկուկես տասնամյակ, նոր իրողություններ 

են ի հայտ եկել, սակայն չի փոխվել հիմնականը` մութ ուժերի անթաքույց 

ձգտումը` կառավարելու ամբողջ աշխարհը, եւ բացի վերնախավային մի 

փոքր քանակից, համայն մարդկությանը վերածելու սկզբում ճորտի, այն-

ուհետեւ` ստրուկի: Ահա այս զազրելի նպատակի իրագործման մեխա-

նիզմները, տեխնոլոգիաները, դրանց գործիք միջազգային տարաբնույթ 

կազմակերպությունները, ինչպես եւ ծրագրող ու գործադրության դնող 

տարազգի չարամիտ դեմքերին հանրությանն է ներկայացնում Քոլեմանի 

այս աշխատությունը:  

Թե ի՞նչ վտանգավոր ձեռնարկ է սա համաշխարհային տիրապետության 

ձգտող ուժերի ծրագրերը խանգարելու տեսակետից` պարզից էլ պարզ է: 

Ահա թե ինչո՛ւ մոսկովյան ռուսերեն թարգմանության մեջ բացակայում է 

թարգմանչի անունը` ի տարբերություն հայերենի, որի թարգմանիչը ոչ մի-

այն չի վախեցել հնարավոր հետեւանքներից, այլեւ հիմնական շարա-

դրանքին իր կցած` էջատակի շատ արժեքավոր ծանոթագրություններով 

է՛լ ավելի շահեկան ու հասկանալի է դարձրել գրքի բովանդակությունը 

հայ ընթերցողի համար: Վարազդատ Ավագյանն ամբողջովին հասկացել է 

խնդրի էությունը, որն իր արտացոլումն է գտել որպես նախաբան ընթեր-

ցողին ուղղված նրա խոսքում (էջ 3-18): Իր խոսքի առաջին իսկ էջում նա 

գրում է. «Պետությունների ղեկավարներ դնողն ու վերցնողը մի գեր-

գաղտնի ու գերհզոր կազմակերպություն է, որի անունն է 300-Ի ԿՈՄԻՏԵ: 

Սրա նպատակը աշխարհի մեկ միասնական կառավարություն ստեղծելը 

եւ այն գլխավորելն է: Այս բանը նա իրականացնում է պետությունները 

թուլացնելով, ինչն անում է նախ եւ առաջ երկրի արդյունաբերությունը 

քանդել տալով եւ թմրամոլություն ու անբարոյություն սերմանելով: 

Կոմիտեի ծրագիրն ամբողջովին ազգավնաս, մարդավնաս ու հոգեկործան 

է: ... Նրա վերջնական նպատակը ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԽՈՐՏԱԿԵԼԸ 
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ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՀՈԳԻՆ ՃԱՆԿԵԼՆ Է: 300-Ի ԿՈՄԻՏԵՆ 666-Ի` ՆԵՌԻ 

ՈՒՂԻՆ ՀԱՐԹՈՂՆ Է, ՆՐԱ ՆԱԽԱԿԱՐԱՊԵՏԸ» (այստեղ եւ հետագա 

տողերում մեջբերումների մեծատառերն ու ընդգծումները գրքինն են - Գ. 

Յ.): Այսքանով կարծես շատ բան ասված է, մասնավորաբար հասկանալու 

համար ՀՀ-ում եւ աշխարհում տեղի ունեցած եւ մեր օրերում շարունակ-

վող իրադարձությունները, երբ «համաշխարհայնացում», «կայուն զար-

գացում», «էկումենիզմ» եւ նման փայլփլուն խոսքերով համընդհանուր 

պատերազմ է հայտարարված ամեն ազգային ու մարդկային վսեմ գաղա-

փարին եւ գործին: Թարգմանիչը եւս գիտակցում է այս տխուր փաստը: 

Նա գրում է. «... այսօր Հայաստանի վրա է բացվել ամբողջ աշխարհի կո-

յուղին, որը բոլոր ծորակներից աղբաջուր է հոսեցնում երեխաների հոգի-

ների մեջ» (էջ 12): Կավելացնեինք, որ այդ կեղտը հոսեցվում է բոլոր տա-

րիքի հայերի հոգիների եւ մտքերի մեջ` գիտակցության ձեռնածման 

(մանիպուլյացիա) տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառումով, այդ թվում` 

ամենագարշելի արտասահմանյան ու տեղական «սերիալներով», որպի-

սիք «վաթսունական թվականներին ... չէինք հանդուրժի, իսկ հիմա սա 

համարվում է նորմա» (Ջոն Քոլեման, էջ 102):  

Քոլեմանն անհերքելի ապացույցներով վկայում է, որ համաշխարհային 

թմրառեւտուրը գտնվում է 300-ի կոմիտեի անմիջական հսկողության ներ-

քո, եւ որեւէ նորամուտ անձ կամ խմբակ դաժանորեն պատժվում է: Թմրե-

ցուցիչներից ստացվող աներեւակայելի եկամուտների համար կոմիտեն 

երբեմն նույնիսկ պատերազմներ է սանձազերծում: Կոմիտեի անդամներն 

իրենք իրենց անվանում են «օլիմպոսցիներ», այսինքն` ընտրանիների 

ընտրանին: Նրանց «դավաճանական գործունեության մասին իրական 

տեղեկություն ստանալը շատ դժվար է» (էջ 24): Ուշագրավ է Քոլեմանի 

նկատողությունը Պարսից ծոցի երկրորդ պատերազմի (Իրաքի ներխու-

ժումը Քուվեյթ) համար ասված, որն ավելի արժեւորվում է այսօր` Սադ-

դամ Հուսեյնի ցուցադրական մահապատժի եւ Իրաքում ամենօրյա արյու-

նահեղությունների հետնաբեմի վրա. «Իրաքից ցուցադրական օրինակ 

սարքեցին, որպեսզի մյուս ոչ մեծ երկրները իրենց բախտը իրենք որոշելու 

փորձ իսկ չանեն» (էջ 29): 300-ի կոմիտեի գլխավոր թշնամիներից է «ազգ» 

հասկացությունը, նա ամեն ինչ անում է ազգային պետությունները ոչըն-

չացնելու համար: Այդ նպատակին հասնելու միջոցների շարքում է ամեն 

ազգային երեւույթի արհամարհումը կամ այլանդակումը, համատարած 

պայքարը ազգային ինքնագիտակցության եւ ազգային արժանապատ-

վության դեմ: «Օլիմպոսցիների» նպատակներից է նաեւ կրոնների, հատ-

կապես քրիստոնեության կործանումը` բոլոր կրոնները փոխարինելով 

համաշխարհային միասնական կառավարության ստեղծած կրոնական 

ուղղությամբ, «որը կարվի «աստվածընտիր ժողովրդի» մասին առասպելի 

միջոցով պաշտամունքի հետեւորդներին հրեաների հետ նույնականաց-
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նելով» (էջ 44): Կոմիտեն աշխարհի բնակչության թվաքանակի սահմանա-

փակման քաղաքականություն է վարում, սակայն ոչ միշտ հայտարարելով 

այդ մասին: Քոլեմանը մեջբերում է ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի երբեմնի դեսպան 

Քլիվլենդի մի զեկուցումը, ուր այս հրեշը միտք է հայտնում, թե «Երրորդ 

աշխարհի երկրները պետք է իրենց մեջ որոշեն, թե սեփական բնակչութ-

յան ո՞ր մասը պետք է ոչնչացվի» (էջ 40. համեմատել ՀՀ առաջին նախա-

գահի` ՀՀ-ում մեկ միլիոն բնակչություն բարեկեցիկ ապրելու հնարավո-

րության տեսակետի հետ): Համակարգչային տեխնիկայի միջոցով ամբող-

ջական վերահսկողություն կհաստատվի մարդկանց վրա` նրանց կենսա-

գործունեության «ամենածածուկ մանրամասներն» իսկ կուտակելով 

(համեմատել ՀՀ-ում «սոցիալական քարտի» պարտադրման դավադրութ-

յան հետ), «իշխանությունը կկենտրոնացվի նրա՛նց ձեռքում, ովքեր վերա-

հսկում են տեղեկանյութը» (էջ 49): Հավաքված տեղեկությունները կու-

տակվում են ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան Բրյուսելում գտնվող, «Մոնստր» 

(«Հրեշ») անունը եւ «666» սատանայական թիվը որպես ծածկաթիվ (կոդ) 

կրող գերհզոր համակարգչում (էջ 50): Սա անհրաժեշտ է, քանի որ «ոչ մի 

դիկտատուրա, հատկապես համաշխարհային առումով, չի կարող գործել 

առանց յուրաքանչյուր անհատի վրա համընդհանուր հսկողություն 

իրականացնելու» (էջ 95): Հեղինակը ցավում է, որ «մեզ չի անհանգստաց-

նում մեր ազատության գլխին կախված անգամ ամենավերջին սպառնա-

լիքը` անհատական համակարգչային քարտերը» (էջ 103): 

Բարեբախտաբար, ՀՀ-ում, հասարակության թեկուզ փոքր մի մասին «սո-

ցիալական քարտ» կոչված ստրկացման մեխանիզմը ոչ միայն անհան-

գըստացրեց, այլեւ նրան ոտքի հանեց, ի վերջո ՀՀ Սահմանադրական դա-

տարանի վճռով այդ «քարտ» կոչված պարտադրանքը վերացնել տալով, 

թեեւ, տարօրինակ կերպով, շատ հիմնարկներ իրենց աշխատողներից 

շարունակում են այդ ստրկացնող թղթակտորը պահանջել` թքած ունե-

նալով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշման վրա... Ընթերցողը 

քարտավորման համակարգի միջոցով մարդկանց կառավարելու մասին 

առատ նյութ կգտնի գրախոսվող գրքում:  

Ջոն Քոլեմանը հատուկ ուշադրություն է դարձրել 300-ի կոմիտեի վերա-

հսկողության տակ գտնվող կառույցների միջոցով մարդկանց գիտակ-

ցության վրա ազդելու ծրագրերին եւ դրանց կիրառման մեխանիզմներին: 

Կարծում ենք, որ գրքի ամենակարեւոր արժանիքներից է հենց ա՛յս կողմը, 

որին հեղինակը մի ամբողջ գլուխ է հատկացրել: Այս գլխից տեղեկանում 

ենք, որ «թեեւ 300-ի կոմիտեն արդեն ավելի քան 150 տարի գոյություն 

ունի, իր ներկայիս կերպն առել է մոտ 1897-ին» (էջ 75. ավելացնենք, որ 

այդ տարի հռչակվեց համաշխարհային սիոնական շարժման ծնունդը` 

ժամանակի բանկային համաշխարհային կենտրոն Շվեյցարիայում): 
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Այնուհետեւ նա մեկ առ մեկ թվարկում է շուրջ 40 կառույցներ` 

համառոտակի անդրադառնալով յուրաքանչյուրի գլխավոր դեմքերին, 

բնութագրիչներին եւ գործառույթներին: Նրանց մեջ տեսնում ենք ամենա-

տարբեր բնույթի հիմնարկներ, նույնիսկ` արտաքինից անմեղ թվացող 

արհմիություններ, հակապատերազմական եւ հասարակական զանազան 

կազմակերպություններ, համալսարաններ, գիտահետազոտական ինստի-

տուտներ... «Հասարակական կարծիք կերտելը ՕԼԻՄՊՈՍՑԻՆԵՐԻ թագի 

ադամանդն է», հայտարարում է հեղինակը եւ ավելացնում, «որովհետեւ 

նրանց մոտ մանկլավիկություն անող հազարավոր հասարակագետների 

եւ «նոր գիտությունների» մասնագետների, այլեւ նրանց տրամադրության 

տակ գտնվող ԶԼՄ-ների միջոցով կարելի է հասարակական ՆՈՐ կարծիք 

ստեղծել բացարձակապես ուզածդ հարցի շուրջը եւ աշխարհով մեկ 

տարածել ընդամենը երկու շաբաթում» (էջ 87): Քոլեմանը օրինակներ է 

բերում Սադդամ Հուսեյնին ու նրա Իրաքին, ինչպես նաեւ գրքի հաջորդ 

էջերում, «Բիթլզ» խմբին եւ նրան հաջորդած ռոք ու հատկապես «հեւի 

մեթալ» կոչվող սատանայական երաժշտախմբերի շուրջը ստեղծված 

դրական քարոզչությունը: Ծախու ԶԼՄ-ների միջոցով մութ ուժերը հաջո-

ղել են հասնել նրան, որ «այսօր ամուսնալուծությունը կշտամբանք չի 

հարուցում, ինքնասպանությունների թիվը շեշտակիորեն աճում է, սո-

ցիալական կանոններից շեղումները եւ սեռական խաթարված հակում-

ները, որոնց մասին հիշատակելը գռեհկություն էր համարվում կարգին 

միջավայրում, սովորական երեւույթ են դարձել եւ առանձնապես որեւէ 

բողոք չեն առաջացնում» (էջ 97): Գործածվում է եւս մեկ տեխնոլոգիա` 

ժողովրդավարության պիտակի տակ մարդկանց հեղեղումը նույն երեւույ-

թի, անձի կամ դեպքի մասին բազմաթիվ, հաճախ` հակասական տեղե-

կություններով, որի հետեւանքով մարդիկ շփոթմունքի մեջ են ընկնում` 

կորցնելով ճիշտ ընտրություն կատարելու կարողությունը: Սա տանում է 

այնպիսի վիճակի, որ «մեր հասարակությունն, ըստ երեւույթին, այլեւս չի 

ցանկանում ճշմարտությունն իմանալ» (էջ 98): 300-ի կոմիտեի «ուղեղային 

կենտրոնները» գտել են, որ անընդհատ նյարդացնցումների (սթրես) պայ-

մաններում ապրող մարդը «դառնում է հեշտ կառավարելի. նա առանց 

դիմադրելու կենթարկվի յուրաքանչյուր հրամանի, ինչն էլ սույն մշակման 

նպատակն է» (էջ 120): Հեղինակն զգուշացնում է, որ «մեր հոգին կորցնելու 

վտանգի առաջ» ենք կանգնած (էջ 90), քանի որ մարդկանց անմարդկայ-

նացումը կատարվում է համընդհանուր, համակարգված, եւ հաճախ քո-

ղածածուկ, բայց եւ միշտ հետեւողականորեն:  

Հեղինակը բազմատասնյակ էջեր է տրամադրել թմրառեւտրին ու դրանից 

ստացվող հսկայական գումարների «լվացման» տարբեր ձեւերին, որոն-

ցում ընդգրկված են բազմաթիվ բանկեր, այդ թվում` ՀՀ-ում գործող միջազ-

գային մի բանկ (անունը հաճախ է հիշատակվում գրքում, սակայն այստեղ 
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չենք տալիս` հակագովազդից խուսափելու համար): Նրանք ոչ միայն 

փողեր են «լվանում», այլեւ դրամավորում են թմրառեւտուրը (էջ 147): Իր 

դիտարկումներից Քոլեմանը հանգել է այն հաստատ համոզման, որ «հե-

րոինի առեւտրաերթուղիները պաշտպանված են «բարձր իշխանություն-

ների» կողմից» (էջ 149), իսկ ովքեր 300-ի կամքը չեն կատարում, պատըժ-

վում են դաժանորեն: Հեղինակը բերում է Պանամայի նախագահ Նորիե-

գայի օրինակը (էջ 151-152, ավելացնենք` Սադդամ Հուսեյն, Սլոբոդան 

Միլոշեւիչ, Ռադովան Կարաջիչ, հերթի է կանգնած Բոլիվիայի նախագահ 

Մորալեսը, որը թմրառեւտրի դեմ պայքարի ամերիկյան պետական 

մարմնին վերջերս ամբաստանեց իր երկրում թմրեցուցիչների գործա-

ծությունը... քաջալերելու համար):  

Քոլեմանը կատարում է մի դիտարկում, որը թույլ է տալիս հասկանալ, թե 

ՀՀ Կենտրոնական բանկն ինչո՞ւ վաճառեց ոսկու իր պահեստը թղթադո-

լարի դիմաց, այն էլ երբ ոսկու ունցիան 400 դոլարի սահմաններում էր` 

ներկայի կրկնակիից ավելի գնի հետ համեմատած. «Անհամեմատ հեշտ է 

վախեցնել անկանխիկ կամ թղթադոլարի ձեւով պահուստներ ունեցող 

երկրին, քան այն երկրին, որը պահուստներ ունի ոսկով» (էջ 143): Ֆինան-

սիստ չլինելով` Քոլեմանը եթե այսքանը հասկացել է, իրավունք չունե՞նք 

հարց տալու, թե ՀՀ ԿԲ ֆինանսիստ, ֆլան-ֆստանիստները 300-ի 

կոմիտեի մեխանիզմներից ուրիշ որեւէ բան սովորե՞լ են արտասահմանի 

«էլիտար» համալսարաններում...  

Իսկ ինչպե՞ս են 300-ի կոմիտեի անդամ դառնում: Բացի ժառանգական մի 

քանի տներից (կոմիտեում իրենց ներկայացուցչին այդ ընտանիքներն են 

ընտրում), մյուս անդամներն ընտրովի են: Քոլեմանն այս հարցին ըստ 

էության չի անդրադարձել, թեեւ նշել է, թե «միայն բարձրաստիճան 

մասոնը կարող էր 300-ի կոմիտեի կողմից ընտրված լինելու որեւէ հույս 

ունենալ» (էջ 163): Բազմաթիվ օրինակների հիման վրա հեղինակը 

եզրակացնում է, թե «արդեն ավելի քան 200 տարի 300-ի կոմիտեն է թե- 

լադրում Միացյալ Նահանգների արտաքին ու ներքին ողջ քաղաքակա-

նությունը» (էջ 181-182): 

                                                                    ԳԵՎՈՐԳ ՅԱԶԸՃՅԱՆ 
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-Եթե Դուք գտնում եք, որ աշխարհի իրավունքներն աշ-

խարհի ուժեղների ձեռքին է, իսկ  ֆինանսի հիմնական մա-

սը գտնվում է սիոնիստների  և հուդայա-մասոնների ձեռ-

քին, չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ գլոբալիզմի իրականա-

ցումն անխուսափելի է, և որ մենք՝ հայերս, ամեն տարի 

հավաքվելով թուրքական դեսպանատների առջև, Մեծ Խա-

ղի մեջ տանում ենք չնչին դեր՝ օգնելով սիոնիստներին էլ 

ավելի կախվածության մեջ պահելու  Թուրքիային իրենցից: 

-Ամեն տարի թուրքական դեսպանատների առջև կայացող 

ցույցերը և միտինգները  կազմակերպվում են հայոց պա-

հանջատիրության հարցը թարմ պահելու նպատակով:  

Մեր գործը առաջին հերթին ոչ թե հզոր գլոբալիստի հետ է, 

այլ՝ Ժամանակի: 

-Ի՞նչ կարծիքի եք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունն 

այսօր երեսը շրջի դեպի Արևմուտք, իր անվտանգությունն 

ապահովելու համար անդամագրվի ՆԱՏՕ-ին, ևս համար-

վի ԱՄՆ-ի դաշնակից, կօգնի՞ արդյոք այդ քայլը, որպեսզի 

դրականապես լուծվի հայոց պահանջատիրության խնդի-

րը: 

-Այդ ուղղությամբ մենք ձեռք ենք բերել բավականին մեծ 

փորձ 1920թ.՝ հույսներս կապելով արևմուտքի երկրների 

հետ: Եթե մենք փորձենք երեսներս շրջել դեպի Արևմուտք, 

միանգամից Թուրքիան մյուս երեսը շրջում է դեպի Արևելք՝ 

դեպի Ռուսաստան: Մենք պետք է անուշադրության չը-

մատնենք քաղաքական որոգայթը, և նկատենք, որ Թուր- 

քիայում դեռ չեն հաստատվել արևմտյան ստանդարտնե-

րին համապատասխան ժողովրդավարական կարգեր:  

Դա նշանակում է, որ թեկուզ Թուրքիան չունի ԱՄՆ-ից        
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կտրվելու ռեալ հնարավորություն, սակայն պատրաստ է 

Արևելքի հանդեպ շարունակելու  վարել ձևախախտված 

ինքնուրույնությանը հենված  քաղաքականություն: 

 

Մեր տարբերությունն այն է, որ մենք ունենք մեկ երես, իսկ 

ներկայիս Թուրքիան՝ երկու և ավելի: 

Եվ եթե 1920թ. Արևելյան Հայաստանի մի մասը Թուրքիան 

զավթեց խորհրդային դրոշի տակ, այժմ նա պատրաստ է 

վերջացնել կիսատ գործը ԱՊՀ-ի՝ Անկախ պետությունների 

համագործակցության դրոշի տակ: 

Եվ եթե 1920թ. Թոմսոնի նավերը չէին կարող բարձրանալ 

հայկական լեռները, առավել ևս այսօր նրանք չեն բարձրա-

նա, որպեսզի հայկական բարձրավանդակից չտեսնեն, թե 

ինչպես են Բոսֆոր և Դարդանել նեղուցներում իրենց 

գլուխները հանել ռուսական սուզանավերը՝ Թուրքիայի 

շահերը պաշտպանելու, նրա անվտանգությունն ապահո-

վելու համար՝ ստեղծելով մի նոր «Կարիբյան» ճգնաժամ:  

Եվ իհարկե այդ ամենն իբր թե..., հերթական անգամ երեսը 

շրջելու համար դեպի Արևմուտք: 

Իհարկե, պատմական փորձ ձեռք բերած թուրքական ժա- 

մանակակից ճկունությունը, պատրաստ է հավատարմութ- 

յան ծեսի կրկնապատվաստությամբ հերթական անգամ   

շահելու Ռուսաստանի կառավարության սիրտը:  

Չմոռանանք, որ թուրքական ինքնապահովագրմանն են- 

թարկվող ինքնորոշումը, դիմելով 1920թ-ի  թարմացված 

խաղն  իր նպատակին հասցնելու  նույնանույն քայլին՝   քո-

ղարկելով ներկայիս թուրքական քաղաքականության արև-

մտամետ ավանդական երեսը, պատրաստ է էլ ավելի ամ-

րապնդելու   Թուրքիա-Արևմուտք կապը: 

Իսկ եթե փորձենք քիչ մեղմացնել հարցադրումը, կստա-

նանք ավելի կոշտ պատասխան, քանի որ շախմատի տախ-

տակի վրա կատարված ցանկացած լուրջ քայլ պատրաստ է 
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պահանջելու իր բաժին զոհաբերությունը՝ այս անգամ ար-

դեն թույլ տալով Թուրքիային միանալու Ադրբեջանի հետ՝ 

Ռուսաստանի հարավը թուլացնելու նպատակով, (ամե-

րիկյան քայլ՝ ընդդեմ Ռուսաստանի) և երկու թուրքալեզու 

երկրների միացում, ԱՊՀ-ի հզորացում՝ ընդդեմ ամերիկ-

յան հեգեմոնիայի (ռուսական քայլ՝ ընդդեմ ԱՄՆ-ի). ահա 

Թուրքիայի երկու երեսը: 

Նորից կրկնվում է պատմությունը, որտեղ երկու նժարների 

վրա դրված է Հայաստանի զոհաբերության հարցը: 

Մենք պարտավոր ենք կանգնեցնելու Հայաստանի ներսում 

գործող բոլոր կոսմոպոլիտների՝ դեպի իշխանություն ձըգ-

տող  մարաթոնը: Ինչ մնում է առևտրին՝ (ԱՄՆ-ի կողմից 

ցեղասպանության ճանաչում, Հայաստանի կողմից՝ շրջա-

դարձ դեպի Արևմուտք), Հայաստանի համար հղի է վտան-

գավոր հետևանքներով, քանի որ շեշտադրումը հիմնակա-

նում ուղղված է Անդրկովկասի՝ Ռուսաստանից նրան լրի- 

վությամբ կտրելու վրա:  

Եթե ԱՄՆ-ը պատրաստվում է ճանաչել Հայոց ցեղասպա-

նությունը՝ հանուն արդարության վերականգնման, նա կա-

րող է ճանաչել առանց նախապայմանների: 

-Հայաստանը կհայտնվի՞ արևմտյան ընտանիքում: 

Կճանաչվի՞ արդյոք Հայոց ցեղասպանությունը:  

Թուրքիան կկանգնի՞ պատասխանատվության առջև. կվե-

րականգնվի՞ արդարությունը:  

Արդյոք Հայաստանն կզգա՞ իրեն  ապահով  նոր ընտանի-

քում: 

-Հնարավոր է: 

Սակայն հարևանի  հետ ջերմ հարաբերությունը  միշտ էլ 

գերադասելի է եղել հեռու «բարեկամից»: 

Մենք չպետք է թույլ տանք, որ կրկնվի պատմությունը. հա-
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կառակ դեպքում մեր սերունդները մեզ չեն ների: 

-Ի վերջո, երբ քննարկում ենք այս բոլորը, չի՞ թվում Ձեզ 

արդյոք, որ սկսած XX դ. սկզբից աշխարհի բոլոր պատե-

րազմները՝ ներառյալ  Հայոց ցեղասպանությունը, այդ ուժե-

րի ձեռքի գործն է, և որ առաջին հերթին մեր թշնամին ոչ թե 

թուրքն է, այլ սիոնիստը, որն այսօր խոսում է  աշխարհի 

հետ, ելնելով ուժի դիրքից: 

 -Հարգելի Ս. Կ., այդ Դուք ասացիք «ուժի դիրքից»: Մենք 

պետք է սովորենք նաև չհայտնվել ուժեղ փոթորկի  դեմ դի-

մաց: 

-Ահա Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում փոթորկի դեմ 

դիմաց կանգնած մի հայտարարություն. 

Հայտարարություն  N-3 

   Մեր վճռական ՈՉ-ով, ամբողջ արաբական աշխարհի, իրանական աշ-

խարհի, իսլամ դավանող մեր մյուս բարեկամների հետ միասին, մեր բո-

ղոքի ձայնն ենք բարձրացնում Արևմուտքում` Եվրոպայում իսլամի սըր-

բությունները պղծելու, կրոնական զգացմունքների նկատմամբ սանձար-

ձակ ոտնձգություններ ծավալելու և ազգային-կրոնական հակամար-

տություններ հրահրելու` պետությունների կողմից չկասեցվող գործըն-

թացի նկատմամբ: 

Քաղաքակրթությունները չեն բախվում: Ազգերը, ժողովուրդները, կրոննե-

րը չեն պատերազմում. եթե համաշխարհային բախումը, պատերազմներն 

ու հակամարտությունները դավադրորեն չեն կազմակերպվում ու չեն 

հրահրվում համաշխարհային տիրապետության ձգտող որոշ երկրների ու 

միջազգային քաղաքական` ստվերային, հանցագործ կառույցների կողմից: 

1995-96թթ. հանրության ընկալման համար հրապարակ նետված հան-

թինգթոնյան, այսպես կոչված քաղաքագիտական կանխատեսումները 

չեն, որ իբրև թե իրականանում են: 
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Աշխարհին տիրելու, մարդկությանը ստրկացնելու` աշխարհը համա-

կենտրոնացման ճամբարի վերածելու հիվանդ մտածողության` մոլագա-

րության հասնող այս խնդիրը գալիս է դեռ 1891թ-ից: Համաշխարհային 

մեծ խառնակության այս վերջին գործընթացը իրականում դեռևս հարյուր 

տարի առաջ լորդ Միլների առաջարկած ՙՀամաշխարհային ընդհանուր 

պետության՚ և ՙՀամաշխարհային կառավարության՚ ստեղծման չորրորդ 

փորձն է: Հայտնի է` առաջին երկու գործնական փորձերը տապալվեցին, և 

ըստ այդմ հրահրված I և II Աշխարհամարտերը` իրենց առջև դրված 

խնդրի իրագործման առումով ՙարդյունավետ՚ չեղան: Տապալվեց նաև 

հաջորդ երկու փորձը. Երկրորդ Աշխարհամարտից` առանց դադարի 

Երրորդին անցնելու Չերչիլի (1945-1949թթ.) համառությունը, նաև 1961-ին 

հրահրված Կարիբյան ճգնաժամով Երրորդ` ԱՄՆ-ԽՍՀՄ ջերմամիջուկա-

յին պատերազմը սկսելու փորձը: Սա` 1965-ից նախագծվող ու 1985-ից 

լրիվ թափով ընթացք տրված հինգերորդ (հուսանք վերջին) փորձն է: 

Ակնհայտ է, որ Եվրոպայում` դանիական հողի վրա կատարված հանցա-

գործությունը` իսլամի, մահմեդական կրոնի հետևորդ մեկ և կես միլիարդ 

մարդկանց սրբության դեմ կատարված լկտի ոտնձգությունը միջազգային 

կազմակերպվածության հանցագործություն է: Հենց այսպես, գլոբալ ծա-

վալումների աղետածին այս ձեռագրով, փորձ է արվում սաստել եվրոպա-

կան այն երկրներին, որոնց ժողովուրդները ամիսներ առաջ ՙհանդգնեցին՚ 

ՄԵՐԺԵԼ Եվրոմիության Սահմանադրությունը: Ի դեպ, հենց նույն այս 

համընդհանուր ագրեսիվության ծրագրերի տարածաշրջանային խնդիր-

ներին է ծառայում Կովկասում եվրոքաղաքականություն իրականացնող-

ների, կովկասյան ընդհանուր պետություն ստեղծելուն հարմարեցված ՀՀ 

Սահմանադրության փոփոխությունների` եվրոհեղինակության նախա-

գիծը, որը նրանք` ՀՀ իշխանությունների միջնորդությամբ, հակառակ ժո-

ղովրդի համահավաք կամքի, ամեն գնով ջանում են անցկացնել: Ուստի 

մեզ, համաշխարհային բոլոր մեծ խառնակություններից մեծապես տու-

ժած հայերիս, ավելի քան հասկանալի և անընդունելի են կրկին համաշ-

խարհային քաոս խթանող միջազգային-քաղաքական այս հանցագործ 

ձեռնարկումները: 

Մուհամեդ Մարգարեն չպետք է դառնա Երրորդ համաշխարհային պա-

տերազմի սկզբնապատճառ` նորօրյա ՙգահաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանտ՚, 

ինչպես նախատեսել են Եվրոմիության աներևույթ շինարարները` աշ-

խարհին տիրել ձգտող մոլագարները: 

Զգոնության ԿՈՉ ենք անում իսլամական աշխարհին` չսահել դեպի կրո-

նական ատելություն, ինչպես այդ արվում է Ադրբեջանում` վերջին օրերին 

Հիսուս Քրիստոսի ու Աստվածամոր նկատմամբ ծաղրական թեմաներով 

հրապարակումներում, ինչպես նաև Ջուղայի խաչքարերը կործանելու 

փաստում: 
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Առաջարկում ենք միասին պայքարել հեռահար նպատակներ հետապըն-

դող և համայն մարդկության դեմ ուղղված` համաշխարհային ծավալման 

գնացող այս ՉԱՐԻՔԸ դիմակայելու, կասեցնելու խնդրում: 

Արդարացի պատիժ պետք է կրեն միայն բուն հանցագործները` սրբա-

պըղծությունն իրագործողները, այն պատվիրողներն ու նրանց հովանա-

վորողները և ոչ այլք` անմեղ ՙմեղավորները՚: ԿՈՉՈՎ դիմում ենք ՀՀ, ԼՂՀ և 

Սփյուռքի հայությանը, որ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն և գործնա-

կանորեն աջակցեն իսլամադավան մարդու սրբությունները պղծող բոլոր 

այլանդակությունները կանգնեցնելու և այսօրինակ երևույթների կրկնութ-

յուն արգելելու խնդրում: ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ մեր երկրի Հոգևոր և 

Աշխարհիկ իշխանություններին ՀՀ Ժողովրդի անունից սույն հարցը 

բարձրացնել ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբելայի առաջ, և առաջարկել միջազ-

գային հանրությանը գործուն միջոցներ ձեռնակել ՎԵՐՋ դնելու համար 

Արևմուտքի կողմից միջկրոնական և ազգամիջյան հակամարտություններ 

հրահրելու, համաշխարհային խառնակություններ ստեղծելու, ընդհուպ 

համաշխարհային պատերազմներ հրահրելու այս արատավոր պրակտի-

կային. ՄԱԿ-ի` համաշխարհային հանրության կողմից պատասխանատ-

վության կանչելու միջազգային նշանակության քաղաքական այս սան-

ձարձակություններն իրականացնողներին, պատվիրատուներին ու հովա-

նավորողներին: 

 

ՙՈւխտ Արարատի՚ Հայաստանի Ազատագրության Հայ Գաղտնի Բանակի 

/ASALA/ ազատամարտիկների և նախկին քաղբանտարկյալների միութ-

յուն 

 

                                                                                                16 փետրվարի 2006թ.  

  Հայտարարությունը ուղարկվել է ՀՀ և ԼՂՀ իշխանություններին` ՀՀ և ԼՂՀ 

Նախագահներին, Ազգային Ժողովներին, Ազգային Անվտանգության խոր-

հուրդների քարտուղարներին և Արտգործնախարարներին, ՄԱԿ-ի Ան-

վտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներին` Ռուսաստան, 

ԱՄՆ, Չինաստան, Ֆրանսիա, Անգլիա, ՀՀ , ԼՂՀ և Սփյուռքի զանգվածային 

լրատվամիջոցներին:  
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-Ձեր կարծիքով, ի՞նչն է պակասում մեզ՝ հայերիս, որպես-

զի հաջողությունը բախի մեր դուռը: 

-Մեզ պակասում է մի կտոր տրամաբանություն և համբե-

րություն: Մենք շուտ ենթարկվում ենք սադրանքի: Մենք 

ցուցաբերում ենք անհամբերություն անազնվության, ան-

արդարության հանդեպ՝ ցավոք սրտի, հաճախ այդ ամենն 

արտահայտելով ոչ խորին քննարկության ենթարկված 

կտրուկ գործողություններով: 

Մենք պարտավոր ենք խորը ուսումնասիրության ենթար-

կել մեր կողմից առաջ քաշվող կամ մեր հանդեպ կա-

տարվող ցանկացած գործողություն, որը մեր ժողովրդի 

գլխին հերթական փորձության աղբյուր կարող է հանդի-

սանալ: 

Մեր հայացքներն այս կամ այն հարցի շուրջ, առանձնապես 

ինչ վերաբերում է հայ-հրեական հարաբերություններին, 

պետք է միակողմանի չլինեն: Եվ եթե հանուն խաղաղութ-

յան մենք կողմ ենք աշխարհում տիրող բազմաբևեռայ-

նությանը, նշանակում է ցանակացած հարցի պետք է մո-

տենանք բազմակողմանիորեն: 

Ինչպես օրինակ՝ Դուք ներկայացրիք, որ հրեաները ֆիզի-

կական աշխատանքից խուսափող ազգ են, ոսկի սիրող, 

կաշառքի կողմնակից և այլն: Եթե համարենք, որ ներկա-

յացվածը հարցի մեկ երեսն է, և փորձենք բացել մյուս երե-

սը, մենք կտեսնենք, որ հրեան ֆիզիկական աշխատանքից 

հեռու է ոչ թե նրա համար, որ չի ցանկանում այդ աշխա-

տանքը կատարել կամ ի վիճակի չէ, այլ նրա համար, որ 

համարյա բոլոր հրեաները ձեռք են բերում բարձրագույն 

կրթություն: Հրեական հավատքը գտնում է, որ գիտությունը 

«համարվում է Աստծո տեսքով ստեղծված մարդու մի մա-

սը»: Նրանք երեխային դաստիարակում են Թալմուդի հի-

ման վրա, որտեղ անգրագիտությունը համարվում է մեղք: 
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Հրեա երեխային տրվող հարցերի հարցը մնում է հետևյալը. 

«Մի՛ ասա՝ ես պետք է սովորեմ, երբ ունենամ ազատ ժա-

մանակ: Դու պետք է չունենաս ազատ ժամանակ: Որով-

հետև, եթե դու ձեռք ես բերել գիտություն, ապա ի՞նչն է պա-

կասում քո մոտ: Եթե քեզ չի հերիքում գիտությունը, ապա 

ի՞նչ ես ձեռք բերել»: 

Ինչ մնում է ոսկուն կամ փողին՝ «եթե ուղտի համար ավելի 

հեշտ է անցնել ասեղի անցքով, քան հարուստը կհայտնվի 

դրախտում» ասվածքի դիմաց Թալմուդը գերադասում է 

նյութական հարստությունը՝ ոսկին. կաշառքի հարցում 

գտնում է, որ այն կարելի է կիրառել սպասվելիք վտանգը, 

չարագործությունը կանխելու համար: 

Հրեաները ձեռք են բերել մեծ գումարներ, որովհետև հա-

մոզված են, որ փողը չի կարող համարվել չարության աղբ-

յուր: Նրանք գտնում են, որ «փողը բարի գործերի հիմք է 

հանդիսանում բարի մարդու համար և չար գործերի՝ չար 

մարդու համար»: Այսինքն՝ հրեան պետք է լինի նյութապես 

հարուստ, ինչպես Աբրահամն էր, որն ստացել էր Աստծո 

օրհնությունը՝ մեծ հարստությամբ: Հետևաբար, սերունդ-

ները պետք է նմանվեն նրան: 

Եվ այսպես. հրեան խելացի է, որովհետև դարեր շարունակ 

նրա մեջքին հասցված մտրակի հարվածները սովորեցրել 

են նրան ակտիվ լինելու՝ ուրիշներից առաջ անցնելու, գո-

յատևելու համար: Այդ կարողությունն անցել է սերունդ-

ներին, և հրեան, իր դաժան անցյալի շնորհիվ, հենվելով իր 

հավատի վրա, գնահատելով իր անցած ուղին, իր պատ-

մությունը, ձգտում է ձեռք բերել գիտություն, ձգտում է 

հարստության, ձգտում է դեպի իրեն յուրահատուկ կատա-

րելության: 

Նրանք գտնում են, որ Աստված կիսատ է թողել իր արարքը 

երկրագնդի վրա, և որ միայն իրենց է տրված այդ կիսատ 

թողած գործը նպատակին հասցնելու առաքելությունը: 
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Նրանք գտնում են, որ քանի երկրագնդի վրա կան վայրեր, 

որտեղ արգելված է հրեաների բնակությունը, չի կատարվի 

մարգարեությունը: 

Հրեաները պետք է տարածվեն երկրագնդով մեկ՝ ծայրից 

ծայր, նրանք պետք է լինեն ամենուր, մինչ կգա «Փրկութ-

յունը»: 

-Դուք ինքներդ ասացիք, որ հրեաները ձգտում են հա-

մաշխարհային տիրապետության՝ սպասելով իրենց թագա-

վորին, միևնույն ժամանակ տարածվելով այն երկրներում, 

որտեղ առայժմ բացակայում է իրենց ներկայությունը: Եվ 

այդ ամենից հետո ըստ Ձեզ մենք՝ հայերս, պետք է հան-

գըստության անկյունից նայենք  այդ ամենի՞ն: 

-Այո, ես գտնում եմ, որ այդ հայացքների տեր հրեան իրա-

վունք ունի համարելու, որ ինքը ընտրյալ է, և որ աշխարհի 

իշխանությունը պատկանում է իրեն: 

Մենք էլ այդ իրավունքից զուրկ չենք: Մենք էլ մեր հերթին 

գտնում ենք, որ ընտրյալ ենք և որ եղել ենք, կանք ու կլի-

նենք՝  նվիրված մեր քրիստոնեական հավատքին: 

Ես միայն չեմ հասկանում, թե ինչու մեր սուր աչքը շուտ 

նշմարում է հրեային, սակայն չի տեսնում կամ չի փորձում 

նկատել հավատքի այն ուղղությունները՝ («Յոթ օրվա ադ-

վենտիստներ»,«Ալբիհոյցներ»,«Արիականներ»,«Բապտիստ-

ներ», «Սպիտակ եղբայրակցություն», «Աստվածածին կենտ-

րոն», «Վահհաբիտներ», «Վուդու», «Դոնադիստներ», «Ըն-

կերներ», «Հիսուսի կողմնակից հրեաներ», «Իվանական-

ներ», «Կարաիմներ», «Կվակերներ», «Քրիստոսի միջազգա-

յին եկեղեցի», «Կրիշնա», «Մենոնիտներ», «Մոլոկաններ», 

«Մոնոֆիզիտներ», «Մորավյան եղբայրներ», «Մորմոններ», 

«Նոր հեթանոսներ», «Պյութագորասներ», «Տերտերական-

ներ և անտերտերականներ», «Հիսունականներ», «Ռերիխո-
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վականներ», «Ռոզենկրեյցերականներ», «Սայենթոլոգներ», 

«Սատանիստներ», Եհովայի վկաներ», «Ընտանիք», «Տանտ-

րիկան սեկտա», «ֆալունգուն», «Վերջին կտակարանի եկե-

ղեցի», «Բրահմա», «Բուդդա», «Կաթոլիկ եկեղեցի», «Բողո-

քականներ», «Ուղղափառ եկեղեցի») և բազում այլ դավա-

նանքները, կազմակերպությունները, որոնք ամենն իրենց 

հերթին համոզված են, որ իրենք են արդարները, ճշմարիտ 

ուղու վրա գտնվողները, որ մնացած բոլոր հավատքները 

չար ոգուց են, և որ միայն իրենց է տրված երկրագունդը, 

քանի որ «արդարները պիտի ապրեն նրա մեջ»: 

Այո, այո. չգիտես ինչու, չենք նկատում կամ մեկ աչքով ենք 

նայում նկատածին, սակայն եթե մեկ հրեա, որն իրեն 

համարում է հուդայական հավատքի ներկայացուցիչ, միա-

նում է «մասոն» կոչված սեկտային և գտնում է, որ ինքն է 

Աստծո կողմից ընտրյալը, գտնում է, որ միմիայն իրեն է 

տրված ժառանգելու աշխարհը, հանկարծ աշխարհի 

ժողովուրդների մեծ մասը ընկնում է վախի գիրկը: Այդ 

ինչո՞ւ մենք այնքան էլ չենք վախենում երկնային դժոխքից,   

Արմագեդոնից, սակայն եթե ներկայացնում են հուդայա-

մասոնին՝ որպես թևավոր ու ագրեսիվ արարածի, որը 

պատրաստվում է գրավել աշխարհը, մենք ընկնում ենք 

վախի գիրկը և սկսում ենք փնտրել ուղիներ նրանց դեմ 

պայքարելու: Խորհուրդ կտայի չգերագնահատել հուդայա-

մասոնների և սիոնիստների դերը աշխարհում, հակառակ 

դեպքում դրանով իսկ ցույց կտրվի, որ երկրագունդը իրոք 

պատկանում է արմատական հրեաներին, որոնք մոտ են 

աշխարհի վրա իրենց տիրապետությունը տարածելու 

նպատակի իրագործմանը: 

-Բայց այսօր պարզ երևում է, որ ԱՄՆ-ի արմատական 

հրեաների անդրկուլիսյան համաշխարհային կառավա-

րությունն է այսօրվա հեգեմոնիայի հեղինակը, և ոչ Ձեր 
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կողմից վերը նշված կրոնական ուղղությունները:  

Այդ ուժերը փորձում են իրագործել իրենց ծրագիրը դեմո-

կրատիայի դրոշի տակ. այն դեմոկրատիայի, որն ընդու-

նեց Ռուսական կայսրությունը և փլուզվեց, որն ընդունեց 

ԽՍՀՄ-ը և փլուզվեց, որն այսօր փորձեր է ձեռնարկում 

Ռուսաստանին ներսից խժռելու:   

-Երկրագնդի սեփականաշնորհման գաղափարը հենված է 

դավանանքի վրա: Վերը նշված կրոնական ուղղություննե-

րը ևս հենված են հավատքի վրա, առանձնապես՝ արմա-

տական մահմեդականները, որոնք գտնում են, որ երկրա-

գունդը պատկանում է իրենց, քանի որ իրենք են ընտրյալը: 

Ինչ մնում է Ռուսաստանին. այո', արտաքին ուժերի ոտն-

ձգությունների ներքո Ռուսաստանին սպառնում են ներքին 

էթնիկական հակասությունները, որոնք կարող են հարվա-                                      

ծի տակ դնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը: 

Ռուսաստանում օր օրի բազմացող մահմեդական մզկիթ-

ները, նրանց ազդեցությունը պետական քաղաքականութ-

յան վրա կարող են  ստիպել ռուսական իշխանություննե-

րին հրաժարվելու համամիութենական լիդերի դերից: 

Այսօր այդ են հաստատում դեմոգրաֆիական  տվյալները, 

որոնք վկայում են ոչ ռուս և ընդհանրապես՝ քրիստոնյա 

ժողովուրդների օգտին: Դրա վառ օրինակն են հանդիսա-

նում մուսուլմանական հոգևոր գործիչների կողմից արվող 

փորձերը, որպեսզի Ռուսաստանի պետական գերբից հե-

ռացվի քրիստոնեական խաչը կամ նրա կողքին դրվի կի-

սալուսինը: Դա այսպես կոչված այն «խաղաղ» մարտա-

հրավերն է, որը կարող է լուրջ հետևանքների պատճառ 

հանդիսանալ: 

Ռուսաստանի այսօրվա իշխանավորները համոզված են, 

որ երկիրը ներքին և արտաքին հակառուսական և հակա-
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քրիստոնեական ուժերից փրկելու միակ միջոցը քաղաքա-

ցիական հասարակություն ստեղծելու գաղափարի իրակա-

նացումն է: Սակայն Ռուսաստանի պատմությունը ապա-

ցուցել է, որ տարբեր էթնիկական խմբեր, ազգեր, ժողո-

վուրդներ հաշտ ու խաղաղ կարող են գոյություն ունենալ 

միայն ռուս ազգի շուրջ՝ նրա գլխավորությամբ:  Ռուսական 

միավորի թուլությունը և նրանից առաջացած բացը  չի կա-

րող լրացնել քաղաքացիական հասարակությունը, քանի որ 

բռնապետությունից մինչև ժողովրդավարություն և քաղա-

քացիական հասարակությունից մինչև հեղափոխություն 

կես քայլ է: 

Դա այն կեսն է, որն ապացուցել է, որ ավանդորեն չի հերի-

քել Ռուսաստանում մարդկային առողջ ուժերի ռեսուրս-

ները. դա այն կեսն է, որը 1917թ. կիսել է ազգը երկու մասի՝ 

կարմիրի և սպիտակի՝ կես արևմուտք, կես արևելք, կես 

ցուրտ  ու կես տաք Ռուսաստանում: 

Իհարկե, քաղաքացիական հասարակության ամուր կա-

ռուցվածքի դեպքում հնարավոր է խուսափել կրոնաէթ-

նիկական հակասություններից, սակայն եթե հաշվի առ-

նենք արտաքին սադրանքները, ռուսական ազգային հետա-

քըրքրությունները հայտնվում են «վառոդի տակառի վրա»:  

Ռուսաստանը ապրում է դժվարին ժամանակներ: 

-Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի ռազմատըն-

տեսական միությունը, որպես հակակշիռ ուժ, այսօր ի 

վիճակի՞ է խոչընդոտ հանդիսանալու ԱՄՆ-ի համաշխար-

հային տիրապետության ոտնձգությանը:   

-Դեռ պարզ չէ, թե Չինաստանի դեմոգրաֆիական, տըն- 

տեսական և ռազմական էքսպանսիան ինչպիսի՛ ուղղութ-  
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յուն կստանա: Դժվար չէ այն ուղղել Ռուսաստանի դեմ: Այդ 

միությունը ի վիճակի չէ արգելք հանդիսանալու տրանսազ-

գային հեղափոխական ֆինանսների ներխուժմանը: Հասա-

րակական հսկողությունը իշխանության վրա ևս չի կարող 

լինել երաշխիք, քանի որ հասարակական և քաղաքական 

բազում կազմակերպություններ ֆինանսավորվում են ար-

տաքին ուժերի կողմից և ցանկացած պահ պատրաստ են 

գունավորելու այս կամ այն հասարակական շարժում՝ 

նրան տալով հեղափոխական բնույթ: Հետևաբար, ռուս 

ժողովուրդը իր երկիրը պաշտպանելու համար, իր ֆեդե-

րատիվ կառուցվածքը պահպանելու համար պետք է վերա-

դարձնի ամուր ձեռքը: Այո, Ռուսաստանի պետական շա-

հերը պահանջում են ազատության սահմանափակում՝ 

միևնույն ժամանակ չխախտելով դեմոկրատական ինստի- 

տուտների կարևոր առանցքային ամրությունները:  

Դժվար է ապրել կիսաազատությամբ, որի հետ էլ հույսեր 

են կապել արտաքին ուժերը:  

Ձեռք չտալով խոսքի ազատությանը՝ դժվար չէ արգելել հե-

ռուստատեսության այն ծրագրերը, որոնք ուղղված են ըն-

տանիքի ամրության դեմ. և հակառակը՝ ֆինանսավորել 

այն ծրագրերը, որոնք հանդես են գալիս ի օգուտ հոգևոր 

արժեքների վերականգնման, ժողովուրդների միջև համե-

րաշխության, պետության կայունության: Այդպիսի ցենզու-

րան այն թթվածինն է, որի կարիքը այսօր զգում է Ռու-

սաստանի հասարակությունը:  

Դիմակայության կարիք են զգում  նաև արտաքին ուժերի 

ազդեցությանը ենթարկված աշխարհի մի շարք ժողովուրդ-

ներ՝ իրենց ավանդություններով և քաղաքակրթությամբ: 

-Մի շարք քաղաքագետների կարծիքով, մինչև 10 տարի 

Ռուսաստանը կդասվի աշխարհի հինգ զարգացած պե-
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տությունների շարքին՝ նավթի, գազի և մի շարք այլ բնա-

կան հանածոների հաշվին: Ձեր կարծիքը: 

-Այսօրվա Ռուսաստանի Դաշնության (ՌԴ) նախագահը 

այն ձեռքն է, որը փորձում է երկիրը հանել ճգնաժամից: 

Հնարավոր է: Սակայն նավթը և գազը, ցավոք սրտի, հիմ-

նականում այսօր պաշտպանում են առաջին հերթին չինով-

նիկների և օլիգարխների անձնական շահերը:  

Միևնույն ժամանակ մենք չգիտենք, թե ինչ արժողություն 

կունենա նավթը վաղը: 

Կապրենք, կտեսնենք: 

-Եթե Դուք գտնում եք, որ Ռուսաստանն այսօր ունի ամուր 

ձեռք, որը, ինչպես մենք գիտենք, կարողացավ կասեցնել 

ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան ուժերի ներկայացուցիչ օլիգարխ- 

ների պետական հեղաշրջման փորձերը, որը պատճառ 

հանդիսացավ, որ օլիգարխ Գուսինսկին լքի Ռուսաստանը 

և հայտնվի Իսրայելում, Բերեզովսկին՝ սիոնիստական 

երկրորդ  կենտրոն հանդիսացող Լոնդոնում, իսկ Խոդոր-

կովսկին՝ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր բանտերից 

մեկում, ինչո՞ւ չհամարել, որ Ռուսաստանը մտնում է զար-

գացման մի նոր փուլ՝ ամրապնդելով իր պետական ան-

վըտանգությունը, որի հետ վստահ իր հույսերը կարող է 

կապել Հայաստանը: 

-Որպեսզի կասեցվի դավադիր ուժերի կողմից իշխանութ-

յան գլուխ անցնելու հնարավորությունը, հարկավոր է ներ-

քին կարգով ստեղծել մի այնպիսի մեխանիզմ, որը կպաշտ-

պանի սահմանադրությունն այնպես, որ լիբերալիզմը կճա-

նաչի իր իսկական տանտիրոջը:   

Հարկավոր է վերականգնել ամուր ձեռքը: 
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Ի վերջո, այս պետությունն ստեղծվել է ամուր ձեռքի միջո-

ցով, այն շարունակել է գոյություն ունենալ ի շնորհիվ ա-

մուր ձեռքի, և քայքայվել է (1917թ., 1991թ.) ամուր ձեռքի 

բացակայության պատճառով: 

- Կարելի՞ է համարել, որ մեր անկախության գաղափարի 

ծնունդը ևս ռուսական ամուր ձեռքի բացակայության 

հետևանք էր: 

-Ամրությունը՝ բռնակալություն, հալածողական գաղութա-

րարություն, խարդախություն չէ: 

Հայաստանում անկախության գաղափարի ծնունդը թուր-

քական դաժանությունների և Ռուսական կայսրության ազ-

գային խտրականության հետևանք էր: Իսկ հետևանքը դե-

պի փակուղի քշվող այն ոչխարն է, որը ստիպված ետ է 

դառնում՝ առյուծի դերում: Գտնում եմ, որ ցարական իշխա-

նությունները, չբավարարելով  ազգային փոքրամասնութ-

յունների հոգևոր և նյութական  պահանջները, էլ ավելի ա-

րագացրին կայսրության փլուզումը: 

Ստալինը չլուծեց ազգային խնդիրները՝ ի օգուտ արդա-

րության, հետևաբար, այն պոռթկաց վերակառուցման օրե-

րին: Գորբաչովը չլուծեց ազգային խնդիրները արդարութ-

յան և ամրակամության շրջանակներում, դրա տեղ մենք 

ստացանք Խորհրդային Միության փլուզում: Խնդիրները 

լուծում են պահանջում՝ լինեն դրանք ազգային, սոցիալա-

կան, հոգևոր և այլն: 

-Դուք կցանկանայի՞ք, որ վերականգնվի ռուսական թա-

գավորական ժառանգությունը, նրա կայսրությունը: 

-Ես կցանկանայի, որ Հայաստանը, որպես անկախ պե-
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տություն, բարյացակամ սերտ հարաբերություններ ունենա 

ամուր և հզոր   Ռուսաստանի Դաշնության հետ: Իսկ կլինի 

դա ցարական թե պրեզիդենտական, չունի որևէ նշանա-

կություն:  

Ինչ վերաբերում է կայսրությանը, կողմ եմ  Ռուսաստանի 

կողմից մի նոր տիպի սոցիալիստական ճամբարի կազմա-

վորմանը:     

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ Ռուսաստանն այսօր կա-

րողանում է պաշտպանել իր անկախությունը՝ ի շնորհիվ 

ռազմական ուժի: 

-Կարող ենք, սակայն մինչ ներսից քայքայվելը: Ռուսական 

հրթիռները անզոր են արևմտյան հեգեմոնիայի դեմ, քանի 

որ չեն կարող պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը արև-

մտյան տրանսազգային հեղափոխական ֆինանսի ներ-

խուժումից:   

-Եթե ոչ մենք, ապա ո՞վ պետք է պայքարի գլոբալիզմի հե-

ղեղի դեմ, որը թափով շարժվում է դեպի արևելք: Ես 

գտնում եմ, որ մենք՝ հայերս, պետք է օգնենք ռուսներին 

այդ հարցում, քանի որ մեր այսօրվա գոյությունը կախված 

է Ռուսաստանից: 

-Հարգելի Սեդրակ Կարապետյան, իհարկե մենք կարող 

ենք օգնել Ռուսաստանին, սակայն մինչև մենք օգնենք որևէ 

մեկին, նախ և առաջ պետք է հասկանանք,  որ մեր ակտիվ 

մասնակցությունը Հոկտեմբերյան հեղափոխությանը, Երկ-

րորդ համաշխարհային պատերազմին, մեր նվիրվածութ-

յունը չգնահատվեց և մասը չկազմեց մեզ տանջող խնդրի 

լուծման: Ո՛չ, ո՛չ, ես չեմ պատրաստվում հրաժարվելու 

ռուսներին օգնելուց, սակայն եթե ժամանակը պահանջում 
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է երեկվա ախոյաններին հիմք դնելու ռուս-թուրքական 

տնտեսական համագործակցության, ապա ինչո՞ւ մենք՝ 

հայերս, թողած մեր առօրյա հոգսերը, պետք է որերորդ 

անգամ զինակոչիկը դառնանք և պայքարենք ընդդեմ ուժե-

րի, որոնք փորձում են զավթել երկրագունդը: 

Իհարկե մենք դեմ ենք գլոբալիզմին, մենք չենք կարող 

չպայքարել նրա դեմ, սակայն մենք պետք է ընտրենք պայ-

քարի այնպիսի ձև, որը կկրի առաջախաղաց, միևնույն 

ժամանակ, ապահովագրված,  արգելագծված խորակրկիտ 

բնույթ: Հակառակ դեպքում՝ մի երկրորդ Հոկտեմբերյան 

հեղափոխություն, և, խնդրեմ՝ կարելի կլինի վճռված հա-

մարել այս բուռ ազգի բախտ-ճակատագիրը՝ անհասկանա-

լի է, թե ում, սակայն միայն ոչ մեր օգտին: 

Իսկ հեղափոխությունը միայն Ռուսաստանի համար չէ: 

Այո, այո, մենք պետք է սովորենք գործել աչքի չընկնելով,   

գնահատել պատմություն, բայց ոչ «հնդեվրոպական» կամ 

«Ուրարտու» ճչալով. սովորենք հաղթել, բայց ժպիտով, 

հաղթել, բայց ոչ իրար, համագործակցել առաջին հերթին 

ժամանակի հետ և ոչ թե ռուսի, ամերիկացու, չինացու կամ    

եթովպացու: Հետաքրքրվել՝ սեփական հետաքրքրությունը 

պաշտպանելու համար, կաթսայի մոտ կանգնել երկաթե 

գդալով: Մենք պետք է սովորենք նաև գործել, բայց ոչ մեկ 

տարբերակ գրկած, այն էլ թմբկահարելով: Սովորենք ձեռք 

բերել, բայց ոչ չինական ճենապակի, այլ դաշնակիցներ 

սակայն ոչ եվրոպական տիպի:  

Պետք է սովորենք երեկվա փողոցային, քաղքենի, անգրա-

գետ թափթփուկներին չտեղավորել պետական բարձր 

պաշտոններում՝ դարձնելով նրանց գողության խորհրդա-

նիշ: Մենք պետք է նաև չամաչենք սովորելուց, սովորենք 

մեր երկրում վարել «կաթի և մեղրի» քաղաքականություն՝ 

թեկուզև սովորելով հրեաներից: Սովորենք խոհեմություն, 

բայց ոչ պարտված հպարտության հաշվին: Սովորենք օրի-
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նակ քաղել սխալներից, որոնք առանձնապես ուղղված են 

ընտանիքի, հասարակության կայունության դեմ: Սովո-

րենք փնտրել թշնամի առաջին հերթին մեր անձի մեջ: Սո-

վորենք օգտագործել «չգիտեմ» արտահայտությունը, թե չէ, 

ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ չկա, գոյութ- 

յուն չունի աշխարհում մի բան, որի մասին տեղյակ չլինենք: 

Այո, այո, Ս. Կ., մենք կհասնենք մեծ հաջողությունների, 

եթե զայրույթի ժամանակ ոչ թե փակենք մեր աչքերը և լայն 

բացենք բերաններս, այլ հակառակը: Ինչ մնում է խելա-

ցիությանը, որ մենք խելացի ազգ ենք՝ խելացիները իրենց 

խելացիությունը ցուցադրանքի առարկա չեն դարձնում, և 

եթե մենք շրջապատված ենք օձերով, որոնք, թաքնված 

իրենց բներում, պատրաստ են հարձակվելու մեր վրա, ու-

րեմն  պարտավոր ենք սովորել օձերը հանել իրենց բներից՝ 

ուրիշի փորձառու ձեռքերով, ուրիշի նվագի տակ: Հարգելի 

Ս. Կ., իհարկե, մենք բարի ենք, համբերատար, ազնիվ, 

հավատացյալ, սակայն մենք պետք է սովորենք ապրել, այլ 

ոչ թե մահանալ հպարտ՝ Արշակ թագավորի պես: Եվ եթե 

չարը մտնում է քո տունը, թրատում քո հարազատին և քեզ 

ստիպում է խոնարհվել, մենք պետք է սովորենք նաև գլուխ 

չկորցնելու ձևերը և գիտակցաբար թշնամու առջև խո-

նարհվենք ինչքան հնարավոր է ցածր, որպեսզի հնարա-

վորություն ձեռք բերենք այս չար աշխարհում վրեժխնդիր 

լինելու, հաշվեհարդար տեսնելու՝ ինչքան հնարավոր է 

բարձր մակարդակով, մեր մյուս  հարազատին, մերձավո-

րին նույնանույն վիճակից փրկելու համար: Իհարկե, սա մի 

ցավալի պատկեր է՝ կառչած մեր ժողովրդի ճակատագրին, 

որի հետևանքը չի կարող ենթարկվել բանականության կա-

նոններին: Սակայն խորամտության կիրք սառեցնող՝ հնա-

րավորին չափ ընդունելի փորձերը, մեր առջև կբացեն չա-

րակամության ձեռքերը շղթայելու ձևերը, և այնժամ ոչ ոք 

չի փորձի մեր սեփական  առաքինությունը օգտագործի մեր 
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դեմ՝ որպես թուլություն: Այն ժամանակ մենք իրավունք 

կունենանք մեզ կոչելու իրեն պաշտպանող ազգ, որը 

կարող է ապրել ջինջ երկնքի տակ: Նաև պետք է սովորենք 

«հեռատես ուռռա-հայրենասերներին» չտարվելու ձևերը. 

Իսկ ձևը միակն է՝ բարձրացնել ազգի հոգևոր, գիտական 

մակարդակը, պատրաստել, հնարավորին չափ շատ հա-

կագլոբալիստական դիվանագետներ, իրավաբաններ՝ նը-

րանց առջև բացելով գործունեության լայն ասպարեզ:  

-Դուք մեր քրիստոնյա հավատացյալ ժողովրդին ներելու 

դիմաց սովորեցնում եք վրիժառության ձևեր, միևնույն ժա-

մանակ  խրախուսում եք մրցատարածք պահպանել մեր 

թիկունքում երիտթուրքերի ձեռքով մեր գլխին ցեղասպա-

նություն պատրաստած  հեղափոխական «հրեշտակներից»:  

Ինչպե՞ս հասկանալ: 

-Ուրախ կլինեի, եթե մեր ժողովրդի հիմնական մասին հա-

մարեին արդարներ: Սակայն ամեն հարյուր հայից դժվար 

թե գտնվի գոնե մեկ՝ արդար, Ամենակարող, Արարիչ Աստ-

ծո սուրբ խոսքին նվիրված, իսկական քրիստոնյա: Եթե մեր 

ազգի հիմնական մասը լիներ քրիստոնեական ուսմունքին 

նվիրված, ըստ հոգևոր հայրերի, հնարավոր է, որ մենք     

ունենայինք բոլորովին ուրիշ պատմություն՝ ավելի ապա-

հով ներկայով: 

Ժողովրդավարության մեր այսօրվա պայմաններում մենք ի 

վիճակի չենք Արագածի փեշին մեկ անգամ շուրջպար բըռ-

նելով, մեր ազգը դարձնել մեկ աղբյուրից սնվող, հոգեպես 

միատարր ժողովուրդ, ճանաչելով միայն մեկ Տիրոջ: Հա-

վատքները, գաղափարները, նպատակները, գոյության 

պայքարի ձևերը, ինչպես նաև Տերերը տարբեր են, իսկ 

օջախը՝ մեկ: Հետևաբար մենք ստիպված ենք հաշտվելու 

այն մտքի հետ, որ ներկա են և՛ հավատացյալ քրիստոնյա-
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ներ՝ իրենց յուրահատուկ պայքարի ձևով, և՛ անհավատ- 

ներ, հայրենանվեր վրիժառուներ,  քաղաքական գործիչ-

ներ, ինչպես նաև զինված հայրենիքի պաշտպաններ: 

Այնպես որ, հարգելի՝ Ս.Կ., իմ կողմից քարոզվող վրիժա-

ռության ձևերը չեն վերաբերում քրիստոնյաներին, այն 

հիմնականում վերաբերում է մեզ՝ երկուսիս, և մեր նման-

ներին, որոնք գտնում են, որ քո մերձավորին խոշտանգո-

ղին  հետապնդելը և ոչնչացնելը համարվում է գոյության 

կանոններից, չափանիշներից մեկը, հասկանալով, որ 

նմանները նոր են դուրս եկել քարանձավներից:  

Մենք պարզապես պարտավոր ենք կանխելու հերթական 

վայրագությունները: 

-Ինչքան ես հիշում եմ՝ Դուք կողմ էիք դաշնակների կողմից 

թուրք դիվանագետների հանդեպ ի կատար ածված  վրի-

ժառությանը, սակայն դեմ՝ ձևին: Դուք մի տեղ խոսում եք 

թշնամուն ոչնչացնելուց, մեկ ուրիշ տեղ  կողմ  եք վրի-

ժառությանը, սակայն ոչ ֆիզիկապես:  Ինչպե՞ս հասկանալ: 

 -Քո տունը ավերած գազանին ոչնչացնելը ոչ մի կապ չունի 

անմեղ մարդու վրա զենք բարձրացնելու հետ: Ներկայիս 

Թուրքիայի ժողովրդին կամ նրա դիվանագետին ես չեմ 

համարում  թշնամի: Հնարավոր է, որ այսօրվա Թուրքիայի 

ժողովուրդը վաղը ևս բռնի իր  նախնիների ուղին, և մեր 

հանդեպ ինքը իրեն պարգևատրի  թշնամու կոչումով:   Սա-

կայն, այսօրվա դրությամբ, մեր կողմից «որակավորված» 

որպես թշնամի շարունակում են մնալ ներկայիս թուրքերի 

նախահրեշները, որոնց հիմնական կազմակերպիչներին 

բաժին է հասել վրիժառության գնդակ, իսկ սպանդը իրա-

գործողները վաղուց չկան:  
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Դաշնակցություն կուսակցության, ինչպես նաև ոչ նրան են-

թակա խմբերի կողմից թուրք դիվանագետների հանդեպ 

կատարված ահաբեկչությունները, սպանությունները չեն 

կարող տեղին համարվել իմ կողմից: Սակայն, ըստ կազ-

մակերպիչների, այդ ակտերը հետապնդում էին միայն մեկ 

նպատակ, այն է՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

հարցը միջազգային ատյաններում դարձնելու քննարկման 

առարկա: Այսինքն այդ գործողությունները, ուղղված թուր-

քական դիվանագիտական կորպուսին, ոչ թե նպատակ 

էին, այլ Հայկական հարցը,   նպատակին հասցնելու  միջոց:   

Այսօր, մեր կողմից ներկայացվածը  շարունակում է մնալ 

որպես Պահանջ: 

-Բայց դուք մինչև վերջ չպատասխանեցիք վերոնշյալ իմ 

հարցին. ինչու՞ մենք մեր պահանջը չդնենք ոչ թե թուրքի, 

այլ սիոնիստի առջև: 

-Ասենք թե դրեցինք, հե՛տո: 

Ասենք թե մենք այդ հարցը դրեցինք սիոնիստի առջև, նա էլ 

գլխի թեթև շարժումով տվեց դրական պատասխան, որ 

համաձայն է մեր հետ, որ մեր պահանջատիրության խնդրի 

հարցադրումը արդարացի է: Հե՛տո.  

Մենք պետք է նկատենք, թե ինչի են ձգտում համաշխար-

հային տիրապետության ձգտող ուժերը, և հաստատենք  

մեր ազգային շահերը պաշտպանող դերը նրանց խաղի 

մեջ: 

 

 

 

 

 

 



 378 

Անկախ լրագրող Ս. Կարապետյանի 

նամակը՝ գրող և հասարակական 

գործիչ  Հենրիկ Օհանյանին 

 

Պր՛ն Օհանյան, հերթական անգամ ընդունեք քաղաքա- 

կան իրայնությունից բխող իմ ահազանգը՝ որը տեղ-տեղ 

հակասում է Ձեր հայացքներին, կապված Հայոց ցեղասպա- 

նության ճանաչման և  պահանջատիրության հետ, հուսով, 

որ վերլուծության ենթարկելով ներկայացվածը, կլինեք հա-

մախոհ առաջարկվածին՝ մասը կազմելով համազգային 

անհանգստության:   

Հաշվի առնելով, որ աշխարհը դառնում է ավելի արագ-

ընթաց, ազգայնամոլ, ունիվերսալ և արմատական, որտեղ 

լայն թափով ավելի է ընդարձակվում չարը, որտեղ իշխում 

է երկդիմությունը, հեգեմոնիան, դավաճանությունը, բըռ-

նատիրությունը, էգոիզմը, կեղծավորությունը, քաղաքա-

կըրթության և արժեքների ոչնչացումը, մենք՝ հայերս,   

գտնվելով Արևմուտքին հակադիր ճամբարում, այդ շախ- 

մատի խաղադաշտում չպետք է տանենք   զինվորի դեր:  Ի- 

հարկե, մենք հասկանում ենք, որ չտանել մեր դերը և չկա- 

տարել մեր քայլը մենք չենք կարող, սակայն, քանի մեզ 

տրված է հնարավորություն՝ ինքներս ընտրելու մեր դերը, 

մենք պետք է անենք մեզնից կախված ամենը, որպեսզի մեր 

քայլը ի վիճակի լինի պաշտպանելու մեզ այդքան հուզող  

մեր ազգային շահերը: Մենք պարտավոր ենք ձգտելու և 

հասնելու մեր նպատակին, այսինքն՝ Հայոց ցեղասպանութ- 

յան միջազգային ճանաչմանը՝ մնալով որպես Ռուսաստա- 

նի ռազմավարական դաշնակից: 

Հասնել նպատակին՝ ստիպելով Թուրքիային կանգնելու 

պատասխանատվության առջև, պաշտպանելով հանդերձ 
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հայ-ռուսական դաշինքը. դա կլինի վաստակավոր ապ-

տակ մեր թշնամիներին:   

Մենք՝ հայերս, պարտավոր ենք տալու պատասխան, սա-

կայն այս անգամ ոչ միայն թուրքին: 

Եվ եթե մենք առաջին ճակատամարտում տարանք հաղ-

թանակ Սարդարապատի դաշտում՝ ռազմական ճանա-

պարհով, ապա երկրորդը մենք պետք է հաղթենք քաղա-

քական դաշտում՝ խաղաղ ճանապարհով: 

Իսկ այժմ փորձենք քննարկել մեր կողմից ընտրած ուղու՝ 

դեպի ցեղասպանության ճանաչում տանող ընթացքի մեկ 

տարբերակ, որն այդ ուժերի կողմից կործանարար կարող է 

հանդիսանալ Հայաստանի համար: 

Եվ այսպես՝ 

ԱՄՆ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը որպես փաստ 

և պատրաստվում է ազդել Թուրքիայի վրա նույնանույն 

հարցով: Հայերը լրիվությամբ վստահում են ԱՄՆ-ին, որը 

փորձում է վերականգնել արդարությունը: Հայերը ցըն-

ծության մեջ են: Հայաստանի մեջ ակտիվանում են արև-

մտամետ ուժերը: Հայաստանը դեմքը շրջում է դեպի Արև-

մուտք: Ռուսաստանը սկսում է հանել իր ռազմական տեխ-

նիկան Հայաստանից, ինչպես դա արվել է 1917-18 թթ.: Հա-

յաստանն իր տարածքում պատրաստվում է տեսնել ՆԱՏՕ-

ի զորքերին:  

Թուրքիան կայծակնային արագությամբ ներխուժում է և 

բռնագրավում Հայաստանը: Եվ թեկուզ  Թուրքիայի կողմից 

այդ քայլը բնութագրվում է որպես ագրեսիա՝ ընդդեմ Հա-

յաստանի, քանի որ նա ինքնահաճ կերպով ներխուժել է 

Հայաստանի տարածքը, սակայն իրոք կարելի կլինի հա-

մարել, որ երկու թուրքալեզու երկրների միությունը պատ-

րաստ է:   
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Հարց է առաջանում, իսկ ի՞նչու պետք է Թուրքիան հար- 

ձակվի Հայաստանի վրա, երբ Հայաստանը հոժար կամքով 

շրջվել է դեպի Արևմուտք:  

Այդ հարցը կարող է կրել տարբեր պատասխաններ, սա-

կայն որպես օրինակ կարող է ծառայել այն վարկածը, որ 

Թուրքիան կարող է ցուցաբերել «ինքնուրույնություն»,    

միանալու համար Ադրբեջանին, Ղարաբաղի հարցում ձեռք 

բերելու համար տարածքային փոխանակում կատարելու 

հնարավորություն:  

Դրանով հայկական պահանջատիրության խնդիրը կու- 

ղարկվի լրացնելու՝սառեցված կոնֆլիկտների շարքը՝ ա- 

ռաջ քաշելով Հայաստանի անկախության հարցը: Դա հնա- 

րավոր է նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի զորքերի ներկայությամբ: Ար-

մատական սադրանքը չի ճանաչում  ՆԱՏՕ-ի,  ՄԱԿ-ի և    

Եվրոմիության զինված ուժեր: Դա հնարավոր է, և դրա վառ 

օրինակն է հանդիսանում այսօրվա Թուրքիայի ներխու-

ժումը Քուրդիստան՝ Իրաքում ՆԱՏՕ-ի զորքերի ներկա-

յության պայմաններում: Այդ նույն «տեռորիստները» 

կհայտնվեն Հայաստանում և ներխուժումը կհամարվի ար-

դարացված: Թուրքիան և Ադրբեջանը կմիանան հանուն՝ 

Ռուսաստանի հարավը ծվատող համաթուրքիզմի ծրագրի 

իրականացման, իսկ անդրկուլիսյան «Համաշխարհային 

կառավարությունը» կստանա հնարավորություն՝ կարգա-

վորելու Ղարաբաղյան խնդիրը: 

 

Ի վերջո, դժվար չէ սադրանքի ճանապարհով Հայաստանը  

ևս դասել տեռորիզմը պաշտպանող երկրների շարքը:  

Ներխուժումը Քուրդիստան հետապնդում էր մեկ նպա-

տակ՝ կտրել ծառը, որի ճյուղերի վրա հասնում է քրդական 

պետության պտուղը:   

Հայկական հարցը ԱՄՆ-ում դրվում է այն ժամանակ, երբ 

սիոնիստները պատրաստվում են ազդել Թուրքիայի վրա, 
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որը հասցրել է պատրաստել պրովոկացիա՝ (թուրք սահ-

մանապահների սպանությունները)՝ քրդական տարածք 

ներխուժելու նպատակով:  

Ի պատասխան Թուրքիայի՝ ԱՄՆ-ն առաջ է քաշում Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման հարցը:   

Թո՞ւրքիա, թե՞ քրդական պետություն. սիոնիստները ընտ-

րում են Թուրքիան: 

Թո՞ւրքիա, թե՞ հայոց պահանջատիրություն: Այսօրվա դը-

րությամբ մութ ուժերը շարունակում են գերադասել   Թուր-

քիան: 

Եվ չնայած Թուրքիայի կողմից այդ քայլը հակասում է 

ԱՄՆ-ի հետաքրքրություններին տարածաշրջանում, սա-

կայն ԱՄՆ-ը շարունակում է վարել իր զիջողական քաղա- 

քականությունն այդ երկրի հանդեպ:  

Թուրքիան շախմատի խաղատախտակին այն զինվորն է, 

որը բավականին առաջ է անցել: Եվ ինչքան սրվի ԱՄՆ-ի և 

Ռուսաստանի միջև հարաբերությունը, այնքան էլ ավելի 

կկարևորվի Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում: Եվ քա-

նի Հայոց ցեղասպանության հարցը առաջ է քաշվում հա-

մաշխարհային խաղամոլների կողմից, մենք կշարունա-

կենք տուժվել, մենք կշարունակենք զիջել մեր դիրքերը քա-

ղաքական դաշտում, որովհետև հարցադրումը չի հետա-

պնդում պահանջատիրությունը իրագործելու նպատակ: 

Եվ մենք՝ հայերս, չպետք է վստահենք այդ ուժերին ԱՄՆ-

ում, որոնք իբր թե այդ հարցով անցել են մեր կողմը: Դա 

յուղաներկություն է: Նրանք բոլորն էլ ծածկամտությամբ 

ենթարկվում և ղեկավարվում են մեկ տանտիրոջ կողմից՝ 

հանձինս  գաղտնի «Համաշխարհային կառավարության»: 

Եվ մենք ուրախությունից չպետք է կորցնենք «հայասի-

րության» հանդեպ մեր նրբամտությունը՝ Հայաստանի Հան-

րապետության նախագահի և Եվրոմիության արտաքին 
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քաղաքականության կոմիսար Խ. Սոլանայի այդ հարցով 

ձեռներեցությունից: 

Այդ ամբողջ թատրոնն ուղղված էր թուրք-քրդական հակա-

մարտության դեմ, նույնիսկ եթե այդ հարցը հայկական 

լոբբիի կողմից պատրաստված  էր նախօրոք: 

Այսօր Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաս-

տանում մեր գոյության բարգավաճման և կայուն կյանքի 

երախշիքն է: Մեզ պետք չէ հայերի ցեղասպանության ճա-

նաչում, Արևմտյան Հայաստանի հողերը, Արարատ սարի 

հետ միասին, եթե այդ բոլորը մենք ստիպված կլինենք կըր-

կին կորցնելու: Մենք կհավատայինք արդարությանը միայն 

այն դեպքում, եթե իսկականից իրավական ուժ ունենային 

ՄԱԿ-ը և մնացած միջազգային ինստիտուտները: Սակայն 

մենք գիտենք, որ այդ քաղաքական մարմինները աշխար-

հակալների ձեռքին հանդես են գալիս որպես գործիքներ: 

ՄԱԿ-ը անզոր է այդ ուժի դեմ, որը հանդես է գալիս ԱՄՆ-ի 

անունից: 

Դա միջազգային գիշատիչ-գայլաձուկ է: 

Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանը՝ փոքրիկ ոսկե 

ձկնիկը, վստահվի գիշատիչ-գայլաձկանը. իսկ եթե հան-

կարծ նա քաղցի՞: 

Մեր այսօրվա խնդիրն այն է, որ մենք անենք մեզնից կախ- 

ված ամեն ինչ, որպեսզի էլ ավելի ամրապնդվի ռուս ժողո-

վըրդի, նրա ցարի կամ պրեզիդենտի, նրա կառավարութ-

յան և խորհրդարանի կողմից կառուցվող տունը:  

Իսկ ինչո՞ւ չփորձել վերականգնել Ռուսաստանում ցարա-

կան կարգերը: Ռուսական ցարը, թույլ չտալով, որ կրկնվեն 

անցյալի սխալները, այսինքն՝ պահպանելով զգոնությունը 

սիոնիստների ներխուժումից, չթուլացնելով պետական մե-

խանիզմի կարևոր լծակները, կարող է իր շուրջը համա-

խըմբել եվրոպական թագավորական ժառանգական տնե-

րը՝ ընդդեմ համաշխարհային զավթիչների, գլոբալիստնե-
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րի, անգղների, որոնց դեմ մնացել են անպաշտպան և հա-

ճախ ենթարկվում են տարբեր տեսակի սադրանքների, ինչ-

պես օրինակ, շվեդական թագավորական տունն է, և ու-

րիշներ: Տարբեր լրատվական աղբյուրներ պնդում են, որ 

Դոդի Ալֆայեդի և արքայադուստր Դիանայի սիրո պատ-

մության սցենարը գրվել էր մութ ուժերի կողմից, որոնց  

նպատակն էր ամեն կերպ  խայտառակել թագավորական 

տունը, հասնելով նրան, որ «սեփական  ձեռքով» ստեղծած 

այդ ժառանգությունը  դադարի գոյություն ունենալուց:   

Այսօր ԱՄՆ-ում այդ ուժերն իրենց խաղը վարում են անգլո-

սաքսոնյան հաճկատար քաղաքական գործիչների անվան 

տակ: Ցավոք սրտի, այդ սադրանքին են տրվում մի շարք 

քաղաքական և հասարակական գործիչներ: 

Ինչպես մեզ հայտնի է այդ ուժերի կողմից անգլո-սաքսոն-

ների թափը կոտրվել է XIXդ. վերջին: Աշխարհի դեմ նը-

րանց նետած մարտահրավերը սկսվել է Մեծ Բրիտանիա-

յից: Այսօր ԱՄՆ-ում անգլո-սաքսոնները գտնվում են այդ 

ուժերի դաժան ենթակայության տակ: Մենք տեսանք, թե 

ինչպիսի վերջ ունեցավ Քենեդիների ճակատագիրը, որոնք 

փորձեցին վարել ինքնուրույն քաղաքականություն: 

Այսօր ԱՄՆ-ում հնարավոր չէ դառնալ պետության 

պրեզիդենտ՝ գտնվելով  անդրկուլիսյան «Համաշխարհային 

կառավարության» ենթակայությունից դուրս: Այն կառա-

վարության, որն ԱՄՆ-ում իր հզոր ֆինանսական միջոցնե-

րով արմատախիլ արեց ռասիզմը՝ հակասեմիտիզմից խու-

սափելու համար: Նա ժողովրդավարությունը դարձրեց հա-

մաշխարհային երևույթ, որպես կյանքի նորմա՝  հարվածի 

տակ դնելով տարբեր քաղաքակիրթ ժողովուրդների՝ միայն 

իրենց յուրահատուկ ավանդությունները: Դրանց շարքին 

դասվեցին նաև անգլո-սաքսոնները Անգլիայում և ԱՄՆ-

ում, թեկուզև առայժմ այն կրում  է քողարկված բնույթ: 
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Սիոնիստները ԱՄՆ-ում ժողովրդավարության միջոցով 

աֆրոամերիկացիների, լատինոամերիկացիների, ասիացի-

ների, անգլո-սաքսոնների և եվրոպացիների միջև պահպա-

նում են սպիտակամորթների, սևամորթների և դեղնա-

մորթների միջև հավասարակշռությունը՝ թույլ չտալով նը-

րանցից որևէ  մեկին գրավելու առաջնային դիրք: Սևա-

մորթների հավասար իրավունքները սպիտակամորթների 

հանդեպ անդրկուլիսյան ուժերի հետևանք է, որն իհարկե 

«ողջունելի» է:  

Այն կուսակցությունները և կազմակերպությունները, ո-

րոնք պաշտպանում են իրենց ազգային շահերը, ներքին 

կարգով համարվում են այդ ուժերի առաջնահերթ թշնամի-

ները: Իհարկե այդ ամենն այսօր շարունակում է կրել քո-

ղարկված բնույթ  և կբացահայտվի մի որոշ ժամանակ հե-

տո:  

Այդ ուժերը ունեն բազում, բազմաթիվ՝ դեմքը ծածկող դի-

մակներ, որոնք ուղղված են աշխարհի ժողովուրդների դեմ: 

Այսօրվա ամերիկյան ազգը այն շիլաշփոթն է, որը ձեռնտու 

է արմատական ծայրահեղականներին: Այդ այսպես կոչ-

ված ազգի մեջ դեռ գործում է ամենին յուրահատուկ իր լե-

զուն և հավատը, որը հարվածի տակ կդրվի սիոնիստների 

կողմից երկրագունդը զավթելուց հետո: Այսօր պատահա-

կան չէ աֆրոամերիկացիների ակտիվությունը պետական 

բարձր պաշտոններում: Այսօր ԱՄՆ-ում հիմնական պրե-

զիդենտական թեկնածուները ֆինանսավորվում են անդըր-

կուլիսյան կառավարության կողմից, նույնիսկ, եթե նրանք 

քննադատության առարկա են դաձնում այդ կառավարութ-

յունը: Դա պարզապես խաղի ձև է, որը առաջնորդվում է  

այդ ուժերի կողմից:  

Այսօր ԱՄՆ-ն իր «դեմոկրատական» հեգեմոնիան ուղղել է 

Աֆրիկայի դեմ: Այսօր լայն թափով ժողովրդավարությունը 

տարածվում է Աֆրիկայում: 
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«Համաշխարհային կառավարության» ազդեցության տակ 

գտնվող Նոբելյան ինստիտուտը պատրաստ է հատկացնե-

լու մրցանակներ՝ ազատության, արդարության մարդու ի-

րավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության 

համար պայքարող այն մարտիկներին, որոնք ակտիվ լծվել 

են Աֆրիկայի ժողովրդավարության պրոցեսին: 

Ռուսաստանը պարտավոր է խոչընդոտ հանդիսանալու 

այդ ոտնձգությանը: 

Իսկ ինչպիսի՞ դեր կարող են խաղալ հայերը այդ մեծ խա-

ղում: 

Մենք կարող ենք ձգտել նրան, որպեսզի  բոլոր հայկական 

և հայամետ կազմակերպություները, ներկայացուցչութ-

յունները և տարբեր հասարակական ու քաղաքական ու-

ժեր, իրենց հնարավորության չափ, գործեն մեկ ուղղութ-

յամբ: Այսինքն՝ օգնել ռուսական իշխանություներին՝ Ռու-

սաստանի Դաշնության պետական կառույցի ամրապնդ-

ման հարցում: Հաշվի առնելով, որ Կրեմլի աստղագուշակ-

ները կանխատեսում են Ռուսաստանի համար կործանա-

րար և վտանգավոր ժամանակներ, առանձնապես նշելով 

2015թ. և 2020թթ. ընկած ժամանակահատվածը, մենք՝ 

հայերս, պետք է   պատրաստ լինենք այդ ժամանակներին: 

Արմատական հրեաների կողմից երկրագունդը զավթելու 

դեպքում աշխարհի ժողովուրդների վրա կտիրի մի այն-

պիսի դաժան դիկտատուրա, որը չի ունենա նմանը ողջ 

մարդկության պատմության մեջ: Ժողովուրդները կմոռա-

նան, որ երբևէ աշխարհում գոյություն է ունեցել ժողովրդա-

վարություն:  

Չի բացառվում ահաբեկչություններ ռուսական իշխանութ-

յունների վրա: Դրանք կլինեն այն ուժերը, որոնք ահաբեկ-

չության ենթարկեցին  Գ. Ֆորդին, որոնք սպանեցին ԱՄՆ-ի 

մի շարք բարձրաստիճան պետական գործիչների, ինչպես 

նաև պրեզիդենտների, նրանց թվում չի բացառվում նաև 
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Ջոն Քենեդիին և նրա եղբորը՝ Ռոբերտին: Պատահական չէ 

ինքնաթիռի պատահարը, որի ժամանակ մահացան Ջ. Քե-

նեդիի որդիները: Դրանք այն ուժերն են, որոնք Մ. Լեվինս-

կու միջոցով ամբողջ երկրագնդով մեկ խայտառակեցին Բ. 

Քլինթոնին, ստիպեցին նրան ռմբակոծել Բելգրադը: Դրանք 

այն ուժերն են, որոնք տապալեցին ռուսական  ցարին 

(Գերմանիայի միջոցով), իրենց հեղափոխական ֆինանս-

ներով կազմակերպեցին առաջին և երկրորդ համաշխար-

հային պատերազմները, ավերեցին Իրաքը,  որոնք այսօր 

Ռուսաստանի ներսում վարում են «ծածուկ» պառակտիչ  

քաղաքականություն:      

Այո, միջազգային հեգեմոնիան աշխարհի բազում երկրնե-

րի վրա շարունակում է ծավալել իր ազդեցության ոլորտը՝ 

քայքայելով նրանց ներսից: 

Սադրանքներ են սպասվում նամանավանդ Հնդկաստանի 

հանդեպ: 

Դրանք այն ուժերն են, որոնք անընդհատ դեպի դատարա-

նի դուռն են ձգում այն պրեզիդենտներին, իշխանավորնե-

րին (ժ. Շիրակ, Ս. Բեռլուսկոնի և այլն), որոնք գերադասում 

են համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ: 

Եվ ինչպես Ելիսեյան  դաշտերից կարող էր չկտրվել Ֆրան-

սիայի հարկային տեսչությունների կողմից մենամարտի 

հրավիրված, հայրենասիրության տիպար Ազնավուրը, 

ինչպես իր արքունիքից կարող էր չհիասթափվել Մ. Ջեկ-

սոնը, այնպես էլ Պիզայի թեքված աշտարակից կարող էր 

չխուսափել Պավարոտին, եթե չցուցաբերեին «այլաբնույթ 

հումանիզմ»: Նրանք իրենց համաժողովրդական օրինա-

կելի կենցաղավարությամբ, բարեգործությամբ վտանգի են-

թարկեցին իրենց առօրյան, երկրագնդի վրա բնակվող  ժո-

ղովրդավարության  քողի տակ  թաքնված ամենադաժան 

ազգայնամոլների հետաքրքրություններին:   
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Այո, այդ ուժերին պետք չեն ազգային դրոշներ ծածանող 

«թագավոր Արտուրներ»:    

Հաջողությունները ժպտում են ջոններին, մադոննանե- 

րին, և այլոց: 

Այդ ուժերն անընդմեջ կազմակերպում են տեռոր Անգլիա-

յում, որպեսզի ստեղծեն հակատեռորիստական հասարա-

կական մթնոլորտ՝ ստիպելով Անգլիային կռվել ԱՄՆ-ի 

հետ կողք-կողքի՝ մահմեդական աշխարհի դեմ: Դրանք այն 

ուժերն են, որոնք ստեղծում են ծաղրանկարներ Մոհամեդի 

դեմքով՝ նոր կոնֆլիկտներ առաջացնելու համար քրիստոն- 

յաների և մահմեդականների միջև: Դրանք այն ուժերն են, 

որոնք կազմակերպեցին գրոհ Նյու-Յորքի «Երկվորյակ աշ- 

տարակների» վրա, որպեսզի տեռորիստներին պատե-

րազմ հայտարարելու պատրվակի տակ իրենց ագրեսիան 

ուղղեն Աֆղանստանի, Իրաքի, ներկայումս՝ Իրանի դեմ և 

այլն: «Մահմեդական արմատականներ» անվան տակ 

սպասվում են նոր տեռորիստական գործողություններ   

Ռուսաստանում: Այդ խմբերը կարող են գոյություն չունե-

նալ, սակայն կատարողները կհայտնվեն: 

Վերադառնալով մեր՝ հայերի դերին այս մեծ խաղում, մենք 

չպետք է ուրախությունից գլուխներս կորցնենք, եթե նույ- 

նիսկ ճանաչվի Հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ում, քանի 

որ մենք չգիտենք, թե ինչի կհանգեցնի այդ հաջողությունը 

մեզ համար: 

Հետամուտ լինելով Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը և  

պահանջատիրության մեր խնդրի կարգավորմանը՝ մենք 

չպետք է անտեսենք մտավախությանը, հաշվի առնելով, որ 

Հայկական հարցի վերջնական լուծումը տեղի կունենա աշ-

խարհի այն թատերաբեմում, որոնց կուլիսների հետևին 

թաքնված են մեզ հայտնի ռեժիսորները և սցենարի հեղի- 

նակները:  
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ԱՄՆ-ում արմատական հրեաները հայերի նկատմամբ վա-

րում են երկակի չափանիշների վրա հենված խաղ: Մենք 

չպետք է վստահենք ո՛չ քլինթոններին, ո՛չ «Բարակ»-ներին, 

ո՛չ «հաստ»-երին, ոչ հանրապետականներին, ո՛չ էլ դեմոկ-

րատներին, անգամ,  եթե  նրանք անցել են մեր կողմը: 

Մենք պետք է թույլ չտանք, որ այդ ուժերն ի վիճակի լինեն 

կեղծելու մեր գոյությունը՝ մեր պահանջատիրության հետ 

միասին: Մենք, միանալով հակածայրահեղական կոա-

լիցիային ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում և ամենուր, պետք է 

պայքարենք այդ ուժերի դեմ, որովհետև դրանց ձեռքից 

ամենատուժվածը մենք ենք: 

ԱՄՆ-ի հայ համայնքը իզուր է ջանքեր գործադրում իր 

կողմը ձգելու   հրեական այսպես կոչված համայնքին:   

Դա իզուր ժամանակ վատնել է: 

Որպեսզի հասկանալի լինի հնարավո՞ր է  այդ, թե ոչ, հար-

կավոր է հայացք նետել այդ ուժերի նպատակին, որի ճա-

նապարհին հայերը պակաս օգտակար են, քան  համաշ-

խարհային կոնֆլիկտներ ստեղծելու ընդունակ, կենտրո-

նական շարժառիթ  ուժ  հանդիսացող, Արևելքի հանդեպ 

հարմար աշխարհագրական դիրք գրավող՝Թուրքիան: 

ԱՄՆ-ը  մարտիկ է, Թուրքիան՝ նրա թուրը: 

Անհնար է պատկերել մարտիկ առանց զենքի: Նա երբեք չի 

կտրվի այդ զենքից, քանի դեռ լրիվությամբ չի տիրել երկ-

րագնդին:  

Այսօր, տիրակալը միայն ու միայն զբաղված է այդ ուղղութ-

յամբ: 

Եվ մենք՝ հայերս, մինչ հետ կվերցնենք մեր պատմական 

հողերը, կհայտնաբերենք երկրագունդը հրեաների ձեռքին: 

Նշանակում է՝ հայերի քայլը խաղատախտակին մնում է 

հետևյալը՝ 

1. գործել այդ համաճարակության  դեմ՝ ԱՄՆ-ում. 

2. օգնել ռուսներին՝ ընդդեմ համաշխարհային դավադրութ-    
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 յան: 

Այսօր, այդ ուժերի կողմից Ռուսաստանում  ֆինանսա-

վորվում են բազմահազար դեմոկրատական ինստիտուտ- 

ներ, որոնք ծավալում են պառակտիչ գործունեություն, 

ստեղծում են տարբեր տեսակի հետախուզական ցանցեր,   

օլիգարխների  ընդհատակյա գաղտնի խմբեր, պատրաս-

տում են դավադրություն, որն ուղղված է ռուս ժողովրդի, 

նրա պրեզիդենտի և կառավարության դեմ: 

Հետևաբար, ասացեք խնդրեմ, մի՞թե մենք այնքան միամիտ 

ենք, որ մեր հակահարվածը պետք է  մնա ուղղված «վեց-

նոց» Թուրքիայի դեմ՝ թողնելով նրա գործատերին շքե-           

ղության մեջ:   

Հերիք է խոսել Թուրքիայի հետ այդ առթիվ:  

Ժամանակն է մեր խոսքը և գործերը ուղղել իր իսկական 

հասցեատիրոջը:  

Մենք պետք է Հայկական հարցում շիտակություն մտցնենք 

հայ-հրեական հարաբերություններում: 

Դաշնակցությունը Հայկական հարցում պետք է իր հար-

վածը ուղղի սիոնիզմի դեմ: 

Հուսով եմ, որ դուք, որպես Դաշնակցության գաղափա- 

րակիր, իմ հետ համախոհ կլինեք այդ հարցում, և ի նկատի 

կառնվի իմ կողմից ներկայացվածը Ձեր հերթական հոդ-

վածներում: 

                                                                                     

                                                                                      27.11.2007թ. 
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                                      Հ. Օհանյանի պատասխան նամակը                                                                           

                                      անկախ լրագրող  Ս. Կարապետյանին 

 

 

Հարգելի Ս. Կարապետյան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակ-

ցությունը պրովոկացիաների չի ենթարկվում: Հարյուրամ-

յա փորձ ունեցող այդ կուսակցությունը, որը համարվում է 

համահայկական ազգային կուսակցություն, քաջ գիտակ-

ցում է իր դերը հայ ժողովրդի ճակատագրի հարցում: 

Նա ճկուն է, դյուրաթեք, առաձգական,  որն ունի իր դիրքո-

րոշումը գլոբալիզացիայի հանդեպ: Այո, նա սրընթաց է, 

ինչպես քամին. դրա վառ օրինակն է հանդիսանում ազգա-

յին ազատագրական պայքարն իր հերոսներով հանդերձ՝ 

Աղբյուր Սերոբ, Հրայր, Գևորգ Չաուշ, Անդրանիկ, Նժդեհ, 

Դրո, Քեռի և այլն, որոնք իրենց փոթորկալից և կայծակ-

նային գրոհներով հանկարծակի էին բերում թշնամուն՝ 

ստիպելով նրան փախուստի դիմել: 

Այո, նա հանգիստ է, ինչպես անտառը. քանի որ վստահ է 

իր գործողությունների մեջ: 

Այո, նա հաճախ ներխուժում է և կրակի  մատնում այն ա-

մենը, ինչ վտանգ  է ներկայացնում իր ժողովրդին:  

Սակայն նա անշարժ է, ինչպես լեռը, նա անխոցելի է, ինչ-

պես մշուշը: Նրան արտասահմանում չկարողացավ սադ-

րանքի ենթարկել խորհրդային պետանվտանգության կո-

միտեն (ՊԱԿ), նրան չկարողացավ ենթարկել սադրանքի 

Հայոց համազգային շարժում (ՀՀՇ) կուսակցությունը, և 

Դաշնակցության խորագիտության շնորհիվ Հայաստանը 

զերծ մնաց քաղաքացիական պատերազմից: 

Այո, Դաշնակցությունը մեր ազգի անվտանգության հա-

տուկ ծառայության մարմինն է, որը թույլ չի տալիս ամեն 

անգամ և ամենին դեմ տալու մյուս այտը: 

Այո՛, նա ազգային կուսակցություն է:  
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Սակայն նա չի կուռքացնում ազգը: 

Այդ կուսակցությունը, որն անցել է կրակե օղակներով, որն 

ահաբեկչության, վրիժառության տարբեր ձևերով փորձել է 

հասնել իր նպատակին, այսօր իրենից ներկայացնում է մի 

փորձառու ինստիտուտ, որը կարողանում է տարբերել 

չարը բարուց ավելի, քան որևէ մեկը կտարբերի սևը սպի-

տակից : 

Դուք գտնում եք, որ շախմատի խաղատախտակին մենք 

ստիպված ենք կատարելու մեր քայլը և խորհուրդ եք տա-

լիս՝ 

1. մարտահրավեր նետել սիոնիստներին ԱՄՆ-ում. 

2. օգնել ռուսներին էլ ավելի ամրապնդելու պետական  

    համակարգը Ռուսաստանում՝ այն անխոցելի դարձնելու  

    համար՝ միահամուռ  ուժերով պայքարելու սիոնիզմի      

    դեմ: 

Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ, օգնելով Ռուսաստանին, 

էլ ավելի ամրապնդել հայ-ռուսական դաշինքը, դրանով  

մենք կկատարենք մեր քայլը: Հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ի 

կապիտալի 90%-ը գտնվում է բնակչության 3%-ը կազմող 

անդրկուլիսյան ուժերի ձեռքին, հակադրվելով նրանց, մենք 

լուրջ վտանգի տակ կդնենք մեր ազգի այն ուժերին, որոնք 

իրենց պայքարի ձևը փոխելու դեպքում հնարավոր է, որ 

ժամանակի ընթացքում հասնեն բավականին մեծ հաջո-

ղությունների: 

Գլոբալ այդ ուժին ձեռնոց  նետելը չի բխում մեր ժողովրդի 

շահերից: 

Եթե մենք փորձենք հասկանալ, որ հրեա արմատականը 

բաղկացած է միս ու ոսկորից և, հենվելով իր սուրբ գրքի 

վրա, համոզված է, որ ինքը ընտրյալ է և որ իրեն է տրված 

աշխարհում կարգ ու կանոն հաստատելու միակ իրա-

վունքը, չի՞ նշանակում արդյո՞ք, որ մենք գործ ունենք ոչ թե 

միս ու ոսկորի հետ, այլ նրան դրդող ուժի: 
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Ուրեմն, առաջին հերթին պետք է հաշվի առնվի նրա հա-

վատը: Հետևաբար հարց է ծագում. որևէ արտաքին  ուժ  

կարո՞ղ է արդյոք ստիպել նման գաղափարի տեր հրեային 

հրաժարվելու  իր հավատքից:   

Ո՛չ, դա հնարավոր չէ:             

Ձեր կողմից նշված հրեան, որը 20 դար շարունակ հալած-

վել է, անցել է դաժանություների բոլոր փուլերը, ենթարկվել  

ցեղասպանության, սակայն մնացել է նվիրված իր հավա-

տին, իր սուրբ գրքին՝ Թալմուդին, առավել ևս այսօր, երբ 

նա ապրում է իր բարգավաճման, ծաղկունքի ժամանակա-

շրջանը, երբ ապահովել է իր մարմնի, հոգու, հավատի ան-

վտանգությունը արտաքին ուժերից, ստեղծելով բազում 

թակարդներ ու միայն իրեն հասկանալի բավականին բարդ 

մեխանիզմներ, նա չի կարող հրաժարվել իր հավատից: Նա 

պարզապես այսօր թելադրում է իր կամքը աշխարհին, 

հաշվելով, որ կատարում է Աստծո կամքը: Եվ եթե նույնիսկ 

երկրագնդի վրա մնան թեկուզև մի քանի հայեր, որոնք հետ 

չեն կանգնի իրենց պահանջատիրությունից, այդպես էլ 

դեպի իր նպատակակետը շարժվող ուժը չի հրաժարվի 

համաշխարհային տիրապետության գաղափարից: 

Որպեսզի հայը հրաժարվի իր Հայկական հարցից, պետք է 

չլինի հայը: Չկա հայ, չկա Հայկական հարց: Որպեսզի հրեա 

արմատականը կտրվի աշխարհին տիրելու մտադրությու- 

նից, պետք է չլինի այդ հրեան: Չկա գաղափարապաշտ 

հրեա, չկա դավադրություն մարդկության հանդեպ: 

Դուք հորդորում եք Դաշնակցությանը  պայքարել սիոնիզ-

մի դեմ: 

Ինչպիսի միամտություն: 

 Ինչպես  տեսանք, հրեա արմատականը հենված է իր հա-

վատի վրա. «Ես կատարում եմ Աստծո կամքը»: 
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Հայը Հայկական հարցում հիմնականում հենված է հայրե-

նասիրութան վրա. «Ես կատարում եմ իմ հայրենասիրա-

կան պարտքը»: 

Հավա՞տք, թե՞ հայրենասիրություն: 

Ինչպես մենք տեսանք, մեր գործը ոչ թե մարմնի, այլ նրան 

հրող ուժի հետ է՝ մեր գործը ոգու հետ է: 

Հարց է ծագում. ինչպիսի՞ ուժ է դրդում նման հրեային դե-

պի համաշխարհային տիրապետություն: Հավատացյալ 

հրեան համոզված է, որ իրեն դրդող ուժը Աստծո սուրբ 

հոգին է, և որ ինքը ընդամենը կատարում է Աստծո կամքը: 

Դե ի՛նչ, եթե դա իրոք Աստծո կամքն է, ուրեմն կարող են 

հանգիստ լինել ռուսական անվտանգության հատուկ ծա-

ռայությունները, ինչպես նաև աշխարհի ժողովուրդները՝ 

հրեաները կտիրեն երկրագնդին և կպարտադրեն Աստծո 

կամքը: Բոլոր պայքարի ձևերը հրեա արմատականների 

դեմ մատնված է անհաջողության, և ցանկացած պայքարի 

ձև նման հրեաների դեմ կարելի կլինի համարել անիմաստ 

ու անհեթեթ, քանի որ աշխարհում չի գտնվի մի ուժ, որն ի 

վիճակի լինի ընդդիմանալու Աստծո կամքին: 

Իսկ եթե նպատակասլաց հրեայի համաշխարհային տիրա-

պետության ծրագիրը Աստծո կամքը չէ և չի սնվում Աստծո 

սուրբ հոգուց, այլ ղեկավարվում է չարյաց գերագույնի   

կողմից, ուրեմն աշխարհի ժողովուրդները կարող են հան-

գիստ լինել. այդպիսի հրեան չի կարող ստեղծել իր հա-

մաշխահային տիրապետությունը, եթե նույնիսկ մարդ-

կությունը ոչ մի քայլ չձեռնարկի այդ ուղղությամբ:  

Մենք չենք կարող պայքարել ո՛չ Աստծո կամքի դեմ, ո՛չ էլ 

պատրաստվում ենք մարտահրավեր նետել չարյաց գերա-

գույնին, նամանավանդ որ մեր պայքարը կրում է հայրենա-

սիրական բնույթ: 
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Մենք չենք կարող նաև չնկատել այն փաստը, որ աշխարհի 

կայսրությունները հայտնվել ու անհետացել են ոչ միս ու 

ոսկորի կամքով:   

Գտնում եմ, որ մեր գործը առաջին հերթին ոչ թե հրեաների 

հետ է, այլ մեր դեմ հառնող հերթական պրոցեսի անխու-

սափելիության:  

ԱՄՆ-ի համաշխարհային քաղաքականությունը իրագոր-

ծողներին մենք կարող ենք  նայել որպես իդեալիստների: 

Վերադառնալով մեր անելիքին՝ մենք պետք է կիսով չափ 

մնանք նվիրված ներկայիս Արևելյան Հայաստանի Անկախ 

Հանրապետության հետ բարիդրացիական հարաբերութ-

յուններ կերտող նոր Ռուսաստանի Դաշնության արտա-

քին քաղաքականությանը, մյուս կեսը իր հետաքրքրութ-

յունը  պետք է չթաքցնի, թեկուզև մարդկության համար ոչ 

այնքան դյուրալի, սակայն չարյաց փոքրագույնը համար-

վող գլոբալիզմի հանդեպ:  

Ինչ մնում է հրեաներին, որպես երևույթի՝ 

եկեք հանգիստ թողնենք այդ ժողովրդին, որի մեծամաս-

նությունը չունի որևէ կապ աշխարհում տիրող հրեշագործ 

դավադրությունների հետ: 

Դեռ էլ չեմ ասում, որ հուդայիզմն էլ իր հերթին բաժանված 

է բազում ուղղությունների՝ իրենց հակասական հայացքնե- 

րով հանդերձ:   

Մենք պետք է հանգիստ աչքով նայենք կենդանի Աստծուն 

փնտրած և գտած Աբրահամի սերնդին, աստվածավախ 

Դավիթի և Սողոմոնի ժողովրդին, որը կենդանի Աստծո 

պատվին կառուցեց Տաճար՝ փառքը ուղղելով Ամենազո-

րին: Նրանց միջոցով Աստված ժողովուրդներին տվեց իր 

սուրբ խոսքը՝ Աստվածաշունչը: 

Եվ թեկուզ հրեաները չընդունեցին Քրիստոսին՝ որպես 

Փրկչի, սակայն մենք՝ հայերս, կարող ենք հանգստության   

անկյունից նայել այդ ժողովրդի դեմքին՝ հասկանալով 
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երկու փրկիչների տարբերությունը: 

Իհարկե, մենք հասկանում ենք, թե ինչ դաժան ճանապարհ 

է անցել հրեա ժողովուրդը: Նա չէր խնդրել, որ իրեն վտա-

րեն իր երկրից: Մենք գիտենք, թե ինչպիսի ջանքեր է գոր-

ծադրել այդ ժողովուրդը, որպեսզի չենթարկվի ասիմիլյա-

ցիայի մի շարք ժողովուրդների պես: Գիտենք նաև, թե ինչ-

պես էին նրանք հալածվում, թե ինչպես էին  վառվում  

նրանց տները և գրքերը: 

Մենք հասկանում ենք, թե այն ժամանակ ինչքան դժվար էր 

հրեա լինելը՝ մնալով հավատարիմ իր լեզվին, գրին ու գրա-

կանությանը, հավատին:   

Հայրենիք վերադառնալու փափագը սրտին՝ հեռվից պատ-

կերում էր նա իր սուրբ երկիրը, որը գտնվում էր Օսմանյան 

կայսրության ենթակայության տակ, և որտեղ բնակվում 

էին հիմնականում արաբներ: Այդ դժվարին ուղին կոփեց 

նրան, օժտեց համբերությամբ: Իրենց գոյությունը պաշտ-

պանելու համար նրանց մի մասը ստիպված եղավ ստեղծել 

մեխանիզմներ, որոնք իրենց միանգամից սկսեցին արդա-

րացնել, երբ  հնարավորություն ստացան տեղափոխվելու 

նոր հայտնաբերված Ամերիկա, Չարլստոն (Հարավային 

Կարոլինա): Եվ երբ պարզվեց, որ հրեաները հավասար 

իրավունք ստացան բարգավաճելու, այդ մեխանիզմները 

թափով գործի անցան:  

Սակայն շարունակվում էր հրեաների հալածանքը Ռու-

սաստանում, Ուկրաինայում, եվրոպական մի շարք երկըր-

ներում, և գոյության պայքարն էր, որ նրանց մի մասին 

դարձնում էր հեղափոխականներ, այդ պայքարն էր, որ 

ստիպեց նրանց համախմբել ուժերը և տիրել տարբեր 

երկրների պետական կարևոր օղակներին՝ ապահովելու 

համար իրենց գոյությունը: 

Իսկ գոյության պայքարը հայրենիք վերադառնալու իղձն 

էր, որը համախմբեց հրեաներին, որն ստեղծեց սիոնիս-
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տական շարժում: 

Դա այն շարժումն էր, որը 1948թ. վերականգնեց իր  պատ-

մական հայրենիքը՝ Իսրայելը: 

Այո՝, իրավունք ունեն: 

  

                                                                               07.12.2007թ. 

 

 

-Ձեր կարծիքով ու՞մ պետք է ուղղված լինի այսօր մեր պա-

հանջատիրության խնդիրը՝ Պենտագոնի՞ն, Սպիտակ տա՞-

նը,  օ,՜ ոչ միայն վերջիններիս: Ինչքան էլ պտտվենք, մենք 

պետք է կանգ առնենք սիոնիստների վրա, որոնց ենթա-

կայության տակ են գտնվում ԱՄՆ-ի վերադաս մարմին-

ները, որոնք ԱՄՆ-ը վերածել են  երկրորդ Իսրայելի: 

-Որոշ հարցերում ես Ձեզ հետ համամիտ եմ, սակայն, եթե 

Դուք համարում եք, որ սիոնիստական լոբբին ԱՄՆ-ում 

ապրում է իր հզորացման բարձր վերելքը և կարողանում է 

ազդել այդ պետության  ներքին և արտաքին քաղաքակա-

նության վրա, դա նշան է այն բանի, որ  ԱՄՆ-ի սիոնիստ-

ները երկրի տնտեսության, նրա ներքին  և արտաքին քա-

ղաքականության մրցակցության մեջ առաջ են անցել մնա-

ցած ազգերի ներկայացուցիչներից: 

Երկրի ներսում առկա այդ խաղաղ մրցավազքը, որտեղ 

ըստ Ձեզ գլխավորում են սիոնիստները, նրանց «գրաված 

դիրքը», չի հակասում պետության օրենսդրությանը:  

 

ԱՄՆ-ի վերադաս մարմիններում հայ ներկայացուցիչները 

կարող են իրենց թույլ տալ էլ ավելի ծանրակշիռ դարձնելու  

հայկական լոբբինգի ազդեցությունը, առանց մրցակցութ-

յուն  հրահրելու, իր «կարևորությունը» բերելով ԱՄՆ-ի 
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ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, հենված հայ-

գլոբալիստական՝ թեկուզև շահավետ, սակայն նաև 

անբարենպաստ ու անձեռնտու՝ երկբևեռայնության մեջ 

դեռ գոյությունը քարշ տվող  հետաքրքրություններից մեկի  

վրա: 

 

 -Դուք կարևոր տեղ եք հատկացնում հավատքին. չլինի՞ թե, 

հենվելով Աստվածաշնչի վրա, աշխատում եք հետ չմնալ 

արմատական հրեաներից: 

   

-Գիտնականները հայտնաբերել են, որ մեղմ երաժշտութ-

յունը, քաղցր խոսքերը, առավել ևս՝ աղոթքը, լավ ազդե-

ցություն են թողնում մաքուր ջրի վրա, որը գեղեցիկ ձևավո-

րում է ստանում   համակարգչի մեջ: 

Հաշվի առնելով, որ մարդու մարմինը 70%-ով բաղկացած  է 

ջրից, և մենք ապրում ենք զուլալ ջրառատ երկրում, մեզ 

մնում է միայն աղոթքով փոխել մեր ներսի ջրի կազմութ-

յունը, այն դարձնել ավելի իմաստալից, փնտրելով Աստծո 

կամքը իր մեջ, որպեսզի նրա առջև փշրվեն չարյաց դռները, 

և անհնարին կոչվող հարցերը  դառնան հնարավոր: Այն-

ժամ հպարտության գագաթից մենք կիջնենք խոհեմության 

հովիտը և կապրենք երջանիկ կյանքով: Չէ՞ որ մենք գի-

տենք, որ երջանկությունը չի սահմանափակվում միայն 

ֆինանսով: Մենք գիտենք բազում ֆինանսապես հարուստ 

մարդկանց, որոնք ապրում են դժբախտ կյանքով, և հակա-

ռակը: Ուրեմն, առաջին հերթին մենք պետք է ոչ թե մար-

տահրավեր նետենք ինչ-որ ուժերի, այլ պետք է փնտրենք և 

գտնենք երջանիկ ապրելու գաղտնիքը՝ հավատալով ԱՄԵ-

ՆԱԶՈՐԻ կամքի ներկայությանը՝ որպես մեր կյանքի ան-

բաժան մաս: 

Իսկ եթե մենք չենք կարող առանց թշնամիների և պետք է 

անպայման փնտրենք և գտնենք, ապա ինչո՞ւ այդ թշնա-
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միները առաջին հերթին մենք չորոնենք հենց մեր մեջ: Ես 

առաջին հերթին ի նկատի ունեմ մեր անձը: 

-Թուրքիան կմտնի՞ Եվրոպայի կազմի մեջ, թե ո՛չ: 

-Թուրքիայի Եվրոմիության (ԵՄ) կազմի մեջ մտնելը կամ 

չմտնելը կախված է ԱՄն-ից: Եթե Եվրոմիությունն արգե-

լում է Թուրքիային մտնելու իր կազմը, նշանակում է՝ 

Թուրքիան ԱՄՆ-ին ավելի շատ պետք է ԵՄ-յան կազմից 

դուրս: 

Իսկ ինչ նպատակո՞վ: 

իմ կարծիքով՝ 

1. նա պետք է մասը կազմի կազմավորվող Ասիամիության. 

2. ԱՄՆ-ի պատվերով իր ազատ մանևրներին տեր լինելու. 

պատրվակը՝ 

նա պատրաստ չէ ժողովրդավարական կարգերի բացակա-

յության, ինչպես նաև նրան գումարված  իսլամի գաղա-

փարախոսության պայմաններում անդամագրվելու եվրո-

պական այդ կառույցին: Թուրքիան, անդամագրվելով ԵՄ-

յանը, փորձում է ապահովել իր անվտանգությունը՝ տա-

րածքային ամբողջականությունը: Թուրքիան, չմտնելով 

ԵՄ-յան կազմը, շարունակում է մնալ որպես ԱՄՆ-ի մըտ- 

րակ: 

-Ես այն կարծիքին եմ, որ Թուրքիան  աշխատում է խցկվել 

ԵՄ կազմը, որպեսզի թուլացնի կախվածությունը ԱՄՆ-ից, 

որպեսզի վերջ տրվի ԱՄՆ-ի հանդեպ իր հաճկատարութ-

յանը: Նա պարզապես հոգնել է այդ դերից, որը սիոնիստնե-

րի կողմից խաղարկվող բարդ, երբեմն՝ անհասկանալի սցե-
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նարներից հաճախ առաջացնում է խուճապ ու անհանգըս-

տություն: 

Թուրքիան պարզապես ձգտում է կայուն կյանքի՝ մար-

սելու համար իր որսը: 

Նա հարձակվում է Քուրդիստանի վրա՝ մի կողմից թույլ 

չտալու քրդերին ստեղծելու իրենց պետությունը, մյուս կող-

մից՝ սադրանքի է ենթարկում ԱՄՆ-ին և Եվրոպային, որ-

պեսզի վերջիններս՝ իր թաթերը կապելու համար, ստիպ-

ված ընդունեն նրան ԵՄ կազմի մեջ: 

Հետևաբար, չի՞ թվում արդյոք Ձեզ, որ ներկայիս Թուրքիա-

յի դիվանագիտությունը սահման չի ճանաչում: 

  

-Եթե Թուրքիան սադրանքի է ենթարկում իր շրջապատը՝ 

եվրոպական ընտանիք մտնելու նպատակով, և իր դիվա-

նագիտությունը չի ճանաչում սահման, դա նման է այն ան-

սանձ խրտնած ձիուն, որը, անցնելով իր սահմանը, Քուր-

դիստանի լեռներում գլուխը կորցրած, ընկած սար ու ձոր՝ 

խրխնջում է՝ դրանով իսկ ցույց տալով իր անճարությունը: 

Թուրքական դիվանագիտությունը՝ սկսած Բյուզանդական 

կայսրության տապալումից մինչև մեր օրերը, հաճկատա-

րություն է: Իսկ եթե Դուք գտնեք, որ հաճկատարությունը 

ևս դիվանագիտություն է, որ պարզապես հարկավոր է 

իմանալ, ու՞մ հաճկատարը լինել, ուրեմն այսօր նրանց հա-

ճոյակատարությունը սահմանափակված է ԱՄՆ-ի անսահ-

ման դիվանագիտությամբ: 

Այնպես որ, մենք գործ ունենք ոչ թե Թուրքիայի արջի ծա-

ռայության, այլ ԱՄՆ-ի անսահման դիվանագիտության 

հետ: 
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-Իսկ մենք  ունե՞նք դիվանագիտություն: Մենք ունե՞նք ար-

ջի ծառայություն: 

   

-Մեր դիվանագիտությունը ևս սահմանափակ է: Ինչ մնում 

է ծառայությանը՝ այո՛, մենք էլ զուրկ չենք ծառայությունից, 

սակայն մեր ծառայությունը իրականացվում է ավելի նեղ 

շրջանակներում: 

Մեր պատմության մեջ հաճախ երկու ծառայություններ 

հայտնվելով  դեմ դիմաց, ցավոք սրտի, հաճախ հաղթա-

նակով է դուրս եկել արջի ծառայությունը:  

Մենք պետք է զինվենք ամենաժամանակակից զենքերով՝ 

սկսած գաղափարից մինչև երկաթը: 

 

-Ձեր կարծիքով, ԱՄՆ-ը կճանաչի՞ Հայոց ցեղասպանութ-

յունը, թե՞ ոչ: 

-Այն կախված է հայերի կողմից տարվող քաղաքականութ-

յունից, ԱՄՆ-ի հանդեպ ցուցաբերվող Թուրքիայի   վարքից, 

միջազգային կլիմայից,  բազմաբևեռային ուժերի միջև առ-

կա լարվածության աստիճանից: 

 -Կարելի՞ է համարել,  որ այդ հարցում այսօր մենք մտել 

ենք փակուղի: 

-Աշխարհի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից 

հետո, հնարավոր է, որ ԱՄՆ-ն ևս ճանաչի: 

Սակայն հարց է առաջանում. Հայոց ցեղասպանության աշ-

խարհի կողմից ճանաչման դեպքում կարելի՞ է համարել, 

որ հայերը հասան իրենց նպատակին: Անշուշտ, ո՛չ: 

Այդ ճանաչումը պետք է հասնի իր նպատակին, որը մեզնից 

կպահանջի ոչ պակաս ջանք ու եռանդ: 
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-Ի՞նչ կարող եք ասել Հայաստանի ապագա տնտեսության 

վերաբերյալ: 

-Կվերջանան աշխարհի նավթն ու գազը, նրա քարածխի, 

ոսկու և ալմաստի հանքերը, սակայն չի վերջանա մեր լեռ-

ների մաքուր ու զուլալ ջուրը, որով կմատակարարենք աշ-

խարհի կես տարածքը զբաղեցրած ավազածածկ երկրների 

ժողովուրդներին: 

Կվերջանա աշխարհի չարը և վերջ կտրվի ռազմական զի-

նարշավներին, որոնք ավերում են քաղաքներ, սակայն չի 

վերջանա մեր լեռների, սարերի քարը և մենք քաղաքներ 

կկառուցենք Աֆրիկայի, Արաբական աշխարհի եթե ոչ ա-

վազներում, ապա տափաստաններում, Ավստրալիայում և 

այլուր:  

Հայաստանը ապագայի երկիր է: 

-Կարելի՞ է արդյոք տեղ հատկացնել քաղաքականությանը 

հավատքի մեջ: 

-Քաղաքականությունը պետք է չունենա տեղ հավատքի 

մեջ: Հնարավորության սահմաններում հասկանալի և ըն- 

դունելի  կհամարվի հակառակը: 

Հավատքը Բարձրյալի և մարդու միջև, մարդուն մինչև կա-

տարելություն, դեպի հավերժություն տանող կապն է: 

Իսկ քաղաքականությունը, որը հավերժ լինել չի կարող, 

որը կարող է գործել միայն այնտեղ, որտեղ գոյություն 

ունեն խախտում և մեղք, Արարչի գերհզոր մասնիկների՝ 

ժամանակի և տարածության մեջ թույլատրված լրաբերութ-

յուն է, որը կրում է ժամանակավոր բնույթ: 
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   Յ.Գ.Բարսեղով 

   պրոֆեսոր 

США – страна, известная своими гуманистическими тра-

дициями в Армянском Вопросе, как это ни парадоксально, 

стала основным препятствием на пути к всеобщему призна-

нию этого факта совершения международного преступ-

ления. Неудивительно, что упорный отказ Президента США 

квалифицировать преднамеренное убийство 1,5 миллионов 

армян как геноцид воспринимается преемниками политики 

арменоцида в самой Турции как прямая поддержка. 

Поведение Белого дома и Государственного Департамента в 

отношении признания факта геноцида армян находится в 

разительном контрасте с их отношением к геноциду евреев, 

осуществленному Гитлером по образцу армянского. Органы 

государственной власти США, используя всю силу и автори-

тет теперь уже единственной в мире сверхдержавы, добива-

ются выполнения всех требований евреев – жертв холокоста 

относительно возмещения, вплоть до цента, ущерба, 

причиненного каждому из них нацистской Германией. Хотя 

основной внешнеполитический фактор – «коммунистиче-

ская угроза», - использовавшийся как аргумент Запада в под-

держку Турции, отпал, лидеры западного мира – США – не 

использовали предоставившуюся им возможность вернуться 

к принципиальной позиции, диктуемой требованиями 

международного права и морали, приверженцами которых 

они представлялись перед всем миром. Американцы не мо-

гут не сознавать, что отказ администрации США от 

недвусмысленного осуждения геноцида армян, ее солидар-

ность с приверженцами политики Геноцида, наносит колос-

сальный урон престижу их страны, всей западной цивилиза-

ции. Срывая принятие  Конгрессом США резолюции с 
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осуждением этого преступления, Администрация США ста-

вит под сомнение основные права человека, право народов 

на жизнь, веру в незыблемость норм международного права, 

в сохранение элементарной человеческой морали и торже-

ство справедливости. 

Хотя исполнительной власти США, применяющей грубое 

политическое давление на представительный орган страны, 

до сих пор удается блокировать принятие Конгрессом 

резолюции, осуждающей геноцид армян, американские 

законодатели ведут настойчивую борьбу за признание факта 

этого преступления. 

В целом же внешнеполитический курс  Администрации 

США в Армянском Вопросе в настоящее время формируется 

под влиянием действующих в противоположном направле-

нии вектором при демонстрировании протурецкого фак-

тора. Есть все основания надеяться, что рано или поздно 

США вновь проявят себя приверженцами права и 

справедливости в Армянском Вопросе. В пользу этого гово-

рит следующее: не соглашаясь с позицией Государственного 

Департамента, Пентагона и самого Президента, 38 штатов из 

50 уже признали факт совершения геноцида армян. 

В Государственном Департаменте США, конечно, пони-

мают, что долго удерживаться на проталкиваемой ими пози-

ции непризнания геноцида армян невозможно. В этой 

стране возможности манипулировать общественным мне-

нием весьма ограничены. Конгресс, традиционно отражаю-

щий отношение народа к этому преступлению, все равно 

добьется успеха. Исполнительная власть не может не ви-

деть, что ее антигуманистическая и противоправная 

политическая линия в Армянском Вопросе наносит серьез-

ный ущерб авторитету страны, выступающей с мессианской 
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идеей борьбы за торжество права и справедливости во всем 

мире. 

Понимая, что рано или поздно ему придется отказаться от 

своей политики отрицания геноцида армян, Государствен-

ный Департамент США уже сейчас готовит запасной вари-

ант «компромиссного решения», которое он мог бы навязать 

и Турции, и Армении. 

Нью-йоркский Международный центр справедливости 

переходного периода пригласил анонимных юрисконсуль-

тов для ответа на вопрос турецких и армянских членов ту-

рецко-армянской комиссии по примирению о применимо-

сти Конвенции о предупреждении преступлений Геноцида 

и наказания за него к «событиям прошлого в Восточной 

Анатолии». Геноцид армян в юридическом смысле 

продолжается и по сей день, и, следовательно, к нему в пол-

ной мере применимы все действующие международные 

правовые инструменты, включая и Конвенцию. 

Сознательное сокрытие преступления, выражающееся в 

отрицании совершенного преступления геноцида, само 

является преступлением против человечности. 

Международное право и конкретно Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него предусматривают состав преступления за сокрытие 

установленного факта совершения такого преступления. 

В разное время в проведении геноцидной политики туркам 

оказывали политическую и дипломатическую поддержку 

Великобритания, кайзеровская Германия, Советская Россия, 

Нацистская Германия, США и некоторые другие страны. 

Турция и сегодня широко пользуется политико-дипло-

матической поддержкой некоторых из них. Отрицание или 

непризнание факта геноцида практически равнозначно 

поощрению преступления, его оправданию. Поэтому 
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государство и его представители, которые под различными 

предлогами и в различных формах воздерживаются от 

признания совершенного преступления, должны рассматри-

ваться - в зависимости от конкретного случая – как пособ-

ники или даже соучастники этого преступления. Без 

осуждения этого преступления против человечности и 

человечества нельзя говорить о праве и справедливости, о 

международной законности. Армяне диаспоры решительно 

протестуют против недостойной политической игры вокруг 

трагедии армянского народа. Они отвергают политику 

двойных стандартов в отношении этого тяжкого преступле-

ния. 

Надо воздать должное активной деятельности армянских 

общин диаспоры, которые проявляют большую настойчи-

вость, требуя от парламентов и правительств своих стран 

признания геноцида армян в Турции. 

Многолетняя просветительская деятельность армянских 

общин таких стран Европы, как Франция, Бельгия, Швейца-

рия, Италия, Греция, Кипр, Словакия, позволила убедить 

парламенты этих стран официально признать преступление 

геноцида армян и призвать свои правительства поступить 

так же. Благодаря усилиям армянских общин, геноцид ар-

мян в Турции признали более двадцати стран, в том числе и 

Государственная Дума России. 

Трудно переоценить самоотверженную деятельность армян-

ской общины в США, которую представляют Армянский 

Национальный комитет Америки и Армянская Ассамблея 

Америки. Они добились того, что 38 штатов приняли 

резолюции, подтверждающие геноцид армян в Турции и 

объявляющие 24 апреля Днем поминовения жертв геноцида 

армян, который должен ежегодно отмечаться в этих штатах. 

Уже который год продолжается противостояние между 
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исполнительной и законодательной властями США, между 

Конгрессом с одной стороны, и Белым Домом, Пентагоном - 

с другой. 

Однако американская администрация в угоду своему во-

енно-политическому союзнику – Турции – всякий раз 

блокирует процесс окончательного одобрения 

законодательным органом страны резолюции о геноциде 

армян в Оттоманской империи. Продолжается противостоя-

ние, равно как и активная лоббистская деятельность  Тур-

ции и ее агентов влияния в Конгрессе, в правительстве и в 

деловых кругах США. В Анкаре отчетливо представляют 

себе возможные последствия, вытекающие их процесса 

признания в мире геноцида армян, причем не только 

психологического порядка. Именно поэтому Турция тратит 

огромные средства на лоббистскую деятельность. В первую 

очередь – в США. 

В сложившейся ситуации огромное значение приобретает 

учреждение Всемирного Армянского Конгресса. ВАК 

поддерживает контакты с ведущими общинами и 

региональными структурами армян во всем мире, стремится 

укрепить организационные связи с ними, отдавая себе отчет 

в том, что такая координация и единение усилий всех 

армянских организаций при сохранении и уважении их 

самостоятельности позволит добиться торжества 

справедливости для потомков жертв первого в XXв. гено-

цида, совершенного на территории современной Турции. 

Чистосердечное добровольное признание Турецкой Респуб-

ликой факта совершения геноцида армян и ее готовность 

устранить в максимально возможной мере его разруши-

тельные последствия является залогом установления новых 

добрососедских отношений между Турцией и Арменией. 
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Самый короткий путь к нормализации отношений между 

двумя государствами и двумя народами лежит через покая-

ние, через открытое чистосердечное признание Турцией 

своей вины перед армянским народом. 

Альтернативной процедурой урегулирования может быть 

обращение в международный суд в соответствии со ст.IX 

конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. 

 

 

 

 Президент Всемирного Армянского Конгресса  и Союза      

                      Армян России А.А. Абраамян 

 

В XXв. армяне были первой, но не единственной жертвой 

геноцида. Безнаказанность преднамеренного уничтожения 

1,5 миллионов армян оказалась питательной средой для 

холокоста евреев и других преступлений подобного рода на 

политической, этнической и религиозной почве. 

Для эффективного противодействия геноциду нужна совме-

стная политическая воля большинства государств, и прежде 

всего – великих держав. В деле защиты интересов 

армянского народа, подвергшегося геноциду, в деле наказа-

ния государства, совершившего это тягчайшее преступле-

ние, недопустимы двойные стандарты, проявление 

политических пристрастий и эгоистической выгоды. На-

роды, оказавшиеся жертвой геноцида, должны находится 

под одинаковой защитой международного сообщества. Это 

должно было быть основой мирового порядка в XXв., а в 

XXIв.  – просто стать аксиомой. В столь остром вопросе, как 

Убийство целого народа, не может быть в принципе 



 408 

компромисса. Право и справедливость – вот высший крите-

рий. 

Рассчитывать в настоящее время на прямые межправи-

тельственные переговоры между Арменией и Турцией при 

посредничестве и добрых услугах дружественных держав, к 

сожалению, не приходится. 

Турецкое правительство отказывается вести не только 

официальные, но даже неофициальные переговоры для по-

иска возможностей сближения позиций сторон по этому 

вопросу. 

Ограничены и возможности использования для этих целей 

ООН. Если Лига Наций однозначно осуждала отношение 

Турции к Армении и стремилась спасти армянский народ от 

гибели, то ООН за последний 60-летний период своего 

существования вопросом геноцида армян не занималась. Не 

только по той причине, что армянского государства как 

субъекта международного права не было, но и потому, что 

правительство СССР по ряду причин не желало выносить 

этот вопрос на обсуждение международного сообщества.  

Несколько спонтанных заявлений тех или иных государств 

в ходе общих прений последствия не имели. Реальной 

перспективы обсуждения Армянского Вопроса на Генераль-

ной Ассамблее ООН нет. Что же касается Совета Безопасно-

сти ООН, то для принятия им решения по этому вопросу 

необходимо не только большинство голосов его членов, но и 

совпадающие голоса всех пяти постоянных членов этого 

органа, включая США и Великобританию, которые в этом 

вопросе политически заангажированы обещаниями помочь 

турецкому государству. 

Мы, как приверженцы международного права и мирного 

урегулирования споров, должны использовать все имею-
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щиеся возможности для правового урегулирования такого 

острого вопроса международных отношений как геноцид. 

Изучение проблемы геноцида армян и публикации на эту 

тему должны быть целенаправленными, конкретными, 

исключительно аргументированными, основанными на 

документах. Необходимо в первую очередь разрабатывать 

юридические и политические аспекты, документально 

обосновывать и публиковать на языке судопроизводства 

материалы и исследования, имеющие прямое отношение  к 

судебному решению вопроса, к его правовым и политиче-

ским аспектам. 

Необходимо экспертное обеспечение и должное освещение 

в средствах массовой информации. 

Поиск решения судьбоносных для армян вопросов следует 

вести с участием всего армянского народа, представителей 

всех его политических спектров. Армянские общественные 

и политические деятели должны, отбросив межпартийные 

разногласия, выступить с единых общенациональных 

позиций. Необходимо решить. кто может и должен 

выступать от имени всех армян, на кого будет возложена 

миссия представления согласованной позиции армянской 

нации и какова будет роль многомиллионной армянской 

диаспоры. 

Эти вопросы не могут быть решены без совершенствования 

реальных и действенных механизмов, координации наших 

усилий, согласования позиций по вопросам общеармянского 

значения. 
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-Ձեր կարծիքով, Ռուսաստանի հրեա արմատականներին 

կհաջողվի՞ անցնել Ռուսաստանում իշխանության գլուխ, 

թե ոչ: 

-Հրեա արմատականները Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում տիրա-

պետում են ահռելի ֆինանսական միջոցների, կազմա-

կերպված են և ունեն ընդհանուր նպատակ:  

Ի համեմատ արևմտյան հրեաների, նամանավանդ ԱՄՆ-ի, 

Ռուսաստանի հրեաները հնարավորություն չեն ունեցել 

կազմավորվելու և բարգավաճելու այնպես, որ արևմտյան 

հրեաների հետ հանդես գան որպես մեկ մարմնի տարբեր 

անդամներ: Այդ գործընթացին խանգարել են հրեական կո-

տորածները (1902թ.,1906թ.), ստալինյան հրեական ռեպրե-

սիան, հետպատերազմյան ներքին կարգով հակահրեական 

մթնոլորտը, որի հետևանքով էլ սկսվեց հրեաների մասսա-

յական արտագաղթը Ռուսաստանից: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից 

հետո  համաշխարհային գաղտնի կառավարության ջանքե-

րը՝ ներքաշելու Ռուսաստանի որոշ օլիգարխների իրենց 

գերնպատակի իրականացման գործընթացին, չի կարելի 

համարել արդյունավետ: 

Այն իրեն արդարացրեց միայն տասը տարի՝ 1991-2000թթ., 

մինչև  XXդ. վերջը: 

Պուտինի նախագահության օրից իր տեղը գտավ իսկական 

վերակառուցումը: 

Ռուսաստանի նախագահի ջանքերով սկսեց վերականգնը- 

վել  ներքին շուկայում խախտված հավասարակշռությունը՝ 

ֆինանսական, տնտեսական և տարբեր բնագավառներում: 

Սկսեց վերականգնվել մրցակցությունը, տնտեսական վեր-

մակը սկսեց ձգվել դեպի պետական բյուջե՝ խոչընդոտ 

հանդիսանալով  գլոբալ-ֆինանսների   կողմից կազմավոր-

վող մի նոր տիպի կապիտալիստական հրեշավոր մեխա-

նիզմի կառույցին: Ռուսաստանի պրեզիդենտն իր հսկո-
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ղության տակ վերցրեց պետական անվտանգության խնդի-

րը՝ պաշտպանելու համար երկիրը դրսից և ներսից: 

Ի վերջո նա չէր կարող բոլոր հրեա ձեռներեցներին ենթար-

կել ազատազրկման՝ Խոդորկովսկու օրինակով: Նա չէր 

կարող բռնել հակասեմիտիզմի ուղին, նա չէր կարող ու չի 

կարող ազատվել ազդեցիկ հեղինակավոր հրեաներից. հա-

կառակ դեպքում աշխարհը չի հասկանա իրեն, և Ռուսաս-

տանը կկանգնի քաղաքական ճգնաժամի առջև: Հետևա-

բար, միակ և ճիշտ ընտրությունը ռուսական և արևմըտ-

յան  արմատական ուժերի  միջև ռուսական հանրաճանաչ 

սեպ խրելն է: 

Եթե մենք այսօր փորձենք նկատել, թե ինչպիսի հրեական 

կազմակերպություններ են գործում Ռուսաստանում, դըժ-

վար չէ առանձնացնել այդ ուժերին, որոնց ռուսամետ կամ 

արևմտամետ լինելը կարող են տարբերել միայն ռուսա-

կան հատուկ ծառայության մարմինները: 

 

 

             Ահա այդ կազմակերպություններն են՝ 

 

1. Российский еврейский конгресс (РЕК). 

2. Конгресс еврейских религиозных общин и 

организаций (КЕРООР). 

3. Федерация еврейских религиозных общин и организа-

ций (ВААД). 

4. Религиозная организация «Хабад-Любович» или 

«Гинейни». 

5. Всемирная сионистская организация (ВСО). 

6. Евро-Азиатский еврейский конгресс (ЕАЕК). 

7. Всероссийский совет еврейских религиозных общин 

(ВСЕРО). 

8. Еврейское агенство России (ЕАР). 
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9. Еврейское агенство Израиля в России (ЕАИ). 

10. Еврейская организация «Гилель». 

11. Еврейское объединение «Сефер». 

12. Еврейское агенство в Москве. 

13. Израильское государственное агентство «Лишкат Ха-

Кешар». 

14. Общественная организация «Сохнут». 

15. Ассоциация «Ламед» и «Хаверим». 

16. Еврейская организация «Бней-Барух». 

17. Еврейская организация «Натив». 

18. Объединенная еврейская община. 

19. Сионистский распределительный комитет. 

20. Московский еврейский общинный дом. 

21. Ассоциация еврейских общинных центров СНГ. 

22. Благотворительные организации «Джойнт», «Ор-    

Овнер», «Ор-Хана». 

23. Благотворительная организация «Хесед». 

 

Ներկա են նաև մի շարք  հրեական կազմակերպություններ, 

որոնք լայն գործունեություն են ծավալում ՌԴ-ում: 

Կրեմլը կապ է պաշտպանում հիմնականում «Федерация 

еврейских общин России» (ФЕОР) կազմակերպության հետ, 

որի գլխավոր րաբբի է համարվում Բերլ Լազարը: 

ՌԴ-ում  գործում է նաև հրեա-օլիգարխների ցանց: 

Եվ, չնայած ՌԴ պրեզիդենտը իր վարչակազմի հետ միա-

սին մնում է շրջապատված այդ ուժերի կողմից, իշխանութ-

յունները գտնում են, որ Ռուսաստանին  որևէ վտանգ չի 

սպառնում, որ պետության ղեկը գտնվում է խիստ սահ- 

մանված հսկողության տակ: 

Դե ի՞նչ, Ռուսաստանի պետանվտանգությանը հավատում 

են նրա իշխանությունները, հավատանք նաև մենք: 
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-Գտնում եմ, որ հարկավոր է ստեղծել հայ երիտասար-

դական խմբեր, ակումբներ, միություններ, որոնք կհամա-

գործակցեն Ռուսաստանի երիտասարդական միություն-

ների հետ՝ էլ ավելի ամրապնդելու համար հայ-ռուսական 

կապերը: 

Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի սերունդները 

չսկսեն զրոյից:  Ձեր կարծիքը: 

 

-Այդ ամենը, իհարկե, արվում է: 

Ուրիշ հարց է, որ բավարար չէ: 

Հարկավոր է կոնկրետ կողմնորոշվել՝ ում հետ համագոր-

ծակցել: 

Իմ կարծիքով, մենք պետք է ընդհանուր ոչինչ չունենանք 

այնպիսի երիտասարդական միությունների հետ, ինչպի-

սիք են՝ 

 

1. Молодежная организация «Авангард красной 

молодежи». 

2. Демократическая  ассоциация «Да». 

3. Молодежное крыло демократической партии 

«Союз правых сил» («Молодежный СПС»). 

4. Молодежная организация «Молодежный левый 

фронт». 

5. Российское демократическое движение «Мы». 

6. Молодежное крыло партии «Яблоко» («Молодеж-

ное Яблоко»). 

7. Национал-большевистская партия («Партия 

Эдуарда Лимонова»). 

8. Движение «Оборона». 

9. Молодежная организация «Пора». 
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և հակառակը՝ համագործակցել այնպիսի կազմակերպութ-

յունների հետ, ինչպիսիք են՝ 

 

1.    Молодежное альтерглобалистское движение (ВАД). 

2. Молодежное демократическое антифашистское дви-

жение «Наши». 

3. общественная организация «Идущие вместе». 

4. Евразийский союз молодежи. 

5. Общероссийская общественная организация 

«Молодежное единство». 

 

-Պարոն Օհանյան, Ձեր կարծիքով, արևմտյան «նարնջա-

գույն դեմոկրատիային» կհաջողվի՞ գրավել երկրագունդը, 

թե ո՛չ: 

Ի՞նչ կավելացնեիք պանթուրքիզմի և պանիսլամիզմի հա-

վանական վտանգի մասին: 

-Եթե գլոբալիստները ձգտում են համաշխարհային տիրա-

պետության, նշանակում է, մենք՝ հայերս, պետք է առայժմ 

հրաժեշտ չտանք «պանիսլամիզմ» և «պանթուրքիզմ» փիլի-

սոփայական իդեալիստական ուղղություններին, որոնք 

վաղուց վերածվել են գաղափարախոսության:   

Եվ չնայած այդ ուժերին պետք  չէ համիսլամիզմ, և համա-

թուրքիզմ, և չնայած Եվրոմիություն ստեղծելուց հետո 

նրանք պատրաստվում են կազմավորել Աֆրոմիություն և 

Ասիամիություն՝ հենված ոչ թե իսլամի կամ թուրքիզմի, այլ 

դեմոկրատիայի վրա, սակայն այդ ճանապարհին «իզմ»-

երի ծառայությունը շարունակում է զբաղեցնել առաջնա-

յին պեհեստամաս դիրքեր:    
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Եվ այդ ամենը հանուն ժողովրդավարության հաստատ-

ման, հանուն որի շուտով գահազուրկ կլինեն ասիական մի 

շարք պետությունների, արաբական երկրների դիկտատոր-

ներ՝ զիջելով իրենց տեղը ամերիկյան դեմոկրատիային: 

Այսօր ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան ուժերը ձգտում են տիրել աշ-

խարհին խաղաղ ճանապարհով՝ դեմոկրատական գույնզ-

գույն հեղափոխությունների միջոցով:   

  

Արդյունքում, Հայաստանին սպառնում է ներսից կոսմոպո-

լիտիզմը, դրսից՝ Թուրքիայի, արաբական երկրների, Պա-

կիստանի, Աֆղանստանի, նարնջավառ Վրաստանի, ԱՄՆ-

ի հերթական զոհ Իրանի, Ադրբեջանի և ասիական մի շարք 

երկրների ապագա միությունը՝ ԱՄՆ-ի կողմից ստեղծվող 

այսպես կոչված  դեմոկրատական Ասիամիությունը: 

 

Այո, ԱՄՆ-ը ցանկացած գնով կձգտի նվաճել Իրանը, քանի 

որ հնարավոր չէ ստեղծել Ասիամիություն առանց Իրանի: 

Անկախ նրանից, թե ով կլինի ԱՄՆ-ի պրեզիդենտը, Իրանի 

վրա ճնշումը անխուսափելի է: ԱՄՆ-ը կձգտի Ասիամիութ-

յան կազմի մեջ ներգրավել Չինաստանը և Հնդկաստանը: 

Հնարավոր է, որ վերջիններս դառնան այդ միության ան-

դամ, և այն ժամանակ Ռուսաստանը կմնա մեն-մենակ 

«դեմոկրատական» աշխարհի դեմ, որը միանգամից Ռու-

սաստանին կհայտարարի տնտեսական էմբարգո: Եթե, ի-

հարկե, մինչ այդ ժամանակները Ռուսաստանը կարողա-

նա պաշտպանել իր անկախությունը:  

Պատկերը հոռետեսական է, համաձայն եմ: 

Սպասվում են ժամանակներ, երբ Հայաստանը կհամար-

ձակվի հայտնվելու Ասիամիության շրջափակման մեջ: 

Վրաստանում ռուսամետ քաղաքական լիդերի  իշխանութ-

յան գլուխ անցնելը կփրկի Հայաստանը այդ շրջափակու-

մից: Հակառակ դեպքում Հայաստանում կաշխուժանան հե-
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ղափոխական տրամադրությունները, որոնք ժողովրդի 

դժգոհության հաշվին կանցնեն իշխանության գլուխ և   հա-

տուկ նշանակության ֆինանսների հաշվին Հայաստանը 

կդարձնեն իր սահմաններից զրկված Ասիամիության ան-

դամ,  կարճ ժամանակից հետո Հայաստանից կմնա միայն 

անունը, և դարեր շարունակ իր լեզուն, հավատքը, ավան-

դությունները պահպանած ժողովուրդը կենթարկվի միա-

ձուլման: Այո, ռազմական ճանապարհով իր նպատակին 

չհասած մեր երկրի թշնամիները՝ ԱՄՆ-ի մութ ուժերի հո-

վանավորությամբ կհասնեն իրենց նպատակին՝ խաղաղ 

ճանապարհով, հասկանալով կամ չհասկանալով, որ այդ 

ԻՐԵՆՑԸ  իրենցը  չէ: 

Մենք պետք է մեր դիրքերն էլ ավելի ամրապնդենք ռուսա-

կան կազմավորվող  բլոկի մեջ: 

Հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում միջինասիական 

պետությունները, որոնք այսօր գտնվում են սերտ տըն-

տեսական հարաբերությունների մեջ Ռուսաստանի հետ, 

ևս մտնեն Ասիամիության կազմը: 

Իհարկե, հայ կոսմոպոլիտ դավադիրների միջոցով դժվար 

չէ Հայաստանը հանձնել ԱՄՆ-ի անրդկուլիսյան մութ ուժե-

րին, որոնց թույլտվությամբ էլ հնարավոր կդառնա Թուր-

քիայի միությունը Ադրբեջանի   հետ: 

Սակայն, համոզված լինենք, որ 1920թ. մեծ փորձ ձեռք բե-

րած Հայաստանը երբեք չի դարձնի իր դեմքը  դեպի այսօր-

վա մեր փոքրիկ բույնը քանդել պատրաստվողներին: 

Իսկ եթե հարկ համարվի ինչ-որ բան քանդել, մենք պար-

տավոր ենք քանդելու բոլոր այն բազմագույն վրանները, 

որոնք կհայտնվեն Երևանի հրապարակներում: Նրանք ա-

վելի վտանգավոր են, քան ռուսամետ կաշառակերները: 
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-Իսկ ի՞նչ է հուշում Ձեր հեռատեսությունը՝ լավատեսութ- 

յան հետ միասին: Ինչո՞վ կվերջանա այս ամենը: 

 -Իմ հեռատեսությունը սահմանափակվում է մի քանի քայլ 

առաջ տեսնելու ունակությամբ: Իհարկե, նա պատկերա-

ցումից, կարծիքներից, տարբերակների ընտրությունից 

զուրկ չէ: Սակայն նա չի զբաղվում կանխագուշակությամբ: 

Իսկ ինչով կվերջանա այս ամե՞նը. 

Լավատեսությամբ. ԱՄՆ-ին չի հաջողվի գրավել երկիր 

մոլորակը: 

Իսկ մինչ այդ կցանկանայի Հայաստանը ապահով տեղա-

վորել Հյուսիսային բլոկում՝ մինչ չարը կվերանա, և երկ-

րագնդի վրա կհաստատվի Ամենակարողի թագավորութ-

յունը: 

-Ձեր կարծիքով  ինչի՞  կարիք է զգում այսօր Հայաստանի   

հասարակությունը: 

-Ազգային ուժերի և ժողովրդի միջև գաղափարակցության: 

-Իսկ իրենից ազգային ուժ ներկայացնող Դաշնակցությունը 

զգո՞ւմ է արդյոք ինչ-որ բանի կարիք: Օրինակ՝ կան գոհ ու 

երջանիկ մարդկանց կուսակցություններ, որոնք ոչնչի կա-

րիք չեն զգում, առանձնապես՝ ֆինանսի: 

-Միայն ոչ նորմալ մարդուն կթվա, թե ոչնչի կարիք չի 

զգում: Դաշնակցությունը ավելի շատ զգում է սիրո կարիք: 

Նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդի հանդեպ 

զգում է փոխադարձ հոգատարության կարիք: Մնացած բո-

լոր կարիքները, ընդհուպ մինչև ֆինանսական, նա բավա-

րարում է իր սեփական ուժերով: 
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Դաշնակցությունը, ի տարբերություն որոշ «կյանքից գոհ» 

կուսակցությունների, հայրենասեր, իր հարազատին վը- 

տանգից փրկող կուսակցություն է, որը փոքրոգություն չի 

հասկանում: 

Ինչ մնում է գոհ ու երջանիկ լինելուն՝ այսօր, երբ միլիո-

նավոր մարդիկ մատնված են սովի, երբ համաճարակ հի-

վանդությունները լափում են երկրագունդը, երբ պատե-

րազմական գործողություններից ավերվում են գյուղեր ու 

քաղաքներ, և միլիոնավոր փախստականներ իրենց կտոր 

հացն են հայթայթում, երբ չարը մտնում է քո տունը և ավե-

րում է այն ամենը, ինչ կապված է քո հայրենիքի պատ-

մական ժառանգության հետ, այդպիսի պայմաններում կոչ-

վել երջանիկ և կյանքից գոհ՝ մեծահնար եսականության 

նշան է: 

Դաշնակցությունը չի կարող լինել կյանքից գոհ, առավել 

ևս՝ դժգոհ: 

Նա իրերին շիտակ նայող՝ մե՛րթ թախծոտ, մե՛րթ ժպտուն 

հայացքով, տխրության և ուրախության սահմաններում 

կյանքի իմաստը ուրվագծող հարազատ ու ցավակցող կու-

սակցություն է:  

Դաշնակցությունը անձնազոհ մարդկանց կուսակցություն 

է: 

-Այսօր երկրագունդը կանգնած է գլոբալիզացիայի, և երկու 

հակադիր տերությունների ստեղծման փաստի առջև, որ-

տեղ Հայաստանի անկախությունը կհակասի ինքը իրեն և 

համաշխարհային այդ պրոցեսին: 

Մեր ժողովրդի հիմնական մասը գտնում է, որ Դաշնակ-

ցությունը «պատրաստի անկախություն է», իսկ հայ ժողո-

վուրդը վախենում է անկախությունից: Ամեն ոք, այդ բառը 

լսելով, պատկերացնում է մի նոր ցեղասպանություն: Հա-
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յերը ռուսների թևի տակ ավելի ապահով են իրենց զգում.  

Ձեր խոսքը: 

-Մի՞թե հայերը այսօր անկախ չեն: Մի՞թե այդպիսի ան-

կախ, սակայն միևնույն ժամանակ ինչ-որ մեկի թևի տակ 

լինելուն դեմ է Դաշնակցությունը: Եթե մեր անկախ երկրին 

սպառնա մի այնպիսի վտանգ, որ պահանջի Հայաստա-

նից, մտնելու Ռուսաստանի կազմը, դժվար թե գտնվի դրա 

դեմ որևէ մեկը:  

Դաշնակցությունը առաջին հերթին մեր ժողովրդի ան- 

վտանգության կողմնակից է: 

Նա շարունակում է մնալ որպես հոգեհարազատ կազմա-

կերպություն և ամբողջ հոգով ցավակցում է նրանց, ովքեր 

առայժմ չեն կարող կտրվել մարդու ուղեղը կաղապարող, 

թմրեցնող, նրա ինքնությունը, ազգային պատկանելութ- 

յունը կեղծող, արհամարող խորհրդային գաղափարախո- 

սությունից: 

Ինչ մնում է վախին, Դաշնակցությունը ոչ մի անգամ որևէ 

առնչություն չի ունեցել այդ կրքի հետ, քանի որ այն ծնում է 

ստորություն, ճորտին վայել նսեմություն, դավաճանութ-

յուն:  

 

-Ինչպե՞ս կորակավորեիք Դաշնակցության  գործունեու- 

թյունն այսօր և ինչպիսի՞ դերում կցանկանայիք տեսնել 

նրան վաղը:   

 

-Այսօր ես նայում եմ նրան որպես՝ 

 

1. համահայկական կուսակցության, որն ի վիճակի է ազդե- 

լու արևմտյան երկրների արտաքին քաղաքականության 

վրա՝ ի շահ մեր հայրենիքի. 

2. որն արծվի պես վերևից հսկում է իր հովիտը. 
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3. որը թույլ չի տալիս որևէ մեկին ոտնահարելու իր ժողո- 

վըրդի ազատության և անկախության գաղափարը և   

պատրաստ է հակահարված տալու մեր գոյությունը կեղ- 

ծողին. 

4. որը շարունակում է էլ ավելի ամրապնդել հայ-ռուսա-

կան կապերը. 

5. որը ջանք չի խնայում նպատակին հասցնելու Հայոց ցե-

ղասպանության ճանաչման և պահանջատիրության 

գործընթացը. 

6.որն ունի ավելի մեծ հնարավորություններ՝ էլ ավելի ակ-

տիվ ձևով մոբիլիզացնելու համազգային ուժերը՝ Հայաս-

տանի տնտեսության մեջ ներգրավելու Սփյուռքի հնա-

րավորությունները. 

7. որն ավելի է պատրաստ անձնազոհության հանուն հայ-  

րենիքի: 

Իսկ ինչպիսին կցանկանայի տեսնել Դաշնակցությանը 

վա՞ղը՝ «Ազատ, Անկախ և Միացյալ Հայաստան» ստեղծելու 

գաղափարը իրականանալուց  հետո ցանկալի է, որ Դաշ-

նակցությունը փոխի անունը և «հեղափոխական», կամ 

«Հայ դատ» անունների տեղ հանրությանը ծանոթացնի իր 

նոր տերմինաբանության հետ: Սակայն, ցավոք սրտի, այդ  

անունների փոփոխության հարցը շարունակում է մնալ  

կապված արտաքին գործոնների հետ: 

  

-Հեռանկարում Դաշնակցության գործունեության ինչպի-

սի՞ ներդրվող ջանքեր կառանձնացնեիք որպես մեր ժողո-

վըրդի համար նշանակալից և կարևոր: 

    

-Հայտնաբերել մեր ժողովրդի հանդեպ պատրաստվող  դա-

վադրությունները, վտանգը, հարվածների ակունքը և վնա-

սազերծել մինչև նրանց ի հայտ գալը: 
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-Ի՞նչ կասեք Դաշնակցության սոցիալիզմի մասին: 

 

-Դաշնակցության սոցիալիզմը ազգային դեմքով  սոցիա-

լիզմ է՝ հենված մասնավոր սեփականության, շուկայական 

տնտեսության վրա, որը գտնում է, որ դրա հետ մեկտեղ, 

պետության ենթակայության տակ պետք է գործեն առող-

ջապահական, կրթական, լուսավորչական, ինչպես նաև 

սոցիալական խնդիրների հետ կապված  կարևոր նշանա-

կության որոշ ծառայություններ, հարթելու համար սոցիա-

լական խոչընդոտները:  

-Ինչպես մենք գիտենք, ցանկացած կուսակցության հիմ-

նական նպատակը իշխանության գլուխ անցնելն է: 

XXIդ. սկզբին, երբ Ռուսաստանում ի հայտ եկավ «Ռուսաս-

տանի հայերի միություն» հասարակական կազմակեր-

պությունը, որն իր վրա վերցրեց Ռուսաստանի հայ հա-

մայնքին տիրություն անողի դերը. չի՞ թվում արդյոք Ձեզ, 

որ Դաշնակցությունը Ռուսաստանում անելիք չունի, հաշ-

վի առնելով, որ այդ կուսակցության, ինչպես նաև ցան-

կացած կուսակցության հիմնական նպատակը Հայաս-

տանում իշխանության գլուխն անցնելն է: 

Իմ կարծիքը այն է, որ նրա ներկայությունը Մոսկվայում 

ավելորդ է, որ նա Ռուսաստանի հայ համայնքում մտցնում 

է պառակտություն և հարված է հասցնում հայրենիքից 

դուրս գտնվող հայկական այդ միությանը՝ ընտանիքի հա-

մախմբվածությանը, միասնությանը, ամրությանը: 

Ձեր կարծիքը, խնդրեմ: 

-Եթե ՀՀԴ-ն կանգնի երկընտրանքի առջև՝ իշխանությո՞ւն, 

թե՞ Հայկական հարցի վերջնական լուծում՝ ի օգուտ հայե-

րի, համոզված եմ, այդ կուսակցությունը կընտրի վերջինս: 
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ՀՀԴ-ի համար իշխանության գլուխ անցնելը նպատակ չէ, 

այլ միջոց՝ հայության ուժերը էլ ավելի համախմբելու, հայ-

կական պահանջատիրությունն իր նպատակին հասցնելու 

համար: 

Երկրորդ՝ մեր նպատակին հասնելու ճանապարհին Ռու-

սաստանում գործող  ցանկացած մոնոպոլիա, լինի դա քա-

ղաքական, հասարակական կամ տնտեսական, չի բխում 

մեր ժողովրդի շահերից: 

 

-Բայց չէ՞ որ Ռուսաստանի Պետական Դուման Հայոց ցե-

ղասպանությունը ճանաչել է վաղուց: Հետևաբար, Դաշ-

նակցությունն անելիք չունի, ինչպես չուներ անելիք 1920թ-

ին: 

 

-Ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, չի նշանակում, որ 

մենք հասանք մեր նպատակին: 

Ցանկալի է, որ ամենը մնա իր դերում, իսկ նպատակը      

ուղղված լինի մեկ կետի վրա, այն է՝ էլ ավելի ամրապնդել 

հայ-ռուսական դաշինքը: 

Պարզ չէ, թե ինչպիսի դեր կխաղար 1917-1920թթ. բոլշե-

վիկյան Ռուսաստանի վերադաս մարմնում կամ նրա հետ 

սերտ հարաբերությունների մեջ գտնվող հայ քաղաքական 

ուժերի ներկայությունը  մեր համար օրհասական  այն տա-

րիներին: 

Ցավոք սրտի, այդ կուսակցությունը անտեղյակ էր Կրեմլի 

կողմից տարվող քաղաքականությանը, նոր էր անցել 

իշխանության գլուխ, մի երկրի, որտեղ տիրում էր սովը, 

հիվանդությունները, որի գլխավերև կանգնած էր մասսա-

յական կոտորածների վտանգը, պետականության վերա-

կանգնումը և ամենակարևորը, ստեղծված միջազգային 

իրադրության պայմաններում նա չէր կարող հավատը փո-
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խարինել պայծառատեսությամբ՝ չսպասելով Փարիզի խա-

ղաղության կոնֆերանսի ավարտին: 

Նա չէր կարող չսպասել հաղթանակով դուրս եկած երկըր- 

ների վճռի ավարտին, որպեսզի փորձ ձեռք բերելու հետ 

միասին, նաև համոզվեր, որ հարկավոր է դաշնակից ընտ- 

րել ոչ թե ինչ-որ Անտանտի երկրների, այլ՝ Ժամանակին: 

Ցավոք սրտի, նրա ժամանակը Սարդարապատն էր, և 

նրան հաջորդած ծանր տարիները, որոնք էլ իրենց հերթին 

հուսախաբ արեցին ողջ հայության  սպասելիքները:  

Այդ ամենից մնաց միայն փորձը, և համոզվածությունը, որ 

ամեն ինչ հարկավոր է անել ժամանակին, գործելով մի քա-

նի ուղղությամբ, մի քանի քայլի հեռատեսությամբ, և, ամե-

նակարևորը, պատրաստի՝ գործողությունների պատրաս-

տականությամբ: Իհարկե այդ ամենը հետին ուղեղով: Եվ 

եթե մենք ուժեղ ենք հետին խելքով, ապա ինչու չքաղենք 

դաս, եթե ոչ ելնելով ուրիշի սխալներից, ապա գոնե՝ սեփա-

կան փորձից: Այո, այո, հենց փորձից, քանի որ Դաշնակ-

ցության՝ հաղթանակով դուրս եկած դաշնակից երկրների 

հանդեպ հավատը, չի կարող վերածվել սխալի, քանի որ 

Դաշնակցությունն իր պատմության մեջ այդքան մոտ չէր 

հայտնվել դավադրության դեմ-դիմաց: Իհարկե նա ծանոթ 

էր նման թշնամուն դեռ 1914թ-ից, սակայն այդքան մոտ նա 

առնչություն չէր ունեցել ոչ մի անգամ: Այո', դա սխալ չէր, 

դա ձեռք բերված փորձ էր: Եվ եթե մենք ունենք պատրաս-

տին, ինչու չվերցնել պատրաստին և առաջ չանցնել: 

Ինչպես Լ.Ն.Տոլստոյն է ասել, «...վերցրու պատրաստին և 

առաջ անցիր»: 

Եվ իրոք, ինչու մենք փորձենք ստեղծել նորը, երբ կա պատ-

րաստին: Պարզապես մեզ մնում է միայն օգտագործել հնա-

րավորությունը: 

Մենք պետք է հասկանանք նաև, որ այն ժամանակ հնա-

րավորության ուղիները ավելի նեղ էին, քան այսօր: Եվ եթե 
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հնարավորությունները և ժամանակը թույլ են տալիս մեզ 

գործելու ավելի վճռական, ապա ինչու՞ մենք տարբեր հիմ-

նավորումներով, այսօր չենք կարող լցնել Ռուսաստանի  

մայրաքաղաքը հայկական  հասարակական և քաղաքա-

կան ռուսամետ հետաքրքրությունների, թեկուզև շահակ-

ցական բաժանմունքներով, որպեսզի ոչ ոք չնեղվի Դաշ-

նակցության՝ «մենք միակ համահայկական կուսակցութ-

յունն ենք» արտահայտությունից: 

Եվ ինչու մենք չենք կարող ստեղծել մի մարմին, որը   

կերաշխավորի այդ ուժերի միջև համագործակցությունը՝ 

պաշտպանելով նրա ստրատեգիական գիծը, նպատակա- 

յին ուղղվածությունը: 

Դժվա՞ր է: Ի՛հարկե: Սակայն հնարավոր է: 

Միգուցե պետական մոտեցու՞մ է պետք: 

Թե՞ ուզում եք ասել, որ եթե Հայաստանը փորձում է երեսը 

շրջել դեպի Արևմուտք, ուրեմն այդ ամենը չունի կարևոր 

նշանակություն: Բայց չէ որ մենք 1918-1920թթ. ևս  շրջվե-

ցինք  դեպի «Եվրոմիություն»:  

Օ՜, իհարկե,  այն ժամանակվա «Եվրոմիությունը» չուներ ոչ 

մի կապ Ձեր կողմից վերը նշված ուժերի հետ: 

Եվ եթե 1915թ. հայտնի չէր, թե ինչ էր սպասվում Ռուսաս- 

տանին 1917թ-ից հետո, այնպես էլ այսօր. պարզ չէ, թե ինչ է 

սպասվում   որոշ ժամանակից հետո: Իսկ ինչպես գիտենք, 

Ռուսաստանում կատարված ցանկացած փոփոխություն 

իր հետքն է թողնում Հայաստանի ճակատագրի վրա: 

Հետևաբար, մենք իրավունք չունենք թույլ տալու այդ նույն 

իրավիճակի կրկնությունն այսօր: Այսինքն, մեր ներկա-

յությունը Ռուսաստանում պարտադիր է, նպատակը՝ 

պարզ:  

 

Եկեք նկատենք, որ հայ-ռուսական համագործակցությունը 

մինչ 1916թ., 1917թ-ից հետո և այսօր ունեն բոլորովին տար-



 425 

բեր նշանակություններ, ի օգուտ վերջինիս, որի հարմար 

առիթը մենք պարտավոր ենք օգտագործելու: 

Հայ-ռուսական կապերը կարող են ամրապնդել ոչ միայն 

Դաշնակցություն և «Ռուսաստանի հայերի միություն» կազ-

մակերպությունները, այլև Հայաստանում գործող մի շարք 

ռուսամետ ուժեր՝ տեղափոխելով իրենց բաժանմունքները 

Ռուսաստան: 

Իհարկե, հասկանում ենք՝ դրանք բոլորն էլ իրար հակա-

սական են՝ Հայաստանում իշխանության գլուխ անցնելու 

հարցում: Սակայն, համոզված եմ. կառուցողական այդ 

մրցակցությունը բխում է մեր ազգի շահերից: Հայաստա- 

նում իշխանության գլուխ անցած ցանկացած ռուսամետ 

կուսակցություն էլ ավելի կամրապնդի հայ-ռուսական կա-

պերը: 

Բազում հարցերում այդ ուժերը կարող են համագործակցել 

և ամենակարևորը՝ թույլ չեն տա Հայաստանում իշխանութ-

յան գլուխ անցնելու արևմտամետ ուժերին: 

Ահա որտեղ են թաքնված հայ ազգային շահերը. ռուսական 

արտաքին քաղաքականության մեջ: 

Այնպես որ, պարոն Կարապետյան, մենք պետք է ազատ-

վենք նեղ՝ հասարակական կամ կուսակցական շահերը 

պաշտպանող գաղափարախոսությունից՝ ի շահ մեր հայ-

րենիքի: 
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-Ի  շահ մեր  հայրենիքի՝ ահա Ձեր ուշադրությանն եմ ներ- 

կայացնում Դաշնակցության իրական պատկերը. 

 

  ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ԱՌՋԵՎ 

(վկայում են փաստերը, կուսակցական դեմքերը, պատմաբանները, ակա-

նատեսները). 

  

 ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՇՐՋԱՆ 
 

Ի սկզբանե եւ մինչեւ վերջ ՀՅԴ-ն ունեցել է անհեթեթ ու հանցավոր գաղա-

փար, իբր թե հայ ժողովրդի ազատությունը հնարավոր է միայն մեծ եր- 

կըրների միջամտությամբ, այդ միջամտությանը կարելի է հասնել միայն 

նրանց ստիպելով, իսկ ստիպել կարելի է միայն նույն այդ ժողովրդի թա-

փած արյամբ: Միջամտությունն այնքան ավելի հզոր կլինի, որքան ավելի 

շատ թափվի ժողովրդի արյունը: Եվ հետեւողականորեն ամեն ինչ արել է 

այդ «հիմքը» ապահովելու համար:  

«Դրոշակ», 1891, մայիս, թ. 1. «Եվրոպան չկա... եւ մինչեւ հայկական հողը 

չշաղախվի արյունով` թող գիտենան հայերը, որ ոչինչ չեն ստանա: 

Ապստամբություն, ուրիշ ելք չկա»:  

«Դրոշակ», 1895 հունվար. «1894թ.-ն ամենափայլունն էր մեր հեղափոխա-

կան կյանքում թե՛ յուր որակությամբ, եւ թե՛ յուր ծավալով... 94 թվականի 

հեղափոխական կյանքի պատկերը թեեւ տխուր, վշտացուցիչ է, որովհետ-

եւ միշտ արյուն է հոսում, բայց ոգեւորող եւ խրախուսիչ է, որովհետեւ 

ազատությունն այդ է պահանջում... ետ նահանջել չենք կարող ոչ մի պայ-

մանով, մինչեւ թշնամին զինաթափ չլինի: Հաշտությունն անհնար է այ-       

լւս...Սասունի կռվով ժողովուրդը դրեց կառավարության առջեւ «մահ կամ 

ազատություն», իսկ կառավարությունը դրել է «կոտորած կամ կատարյալ 

ընկճում»: Որոշումներ, որոնք ոչ մի պայմանով չեն կարող հաշտվել... Ո՞վ 

կհաղթի: Ուժերը հավասար չեն, ինչ կասկած, որ կառավարությունն ուժեղ 

է եւ դեռ մի քանի Սասունի կռիվներում կկոտորի... Բայց ժողովուրդը չի 

հաղթվել, որովհետեւ թշնամին չի կարողացել խլել նրանից ապստամբա-

կան արնագույն դրոշակը... Այդ դրոշակը չի ընկնիլ մինչեւ վերջին հայի 

վերջին շունչը... Եղբայրներդ վճռել են կամ ձեռք բերել ազատություն, կամ 
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թշնամուն տալ ածխացած դիակներ եւ արյունոտ ավերակներ: Մի՞թե 

կարող ես անտարբեր մնալ: - Ո՛չ»:  

«Դրոշակ», 1895, հոկտեմբեր. «Արդեն կտրված են հարաբերությունները, եւ 

այժմ միայն շարունակվում է կռիվը, որ վաղուց հայտարարված է: Խնդիրը 

կվճռվի միայն երկուսից մեկի ընկնելովը, մահովը - կա՛մ պետք է տակն ու 

վրա լինի, ոչնչանա սուլթանական պոռնիկ կառավարությունը, կա՛մ 

պետք է ընկնի, մեռնի հայ ժողովուրդը, խնդրի միակ լուծումը մահն է: Հայ 

ժողովուրդը զենքը վայր կդնի կա՛մ հաղթությունը բոլորովին տարած, 

կա՛մ անշնչացած...»:  

«Դրոշակ», 1895, թ.19. «Եվ որպեսզի այս անգամ էլ ապարդյուն չանցնին 

աշխատանքը, զոհերը, պետք է շարունակվի կռիվը, որով միայն կարելի է 

ստիպել դիպլոմատիային ի նկատի առնել դժգոհ ժողովրդի պահանջները: 

Ազատության ճանապարհը հարթողն արյան հոսանքներն են. մենք չպետք 

է շփոթվենք սարսափելի տեսարաններից, չպետք է կորցնենք մեր գիտակ-

ցությունը` հասկանալու համար եւ տիրելու րոպեին, նրան մեզ ծառայեց-

նելու» (ընդգծումը` «Դրոշակի»):  

Լեո. «1894-1896թթ. սպանդանոցը չափազանց խրատական պիտի լիներ մի 

ժողովրդի համար, որն զգում էր իր չարն ու բարին, այսինքն հասկանում 

էր այն հանգամանքները, որոնց մեջ նա ապրում է, եւ ուժերի այն փոխհա-

րաբերությունները, որոնց երկաթե օրենքն է տիրում իր վրա: Սակայն 

խրատվեցա՞նք մենք: Ամենեւին: Եվ ահա էլի մի փաստ: Մի նոր, ավելի 

հանդուգն ցույց Կ. Պոլսում` պետությունների ուշադրությունը գրավելու 

համար... 1896-ի օգոստոսին էր տեղի ունենում դեպքը, որը կոչվում էր 

Բանկ Օթոմանի դեպք: ...Համիդը բանկի դեպքին պատասխանեց Կ. Պոլսի 

ջարդով, որ այս անգամ համարյա ոչ մի ազդեցություն չէր անում եվրո-

պական դիվանագիտության վրա: Կոտորածի մյուս օրը, երբ Կ. Պոլսի փո-

ղոցները դեռ կարմրած էին հայի արյունից, Վիլհելմ կայսրն Աբդուլ Համի-

դին ընծա էր ուղարկում իր պատկերը` զարդարված թանկագին քարերով: 

...ըստ անգլիական մամուլից վերցրած տեղեկության, Մակսիմովը վերջին 

րոպեին, հրաժեշտ տալով գնացող հեղափոխականներին, ասել է նրանց. 

«Այժմ ինձ թույլ տվեք, պարոններ, ասելու, որ դուք էշեր եք» («Անցյալից», 

Ե.-1925թ. էջ 118-121): . 

Հանցավոր արկածախնդրության առաջին արդյունքը 1895-96թթ. 300.000 

հայերի կոտորածն էր, որ ոչ միայն չսթափեցրեց, այլ ավելի ոգեւորեց 

Դաշնակցությանը:  

 

«Դրոշակ», 1897, թ. 1. «Մենք չենք հավատում ո՛չ սուլթանին, ո՛չ էլ դիպլո-

մատիային: Մենք` հայերս, 1896 թիվը վերջացնում ենք ավելի ուրախ, քան 
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սկսել ենք (տասնամյակներ անց նույն «Դրոշակը» եւ ողջ ՀՅԴ-ն 1894-
96թթ.-ն անվանեցին «զուլումի տարիներ» - ծ.խ.):  

Ավելի մեծ հավատով ենք դիմավորում 97 թվականը: Մենք ուշադրություն 

չենք դարձնում իրենց խելոք ու ավելի փափկասիրտ կարծող հայերի բար-

բաջանքների վրա եւ ավելի բացարձակ կերպով հայտարարում ենք, որ 

միշտ պետք է կռվենք: Մեր խիղճը հանգիստ է, որովհետեւ համոզված ենք, 

որ հայի փրկության միակ միջոցը հեղափոխությունն է... 

Հավատացած ենք, որ այդ սուրբ մարտը մեզնից պահանջում են մեր 

ստրուկ ժողովուրդը, մեր ավերակ հայրենիքը եւ մեր հարյուր հազար 

նահատակների սուրբ հիշատակը:  

Նոր տարին սկսում ենք գոչելով` «Կռիվ, կռիվ եւ ավելի ուժեղ կռիվ»: . 

300.000 անմեղ ու անիմաստ զոհ տված եւ հսկայական նյութական կո-

րուստներ կրած արեւմտահայությունը երկրից դուրս վռնդեց իր «ազա-

տարարներին»` արժանանալով Դաշնակցության ծանր մեղադրանքներին 

այն բանի համար, որ չհամաձայնեց «մինչեւ վերջին հայը» գնալ ստույգ 

մահվան եւ «թշնամուն տալ միայն ածխացած դիակներ»:  

«Դրոշակ» 1901, թ.7. «Հեղափոխության փրկարար գաղափարը սոսկալի 

փորձանքի էր ենթարկվել 1895-96-ի աղետներից հետո: Ընդհանուր հիաս-

թափության եւ հետաշրջման մի անմիտ, բայց իր անմտության մեջ ուժեղ 

տարերային մի հոսանք էր տիրել մեր հասարակության բազմազան խա-

վերին: Սարսափահար մեծամասնությունն անեծքներ կարդաց մեր շարժ-

ման հասցեին, մեծախոս, բայց փոքրոգի տարրերը շտապեցին փախուստ 

տալ հեղափոխական բանակից, հրապարակը գրավվեց զանազան տեսա-

կի դպիրներով եւ դպրիկներով, որոնք հանդես եկան մեր վաշխառու հա-

յերի իմաստությունը մեզ քարոզելու, հեղափոխականը դատապարտվեց 

իբրեւ ազգավնաս եւ դատարկապորտ, գաղափարը նսեմացավ իր խո-

յանքների, իր հմայքի, իր սրբազան նպատակների կախարդական ուժի 

մեջ»:  

 

Լեւոն Չորմիսյան. «Չի կարելի որեւէ քաղաքական գործչի կամ կուսակ-

ցության մեղադրել ժողովրդի ազատությունը նախապատրաստելու մտա-

դրության համար: Բայց հնարավո՞ր է որեւէ քաղաքական գործչի կամ 

կուսակցության չմեղադրել, երբ այդ մտադրության հետապնդման մեջ 

ընտրում է նույն այդ ժողովրդի գոյությունն իսկ վտանգող գործելակերպ: 

Մահվան առաջ դրված հավաքականության համար կարո՞ղ էր ազատա-

գրության հարց գոյություն ունենալ: Հնարավո՞ր է նախապատվությունը 

տալ ազատությանը, քան թե կյանքին...Կարելի՞ է արդարացման նշույլ 

իսկ տեսնել այն մարդկանց գործունեության մեջ, որոնք ոչ թե իրենց, այլ 
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անթիվ եւ անհամար անծանոթ մարդկանց մահն են նախապատրաստում» 

(«Կուսակցությունները», Ե.-1995, էջ 20):  

Լեո. «Սուլթան Համիդը կոտորել էր տալիս հայերին, բայց մի՞թե առանց 

առիթի եւ պատրվակների, եւ մի՞թե այդ առիթն ու պատրվակը թոնրի շըր-

թին քնած մերկերն էին, եւ ոչ թե այն պոռոտախոսները, որոնք թղթի վրա 

անպարտելի կռվողներ էին դարձնում այդ իսկ թշվառներին եւ կոկորդ էին 

պատռում` «ապստամբություն, ապստամբություն» բղավելով ամեն մի 

քայլում: Եթե 1896-ի օգոստոսին չգրավեին Բանկ Օտոմանը, Կ. Պոլսում 

կջարդվեի՞ն 7 հազար հայեր»:  

«Քրիստափոր Միքայելյանը, երեւի ինքն էլ այդ չնկատելով, իր գաղափա-

րախոսությամբ տանում էր դեպի այն անհեթեթ ու վայրենի միտքը, թե 

հայկական կոտորածները նույնիսկ օգտակար են: ...Հեղափոխությունը չի 

կարող շարժումներ առաջ չբերել, Աբդուլ Համիդն էլ չի կարող չկոտորել 

հայերին: Երկուսն էլ ուրեմն պատասխանատու չեն: Բայց չէ՞ որ պիտի լի-

նի եւ մի պատասխանատու... դա եվրոպական պետությունների, ինչպես 

ինքն էր ձեւակերպում, դավաճանությունն էր» («Թուրքահայ հեղափոխու-

թյան գաղափարաբանությունը», հ. Բ, Ե.-1994, էջ 36, 38):  

Անգամ որոշ կուսակցական գործիչներ բանական մտածողության պահեր 

ունեցան եւ կասկածի տակ առան իրենց «հեղափոխական» գործելակեր-

պի իմաստը, բայց միայն պահեր: «Հեղափոխական» գործելակերպը 

նրանց համար ինքնանպատակ զբաղմունք էր:  

 

Իշխան. «Կսենք միշտ, որ պետք է նահատակվել հայրենիքին համար: Ահա 

150 հոգի գնացինք եւ մի քանի օրվան մեջ նահատակ եղանք` բացառութ-

յամբ մի քանիսի: Բայց նահատակ լինե՞լն է կարեւորը, թե՞ նպատակին 

հասնելը» (Տե՛ս Լ.Չորմիսյան, Համապատկեր, հ. Բ, էջ 325):  

10 տարուց պակաս տեւեց արեւմտահայության հիշողությունը 1895-96թթ. 

կոտորածների մասին, եւ «հեղափոխական» կուսակցությունը նորից 

«մտավ երկիր»:  

Լեո. «Եվ սկսվեց: 1903-1904 թվականներին նորից շարժումներ սկսվեցին 

Սասունում... Իբրեւ պատասխան այդ շարժումներին, կոտորածներ տեղի 

ունեցան Վանի եւ Բիթլիսի վիլայեթներում, գլխավորապես Մուշի շրջա-

նակներում: Այդ կոտորածներին զոհ գնացած հայերի թիվը եվրոպական 

լրագիրները որոշում էին 7.000 հոգի» (Թ.Հ.Գ. էջ 39):  

1908թ. ՀՅԴ-ն դաշնակցեց երիտթուրքերի հետ` կատարելու թուրքական 

հեղափոխությունը, ապա, չնայած վերջիններիս` Ադանայում իրականաց-

րած 30.000 հայերի կոտորածին, նրա հետ եղբայրության դաշն կնքեց եւ 

հրապարակավ հրաժարվեց «Հայ դատից»:  
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«Դրոշակ», 1909.թ. 4. «Օսմանյան հեղափոխությունը... եկավ տակն ու վրա 

անելու եւ մի շարք միջազգային հարաբերություններ: Նա հայտարարեց ի 

միջի այլոց, որ Բեռլինի դաշնագրի 61-րդ եւ 23-րդ հոդվածներն այլեւս 

կորցնում են իրենց գոյության իրավունքը, որ հայկական, մակեդոնական 

խնդիրները, վերցնելով միջազգային դիվանագիտության սեղանից, դառ-

նում են Օսմանյան պետության ներքին խնդիրներ, կապվում են Տաճկաս-

տանի ընդհանուր եւ հիմնական վերանորոգման հետ: Հայ ժողովուրդը եւ 

Հայ Յեղ. Դաշնակցությունը սպասում են հեղափոխության այդ հանդիսա-

վոր հանձնարարությունների իրագործման»:  

«Դրոշակ», 1909, թ. 9. «Դաշնակցությունը` հավատարիմ իր սկզբունքին եւ 

գործելակերպին` պիտի շարունակե նույն թափով եւ ավելի լայն ծավալով 

համագործակցել թուրք երիտասարդ կուսակցության եւ մտավորակա-

նության հետ` ի պաշտպանություն Սահմանադրության եւ համախմբել 

այդ գործակցության շուրջ բոլոր դիմադիր տարրերը` հայ եւ օտար... 

Կուսակցությունը ջանք չպիտի խնայե վերացնելու համար միջազգային եւ 

ազգային այն բարդությունները, որոնք կրնան դժվարացնել իրավակարգի 

հիմնավորումը եւ ազդելու փոխադարձ եւ անկեղծ համերաշխությանը: 

...Դաշնակցությունը վճռողականապես ետ մղելով անջատողական ձըգ-

տումները` պիտի տքնի վերակազմել երկրի տնտեսական ու քաղաքական 

կարգերը Օսմանյան պետության ամբողջության մեջ, հիմնված բոլոր շըր-

ջաններու տեղական լայն ինքնավարության վրա եւ ամրապնդված բոլոր 

տարրերու կապերով»:  

Ռուբեն Տեր-Մինասյան. «Համաօսմանցիության անունով եկած թուրքաց-

ման քաղաքականությունը ծայրահեղորեն գրգռել եւ զայրացրել էր պե-

տության բոլոր բաղկացուցիչ տարրերը` բացառությամբ հայերի եւ մանա-

վանդ ՀՅ Դաշնակցության: Թե՛ հայ ժողովուրդը, եւ թե՛ նրա ամենաուժեղ 

կուսակցությունն անգնահատելի ծառայություն մատուցեցին երիտասարդ 

թուրքերին ե՛ւ հեղափոխական շարժումների օրերին, ե՛ւ Սահմանա-

դրության հրապարակման, ե՛ւ կիրառման ժամանակ. սակայն այդ բոլորի 

փոխարեն անարգորեն դավադրված գտան իրենց: Ի պատասխան այդ 

խոշոր ծառայությանց` Ադանայի հայկական կոտորածները տեղի ունե-

ցան... Եվ չնայած դրան` ՀՅԴ-ն վճռեց մնալ հանգիստ եւ նույնիսկ աշխա-

տեց հնար եղած չափով ամրապնդել Սահմանադրությունը` հակառակ 

մյուս հայ քաղաքական կուսակցությունների դժգոհություններին: Իր 

լռությամբ եւ համբերությամբ Դաշնակցությունը չէր դավաճանում հայ 

ժողովրդին եւ ոչ էլ գոհ էր Երիտասարդ թուրքերի եւ նրանց վարած պե-
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տական կործանարար քաղաքականությունից» («Հայ-թուրքական կնճի-

ռը», Կահիրե-1924, էջ 130):  

Լեո. «Դաշնակցությունն այլեւս աղմուկ չհանեց այդ (Ադանայի ջարդի) 

առիթով միջազգային հրապարակում, դիվանագիտական առաքելություն-

ներ եւ այլ այսպիսի հնարքներ չսարքեց: Ընդհակառակը, Ադանայի արյու-

նը մի կռվան դարձավ, որ նա, իր կուսակցական շահերի տեսակետից, մի 

օգտավետ դաշինքով միանա երիտասարդ թուրքերի կուսակցության հետ» 

(Թ.Հ.Գ. էջ 58-59):  

Թուրքիայում պաշտոնապես գործելու տարիներին ՀՅԴ-ն վարեց վայրի-

վերո եւ խիստ վտանգավոր քաղաքականություն: Նախ` Հայկական հար-

ցից ու Եվրոպայի միջամտությունից հրաժարվելով եւ երիտթուրքերին 

հավատարմության երդումներ տալով` դրա դիմաց նրանցից պառլամեն-

տական աթոռներ ստացավ: Իսկ երբ Թուրքիան հայտնվեց վտանգի առջեւ 

(Բալկանյան պատերազմներ) կրկին բարձրացրեց Հայկական հարցը եւ 

դիմեց օտար պետությունների միջամտությանը: Թուրքական կառավա-

րությունը սա համարեց թիկունքից հարված եւ լրացուցիչ հիմքեր ստա-

ցավ հիմնավորելու եւ արդարացնելու համաշխարհային պատերազմի 

տարիներին տեղահանության անվան տակ ցեղասպանության իրակա-

նացման իր ծրագիրը:  

Վահան Փափազյան (Կոմս). ՙՄենք, անշուշտ, խորապես կգիտակցեինք 

մեր փափուկ դիրքը. ապրիլ Օսմանյան կայսրության մեջ, լինել անոր 

հպատակը, վայելել ազգային սահմանադրական ինքնավարություն, բնա-

կան հարաբերություններ պահել կառավարության հետ եւ միեւնույն ա-

տեն դավադիր գործ կատարել, այսինքն` օտար պետություններու դիմել 

եւ անկե սպասել օգնություն: Անըմբռնելի հանդգնություն մըն էր այս, ո-

րուն արդյունքը վայելեցինք 3 տարի վերջը...՚ (ՙԻմ հուշերը՚, հ. Բ, էջ 185-186):  

 

Լեո. ՙՍոցիալիստ-հեղափոխական՚ Դաշնակցությունը գրկախառնված է ՙ 

ամենաբարբարոս՚ ցարիզմի հետ եւ թշնամանում է նույն այն Թուրքիա-

յին, որի սահմանադրական ազատությունների, իր իսկ խոսքերով` վայե-

լողն է նա այդ րոպեին՚ (Նույնը, էջ 67): ՙԵթե երեք հոգի կարողանում էին 

խոսել ամբողջ հայ ժողովրդի անունից եւ վճիռներ տալ ամբողջ հայ ժո-

ղովրդի համար կյանքի եւ մահվան նշանակություն ունեցող հարցերի մեջ, 

այս արդեն ապացույց էր, որ Դաշնակցությունը փաստորեն իր անմռունչ 

ստրուկ-ստացվածքն էր դարձրել ամբողջ հայությանը, եւ ի°նչ ապահո-

վություն կար, թե մի ուրիշ խմբակ դաշնակցականների, մի ուրիշ մեծա-

միտ երրորդություն ստրկամիտների, բոլորովին հակառակ վճիռ եւ ցուց-
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մունք չէր տա նույն այդ անասնատիպ ստացվածքին: Այդպես էլ եղավ: Այս 

անգամ մի միլիոն մարդկանց ոչնչացումն էր պատրաստում թուրքահայ 

հեղափոխության ահռելի հիմարությունը՚ (Թ.Հ.Գ. էջ 78): 

Ցեղասպանությանն անմիջապես նախորդող շրջանում ՀՅԴ-ն փաստորեն 

միահեծան իշխանություն էր Արեւմտյան Հայաստանում, ուստի` ժողո-

վըրդի ճակատագրի համար միակ քաղաքական պատասխանատուն: Այդ-

պիսին էր նրան ընդունում ժողովուրդը, այդպիսին էր նրան համարում 

թուրքական կառավարությունը:  

Ռուբեն Տեր-Մինասյան. ՙԹյուրիմացություններից խուսափելու համար 

հենց սկզբից խոստովանենք, որ հայկական հեղափոխության շարժումնե-

րի ղեկավարը, պատասխանատուն եւ գործոն ուժը եղած է ՀՅԴ-ն՚: ՙ...Հայ 

մեծ քաղաքական կազմակերպությունը, լինելով Թուրքիայի օրինական 

կազմակերպությունը, իսկ Իթթիհաթից հետո նրա ամենեն զորավոր 

կազմակերպությունը...՚ (Հ.Թ.Կ. էջ 28, 46):  

Վահան Փափազյան. ՙԴաշնակցությունը կրոնական դավանանք մըն էր 

դուրանցիներու (տարոնցիներ - Ա.Ս.) համար. կուսակցական ղեկավար-

ներն այդ սրբազան կրոնի քուրմերն էին` իրենց բոլոր ստորոգելիներով: 

Զանգվածորեն դաշնակցական էին ամենքը, դավանությամբ դաշնակցա-

կան: Անոնց չէր հետաքրքրեր ծրագիր եւ այլն: Լավ գիտեին միայն, որ 

Դաշնակցությունը նվիրված է հայրենիքի եւ ժողովրդի ազատագրության - 

Դաշնակցությունն ազգն է: Անոր անդամ եղողը զինվոր մըն է, որ կուրորեն 

պարտական է ենթարկվիլ պետի հրամանին կամ ՙկարմիր կնիքին՚, որ` 

զինվորագրվածը համակ զոհողություն պետք է մարմնացնե. երիտասար-

դություն, սեր, ծնողք, տուն, հարստություն` գոյություն չպիտի ունենա ա-

նոր համար, ազգը եւ զենքն իր պատիվն են - ահա բովանդակ 

ըմբռնողությունը Դաշնակցության մասին (Ի.Հ. էջ 310):  

Ա.-Դո. ՙԴաշնակցական գործողների վրա երիտասարդ թուրքերի կառա-

վարությունը նայում էր իբրեւ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների, նրանց 

հետ պահում էր սերտ կապեր եւ յուրաքանչյուր հարցում դիմում էր նը-

րանց խորհուրդներին ու աջակցությանը: Այս հանգամանքն ավելի եւս 

բարձրացրեց այս կուսակցության հեղինակությունը, ժողովուրդն էլ սկսեց 

նայել նրանց վրա` իբրեւ իր ներկայացուցչության, եւ կառավարության 

մեջ ստեղծեց կառավարություն՚ (ՙՄեծ դեպքերը Վասպուրականում՚, Ե.-

1917, էջ 123-124):  
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ՄԱՏՆՈՒՄՆԵՐԻ  ԵՎ  ՓԱԽՈՒՍՏԻ  ՇՐՋԱՆ 

ՀՅԴ-ն, ծրագրված ցեղասպանության ակնառու վտանգի դեմ հանդիման, 

ոչինչ չձեռնարկեց ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու 

նպատակով: Ընդհակառակը` ամեն ինչ արեց օսմանյան բանակ հայ 

տղամարդկանց զորակոչն իրականացնելու համար (այս օրենքը թուրքա-

կան պառլամենտն ընդունել էր մի քանի տարի առաջ` Դաշնակցության 

ակտիվ նախաձեռնությամբ): Վերջիններիս կոտորեցին, իսկ Արեւմտահա-

յաստանը մնաց անպաշտպան:  

Ռուբեն Տեր-Մինասյան. «Դաշնակցությունը դեմ լինելով պատերազմին, 

դեմ լինելով Իթթիհաթի կառավարության քաղաքականության, այնուամե-

նայնիվ որոշում է (8-րդ ընդհանուր ժողովը) հորդորել հայ ժողովուրդին` 

կռվի դեպքում անթերի կերպով իր պարտականությունը կատարել 

Թուրքիո հանդեպ»:  

«Միայն ազնիվ հեղափոխական կուսակցությունն այսպես կարող էր 

վարվել (կռվի դեպքում ծառայել «Օսմանյան հայրենիքին»), սակայն ... 

ազնիվ մարդկանց հետ: Այս վերջին կետը մոռացվեցավ ՀՅԴ կողմից, եւ 

այս մոռացումն, անշուշտ, ճակատագրական մեծ սխալ էր... Այժմ դեպ-

քերից հետո կարելի է այդ ճակատագրական սխալն ափսոսալ, քանի որ 

200.000 հայ զինվոր ավելացնելով այդ պատկառելի ուժին (նկատի ունի 

թուրքական եւ ռուսական բանակ զորակոչված հայ զինվորներին, որոնց 

թիվը միասին կազմում էր 450.000 - Ա.Ս.), նաեւ ռուսական հսկա 

օժանդակությունները զորքով, սնունդով եւ ճարտարվեստով, բավական 

պիտի լինեին մեկ վճռական հարվածով Թուրքիան ջախջախելու: Այդ ուժի 

գիտակցությունը Դաշնակցությունն ուներ, բայց նա խուսափեց դրանից 

օգտվել, մնալով կաշկանդված ընդհանուր ժողովի որոշումների սահման-

ների մեջ» (Հ.Թ.Կ. էջ 56, 67-68):  

Վահան Փափազյան. «Դաշտի գյուղերը ձգած էին իրենց ճակատագրին: 

Կազդուրվելես վերջ միայն զգացի, թե ինչ ահավոր սխալ մը գործած էի 

ձգելով քաղաքը (Մուշը) այդ ծանր օրերուն եւ քաշվելով լեռներու ծեր-

պերը» (Ի.Հ. էջ 359):  

«Ահա ինչպես զոհ գացինք մենք մեր «ռազմական նախատեսության»` 

կարծելով, թե կառավարությունը, առանց դաշտին ու քաղաքին ձեռք դիպ-

ցնելու, նախ Սասունը պիտի զարնե: Թշնամին թողուց, որ դաշտի զինված 

ուժերը դուրս հանենք ու կեդրոնանանք Սասնո կղզիացած պզդիկ տարա-
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ծության վրա... թշնամին օգտվելով ուրեմն այս պայմաններեն, բնաջնջեց 

ժողովուրդը (Դաշտի 190.000 բնակչից, ըստ հեղինակի, փրկվեց միայն 

5000-ը - Ա.Ս.): Այս զարհուրելի սխալը գործեցինք մենք` ղեկավար ու 

պատասխանատու ընկերներս` ենթարկվելով քարացած ավանդություն-

ներուն, համառ անհեռատեսության... (Նույնը, էջ 365):  

25 տարի իբր զբաղվելով արեւմտահայությանը զինելու գործով, ՀՅԴ-ն 

իրականում բացի «հեղափոխական» աղմուկից ուրիշ ոչինչ չէր արել կամ 

ակամա ավելի շատ զինել էր թուրքերին ու քրդերին:  

Վարդպատրկյան. «Ամենաշատը 300 հրացան հազիվ էր տեղափոխվել 

երկիր: Վասպուրականի պես նահանգը հազիվ 60 հրացան ուներ, 

հակառակ նրան, որ Պարսկաստանի տխրահռչակ արհեստանոցը, որ 

զենք շինելու եւ նորոգելու համար էր հիմնված, եւ ահագին գումարներ էր 

կլանել, գտնվում էր Վասպուրականի կողքին» (Տե°ս Դավիթ Անանուն, 

նշվ. աշխ. հ.3, էջ 226):  

Լեւոն Չորմիսյան. «Արշավախումբերի նպատակը զենք եւ կռվողներ 

ղրկելն էր Երկիր: Այդ երկու նպատակների մեջ էլ միայն մեկ-երկու դեպ-

քում են գործնական արդյունք ստացել: Կովկասից եւ Պարսկաստանից 

ուղարկված զենքերի մեկ տասներորդն անգամ տեղ չի հասել: 9/10-ը կամ 

փչացել է, կամ անցել է թշնամու ձեռքը` մեծացնելով նրա կռվելու միջոց-

ները («Համապատկեր արեւմտահայոց մեկ դարու պատմության» հ. Բ, էջ 

329):  

 

Վահան Փափազյան. «Զինամթերք Երկիր տանող բոլոր խումբերը սահմա-

նին վրա, կա°մ սահմանեն ներս կռիվներու` բռնվեցան եւ ջարդվեցան, 

կա°մ մեծ կորուստներով վերադարձան եւ իրենց բեկորները միայն տեղ 

հասցուցին. իսկ ատոր անդրադարձումները շրջակա հայ գյուղերու վրա 

այնքան ծանր էին, որ այլեւս անմտություն էր շարունակել: 1903-905թթ. 

այդ խումբերու միջոցով փոխադրված զինամթերքի չնչին տոկոսը միայն 

տեղ հասավ...: Թորգոմի` 1903-ի երկրորդ անգամ, Խանի, Նեվրուզի, 

Երկաթի եւ Թոխմախի, Միհրանի, Փոխիկի, Շաշոյի, Զուլումաթի եւ այլ 

խումբերն այդ ճակատագրին ենթարկված էին 1903 - 1904-ին» (Ի.Հ. հ. Ա, էջ 

206):  

«Գալով մեր զինական ուժերուն` առաջին օրեն իսկ ձեռնարկեցինք ցու-

ցակագրման... 170 քիչ շատ կանոնավոր զենք ունեինք` պաշտպանելու 

համար մոտ 20.000 ժողովուրդ (190.000-ից փրկված - Ա.Ս.), որ 

տեղավորված էր 5-6 կիլոմետր շրջագծով տարածության վրա»: Իսկ 

ռազմամթերքը... յուրաքանչյուր հրացանին միջին հաշվով հազիվ 30-35 

փամփուշտ կհասներ (Նույնը, հ. Բ. էջ 370-371):  
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«Դժբախտաբար զինված չէր մեր ժողովուրդը: Քիչ շատ գործածական զեն-

քեր ունեին միայն հին մարտիկները, մնացյալները մաշված կամ պակա-

սություններով էին, խիստ սակավ էր փամփուշտը: Ես չտեսա ինքնա-

պաշտպանական կազմակերպություն եւ ոչ մի տեղ, եւ մանավանդ ընդ-

հանուր ծրագիր մն ապագա անակնկալներու հանդեպ» (Նույնը, էջ 320):  

«Սասունի ժողովուրդը խիստ թերի էր զինված. 7-8 հարյուր «շեշխանա» եւ 

որսորդական հրացաններու հետ թերեւս 150-200 քիչ շատ կանոնավոր 

հրացաններ ունենային, սակայն փամփուշտի չնչին պաշար ունեին: 

Դաշտն ավելի խղճուկ վիճակ մը կներկայացներ. կանոնավոր զենք, կա-

րելի է ըսել, բացառապես միայն մեր նախկին մարտիկներու ձեռքին 

կգտնվեր: Դաշտի 90 գյուղերը հազիվ 200 քիչ շատ կանոնավոր 

հրացաններ ունենային` փամփուշտի նույն թերիներով» (Նույնը, հ. Բ էջ 

337):  

Այդ ընթացքում ՀՅԴ-ն խեղդել է ժողովրդի ինքնապաշտպանական ինք-

նագործունեությունը, իսկ դժվարին պահին խուճապահար լքել է` խուճա-

պի ենթարկելով նաեւ ժողովրդին:  

Դավիթ Անանուն . «Ռազմամոլությունն ու ինքնագոհությունը կուրացրել 

էին նրա միտքը, եւ նա մի հոտի հովվի սկզբունքին հարելով, չէ թե փրկում 

էր հոտին, այլ նրան ենթարկում դառն փորձությունների... Այստեղ է 

թաքնված Դաշնակցության հանցանքը, հայ ժողովրդի ինքնագործունեու-

թյան ճնշման մեջ» («Ռուսահայ հասարակության զարգացումը», էջ 226):  

 

 Լեո. «Վանը չէր լքվում: Կռվելու ընդունակ ազգաբնակությունը պիտի 

պաշտպաներ քաղաքը. հայ կամավորական գնդի հրամանատարը համա-

ձայնություն էր տալիս, որ գունդն էլ մնա քաղաքում եւ միանա քաղաքա-

ցիներին: Հարկավոր էին, ուրեմն, ժիր ու գործունյա մարդիկ, որ իսկույն 

գործի կպչեին: Գովված ու հերոսացած Արամն ու իր կուսակցական ըն-

կերներն այդպիսի մարդիկ դուրս չեկան: Մյուս օրը նահանգապետը 

(Արամը) մունետիկ է պտտեցնում քաղաքում եւ հայտարարում, որ ամեն 

մարդ իր գլխի ճարը տեսնե: Եվ սկսվում էր աներեւակայելի խելագար տե-

սարանը` դաշնակցական խուճապը, ուրիշ խոսքով` քառասմբակ փա-

խուստ` սեփական կաշին ազատելու համար: Եվ այսպիսի փախուստի 

մատնվում էր ոչ միայն Վանը, այլեւ ամբողջ Վասպուրականը» (Թ.Հ.Գ. էջ 

175):  

«Վան-Տոսպ», թիվ 6 (1921թ.) . «Երեք ամենածանր ամբաստանություններ 

ունի վանեցին պ. Արամի եւ իր գործակիցների դեմ: Առաջին` հակառակ 

վանեցիներու կամքը ներկայացնող հանձնաժողովին տված որոշումնե-

րուն եւ առանց անոր գիտությանը` խուճապային փախուստի մատնեց ժո-
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ղովուրդն ու պատճառ դարձավ Վասպուրականի փճացման: Երկրորդ` 

չկազմակերպելով հարյուր հազարավոր բազմության մն ամառային տա-

ժանալի ճամփորդությունը` սովածությամբ եւ հոգնածությամբ մահվան 

դատապարտեց հարյուրավորներ ու քայքայեց ֆիզիկականը հազարա-

վորներու: Երրորդ` զինվորական պաշտպանություն չընծայելով ժողովըր-

դին` նշավակ ըրավ զանոնք քրդական հարձակումներու, որով սպանվե-

ցան եւ գետը թափվելով խեղդվեցան հազարե ավելի վասպուրականցի-

ներ, իսկ այդ իրարանցումներու ատեն կողոպտվեցան արդեն իսկ իրենց 

ամեն ինչը կորսնցուցած փախստականներու հարյուր հազարավոր ռուբ-

լիի արժողությամբ անասուններն ու իրեղենները:  

Ինչպես հետագա իրադարձությունները եկան հաստատելու` Վանը թըշ-

նամու ձեռքը չպիտի իյնար բնավ եւ հետեւաբար չպիտի ենթարկվեր իր 

կրած անփոխարինելի կորուստներուն, եթե հանձնաժողովին տված որոշ-

ման համաձայն տղամարդիկ մնային քաղաքը եւ զինված դիմադրություն 

կազմակերպեին, առնվազն 8000-ի չափ զենք պիտի ունենայինք - 3000 կա-

մավորներու ունեցածները, 3000 թուրքերեն գրավածները, որ տրամա-

դրելի էին, 2000 ալ վանեցիներուն զենքերը: Այսքան զենքն ալ դարձյալ 

կբավեր ինքնապաշտպանության եւ, ի հարկին, նահանջի համար: Թրքա-

կան բանակը փոքրիկ ուժ մը կներկայացներ Վանա լճի հարավային կող-

մը, իսկ հյուսիսային կողմի ուժեղ բանակն իր թիկունքը չպիտի դարձներ 

ռուս բանակին Վանի վրա հառաջանալով: Նույնիսկ եթե երկու կողեն ալ 

այսպիսի հառաջխաղացում մը կատարվեր, մեր ինքնապաշտպանական 

ուժերը կրնային կանոնավորապես նահանջել Սարայի գծով» (Մ. Մինաս-

յան, դեպքերի ականատես եւ մասնակից):  

«Ազատ Հայաստան», 1921, թ. 8. «Ո՞վ կարող էր երեւակայել, որ ռազմի 

դաշտում պիտի պարտվեինք այնքան շուտ, եւ թուրքերը` հռչակավոր 

բերդաքաղաք Կարսը գրավելուց, Ալեքսանդրապոլն իրենց ոտքերի տակ 

առնելուց հետո, պիտի սպառնային անգամ Երեւանին, երբ մենք մեր զո-

րական ուժի քանակով, տեխնիկայի բոլոր առավելություններով, ան-

ժըխտելիորեն գերազանց էինք մեր թշնամուց: Կարելի՞ էր երբեւիցե մտա-

ծել, թե մեր երկրի սահմաններից ներս մտած փոքրաթիվ թրքական զինվո-

րական ուժերն այնքան հեշտությամբ պիտի կարողանային ահաբեկել մեզ 

եւ մղել ամբողջ ժողովուրդն անձնատվության: Սրանք փաստեր են, մեր 

պանիկական հոգեբանության փայլուն ապացույցը»: 

Արեւմտահայաստանի եւ արեւմտահայության ազատագրության կարգա-

խոսով ՀՅԴ-ն իրականում իր դատապարտելի գործելակերպով Արեւմտա-

հայաստանը մատնեց կորստյան եւ արեւմտահայությանը` ցեղասպա-

նության, ինչով եւ նրա 30-ամյա գործունեությունը պետք է համարել հան-

ցավոր: Ձախողանքների պատճառը կազմակերպությանն ի սկզբանե հա-
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տուկ արկածախնդրական, աղանդավորական էությունն էր եւ դրա հետե-

ւանքով քաղաքական մտածողությունից զուրկ լինելը:  

 

Դավիթ Անանուն. «Մենք պատմության ուղեւորն էինք, որ գիտեինք, թե 

այսինչ կետում մի դարանակալ գազան կա: Եվ փոխանակ շեղելու մեր ու-

ղին` ասպետորեն եւ տխմարաբար, աղմուկով ու ցուցարարությամբ 

ուղղակի կիրճն էինք մտնում: Գազանը ծիտ չէր, որ փախչեր մեր աղմու-

կից: Նա դունչն ու թաթերը մեկնեց իր որջից եւ պատմության ուղեւորն 

անհայտացավ նրա երախում...» (Նշվածը, էջ 559-560):  

 

Վահան Փափազյան. «Երկար, երկար տարիներ մեր դժբախտ դատը          

պտտեցուցինք աշխարհի չորս անկյունները:  

Բախեցինք գոց դուռներն աշխարհի զորեղներու: Ծով արյուն հոսեցավ 

մեր սիրտերեն. դեզերով թուղթեր լեցուցինք բողոքի ու ցասումի արյունով 

ու արցունքով ցողված:  

Որո՞ւ չդիմեցինք. դիմեցինք աղերսով ե՜ւ «մայր» Ռուսաստանի, ե՜ւ Անգ-

լիո, ե՜ւ Գերմանիո, ե՜ւ Ամերիկայի ու սատանային. ստացանք միայն 

առատ, սնամեջ խոստումներ «դժբախտ հայերուն»... 

Ուզեցինք, «Մեծ Հայաստան» խոստացան, ուրախությամբ ընդունեցինք 

«վիլսոնյան սահմանները», խոստացան: Բավականացանք «Ալաշկերտի 

հովիտով», թուրքերն իսկ խոստացած էին: Ապա ամրապես եւ 

համառորեն կառչեցանք «Հայկական օջախին». ան ալ խոստացան ու... 

այդ շրջմոլիկ օջախը տեղե տեղ փոխադրվելով, այդ ալ հանգավ հովերեն. 

ի՞նչ մնաց` երազ միայն:  

...Գութ ու աղերս հայցեցինք դաժան պայքարներու մեջ, իսկ արյունով 

ներկեցինք մեր սրբազան երկիրը. սպառեցանք: Ու այժմ, ձեռքերնիս մի-

այն թղթե շերեփ մը կը մոտենանք «հերիսայի կաթսային», որուն պղնձյա 

խուփն ամրապես եւ վերջնականապես փակվեցավ մեր առջեւ... (Ի.Հ. հ. Գ, 

էջ 234- 235):  

Լեւոն Չորմիսյան. «Այս պատճառով է, որ հայ կյանքի մեջ կուսակցութ-

յունները կրոնական աղանդի մը նկարագիր ստացած են, որուն կարելի է 

հավատալ կամ չհավատալ, բայց կարելի չէ անոր անհրաժեշտության բա-

նավոր հիմքեր եւ արդարացում փնտրելու մտավորական ճիգ կատարել 

(Նույնը, էջ 479):  

Հովհաննես Քաջազնունի. «Փաստն այն է սակայն, ու սա է էականը, որ 

թուրքական տիրապետության դեմ տասնյակ տարիներ առաջ սկսված 

պայքարը հանգեց թուրքահայ ժողովրդի տարագրության եւ բնաջնջման 
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եւ Թուրքահայաստանի ամայացման: Այս է ահռելի իրականությունը» («ՀՅ 

Դաշնակցությունն անելիք չունի այլեւս», Ե.-1994, էջ 8):  

«Զայրացած ու սարսափած, որոնեցինք հանցավորներին եւ գտանք իս-

կույն. ռուս կառավարության նենգ քաղաքականությունը: Քաղաքականա-

պես տհաս ու մտքով անհավասարակշռված մարդկանց հատուկ անհե-

տեւողականությամբ, մի ծայրահեղությունից ընկանք իսկույն մյուս ծայ-

րահեղության մեջ: Կարծես հոգեկան մի առանձին մխիթարանք էինք    

գտնում այն համոզմունքի մեջ, թե ռուսները սրիկայորեն էին վարվել մեր 

հանդեպ (հետագայում հերթը պիտի գար ֆրանսիացիներին, ամերիկա-

ցիներին, անգլիացիներին, վրացիներին, բոլշեւիկներին, ամբողջ աշխար-

հին). կարծես մի մեծ առաքինություն էր ու մի մեծ քաջություն, որ ինք-   

ներս այնքան միամիտ անհեռատես ենք եղել, որ դրել ենք մեզ (կամ թույլ 

ենք տվել մեզ դնելու) այնպիսի դրության մեջ, որ ամեն ցանկացող կարո-

ղանա խաբել, լքել, դավաճանել, կոտորել կամ կոտորել տալ մեզ» (Նույնը, 

էջ 10):  

«Ամենից հիմնական, ամենից մեծարժեք ու պատասխանատու խնդիրնե-

րում իսկ` մենք չենք ունեցել մեր հաստատուն կամքը, չենք վարել գոր-

ծերն ըստ մեր հասկացողության, չենք գնացել մեր սեփական ճամփով, այլ 

թույլ ենք տվել, որ ուրիշները տանեն մեզ իրենց հետեւից, ուր կամենան» 

(Նույնը, էջ 40):  

«Եթե ճիշտ է, որ կառավարել` ասել է նախատեսել, ապա ուրեմն մենք 

միանգամայն անպետք կառավարիչներ ենք եղել, որովհետեւ հենց այդ 

նախատեսելու ընդունակությունն է, որ չենք ունեցել բնավ:  

Մենք շարունակ սխալված ենք եղել մեր հաշիվների մեջ ու շարունակ ան-

ակնկալների հանդիպած, անակնկալների` միայնմեզ համար, որովհետեւ 

չենք գիտեցել նախատեսել: Մեր ամենամեծ թուլությունն այդ է եղել:  

Ապա չենք ունեցել որոշ ու հստակ գիտակցությունը մեր անելիքի մասին, 

չենք ունեցել մեր ղեկավարող սկզբունքն ու տեւողական հետեւողական 

սիստեմ, գործել ենք կարծես հանկարծակի ու պատահական ներշնչումնե-

րի տակ, տատանվել ենք, պատից պատ ընկել` կեսկուրորեն շոշափելով 

ոտներիս տակի հողը:  

Չենք ճանաչել ու հաճախ գերագնահատել ենք մեր կարողության չափը, 

չենք հասկացել դժվարությունների մեծությունը, արհամարհել ենք 

հակառակ ուժերը եւ թեթեւամտության աստիճանի անփույթ ենք եղել մեզ 

սպառնացող վտանգների հանդեպ:  

Կտրուկ ենք եղել, ուր պետք էր ծայրահեղ զգուշություն, ու անվճռական 

այնտեղ, ուր պետք է կտրուկ լինեինք:  

Չենք կարողացել տարբերել պետությունը կուսակցությունից ու կուսակ-

ցական մտայնություն ենք մտցրել պետական կյանքի մեջ: Պետական 

մարդիկ չէինք մենք: Թող ոչ ոք չվիրավորվի այս խոսքերից. անբարյաց-
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կամ մարդու չարախնդություն չէ սա, այլ մի պարզ ինքնագնահատում: Չէ՞ 

որ անկարողների առաջին շարքում` ձեր կողքին ու ձեր հետ միասին` ե-

ղել եմ ես. ես ձեր գործակիցն եմ եղել, ձեզ հետ ու ձեզ չափ պատասխա-

նատու մեր պարտության: Պատասխանատու, ասի... քաջություն չունեմ 

ավելացնելու, որ մենք ոչ միշտ ու ոչ հարկավոր չափով գիտակցել ենք, թե 

ինչ մեծ պատասխանատվություն ենք վերցրել մեզ վրա. ապա նաեւ, թե ոչ 

միշտ եւ ոչ հարկավոր չափերով բարեխիղճ ենք եղել մեր պարտականութ-

յունների հանդեպ... Քաջություն չունեմ, որովհետեւ վախենում եմ, թե 

անարդար լինեմ: Բայց, ո՞վ գիտե, գուցե ինձանից ավելի անաչառ մի մարդ 

այդ էլ ասի եւ անիրավացի չլինի... (Նույնը, էջ 42-43):  

Լեո. «Ո՞վ էր, ուրեմն, իսկական հեղինակը հայ ժողովրդի կորստյան - 

գաղութահայությունը, որ իր այս գործով վերջացնում էր այն, ինչ սկսել էր 

Միքայել Նալբանդյանի ժամանակից... Ռուսաստանի գաղութահայութ-

յունն էր այդ գործի իսկական տերը, եւ ամեն ինչ նրան է պարտական` 

իբրեւ ռուսական ազգության արդյունք, իբրեւ բակունինիզմի ահռելի հաղ-

թանակ: Եթե բոլոր «հեղափոխական» կոչված ձեռնարկումները մաղենք եւ 

քամենք, կստանանք մի կազմակերպչական եւ տակտիկական միավոր: 

Դաշնակցությունը շատ ուժեղ կերպով էր ներկայացնում այդ ռուսական 

կառուցվածքը: Եթե չլիներ նա, հայությունը չէր խեղդվի արյան ծովի մեջ» 

(Թ.Հ.Գ. էջ 119):  

«Այս մի չափազանց կարեւոր հանգամանք է, որ մենք պարտավոր ենք 

քննել ամենայն լրջությամբ եւ անկողմնակալությամբ` պատասխանա-

տուները եւ նրանց պատասխանատվության չափը ճշտելու համար: Մենք 

պիտի միանգամայն անբավարար համարենք այն վերաբերմունքը, որ 

պատասխանատու եւ մեղավոր է հռչակում միմիայն թուրքերին: Չպետք է 

ստվերի մեջ թողնել հակառակ կողմը, որի պատասխանատվությունը 

պակաս ահռելի չէ» (Նույնը, էջ 140):  

ՈՒՐԱՑՈՒՄԻ  ՇՐՋԱՆ 

Ահավոր եղելությունից հետո անգամ, ցեղասպանությանն ու դրա հետե-

ւանքներին ականատես դաշնակցական գործիչները ցանկացած պայմա-

նով իրենց իշխանությունը Հայաստանում պահպանելու համար պատ-

րաստ էին ընդունել Թուրքիայի գերիշխանությունը, նրան «ազատել» ցե-

ղասպանության մեղադրանքից, Հայաստանի եւ հայության փրկված մասն 

էլ նետել նրա ոտքերի տակ, երբ ցեղասպանությունը... դեռ շարունակվում 

էր:  
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Լեո. «Եվ այս բոլոր սարսափների մեջ ամենամեծը, մղձավանջայինը, որ 

ընդունակ էր հարյուրապատկել մեր ժողովրդի ցավերն ու տանջանքները, 

թշնամու անողորմ սուրը չէր, այլ նրանից էլ հարյուրապատիկ հատու եւ 

անողորմ այն իրողությունը, որ Դաշնակցությունն իր բերանով խոստովա-

նում էր, թե թուրքահայ հեղափոխությունը երեսուն տարվա ընթացքում 

ուրիշ բան չի եղել, բայց միայն ոճիր ժողովրդի դեմ, մի չարագործություն` 

հիմնված հիմարությունների, տգետ անհասկացողությունների վրա: 

Անարգ սյունին էր բեւեռվում ամբողջ թուրքահայ հեղափոխության 

գաղափարախոսությունը, եւ բեւեռվում էր ո՞ւմ ձեռքով` Դաշնակցության, 

որ գլխավոր ոճրագործն էր: Այս մի ինքնասպանություն էր, որ, տարա-

բախտաբար, ժամանակին չէր կատարվում, որպեսզի բնաջնջված ժողո-

վըրդից գոնե մի երկու բուռն ավելի ազատվեր: Սակայն շատ տարօրինակ 

դրդումներով էր, որ Դաշնակցությունը դիմում էր ինքնասպանության: Այդ 

գործը նա կատարում էր ոչ թե մեռնելու եւ անհայտանալու համար, այլ 

ընդհակառակը` նորից ապրելու եւ տիրող մնալու հույսով: Կորցնելով 

ամեն ինչ` նա ուզում էր կենսական հյութեր գտնել ստեղծված սարսա-

փելի պայմանների մեջ: Թշնամին` գրավելով Ալեքսանդրապոլն ու Իգդի-

րը, սպառնում էր Երեւանին. ուրիշ ելք չէր մնում. իշխանությունը 

պահելու համար պետք էր անձնատուր լինել հոգով եւ մարմնով, նախա-

պատրաստել այնպիսի արդարացումներ, որոնք հասկանալի դարձնեին 

ամենախայտառակ պարտությունն անգամ: Հայ մարտական կառավա-

րության անունով հոխորտացող կազմակերպությունն այդ օրհասական 

օրերին դառնում էր սաստիկ ծեծված մի երեխա, որ լաց ու կոծով հա-

վատացնում է, թե ինքը մեղավոր չէ, չէ իմացել: Եվ հանձն էր առնում այն-

պիսի մեղքեր, որոնց համար աշխարհի վրա չի կարող լինել որեւէ արդա-

րացում, եւ որոնց համագումարը կազմում է ոչ այլ ինչ, բայց միայն 

խայտառակ ինքնասպանություն» (Նույնը, էջ 235-236):  

 

«Հառաջ», 1920, թ.255. «Իր փրկության համար Հայաստանն ունի մի ճանա-

պարհ-գտնել անմիջական կերպով մի ընդհանուր լեզու իր հարեւանի` 

թուրքի հետ: Եթե հայ ժողովուրդը կամենում է ապրել եւ ապահովել իր 

պետական ու ֆիզիկական գոյությունը հարատեւորեն, նա պետք է ունե-

նա ոչ թե ռուսական, այլ թրքական օրիենտացիա: ...Եվ եթե հայ ժողովուր-

դը վերջին համաեվրոպական պատերազմի ժամանակ չունենար ռուսա-

կան օրիենտացիա, այլ լիներ թուրքերի հետ առանց վերապահության, 

ամենայն հավանականությամբ նա խուսափած կլիներ կոտորածներից եւ 

նրա դրությունը վրացիներից էլ լավ կլիներ»:  

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր (հատված, որ բացակայում է հայերեն 

բնագրում) «Ինչպես որ թուրք, ռուս եւ բոլոր աշխարհի վիճակագրություն-
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ները եւ հաստատյալ ընկերային կացությունը ցույց կու տան, այս առթիվ 

ալ կվավերացվի, թե Օսմանյան սահմանի վրա հայ մեծամասնություն 

ունեցող որեւէ հողամաս չկա» (Տե՜ս Լեո, Թ.Հ.Գ. էջ 243):  

Ռուբեն Տեր-Մինասյան. «Ռադեկը գիտակցորեն խեղաթյուրում է փաստե-

րը` հայտարարելով, թե թուրքահայերի բնաջնջումը պետական անհրա-

ժեշտություն էր Թուրքիայի համար: Հայկական կոտորածները պետական 

անհրաժեշտություն էին Ռուսաստանի համար` ի վնաս Թուրքիայի եւ 

հայերի» (Հ.Թ.Կ. էջ 83):  

 

Սիմոն Վրացյան (1921թ.) . «Բոլշեւիզմի դեմ կռվելու եւ, ընդհանրապես, 

մեր երկրում խաղաղ կյանք վերսկսելու համար մենք մեծապես պետք 

ունինք հարեւան Թուրքիայի բարեկամությանը, նույնիսկ աջակցությանը: 

Ամեն մի քայլ` թե՜ այստեղ, թե՜ արտասահմանում, որ հակառակ է մեր եւ 

թուրքերի մեջ բարյացկամ կապեր հաստատելուն, կարող է ճակատագրա-

կան լինել մեզ համար: Այսօր մենք երկու իրական ուժ ունենք մեր կողքին. 

մեկը խորհրդային Ռուսաստանն է, մյուսը` Թուրքիան: Մյուս ուժերը 

մեզնից շատ հեռու են: ԱՌԱՋԻՆԻ ՀԵՏ, ԻՆՉՊԵՍ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑ ԴԱՌԸ 

ՓՈՐՁԸ, ՀԱՇՏՎԵԼ ՉԵՆՔ ԿԱՐՈՂ, ՄՆՈՒՄ Է, ՈՐ ՀԱՇՏՎԵՆՔ ՈՒ ԲԱ-

ՐԵԿԱՄԱՆԱՆՔ ՄՅՈՒՍԻ ՀԵՏ: Այդ անհնարին չէ, որովհետեւ մենք եւ 

թուրքերն ունինք ընդհանուր շահեր, որ ամենայն համերաշխությամբ կա-

րող ենք պաշտպանել ընդհանուր ուժերով... Մեր իրական դրությունը 

պահանջում է հաշտ եւ իրական կենակցություն մեր հարեւան Թուրքիայի 

հետ: Ուրեմն` մեր արտասահմանի բարեկամները, եթե նրանք իրոք բա-

րեկամ են մեզ, չպիտի դնեն Թուրքիան այնպիսի դրության մեջ, ուր նա 

նկատի մեզ իբրեւ իրա դժբախտության պատճառն ու լցվի ատելության եւ 

վրիժառության զգացմունքներով հանդեպ մեզ: Կոնֆերանսի որոշումները 

մեր վերաբերմամբ ընդունելի պիտի լինին Թուրքիայի համար, ահա՜ մեր 

պահանջը» (Հայաստանի Հանրապետություն, Ե.-1993, էջ 657-658):  

 

«Ազատ Հայաստան», 1921, թ. 35. «Իր ազատագրական պայքարի այս 

տաժանելի օրերին հայ ժողովուրդը քաղաքական իմաստություն պիտի 

ունենա թոթափելու իրենից անցյալի դառն հուշերը եւ ավանդությունները 

եւ ոչինչ չխնայելու հայ եւ թուրք ժողովուրդների, Հայաստանի եւ Տաճկաս-

տանի բարեկամությունը հաստատելու համար: Թուրք ժողովրդի, Տաճ-

կաստանի գործոն բարեկամությամբ է միայն, որ հայ ժողովուրդը պիտի 

դուրս գա իր ներկա ծանր տագնապից եւ թուրք ժողովրդի հետ միասին է, 

որ հայ ժողովուրդը պիտի կարողանա վերջապես ձեռք բերել տեւական 

ապահովություն: Ուրիշ ճանապարհ չկա»:  
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Զավեն Մսրլյան. «18 մարտ 1921-ին, Սիմոն Վրացյան Թուրքիո Ազգային 

մեծ ժողովու կառավարության, որ ճանչցած էր «Հայրենիքի փրկության 

կոմիտեն» որպես միակ իշխանությունը Հայաստանի մեջ, ուղղեց դիմում 

մը: Դիմումի մեջ Ս. Վրացյան կխնդրեր, որ իր բանակը համալրելու հա-

մար թուրքեր վերադարձնեն իրենց մոտ եղող հայ պատերազմական 

գերիները, եւ ցույց տան ռազմական օգնություն Հայաստանի Հանրապե-

տության: Սիմոն Վրացյան իր դիմումը կհիմներ Ալեքսանդրապոլի դաշ-

նագիրին վրա: Վրացյան կգրեր. «Սույն դիմումն անելով Հայաստանի կա-

ռավարությունը հիմնվում է այն բարեկամական հարաբերությունների 

վրա, որոնց հիմք են դրված Ալեքսանդրապոլի դաշնագրից սկսած եւ ո-

րոնք խանգարված էին բոլշեւիկյան իշխանության ժամանակ» («Երեք 

դաշնագիր», Բեյրութ-1979, էջ 119-120):  

 

Վրացյանի հեռագիրը Լոնդոնի խորհրդաժողովին. «Հայաստանը կուզե 

ապրիլ խաղաղությամբ ու բարեկամությամբ իր հարեւան Թուրքիո հետ: 

Ան կուզե ուրեմն, որ Լոնդոնի խորհրդաժողովին տալիք որոշումները փո-

խադարձ անվստահություն չբերեն Թուրքիո եւ Հայաստանի միջեւ եւ կամ 

դժգոհություն: Վերջ:» (Հեռագրի առիթով Օսբորնի մակագրությունը` «Այն-

պես կթվի, թե զենքով թուրք մը կեցած էր պ. Վրացյանի կռնակը, երբ ան 

այս հեռագիրը ղրկեց» (Նույն տեղում, էջ 120-121):  

 

Հայրենիքի փրկության կոմիտեի «Ազատ Հայաստան» պաշտոնաթերթ. 

«Իրերի պատմական բերումով Անդրկովկասի ժողովուրդների իրական 

պաշտպանը կարող է դառնալ միայն Տաճկաստանը: Որովհետեւ Տաճ-

կաստանն է միակ իրական, մերձավորագույն քաղաքական ուժը, որն 

անմիջապես եւ կենսապես շահագրգռված է Անդրկովկասի ժողովուրդ-

ների կատարյալ ազատագրությամբ» (Նույն տեղում, էջ 120):  

Հայաստանում իշխանությունը կորցնելուց հետո, արդեն արտասահմա-

նում, անտեսելով եւ ուրանալով ահավոր ցեղասպանության փաստը, 

ՀՅԴ-ն շարունակել է ապավինել ու ծառայել թուրքերին. վրաց մենշեւիկ-

ների, ադրբեջանական մուսավաթի եւ Թուրքիայի հետ 1921-26թթ. մշակել 

եւ կնքել է «Պրոմեթեյան ուխտ» դաշինքը` Անդրկովկասը Ռուսաստանից 

անջատելու եւ Թուրքիայի հովանավորության տակ դնելու նպատակով:  

 

Մ. Սերոբյան. «Այս աթոռազուրկ ատրպեճանցի, վրացի, դաղստանցի եւ 

հայ նախարարները մեկ նպատակ միայն կհետապնդեն. տիրանալ իրենց 

կորցրած աթոռներին: Եվ հոն, մութին մեջ կկազմեն «Պրոմեթեական» 

խմբակը: ...1926-ին, երբ Սուլթանով Պոլսի մեջ «Կովկասյան համադաշ-

նակցությունը» վերջապես կազմակերպելե հետո Քեմալի հովանավո-

րության տակ, 1926 նոյեմբերին Փարիզի մեջ կպարզե Վրացյան խմբակի 
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հետ 1921-են ի վեր կազմած համագործակցության փուլերը, եւ կպահան-

ջե, որ «Կովկասյան համադաշնակցության» Պոլսո կենտրոնական կոմի-

տեի մեջ հայերուն համար բաց թողված երկու աթոռներ գրավեն Ս. Վրաց-

յան եւ Ռուբեն փաշա (Դարբինյան): ...Այլեւս դիմակներն ինկած են 

Վրացյան-Դարբինյան խմբակին երեսեն: Այ այսուհետեւ ճակատաբաց 

Վրացյան-Դարբինյան կրնան հայտարարել իրենց դավանանքը` «Կով-

կասի ժողովուրդների պաշտպան կարող է լինել Տաճկաստանը»  («Հայաս- 

 տանի անկախության առիթով», Կահիրե-1950, էջ 49-50):   

Գրիգոր Մերճանով. «Դաշնակցության Պյուրոյի հետ իմ ունեցած սկզբուն-

քային գլխավոր տարակարծություններես մեկը եղավ կուսակցության 

գործակցությունը Նացի Գերմանիո հետ, 2-րդ համաշխարհային պատե-

րազմի օրերուն: Չէի կրնա հաշտվիլ այն մտքի հետ, որ կուսակցությունն 

իր սեփական հատվածական նպատակներեն տարված` կրնա ու պետք է 

գործակցի ցեղային խտրությունը եւ աշխարհակալությունը նշանաբան 

դարձուցած այս տերության հետ: («Իմ կտակը», Բեյրութ-1972, էջ 90-92): 

«Սառը պատերազմի» տարիներին Դաշնակցությունը Թուրքիայի հետ 

գտնվում էր նույն բլոկում` ընդդեմ Խորհրդային Միության, որի մեջ էր 

Հայաստանը:  

 

Ռուբեն Դարբինյան. «Միջազգային ներկա կացության մեջ Թուրքիո` ա-

զատ աշխարհին հետ ըլլալը ոչ թե չարիք մը, այլ բարիք մըն է ազատա-

տենչ հայության համար» («Ազդակ», 21.11.1954):  

Դաշնակցությունը հօգուտ Թուրքիայի` լրտեսական գործունեությամբ է 

զբաղվել ընդդեմ Հայաստանի եւ այն երկրների, որոնք ապաստան են տվել 

եղեռնից մազապուրծ տասնյակ հազարավոր հայերի:  

ՈՐՊԵՍ  ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

 

1923թ.-ին, աչքի առաջ ՀՅԴ 30-ամյա գործունեությունը, Առաջին հանրա-

պետության առաջին վարչապետ Հ. Քաջազնունին, արդեն անվիճելի «դա-

ժան իրականության» հանդիման, սթափված աղաղակեց. «Հայաստանն ու 

հայ ժողովուրդը հում նյութ չեն ՀՅ Դաշնակցությունն ապրեցնելու համար: 

Անորակելի ոճիր կլիներ, եթե մենք մի վայրկյան անգամ թույլ տայինք մեզ 

վարվել այնպես, ինչպես կվարվեր (գիտակցորեն, թե անգիտակցորեն) 

կուսակցական ֆանատիզմով բռնկված հիվանդը: ՀՅ Դաշնակցությունն 

անելիք չունի այլեւս, ո՜չ ներկայումս, ո՜չ ապագայում. նա վերջ պիտի դնի 

իր գոյության» (նույն տեղում, էջ 58, 61): ՀՅԴ-ն իր հերթին Քաջազնունուն 

հայտարարեց «հոգեկան հիվանդ» եւ, կուսակցական նույն ֆանատիզմով 

բռնկված, շարունակեց «անորակելի ոճիրը» իրեն որպես «հում նյութ» պա-

հող հայ ժողովրդի նկատմամբ:  



 444 

50 տարի ՀՅԴ-ն ուրացավ Հայոց ցեղասպանությունը: Միայն 1965թ.-ից, 

երբ Հայաստանում աննախադեպ ցույցեր եղան ցեղասպանության ճա-

նաչման եւ «հողերի» պահանջով, հանկարծ «հասկացավ», որ ցեղասպա-

նություն է տեղի ունեցել, որ այն իրականացրել է ոչ թե Ռուսաստանը, այլ 

Թուրքիան, եւ արժե այն շահարկել իր գոյությունը Սփյուռքում արդարաց-

նելու նպատակով: Ուստի սկսեց թուրքական դեսպաններ որսալ եւ կորց-

րած հողերը Ռուսաստանի ձեռքերով հետ բերելու ծրագրեր կազմել:  

Ինչի՞ համար էր 50-ամյա լռության, ավելի ճիշտ` ուրացումի, պարտա-

կումի շրջանը: Դրա համար ՀՅԴ-ն ուներ կենսական ու հավասարազոր 

առնվազն երկու պատճառ. 

 

ա) Դաշնակցությունը պետք է որոշեր, թե ո՞վ է ավելի շատ չարիք բերել` 

Թուրքիան, թե՞ Ռուսաստանը: Հարցին պատասխանելու համար պետք է 

ելակետ ընտրվեր. չարիքը պատճառվել է Հայաստանին ու հայ ժողովըր-

դի՞ն, թե՞ Դաշնակցությանը: Առաջին ելակետի դեպքում, իհարկե՜ Թուր-

քիան էր չարագործը` իր գործած ցեղասպանությամբ, ողջ Արեւմտահա-

յաստանի եւ Արեւելահայաստանի մի մասի զավթմամբ: Երկրորդ ելակե-

տի դեպքում, իհարկե՜ Ռուսաստանը, որի շնորհիվ հայ ժողովրդի փրկ-

ված այս հատվածը գեթ ազատվեց ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից, 

սակայն նա իշխանությունից զրկեց եւ դուրս քշեց Դաշնակցությանը: 

Մինչդեռ Թուրքիան թույլ էր տալիս մնալ եւ իշխել: «Կուսակցական ֆա-

նատիզմը», բնականաբար, ընտրեց երկրորդ ելակետը:  

 

բ) Եթե ՀՅԴ-ն սկզբից եւեթ սկսեր ցեղասպանության համար մեղադրել 

Թուրքիային (ինչը նա արեց 1965-ից հետո), ապա ցեղասպանությունից 

փրկված հարյուր հազարավոր մարդիկ հարյուրավոր բնական հարցեր եւ 

մեղադրանքներ կուղղեին նրան: Գուցե եւ հենց նրանք վերջ տային ՀՅԴ-ի 

գոյությանը, որին այդպես անմնացորդ վստահել էին իրենց ճակատա-

գիրը, իսկ նա լքել էր, խաբել, մատնել ու փախել: Ուրեմն` պետք էր ժա-

մանակ շահել, մինչեւ սերունդը փոխվեր, մինչեւ կենդանի հիշողությունը 

մարեր եւ մեջտեղ գային նորահյուս հեքիաթներն ու առասպելները: 50 

տարին դրան բավարար էր:  

1965-ից հետո, երբ ուրիշներն արդեն դրեցին ցեղասպանության եւ Թուր-

քիայի մեղավորության հարցը, ՀՅԴ-ն կտրուկ շրջադարձով «սեփականա-

շնորհեց» այն, հակառակ դեպքում անխուսափելիորեն դրվելու էր նաեւ իր 

մեղավորության եւ պատասխանատվության հարցը: Իսկ եթե ինքն է հար-

ցի միակ «տերը», բնականաբար դա թույլ չի տա: Ինչպես որ երբեւէ թույլ չի 

տա, որ հարցը դրվի բանական, լուծելի, հեռանկարային ճանապարհի 

վրա: Եվ ինչպես հինգ տասնամյակ առաջ, այնպես էլ այժմ` այն պետք է 

ծառայեցվեր «գերագույն արժեքին»` Դաշնակցությանը, ոչ թե «հում նյու-
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թին»` հայ ժողովրդին: Այսինքն` պետք է հետապնդվեր ճիշտ այնպես, 

ինչպես ժամանակին «61-րդ հոդվածը»:  

 

. Ցեղասպանությունը մարդկության դեմ գործված հանցագործություն է եւ  

  վաղեմության ժամկետ չի ճանաչում:  

 

. Հայոց ցեղասպանությունն ունի երեք պատասխանատու` յուրաքանչյու-

րը հանցանքի եւ պատասխանատվության իր չափով.  

 

1. Թուրքիան, որն իրականացրել է այն, եւ որեւէ պատճառ չի կա-

րող որպես արդարացում ծառայել.  

 

2. Ռուսաստանը եւ եվրոպական երկրներն, որ չեն կանխել, իսկ 

հաճախ օժանդակել են նրան.  

 

3.  Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն, որի քաղաքական ար-

կածախնդրության հետևանքով հայությունը մատնվեց ցեղա-

սպանության:  

. Հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի ու դատապարտվի, մեղա- 

վորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն: Դա պետք է առա-

ջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն: Ճանաչումը, 

դատապարտումը եւ պատասխանատվությունը պետք է իրականանան 

վերը բերված ցուցակի հակառակ հերթականությամբ: Որովհետեւ դա է 

բանական, արդյունավետ եւ մինչեւ վերջ հասնելու միակ հնարավոր ճա-

նապարհը:  

Որպեսզի այս «Հայկական հարցն» էլ չունենա նախորդի ճակատագիրն 

ու` կրկին խաղալիք չդառնա ուրիշների ձեռքին, ինչպես որ է այսօր, եւ 

նոր արհավիրք` Հայաստանի ժողովրդի գլխին:  

Որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատվի բոլոր 

երեք` «հում նյութ» լինելու, օտարին ապավինելու եւ զոհի կործանարար 

եւ ազգասպան բարդույթներից, շրջի վերջապես իր պատմության տխուր 

եւ ամոթալի էջը, փայփայի իր պետականությունը եւ կարողանա շարու-

նակել վստահ ապրել իր երկրում: 

   

                                                           «Հայկական Ժամանակ», 24 ապրիլ 2002թ. 
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-Այ՛ո, մեղավոր ենք: 

Մեղավոր ենք, որովհետև չկանխեցինք համազգային դըժ-

բախտությունը, տվեցինք միլիոնավոր զոհեր, տեղի ունե-

ցավ ցեղասպանություն: 

Մեղավոր ենք, որովհետև թույլ ենք: Իսկ թույլերը, ինչպես 

գիտենք, մեղավոր են: 

Մեղավոր ենք, որովհետև Թուրքիային նայում էինք որպես 

Թուրքիա, Ռուսաստանին՝ որպես Ռուսաստան, Եվրոպա-

յին՝ որպես Եվրոպա: Մենք չէինք հայտնաբերել միջազգա-

յին դավադրության կենտրոնակայանը ( Նյու Յորքի երկնա-

հաս աշտարակ, Բրոդվեյ 120) որը հեղինակն էր Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի, որը մեկ հարվածով փլու-

զեց Ավստրո-հունգարական, Գերմանական և Ռուսական 

կայսրությունները և փորձեց կոմունիզմի քողի տակ զավ-

թել երկրագունդը: 

Մեղավոր ենք, որ XVII դ-ում համաշխարհային տիրապե-

տության ծրագրի իր ընդհատակյա խմբակցությունը կազ-

մավորած գերուժը վերջնականապես XIXդ-ի վերջին   

ստացավ հնարավորություն՝ ազդելու Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի 

ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա, անցավ իշ-

խանության գլուխ, իշխանություններ հպատակեցնող մե-

խանիզմի շնորհիվ հրահրեց համաշխարհային պատե-

րազմ՝ ապահովելով այդ ճամբարներում համաշխարհային 

տիրապետության իր ծրագրի հաղթանակը, իր ձեռքում 

պահելով վերջնական հաղթանակի լծակները: 

Այ՛ո, պատերազմները թուլացնում են քրիստոնեական աշ-

խարհը և նրանց կախվածության գիրկը ձգում «ընդհա-

տակյա» կապիտալից: 

Մեղավոր ենք, որ այդպես էլ չհասկացանք, որ պանթուր-

քիզմը առասպել է, որ այն ստեղծվել է ընդգրկելու համար 

1909թ-ից մինչև Ռուսաստանում կոմունիզմի սկզբնական 

հաղթանակը ընկած ժամանակահատվածը, հակառակ 
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դեպքում՝ Ռուսաստանի հարավը թուլացնելու նախա-

պատրաստությամբ ամբողջ ասիական թուրքալեզու եր-

կըրները պանթուրքիզմի դրոշի տակն առնելու, նրանց 

ստրկացնելու և պատրաստի այդ հումքը դեպի Ռուսաս-

տան շարժելու մտադրությամբ: 

Այ՛ո, պանթուրքիզմը կոմունիզմի չծնված դուստրն է: Նա 

չհասցրեց լույս տեսնել, որովհետև «խաղաղ գոյակցության 

ընդդիմությունը» նախընտրեց անգլո-ամերիկյան մի նոր 

տիպի հզորության համապարփակ համակառույցը՝ հաս-

տատելու համար Ռուսաստանում Ստալինի կողմից մի 

կողմ դրած  Մարքսի կապիտալը: 

Մեղավոր ենք, որ Հոկտեմբերյան հեղափոխության արդ-

յունքի ողնաշարը ջարդող Ստալինին այդպես էլ չհաջող-

վեց իր կողմը ձգել «ընդհատակյա» ուժերի կողմից պատ-

րաստած Ք. Աթաթուրքին,  քանի որ դրան դեմ էին Ռու-

սաստանյան ֆրանկոմասսոնները, հաշվի առնելով, որ դեռ 

չէր կայացել «մի նոր ընտանիք» ստեղծելու գլոբալ հեղա-

փոխության հաստատությունը, և շարունակվում էր իշխա-

նության համար՝ ժողովրդի «բարեկամների և թշնամիների» 

միջև պայքարը:  

Հակասություն, որը ծնեց Արևմուտքի կողմից վարձագրված 

Աթաթուրքի երկդիմի քաղաքականություն:   

Մեղավոր ենք, որ սկսվեց Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմ, որ այդ պատերազմում   հայտնվեցինք  թուրքա-

կան գաղափարախոսության տակ գործող դեպի արևելք 

ընթացք ստացած զինարշավի ճանապարհին և թույլ չտվե-

ցինք, որ Արևելյան Հայաստանը ևս հայտնվի Արևմտյան 

Հայաստանի դերում, ցեղասպանության ենթարկելու հա-

մար ողջ Հայաստանը: Չէ՞ որ ցեղասպանության հիմնական 

նպատակը Հայկական հարցից ազատվելն էր, որը սկսած 

1909թ-ից կանգնած է դեպի Արևելք ծավալվող   գլոբալ ուժի 

ճանապարհին:   
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Այ՛ո, մեղավոր ենք մեր միամտության մեջ, որ հավատում 

ենք, թե 1909թ. երիտթուրքերի միջոցով այդ երկրի վրա իր 

ընդհատակյա իշխանությունը հաստատած ուժը թույլ կտա 

ծնվելու ինչ-որ Աթաթուրք, իր ինքնուրույն խաղը վարելու:  

Թուրքիայի չխորհրդայնացումը Ռուսաստանում հաղթա-

նակած հեղափոխության, խորհրդային կարգերի, արմա-

տական կոմունիզմի վերադասակարգային վերաիմաստա-

վորված վերափոխությունն էր, որը վերածվեց ստալինյան 

բռնապետության: Եվ թեկուզ Ստալինը  կուսակցության 

գլխավոր քարտուղար  նշանակվեց 1922թ.  սակայն նրան 

էր պատկանում «հարկավոր է մաքրել Ռուսաստանը կա-

դետներից, ...» լենինյան հանրահայտ խոսքերը իրականաց-

նող «գորշ կարդինալի» փրկարար դերը: 

 

Մեղավոր ենք, որ չենք ընդունում Ռադեկի՝ «արևմտահա-

յերի կոտորածները պետական անհրաժեշտություն էր 

Թուրքիայի համար» խոսքերը. տարբերությամբ, որ հայկա-

կան կոտորածները ոչ թե պետական անհրաժեշտություն 

էին Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի համար, այլ կենսական 

անհրաժեշտություն՝ Կարլ Մարքսյան խորհրդային թելով 

Ռուսաստանը Թուրքիային կապել փորձող «տուն կա-

ռուցող» կարլ ռադեկների համար: 

Այ՛ո, մեղավոր ենք, որ հավատում ենք, թե գոյություն ունե-

ին Մենդերեսներ և Բայարներ, որոնք փորձում էին լուծել 

մեր խնդիրը հաշվի չառնելով, որ թուրքական սահմա-   

նադրության փոփոխությունը պահանջում է իր բաժին զո-

հաբերությունը: 

Որ շարունակում ենք հավատալ, թե մեր հարցը և պա-

հանջը ուղղված է թուրքական կառավարության դեմ: Մեր 

ինքնուրույնությունը կամ անկախությունը, անկախ մեր 

կամքից, սկսած 1909թ-ից ուղղված է անկախություն տվողի 

«կախվածության պարտադրության» դեմ: 
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Մենք մեղավոր ենք, որ հավատում ենք  թուրք-բոլշևիկյան 

համագործակցությանը՝ առանց հաշվի առնելու Բրոնշայն-

յան թևի բողոքական կապը Լոնդոնի և Նյու Յորքի կենտրո-

նակայանների հետ: Եվ մինչ գլոբալ ուժը կհամոզվեր, որ իր 

կողմից ցանած հեղափոխական մարքսիզմի սերմերը չար-

դարացրին իրենց սպասումները, ստալինիզմը, կտրված լի-

նելով Մարքս-լենինյան ուսմունքի տակ «ուսմունք» կեր-

տող մի շարք ձախ ուժերի (մենշևիկներ, անարխիստներ, 

էսեռներ և այլն) նպատակայնությունից, անհաջող փորձեր 

էր ձեռնարկում՝ իր թևի տակն առնելու Ք. Աթաթուրքի 

նորաստեղծ կառավարությանը:  

Որ հավատում էինք, թե հնարավոր է մերձեցում քեմալա- 

կան դեմքով գլոբալիստական Թուրքիայի հետ, որի թի-

կունքին կանգնած ուժերի հիմնական նպատակն էր կտրել  

Հայաստանը ստալինյան Ռուսաստանից, մի նոր ցեղա-

սպանության ենթարկել Արևելյան Հայաստանը, միանալու 

Ադրբեջանին, թուլացնելու համար փորձարկությանը ար-

ժանացրած և սեփական ձեռքերով իր դեմ մի նոր տիպի 

բոլշևիկյան բռունցք պատրաստած ուժի հարավը: 

Մեղավոր ենք, եթե հավատանք Ս.Վրացյանի կողմից տար-

վող թուրքամետ քաղաքականության արդյունավետութ-

յանը, առանց հաշվի առնելու կուսակցության մանևրելու 

հատկությունը հանուն անկախության պաշտպանության. 

այն անկախության, որը պետք է  պատեպատ խփվեր, և դա 

բնական էր: 

Մեղավոր ենք, եթե հավատանք, որ մայիսյան հեղափո-

խության հաղթանակը ի վիճակի էր  ծանր գտնվելու  Նա-

խիջևանը և Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնող դիմակա-

զերծված Կարսի պայմանագրից՝ հաշվի չառնելով Արև-

մուտքի կողմից Թուրքիայի միջոցով մի նոր պատերազմի 

ծագման վտանգը, ինչպես նաև ադրբեջանական նավթը: 
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Եթե չհասկանանք, որ Երկրորդ համաշխարհային պատե-

րազմից հետո ԽՍՀՄ-ի կողմից Թուրքիային պատերազմ 

հայտարարելը կարդարացներ Չերչիլի սպասումները՝ հեր-

թական աշխարհամարտով նպատակին հասցնելու «հա-

մաշխարհային գործակցության» աշխարհի տերերի ծրա-

գիրը: 

Մեղավոր ենք, եթե առանց ծանոթանալու ընդհատակյա 

ուժի խաղի կանոններին, առանց մեխանիզմ մշակելու և 

խաղի ձև ընտրելու, շարունակենք ներկայացնել մեր պա-

հանջը՝ հասկանալով, որ այն շարունակում է վտանգ ներ-

կայացնել մեր անկախությանը և անհանգստություն է 

պատճառում այդ ուժերի հետաքրքրություններին: 

Տեղավորելով մեղավորությունը գլոբալ մեղավորության 

մեջ՝ ասենք, որ Օսմանյան գահավիժությունից հետո «հե-

ռագնաց խորհրդի» երկարաժամկետ նախագծի երեսակալ 

սահմանադրության փոփոխությամբ նախօրոք դատա-

պարտված էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Թուրքիան, որը 

պետք է տարվեր թուրքական ծավալապաշտության քարո-

զախաղով՝ կորցնելու համար կայսրությունը, կանգնելով 

ծվատման վտանգի առջև, լիովին հայտնվելով  մութ  ուժե-

րի  թելադրանքի տակ: 

Այ՛ո, հեռաթափանց ուժը Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմ էր պատրաստում սկսած 1909թ-ից: Նա առիթ էր 

հյուսում Գերմանիայում և Ավստրո-Հունգարիայում: 

Ադանայի կոտորածը երիտ-իմպերիալիստների գործակից 

թուրք-համաթուրքականների փորձադրումն էր նշանը  

դեպի արևելք շարժվելու պատրաստակամության: 

 

Այ՛ո, կայսրություններ ֆինանսավորող և Ռուսաստանի 

վրա աչք դրած ուժը այլևս չէր կարող համբերել ոչ միայն 

ռուսական զենքի բալկանյան հաջողությունները, այլև 

Ռուսաստանի տնտեսական օրեօր աճին: 
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Այ՛ո, անկախ նրանից, թե որ ճամբարը հաղթանակով 

դուրս կգար Առաջին աշխարհամարտում, ապահովված էր 

կուլիսների հետև գտնվող ուժի հաղթանակը: 

Եթե անջատենք թատրոնը իրականությունից և համա-

ձայնվենք, որ Ռուսաստանի համար համաշխարհային 

պատերազմները սկսվել են 1914 և 1941թթ.-ին, Ռուսաս-

տանի և թվերի հետ գործ ունեցողները՝  

 

1914-1918 =4     

1941-1945 =4  

ԱՄՆ    Առ. համաշխ. պատ. մասնակց. 1914-1917=3 

ԱՄՆ  Երկ. համաշխ. պատ. մասնակց. 1941-1944=3 

ԱՄՆ   Առ.  Համաշխ.  պատ. մասնակց. 6 ապր. 1917թ. 

ԱՄՆ  Երկ. Համաշխ.  պատ. մասնակց.  6 հուն. 1944թ. 

մինչ կավելացվի ևս մեկ  թիվ՝ (66-) վերջնականապես հաս-

տատելու համար համաշխարհային իշխանությունը, «լիբե-

րալիզմի տերերի» ընդդիմախոսները  շարունակում են ամ-

րապնդել իրենց դիրքերը «միջազգային իրավական» ոտն-

ձգությունից: 

Դաշնակցությունը իր վրա մեծ պատասխանատվություն էր 

վերցրել այն ժամանակ, երբ գլոբալիզմը ամբողջ թափով 

գործի մեջ էր դրել դեպի արևելք արշավ վերցրած իր մեխա-

նիզմը: Եթե մենք պատկերացնենք չարիքի չափը, որը խժը-

ռեց Ռուսաստանի, Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և ամբողջ աշխարհի 

ժողովուրդների  ազգային հարստությունները, այն ժամա-

նակ պարզ կդառնա, թե ինչն է պատճառը, որ Դաշնակ-

ցությունը ստիպված էր պատեպատ խփվել՝ պաշտպանե-

լու եղած-չեղածը:  

Համաշխարհային դավադրության ծուղակը թուրքի երա-

խին հանձնեց այն, ինչը նրան չէր պատկանում, և վերցրեց 

նրանից այն, ինչը պատկանում էր իրեն: Մի խոսքով՝ Լոն-

դոնի, Նյու Յորքի, Մյունխենի մարդատյացների խորհուր-
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դը, հրահրելով Առաջին համաշխարհային պատերազմ, 

թուրքական երախին նետեց հայկական ոսկորը՝ նրանից 

պոկելով իր «գառանը»:  

Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեին, եթե 

նույնիսկ Արևելյան Հայաստանը ևս անցներ Թուրքիայի 

կողմը (Թուրքիայի կողմը անցած Արևելյան Հայաստանը 

կհայտնվեր Ռուսաստանի հուժկու հարվածի տակ), կամ 

Արևմտյան Հայաստանը՝ Ռուսաստանի, միևնույն է, հա-

յությունը չէր խուսափի ցեղասպանությունից, քանի որ 

արյունակցական անմիջական սահմանակցության ձգտող 

Թուրանի գաղափարապաշտությամբ զինված գլոբալիստ 

թուրքերի ռազմարշավը դեպի արևելք ջանում էր ազատվել   

Հայկական հարցից նախօրոք ծրագրված մի նոր հրեշավոր 

ձևով: Նրանց այնքան չէր հետաքրքրում հայերի ամբողջա-

կան կամ մասնակի մասնակցությունը պատերազմին, ինչ-

քան երկու տարի ձգձգված և 1914թ. հունվարի 26-ից փե-

տրվարի 8-ը կայացած ռուս-թուրքական համաձայնագրից 

վերջնականապես կտրվելու հնարավորությունը (Թուր-  

քիան պարտավորվել էր Արևմտյան Հայաստանի 7 վիլա-

յեթներում մտցնել ռեֆորմներ): (Հայկական ռեֆորմներ 

1912-1914թթ.):  

Այ՛ո, Թուրքիան պատրաստվում էր ազատվել Հայկական 

հարցից, որի առաջին  փորձաքարը եղավ Ադանայի կոտո-

րածը, որը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ երիտթուր-

քերի հետ սերտ հարաբերության մեջ էր գտնվում Դաշնակ-

ցությունը (հանուն ռեֆորմի իրականացման):  

Դաշնակցության պատիվն է, որ այսօր ժպտում է հայութ-

յան արևելյան թևը, հակառակ դեպքում, ամբողջ հայ ժողո-

վըրդի՝ զենք կրելու ընդունակ տղամարդկանց թուրքական 

բանակ զորակոչելը, նրանց զինաթափելը և Հայկական 

հարցից ընդմիշտ ազատվելը կհամարվեր թուրքական 

հնարամտության և ժամանակի հարց: 
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Իհարկե, հնարավոր էր, որ հայերը ճակատները բաց դուրս 

գային իրենց ճակատագրի դեմ հանդիման և  ընդունեին 

համազգային դժբախտությունը  զինված և ավելի պատ-

րաստ ձևով. իհարկե, մեղավոր ենք, որ ի վիճակի չեղանք 

դիվանագիտական կամ այլն ճանապարհներով կանխելու 

գլոբալ ուժի առաջընթացը, կտրելու նրան գաղափարա-

պաշտությունից, ստիպելու հետ կանգնել մարդադավան 

ճանապարհից (արդյո՞ք դա հնարավոր էր). Իհարկե, մեղա-

վոր ենք, որ Արևմտյան Հայաստան զենք հասցնող 10 ֆի-

դայիներից  9-ը տեղ չէին հասնում. իհարկե, մեղավոր ենք 

..., սակայն մի՞թե մենք պետք է տրվենք հետպատերազմ-

յան սինդրոմին և խորտակվենք մեր անճարության ճահճա-

պատում: 

Այ՛ո, այդ ուժերին պետք չէր ո՛չ անկախ Հայաստան, ո՛չ  

ինքնավարություն, ո՛չ էլ «հայկական օջախ»: Նրանց պետք 

էր խաղը վերջացնել այնպես, որպեսզի կործանվեն կայս-

րությունները, Ռուսաստանում հաղթանակի հակա-քրիս-

տոսը, ասպարեզ ելնի Պաղեստինի հարցը, և տարածվի 

գերուժի ազդեցության ոլորտը: Այդ ուժերին դիմակայելու 

համար Դաշնակցությունը պետք է լիներ հրեշտակ: 

Այ՛ո, Դաշնակցությունը չցուցաբերեց հստակատեսություն՝ 

նշմարելու համար իր հիմնական թշնամուն:  Իսկ թշնամին  

երիտթուրքերի դատավճիռը կայացնելուց հետո թալեաթ-

ներին գաղտնի կերպով եվրոպական երկրները տեղա-

փոխող «դատավոր-նավապետն» էր, որը 1945թ. հանդես էր 

գալիս «Բորմանի» դերում: 

Այ՛ո, Հայաստանը  աշխարհակալ ուժերի խարդախության 

զոհն էր:  

Այ՛ո, Հայաստանը չուներ հնարավորություն՝ խուսափելու         

«խաղին» չտրվելու հնարավորություն չունեցող խաղացողի 

մեղադրանքից, քանի որ թելադրողը կարգադրողն էր, և 

կատարողը՝ իշխանավորի դերում: 
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Կարելի է գրել հատորներ Դաշնակցության սխալների վե-

րաբերյալ. ինչ էլ որ լինի, նա մնում է հերոսական կուսակ-

ցություն՝ հաշվի առնելով նրա չնչին դերը միջազգային 

դավադրության չափանիշներում:  

-Մենք կարո՞ղ ենք  համարել, որ Դաշնակցությունը մեր 

թշնամիների սեղանը ճոխացնելուն հատկացված մորթվող   

սագի հրահրող կանչն էր: 

-Իսկ եթե հրարողը  Եվրոպան և ԱՄՆ  ներկայացնող  լայ-

նածավալ ու՞ժն էր, որը պատանդ էր վերցրել մեր ժողո-

վըրդին և կանխագծված ծրագրի համաձայն կտրել նրան 

զինվելու, որևէ մի կերպ ազատվելու հնարավորությունից: 

Իսկ եթե թու՞րքն էր, որի կողմից սպանված բեյի վրեժի 

մասսայականացումը՝ ջիխադը, ուղղված էր հայկական 

սպանդի իրագործմանը: Իսկ եթե քրդի՝ սադրանքին տըր-

վելու հիմնական նպատակը հայի գույքին տիրանա՞լն էր: 

Իսկ եթե Առաջին աշխարհամարտում գլոբալիստի հիմ-

նական նպատակը Թուրքիայում  հայկական գործոնից 

ազատվե՞լն էր:  

Ինչ վերաբերում է սագին, Դաշնակցությունը սագի կտցա-

հարումն էր, որը փրկեց իր ճտերին, ինչքան հնարավոր էր: 

 

-Ցավալին այն է, որ ո՛չ մի գրող, ոչ մի բանաստեղծ, մեր  

մեծերից ոչ մեկը Դաշնակցությանը գովանքի խոսք չի ուղ-

ղել:  

 

Եկեք նորահարսին  թողնենք գովանքը: 

Ինչ վերաբերում է սրտի խորքից ելած  խոսքին,  դրա տերը 

այդ կուսակցության գործն է, նրա ֆիդայիներն էին, որոնց 

մասին և՛ ժողովուրդը, և՛ մեր  բանաստեղծներն ու երգա-
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սանները հորինել են բազում երգեր, իրենց սրտի  խոսքն են 

ուղղել մեր անմահ հերոսներին:  

Ֆիդայիներին իրենց ստեղծագործություններն են նվիրել Դ. 

Վարուժանը, Հ. Թումանյանը, Ա. Իսահակյանը և ուրիշներ: 

Ֆիդայական շարժումը համարվում է հայ ժողովրդի ազգա-

յին-ազատագրական պայքարի հերոսական էջերից մեկը: 

 

-Ի՞նչ կասեք 1965թ-ին Հայաստանում ազգային զարթոն-

քից հետո Դաշնակցության ակտիվության մասին:  

-Երբ հայ ժողովուրդը ցրվեց ողջ երկրագնդով մեկ, նրանց 

հետ՝ նաև ՀՀԴ (ՀՅԴ)-ն, այդ կուսակցությունը սկսեց միջոց-

ներ փնտրել՝ տիրություն անելու օտար ափերում հայտնը-

ված հայ գաղթականներին: Նա ստեղծեց «Հայերի փրկութ-

յան միություն» կազմակերպություն և ամբողջ թափով ան-

ցավ գործի: Ի հակառակ դրան՝ բոլշևիկները արտասահմա-

նում ստեղծեցին «Հայերի փրկության կոմիտե» և անում էին 

ամեն ինչ՝ լուծարելու այդ կուսակցությունը արտասահ-

մանում, խեղդելու համար Հայաստանի անկախության գա-

ղափարը: Նրանք պատրաստվում էին վերացնել հայ ժողո- 

վըրդի ազգային հիշողությունը: 

Մինչ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ՀՀԴ-ն 

զբաղված էր գաղթականների հարցերով՝ փրկելու համար 

նրանց միաձուլումից: 

1924թ. Փարիզում հիմնվեց երիտասարդական «Ռոստոմ» 

ակումբը: 

1925թ. Փարիզում լույս տեսավ «Հառաջ» թերթը: 

1926թ.Բեռլինի համալսարանում բացվեց հայոց լեզվի  ամ-

բիոն: 

1928թ. Կահիրեում հիմնադրվեց «Համազգային» կազմա-

կերպությունը, որը մինչ օրս Սփյուռքում տանում է կուլ-

տուրայի նախարարության դերը: Բոլշևիկյան ՆԿՎԴ-ն ամ-
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բողջ թափով պայքարում էր լիկվիդացնելու այդ կուսակ-

ցությունը արտասահմանում: 

1937-1944թթ. Գերմանիայում հրատարակվում էր «Հայաս-

տան» ամսագիրը: 

Աշխարհի տարբեր երկրներում ստեղծվեցին բազում հիմ-

նարկներ, ակումբներ, կազմակերպություններ, կազմա-

կերպվեցին միջոցառումներ որոնց հիմնական նպատակն 

էր լծվել հայապահպան գործին: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի 

անվտանգությունը ապահովելու փորձ ձեռնարկեց Դրոն՝ 

իր ծառայությունը բերելով ֆաշիստական Գերմանիային: 

Պատերազմի ժամանակ ՀՀԴ-ն սպասում էր, որ տեղի կու-

նենան տեղաշարժեր, առանձնապես պատերազմից հետո, 

երբ Ստալինը պատրաստվում էր Թուրքիայի վրա հար-

ձակվելու հրաման արձակել: 

Պատերազմից հետո Հունաստանում, Ռումինիայում, Բուլ-

ղարիայում և այլուր կոմունիստները սկսեցին դաշնակնե-

րի մասսայական ձերբակալությունները: 

Կուսակցության 12-րդ համագումարը սկսեց կենտրոնաց-

նել իր ակտիվ գործողությունները Թուրքիայի դեմ: 

1863թ. 18-րդ համագումարը թուլացրեց ԽՍՀՄ-ի դեմ լար-

վածությունը՝ հաշվի առնելով, որ այն համարձակվում էր 

վերածվել  ինքնանպատակի: 

1967թ. կուսակցության 19-րդ համագումարը որոշեց, որ 

Հայոց ցեղասպանության հարցում մեղավոր է ոչ միայն 

Թուրքիան, այլ մեղավոր են մեծ տերությունները. հետևա-

բար, կուսակցությունը հրաժարվեց արևմտամետ կողմնո-

րոշումից և իր պահանջը ուղղեց Արևմուտքին: 

1972թ. Վիեննայում կայացած 20-րդ համագումարը որոշեց, 

որ, ըստ արված հետազոտությունների, աշխարհի արխիվ-

ները լիքն են ցեղասպանության իրողության փաստերով, 

սակայն արևմտյան երկրները գերադասում են լռել: Հետե-
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վաբար ՀՀԴ-ն որոշեց անցնել վճռական գործողություննե-

րի: Նա ստեղծեց «Հայ ժողովրդի հանդեպ արդարության 

կողմնակից մարտիկներ» անունը կրող գաղտնի խումբ 

(հետագայում կոչվեց «Հայ հեղափոխական բանակ», որը 

1975թ. հոկտեմբերի 22-ին Վիեննայում ահաբեկչության 

ենթարկեց Թուրքիայի դեսպանին դրանով իսկ հիմք դնելով 

պայքարի նոր ձևին): 

Միգուցե «Նեմեսիս» օպերացիան և՞ս պայմանավորված էր 

1965թ-ի հետ: 

Դաշնակցության ջանքերը՝ Արևմուտքի միջոցով ստեղծել 

անկախ Հայաստան պետություն՝ առանց մութ ուժերի ե-

րաշխիքի, շարունակում է մնալ հարցերի հարցը:  

-Իսկ ինչքանո՞վ է արդար, որ միայն թուրքը կանգնի պա-

տասխանատվության առջև:  

 

-Իհարկե ցեղասպանությունը ունի երեք հիմնական պա-

տասխանատու. 

 

1. Թուրքիան. 

2. Ռուսաստանը. 

3. Դաշնակցությունը: 

 

Միայն ոչ Ռուսաստանի տունը քանդող, Օսմանյան կայս-

րությունը փլուզող հայ և թուրք ժողովուրդները իրար դեմ 

սրող Եվրոպային հեծած գերուժի համաշխարհային  դա-

վադրությունը: Եվ եթե Հայոց ցեղասպանությունը պետք է 

ճանաչվի և դատապարտվի, ապա հասկանալի է, թե ով 

պետք է ճանաչի և ով պետք է դատապարտվի: 
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Իհարկե, մեր մեղավորությունը կայանում է նրանում, որ 

մենք գլոբալիստ չենք, որ մեր անկախությունը չի կարող 

տեղ ունենալ հեռահար փորձադաշտում: 

Մենք պետք է բացենք մեր աչքերը և հասկանանք, որ դրսի 

գլոբալ ուժին հաջողվեց մեր ժողովրդին ենթարկել ցեղա-

սպանության, նրա կառավարությանը դնել անելանելի վի-

ճակում, հակադրել ժողովրդին կառավարող կուսակցութ-

յանը՝ կիսելով ազգը երկու մասի (Խորհրդային Հայաստան, 

Սփյուռք), սակայն նրան չհաջողվեց կոտրել այդ կուսակ-

ցության ոգին: Դաշնակցության որոշ ղեկավարների ա-

պաշխարությունը նշանն է այն բանի, որ կուսակցության 

կորիզը կազմված էր ինքնամոռաց և հայրենասեր գաղա-

փարակիրներից, որոնք երկար տարիներ չկարողացան 

հայտնաբերել հիմնական թշնամուն՝ շարունակելով մեղա-

դրել Թուրքիային, Ռուսաստանին, Եվրոպային և այլոց՝  ի 

վերջո կանգնելու համար իրենք իրենց մեղադրելու փաստի 

առջև: Դաշնակցությունը հայտնվել էր միջազգային ծածուկ 

ռասիզմի (որը փորձում էր կոմունիզմի շվաքի տակ վերց-

նել Ռուսաստանը, Թուրքիան և Մերձավոր Արևելքը) երկու 

կրակների մեջտեղ: 

Մենք պետք է հասկանանք, որ մարդկության պատմության 

մեջ գոյություն ունի պարզ ու հասարակ մի թեորեմա, այն 

է՝ քննադատությունը, մեղադրանքը, թուք թափելը, իրար 

աչք հանելը և, վերջապես, սյունին գամելը պարտավոր է իր 

վրա վերցնելու պարտվող կողմը: Եվ հակառակը՝ հաղթող 

կողմին է հատկացված փառաբանությունը, ազգի միաս-

նությունը և այլն: Հետևաբար, ինչքան էլ դժգոհությունը 

հենվի այդ կուսակցության առանձին անհատների վրա՝ 

նրանց անճարությունը ներկայացնելով փախուստ, նրանց 

ինքնավերլուծությունը, ինքնանախատինքը, ինքնադա-

տությունը ներկայացնելով թշվառության օրինակ, միևնույն 



 459 

է, ներկայացվածը մնում է ինքնագնահատական, իսկ կու-

սակցությունը՝ հայ ժողովրդի պայքարի խորհրդանիշ: 

Դաշնակցությունը նրանով է մեծ, որ նրան  բաժին հասավ 

«գլոբալ մութ ուժի» դեպի արևելք արշավանքի ողջ հիմ-

նական զարկը: Որ նրան բաժին հասավ մեր պատմության 

ամենադաժան ժամանակահատվածը: Որ նա իր վրա վերց-

րեց ոչ միայն ահռելի մեծ պատասխանատվություն, այլ 

պաշտպանելով իր փոքրիկ բույնը՝ հեռացավ որպես հաղ-

թող. նրա հաղթանակը Սարդարապատն էր, այսօրվա Հա-

յաստանը: 

Նա, որպես անկոտրում և անհնազանդ ուժ, արժանվույնս 

ձևով պայքարեց Ղալեաթի դեմ: 

Նրա մեծությունը կայանում է նրանում, որ իր վրա վերց-

նելով իրավիճակի թուքն ու մուրը, շարունակում է մնալ   

որպես ուխտակատար կուսակցություն: 

-Ի՞նչ կասեք Դաշնակցության և զորավար Անդրանիկի 

միջև հակասության, մասնավորապես ՀՅԴ-ի կողմից  զո-

րավարի հասցեին և  նրա դեմ  1918թ. հուլիսի 17-ին Էնվեր 

փաշային հղած նամակի կապակցությամբ:  

Ահա, այն՝ 

Հեռագիր թուրքական կառավարությանը. 

«Նորին գերազանցություն Մեծարգո Օսմանյան կառավարության զինվո-

րական մինիստր` Էնվեր փաշային». Կոստանդնուպոլիս 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատիվ ունի հայտ-

նելու Ձերդ գերազանցությանը, հանուն մեր բարեկամության, իրազեկ 

դարձնել Ձեզ այն մասին, որ Անդրանիկ փաշան խուսափել է մեր կա-

ռավարությունից, իմանալով, որ զինվորական դատի պիտի ենթարկվի 

մեր զինվորական մինիստրին չենթարկվելու համար: Անդրանիկ փաշան 
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տաճկահպատակ հայերից կազմել է առանձին զորաբանակ, նպատակ 

ունենալով անցնել Ջուլֆայի կամուրջը եւ Խոյի ու Սալմաստի շրջանում 

միանալ Վանից նահանջող ժողովրդին: Նա մտադիր է ուժեղ բանակ կազ-

մել, ստեղծել սեպարատ պետություն եւ հարձակվել ձեր վրա: Խնդրում 

ենք միջոցներ ձեռք առնել նրան վերջնականապես ջախջախելու համար:  
 

                    Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախագահ` 

                                                                                                          Հ. Քաջազնունի                                 

                Հայաստանի Հանրապետության զինվորական մինիստր`  

                                                                                        Արամ փաշա Մանուկյան 

                                      Հայաստանի կառավարության խորհրդի նախագահ` 

                                                                                                                  Սահակյան 

. 

                                                                                             Հուլիսի 17-ին, 1918թ.»: 

 (Ջ. Կիրակոսյան, «Առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ հայերը», 
Ե.-1965թ.): 

Այսքանից  հետո ի՞նչ է պետք, որպեսզի հասնի մեր «խաղո-

ղը»: 

-Այդ հակասությունը համարվում է մեր պատմության ցա-

վալի էջերից մեկը:   

Իհարկե, մենք կարող ենք հասկանալ ազգին նվիրված որոշ 

մարդկանց սուր հայացքները՝ կապված մեր անցյալի հետ, 

որոնք ունեն իրենց պատասխանները: Սակայն այն չպետք 

է դառնա համազգային բանսարկության աղբյուր:  

Այդ հարցի շահարկումը զուրկ է ազգի հանդեպ ցուցաբեր-

վող հոգատարությունից, հայրենասիրության անգամ նշույլ 

դրսևորումից, բարոյականությունից և հետապնդում է անձ-

նական և կուսակցական շահադիտական նպատակներ: 
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Եթե ՀՀ կառավարությունը ուղարկեր նման հեռագիր թուր-

քական կողմին, անշուշտ նա կունենար հետևյալ պատաս-

խանը՝ 

ա՛յո, ժողովրդական հերոս նախկին դաշնակցական Անդ-

րանիկը չուներ ժամանակ վատնելու: Նա հայտնվում էր 

մե՛րթ հյուսիսում, մե՛րթ հարավում և իր սրընթաց գրոհ-

ներով  հանկարծակիի էր բերում թշնամուն: Այ՛ո, նա եղել է 

ու կմնա հայ ժողովրդի կողմից ամենասիրված վառ  կեր-

պարներից մեկը, որը դեմ էր հապաղելուն, դեմ էր Դաշ-

նակցության քաղաքականությանը: 

Այդ կապակցությամբ, ելնելով ՀՀԴ-ի դիրքից, նշենք, որ 

Դաշնակցությունը, որը Հայաստանում անցել էր իշխա-

նության գլուխ,  որը ժողովրդի համար ճակատագրական 

այդ  օրերին փորձում էր ամեն գնով հեռու վանել հերթա-

կան մասսայական սպանդը, որը ջանք էր գործադրում վե-

րականգնել հայոց պետականությունը,  պահանջում էր 

միասնական գործելակերպ: Այդ մանուկ-կառավարությու-

նը, որը երկու ամսեկան էր, որը կյանքի և մահվան գնով 

հաղթանակով դուրս եկավ Սարդարապատում, որը Թիֆ-

լիսից նոր էր տեղափոխվել  Երևան, որը հունիսի 4-ին Բա-

թումում Թուրքիայի հետ կնքեց հաշտության պայմանա-

գիր, վերջին ճիգն էր գործադրում  իր ձեռքում պահելու  

փրկված մի բուռ  երկիրը, հուսով, որ հաղթանակով դուրս 

կգան Անտանտի երկրները, և Հայաստանը, որպես հաղթող 

կողմ, կվերականգնի իր նախկին տարածքները՝  ներառյալ 

Արևմտյան Հայաստանը: 

Անդրանիկը հունիսի 14-ին հրաման արձակեց, որ իր զոր-

քերը ենթարկվում են կենտրոնական ռուսական կառա-

վարությանը, իսկ Նախիջևանը հայտարարվում է Ռուսաս-

տանի անբաժան մաս: Փաստորեն դրանով զորավարը  

հայկական  մի որոշ տարածքի շնորհիվ անջատողական 

հիմքերի վրա փորձում էր ստեղծել իր պետությունը՝ 
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դրանով իսկ խախտելով մեծ  դժվարությամբ ձեռք բերած 

հաշտության պայմանագիրը, հրահրելով Թուրքիային մի 

նոր հարձակման: Հայաստանի կառավարությունը  ջանք 

էր գործադրում հայ ժողովրդից վանելու վտանգը: Նա հա-

մոզված էր, որ ծով արյան գնով ձեռք բերված անկախ երկ-

րին հատկացված է լուսավոր ապագա, և պատերազմա-

կան պայմաններում չէր կարող հաշտվել որևէ  ինքնուրույ-

նություն դրսևորող ընդդիմության հետ:  

Իսկ ինչպես մենք գիտենք, զորավարը չէր ենթարկվում Հա-

յաստանի կառավարության ռազմական նախարարին: 

Այդ հակասությունը վերջացավ նրանով, որ 1919թ. Անդրա-

նիկը ցրեց զորքը և լքեց Հայաստանը: 

Այսինքն՝ այն գաղափարային հակասություն էր կառավա-

րող կուսակցության և զորավարի միջև, որտեղ ամենն իր 

հերթին  հավատարիմ էր իր կողմից ընտրված պայքարի 

ձևին: 

Եթե ՀՀ կառավարությունը ուղարկեր նման հեռագիր թուր-

քական կողմին, կունենար նաև հետևյալ պատասխանը՝ 

այո՛, կնքվեց Բաթումի պայմանագիրը, ըստ որի հինգերորդ 

կետի՝   ՀՀ «կառավարությունը պարտավորվում է եռանդով 

դիմադրել հրոսակախմբերի կազմակերպմանն ու սպառա-

զինմանը իր տարածքի սահմաններում, ինչպես եւ 

զինաթափ անել եւ ցրել բոլոր այն հրոսակախմբերը, որոնք 

կգան այնտեղ թաքնվելու»:  

Սա իհարկե առաջին հերթին վերաբերում էր Անդրանիկին:  

Իսկ ինչու՞ նման հեռագրին չնայել դիվանագիտական կող-

մից՝ որ Դաշնակցությունը կատարում է ստանձնած պար-

տավորությունը, այն է՝ զինաթափել հրոսակախմբերը, 

նույնիսկ այդ հարցով դիմում է Թուրքիայի զինվորական  

նախարարին՝ միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Այդ 
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հեռագրի ներկայությունը կնշանակեր, որ Դաշնակցութ-

յունը Անդրանիկին զինաթափելու պատասխանատվութ-

յունը փոխանցում է թուրքական կողմին՝ «փնտրիր քամի 

դաշտում» հետամտությամբ: 

Ցեղասպանություն անցած Դաշնակցությունը քաջ գիտակ-

ցում էր, թե ինչ է նշանակում զինաթափում: Այն նշանա-

կում էր մի նոր ցեղասպանություն, այս անգամ արդեն 

Արևելյան Հայաստանում: 

Նա քաջ գիտակցում էր նաև, որ Անդրանիկը պատրվակ է, 

որպեսզի Թուրքիան ցանկացած պահ խախտի պայմանա-

գիրը և անցնի հարձակման: 

Նման պայմաններում Անդրանիկի ներկայությունը Հայաս-

տանում ժողովրդին հույս էր ներշնչում, այն զսպող ուժ էր 

թուրքերի դեմ, և այդ ամենը քաջ գիտակցում էր  Դաշնակ-

ցությունը:  

 

Դարեր շարունակ պետական մտածելակերպի բացա-

կայությունն է պատճառը, որ մենք զուրկ ենք դիվանագի-

տական մտածելակերպից: Հաճախ մոռանում ենք, որ պե-

տական շահերը մեզնից պահանջում են և՛ թշնամու հետ 

«գրկախառնություն» և՛ ժամանակի պահանջներին համե-

մատ քայլեր: 

  

Սակայն իրականությունը այն է, որ նման փաստաթուղթ, 

հեռագիր երբեք գոյություն չի ունեցել:   

 

Արամ Մանուկյանը այդ օրերին չի եղել  զինվորական նա-

խարար, ինչպես նշվում է այդ հեռագրում, այլ ներքին գոր-

ծերի նախարար էր, իսկ Սահակյանն էլ  չի եղել կառավա-

րության խորհրդի նախագահ: 

Հայաստանից զորավարի հեռացման պատճառներում չի 

նշվել իր դեմ որևէ հայ-թուրքական գործակցություն: 1921թ. 
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հրատարակված «Զօր Անդրանիկը կխոսի» գրքույկի մեջ 

զորավարը ՀՀԴ-ի դեմ մեղադրանքների մեջ չի նշում նման 

փաստ: Նման փաստ արձանագրված չէ Անդրանիկին 

նվիրված աշխատություններում, նրա գործունեությունը 

լուսաբանող հուշագիրների մենագրություններում: 

 

Հետևություն՝ 

 

Այդ հեռագիրը չար ուժի մտահղացում է, որը հետապնդում 

է Դաշնակցությանը վարկաբեկելու, հայ ժողովրդին նրա 

դեմ սրելու խարդախ քաղաքականություն: 

 

Ինչ վերաբերում է խաղողին, դրսի ու ներսի աղվեսների 

համար մեր ազգային ազատագրական պայքարը դեռ եր-

կար ժամանակ կհամարվի խակ: 

-Ես չեմ օգտագործում ԱՄՆ բառը, որովհետև գոյություն 

չունի ԱՄՆ-ի քաղաքականություն: Եթե գոյություն ունե-

նար ԱՄՆ-ի քաղաքականություն, ամեն նորընտիր պրեզի-

դենտ փոփոխություն կմտցներ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղա-

քականության մեջ, և մենք գործ կունենայինք օր օրի թար-

մացվող, փոփոխվող քաղաքականության հետ, և մեր հա-

մար հեշտ կլիներ մշակել մեր քաղաքականությունը: Սա-

կայն մենք գործ ունենք հրեական անդրկուլիսյան «Համաշ-

խարհային կառավարության» հաստատուն քաղաքակա-

նության հետ՝ այն է՝ ժողովրդավարության ճանապարհով 

զավթել երկրագունդը, սադրանքի ճանապարհով վերացնել 

երկրագնդի 2/3-ը, ողջ մնացածներին հպատակեցնել իրենց 

թագավորին և համաշխարհային կառավարությանը՝ հաս-

տատելով հուդայական օրենքներ: Ես չեմ հոգնի այս խոս-

քերը կրկնելուց, հետևաբար, ասացեք խնդրեմ՝ չի թվում 

Ձեզ արդյոք, որ եթե՝ Սփյուռքի հայ լիբերալները իրենց 
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նվիրվածության բանալին հանձնեն սիոնիստներին, ապա 

դժվար թե մենք մեր ձեռքին կարողանանք պահել ներկա-

յիս Հայաստանի ռուսամետ դիրքը: Սիոնիստները Հայոց 

պահանջատիրության հարցում որոշ «հաջողությունների» 

հասած  ուրախ ու երջանիկ հայերին կանդամագրեն Եվրո-

միությանը, հայերը կստանան քաղաքակիրթ ընտանիքում 

ապրելու    հնարավորություն, մի որոշ ժամանակ խաղաղ 

ու երջանիկ կյանք անցկացնելուց հետո, կհասկանան, որ 

օժանդակել են գլոբալիզմի-սիոնիստական ապագա ահա-

վոր ռեժիմի  իրականացման գործընթացին, մեր սերունդ-

ներին կտրելով ազգային արժեքներից, վերածելով նրանց 

անընտանիք ռոբոտացված արարածների, որոնք պետք է 

միմիայն  ծառայեն այդ ուժերին: 

Դուք այդքան գովում եք Դաշնակցությանը, սակայն դաշ-

նակցականների վերնախավը չի ունեցել մշակված հստակ 

քաղաքականություն սիոնիստական մեխանիզմի դեմ: Դա 

շատ հեշտ պրովոկացիայի ենթարկվող կուսակցություն է, 

որին ինչպես գործիք կամ օգտագործում են, կամ ան-

տեսում: Դաշնակները կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե 

անգիտակցաբար, իրենց ստեղծվելու օրից մինչ այսօր ծա-

ռայում են սիոնիստներին: 

Այդ կուսակցությունը ստեղծվել է սիոնիզմի կողմից, նրա 

հիմնադիրները համարվում են  սիոնական   դեմոկրատնե-

րի, նարոդնիկների և անարխիստների գաղափարակիցներ, 

որոնց գործունեությանը  կցելով «Անկախ Հայաստան» ա-

ռաջնորդումը, նրանով լրացրին երկու կայսրությունների 

(Օսմանյան, Ռուսական) դեմ գործող մի շարք ազատամիտ 

կազմակերպությունների, կուսակցությունների  շարքը: Այդ 

կուսակցությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ իրեն ծնել են, 

որպեսզի ծառայելով, մաշվելով գոյությունը քարշ տա մինչ 

այդ կայսրությունների փլուզումը՝ կանգնելու համար ինք-

նաոչնչացման առջև: Նա այդպես էլ չհասկացավ, որ լինե-
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լով սոցիալիստական կուսակցություն, ի՞նչն է պատճառը, 

որ դեմ է կոմունիզմի գաղափարախոսությանը, թե որտե-

ղից է գալիս այդ անհամապատասխանությունը, հակաճա-

ռությունը, ինքնահակասումը:  

Մի՞թե նրանք չեն հասկանում, որ Օսմանյան   և   Ռուսա-

կան կայսրությունների փլուզումից հետո նրանք այլևս 

պետք չեն  ո՛չ Արևելքին, ո՛չ էլ Արևմուտքին: Իսկ եթե այսօր 

դեռ գույությունը քարշ է տալիս, դա այն պատճառով, որ 

նրան դեռ օգտագործում են Ռուսաստանի Դաշնության 

դեմ: 

Նրանք թեքվեցին դեպի հրեաների ռուսաստանյան էսեռ-

ները, կադետները, սոցիալ դեմոկրատները, նրանք են-

թարկվեցին սադրանքի և իրենց մասնակցությունը բերեցին 

սիոնիստների կողմից հրահրած Իրանի և Օսմանյան կայս-

րության հեղափոխություններին: Նրանց կողմից տարված 

բութ քաղաքականության պատճառով 1920թ. Հայաստանը 

ծվատվեց Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև (համենայն-

դեպս նրանք կարող էին դաշինք կնքել Իրանի հետ),  նը-

րանք ծառայում էին սիոնիստական կենտրոնական հետա-

խուզական վարչություններին՝ ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի, նրանք 

գնդակահարելով  թուրք դիվանագետներին՝ դրանով իսկ 

օգնում էին սիոնիստներին՝ Թուրքիային իրենցից էլ ավելի 

կախվածության մեջ պահելու հարցում, դրանով իսկ ցու-

ցաբերելով իրենց անճարությունը: Նրանք Ղարաբաղյան 

շարժման ժամանակ կատարեցին Հայաստանում իշխա-

նության գլուխ անցնելու փորձեր՝ դրանով իսկ սեպ խրելով 

Ղարաբաղում կռվող դաշնակցական զինվորների և ՀՀՇ 

կուսակցությանը ենթակա զինված ուժերի միջև, որի հետև-

անքով  մի շարք դաշնակցական խմբեր, կտրվելով աջակ-

ցությունից, այդ պատերազմին զոհ դարձան: 

  

Հետաքրքիր է՝ ինչպիսի՞ն է Եվրոմիությանը անդամագըր-
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վելու հարցում Դաշնակցության դիրքորոշումը. ծանո՞թ են 

արդյոք նրանք այդ մեխանիզմի բովանդակությանը, թե  

ուղղագիծ պահանջատիրությունից այն կողմ ի վիճակի չեն 

կողմնորոշվելու քաղաքական հեռանկարի գաղափարա-

գրերի խորախորքերում: 

Եվ վերջապես սկսած 1998թ-ից  Դաշնակցությունը վարում 

է իշխանամետ «մի բան» կորզելու  քաղաքականություն՝ 

ականատեսը լինելով հայ ժողովրդի դառը ապրելակեր- 

պին, անարդարությանը, ժողովրդի մասսայական արտա- 

հոսքին: 

Եվ ամենից զարմանալին այն է, որ Դաշնակցությունը իրեն 

է վերագրում Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճա-

նաչման հիմնական հաջողությունները, չհասկանալով, որ 

այդ ճանաչման 90%-ը սիոնիստների թույլտվության հե-

տևանք է՝ հանուն առաջին հերթին իրենց իսկ շահերի: 

Եթե իրոք դաշնակները ոչ թե տեղյակ, այլ քաջատեղյակ 

էին այդ ամենին, ապա ինչն է պատճառը, որ մինչև 2007թ. 

տարբեր լրատվական աղբյուրներում,  փոքր երեխայի պես 

ուրախանում, հրճվում և պարծենում էին ամեն մի երկրի 

կողմից ընդունված ցեղասպանության ճանաչմամբ, կամ 

ԱՄՆ-ի  նորընտիր պրեզիդենտների հայտարարություն-

ներով: Միթե նրանք չեն հասկանում, որ ԱՄՆ-ի պրեզի-

դենտի կողմից արված ցանկացած հայտարարություն՝ 

խոստովանություն, կամ էլ արված հայտարարության հեր-

քում, կախված չէ հենց իրենցից՝ պրեզիդենտներից: 

Ինչու՞ դաշնակները չեն խորանում արմատական հրեա-

ների էության մեջ, թե ինչի՞ են ձգտում նրանք, և որն է 

իրենց դերը նրանց նպատակի մեջ: Եվ ինչու՞ մեր ժողո-

վուրդը պետք է վստահի ավանդական կոչվող մի կուսակ-

ցության, որը թույլ է տալիս իրեն դարձնելու միջազգային 

գործիք:  
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-Իհարկե, իրավասու կհամարվեր, եթե տենդահույզ հար-

ցադրման պատասխանը կրեր պաշտոնական բնույթ: Սա-

կայն անհատական հակադրականությունը չի կարող իր 

երախտիքի խոսքը չուղղել Ձեզ՝ նորության համար, որ 

մենք չհասկացանք, որ  1920թ.  կարելի էր Իրանին ներ-

քաշել պատերազմի մեջ և փրկել մեր երկիրը, նամանա-

վանդ  որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավար-

տից հետո Իրանը չուներ ու չէր կարող ունենալ իր արտա-

քին ինքնուրույն ազատարձակ քաղաքականությունը: 

1920թ. դեպի Արևելյան Հայաստան ուղղություն վերցրած, 

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ծվատման 

անդունդի ծայրին հայտնված թուրքական զինարշավի  

հիմնական շարժառիթը    պետք է փնտրել ոչ միայն  ռուս-

թուրքական գաղտնի պայմանագրերում, այլ թուրք-անգլո-

ֆրանսիական  գաղտնի բանակցություններում, որը հետա-

գայում վերածվեց գաղտնագրի:   

Այո, չէր կարող ծնվել որևէ Աթաթուրք՝ առանց Արևմուտքի 

հերթական թույլտվության:  

Քեմալ Աթաթուրքի դերը ձեռնտու էր Արևմուտքին, հաշվի 

առնելով նրա հեղափոխական հղիության վիժումը Ռու-

սաստանում: 

Այդ էր պատճառը, որ որոշ ժամանակ անց, չստանալով 

արևմտյան աջակցություն, հունական բանակը ստիպված 

եղավ    հաշտվել պարտության հետ:  

Այդ էր պատճառը, որ Արևմուտքը ճանաչեց Քեմալի կառա-

վարությունը: 

Արևմուտքի կողմից ներված Թուրքիան, երկդիմի խաղում՝ 

բավարարվեց Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով: 

Այնպես որ, այդ ծրագրված խաղից եկեք հեռու պահենք 

Իրանին: 

Ինչ վերաբերում է Իրանի հեղափոխությանը բերած մեր 

բաժնին՝ այն սերտ կապված էր Արևմտյան Հայաստանում 
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մասսայական բնաջնջման վտանգի տակ հայտնված հայ 

անզեն ժողովրդին զինելու և մի շարք այլ հանգամանքների 

հետ, որտեղ հայ դաշնակցականներին և Իրանի հեղափո-

խականներին իրար կապում էին փոխօգնության շահերը:  

  

Երիտթուրքերի հետ համագործակցությունը  հետապնդում 

էր միայն մեկ նպատակ՝ բարեփոխություն: 

Եվս մեկ անգամ նշենք, որ Հայաստանի անկախության գա-

ղափարը չի պատկանում Դաշնակցությանը, ինչպես նաև 

օտար ուժերին: Այն գալիս է դարերի խորքից և գնում է 

դեպի հավերժը: Պարզապես Դաշնակցությունը այդ գաղա-

փարը կրողներից և իրագործողներից մեկն է:  

Ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխականների կողմից հիմ-

նադրած կուսակցության՝ Էսեռների, կադետների, սոցիալ-

դեմոկրատական ուժերի  հետ  նրանց կապած հույսերին, 

այն ցարական Ռուսաստանի ներքին և արտաքին ան-

հետևողական քաղաքականության հետևանք էր, որը, բնա-

կանաբար, իր արտացոլումն էր գտնում ազատության և 

անկախության վեհ գաղափարում: 

Դաշնակցությունն այն ժամանակ ոչ մեկին չէր խոստացել, 

որ կբացի նոր-նոր թափ ստացած  գլոբալիզմի հեռուն հե-

տապնդող նպատակները իրագործել փորձող սոցիալ-դե-

մոկրատիայի իսկական պատկերը: Դաշնակցությունը չու-

ներ ժամանակ՝ զբաղվելու փիլիսոփայությամբ, այն էլ մեկ 

դար անց՝ հետին ուղեղով: Նա զբաղված էր ազգային ազա-

տագրական պայքարով և չէր թաքցնում իր համակրանքը 

աշխարհում գոյություն ունեցող այն բոլոր գաղափարների 

հանդեպ, որոնք քարոզում էին ազատություն, անկախութ-

յուն և արդարություն:   

Եվ չնայած  Դաշնակցությունն Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմին 300 հազար մարդ զոհաբերած Հայաստանի՝ 

200 հազար Սիբիր  քշված հայրենադարձների անունից 
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շարունակում էր մնալ ԽՍՀՄ-ի հիմնական ախոյաններից 

մեկը, սակայն 1951թ. կայացած համագումարով նրա մուտ-

քը հակախորհրդային կոալիցիա հինականում հետա- 

պընդում էր մեկ նպատակ, այն է՝  Արևմուտքի միջոցով ազ-

դել Թուրքիայի վրա՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

հարցով:   

Վերադառնալով ներկայումս արմատական ուժերի հա-

մաշխարհային տիրապետության հաստատմանը՝ չեմ կար-

ծում, որ այդ պրոցեսին որպես արգելք կարող է հանդիսա-

նալ երկու Հայաստաններն իրար չմիացնող կետը: Ավելի 

շատ նրան արգելք կարող է փորձել հանդիսանալ Ռուսաս-

տանը՝ Չինաստանի և Հնդկաստանի հետ միասին: 

Եվ եթե Դուք չեք հոգնում ջուր ծեծելուց, որ սիոնիստներին 

պետք է նայենք որպես մեր թշնամիների, ես էլ իմ հերթին 

չեմ հոգնում կրկնելուց, որ խաղի կանոնների խիստ պահ-

պանման դեպքում, մենք ի վիճակի ենք ստեղծելու մեր եր-

կու անկախ պետությունները և պահպանելու այդ գոյա-

ձևը, մինչ Ժամանակը մեր ժողովրդին կընծայի միաս-

նության իր ավելի հարմար և ընդունելի ձևը: Եվ այդ ամե-

նին մենք կհասնենք սիոնիստների հետ համագործակ-

ցելով: 

 

Այսինքն՝ ո՛չ լիբերալիզմին,  ներկայիս Հայաստանում.                  

այո՝ ապագայի Արևմտյան Հայաստանում: 

Վերադառնալով Ձեր կողմից ներկայացված ներկայիս սիո-

նիստական հաստատուն քաղաքականությանը՝ նամանա-

վանդ հայոց պահանջատիրության խնդրում նրա բռնած 

դիրքին,  նշենք, որ «սայլը» տեղից սկսեց շարժվել միայն 

արտաքին ազդեցության պահին: Օ՜, ո՛չ, ես չեմ արդա- 

րացնում տեռորը, սակայն ուրախ եմ, որ դուք նշմարել էք 

Դաշնակցության գոհունակության հատկությունը: Դա  

նվիրվածության և հոգեհարազատության նշան է: Նամա- 
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նավանդ, երբ այդ զգացմունքի դրդապատճառը սկիզբ է 

առնում ԱՄՆ-ի պրեզիդենտի շուրթերից:  Չէ՞ որ դրանց մի-

ջոցով է  կռահելի համարվում Ձեր կողմից ներկայացված 

այսպես կոչված սիոնիստների ընդհանուր տրամադրութ-

յունը և հետագա  քայլերը: 

Ինչ վերաբերում է այդ ուժերին ծառայելուն, եթե մենք ծա-

նոթանանք Դաշնակցության 15-20-րդ համագումարներին,  

ապա հստակություն կմտցվի  նրա ջանքերի, ուսումնասի-

րությունների, ակտիվ գործողությունների կանխամտած-

վածության հանդեպ:   

Եթե այդ հարցում մենք   դիմենք  քաղաքական դիլետան-

տությանը, անկասկած նա փորձառու  կուսակցության գոր-

ծունեությունը կդարձնի կիսահաս քննարկության առար-

կա, այն էլ տարածության վրա, հեռադիտակով, հասկա-

նալով, որ  սեփականը ունենալու և պաշտպանելու համար 

մղվող պայքարի ճամփան անհայտ է, քարքարոտ, փշոտ, 

հղի անակնկալիքներով:  

Թե ի՞նչն է պատճառը որ երկար տարիներ իբր թե Դաշ-

նակցությունը վարում է իշխանամետ քաղաքականութ-

յուն՝ իր բաժին մասնակցությունը բերելով համընդհանուր 

անարդարությանը, կստանա հետևյալ պատասխանը՝ դաշ- 

 նակների խորագիտության և նման կողմնակցությունների 

շնորհիվ է, որ  Հայաստանում քարը մնացել է քարի վրա, որ 

երկիրը խուսափել է հեղաշրջումներից,  նրանց շնորհիվ է 

պահպանվել քաղաքական ուժերի միջև հավասարա-

կշռությունը՝ հաշվի առնելով մեր երկրի  ծանր կացութ-

յունը:  

Ինչ մնում է սոցիալական չափերը անցած անարդարութ- 

յանը, Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը, չմոռա- 

նանք, որ Դաշնակցությունը ամենակարող չէր, նամանա- 

վանդ որ չուներ սոցիալական ճեղքերը լցնելու, անարդա- 

րությունները հարթելու ռեալ հնարավորություն: 
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Այսօր՝ Հայաստանի քաղաքական կիսված էլիտայի կողմից 

կազմավորվող երկու հակադիր ուժերի միջև առաջացած 

լարվածության պայմաններում, մեծ է Դաշնակցության դե-

րը, որը շարունակում է վարել իր հավասարակշռված 

քաղաքականությունը: Ցանկալի է, որ Դաշնակցությունը 

շարունակի վարել ռուսակողմ քաղաքականություն՝ հա- 

նուն ազգային շահերի փրկության, հանուն աշխարհում 

երկբևեռայնության ներկայության, հանուն մեր երկրի ան- 

վտանգության և անկախության:   

Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան Դաշնակցության զոհե-

րին, մինչ մենք կհասկանանք թե իշխանության վայելք ճա-

շակած ուժերի՝ իշխանության հանդեպ մտավախության՝ 

դավակցության դաշտում ինչ ասել էր «իմացեալ մահ»,  մա-

հապարտների թողած կանգուն դիրքերում այսօր  շարու-

նակում է իր ապագան կերտել ազատության և անկախութ-  

յան ճանապարհը բռնած Արցախի ժողովուրդը: 

 

Օգտագործել «ձեռք բերվածը»՝  խուսափելու համար մեզ 

սպասող ծուղակներից. սա է այսօր առաջնահերթ խնդիրը, 

որն  ուղեկցում է   Գաղափարին՝ չհանձնելու համար դիր-

քերը աշխարհում առկա «առաձգական և վանողական»   

մտադրություններին: 

Այսօր այդ կուսակցությունը իր շարունակական պայքարն 

է մղում հայատյաց ռազմամոլության՝ Թուրքիայի և Ադրբե-

ջանի պրոպագանդայի  դեմ, որպեսզի վերջնականապես 

լուծվի հայոց պահանջատիրության խնդիրը, որպեսզի Ար-

ցախի անկախությունը դրվի իրավական հիմքերի վրա, որ-

պեսզի ապահովվի հայ ժողովրդի ազգային անվտանգութ-

յունը:  

  

Ինչ մնում է հեռանկարի գաղափարագրերի խորախորքե-

րին՝ հավաստիացնում եմ Ձեզ՝ պրն  Ս. Կարապետյան,  որ  
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Դաշնակցության արտաքին հարաբերությունների բաժ-

նում, քաղաքական այդ հարցով  զբաղվողները լրագրող-

ներ չեն: 

 

-ՀՀԴ  ֆրակցիայի անդամ Վ. Հովհաննեսյանը գտնում է, որ 

մենք պետք է մեղադրանք ներկայացնենք Ռուսաստանին, 

որը Թուրքիայի հետ միասին զավթել է մեր երկիրը: Ահա 

մեջբերում. «1920թ. բոլշևիկյան Ռուսաստանը և քեմալա-

կան Թուրքիան պայմանավորվեցին ու բաժանեցին Հայաս-

տանը իրենց մեջ: Երկու հանցավոր կա, և մենք պետք է 

հանցավորին դնենք պատմության դատի առջև»: 

Կարելի՞ է հաշվել, որ փորձառու կուսակցությունը այդպես 

է փորձում ամրապնդել  հայ-ռուսական կապերը: 

  

-Այսօրվա Ռուսաստանը, որպես Խորհրդ. Ռուսաստանի 

ժառանգորդ, պարզապես պարտավոր է լուծարելու Մոսկ-

վայի և Կարսի 1921թ. ստորացուցիչ պայմանագրերը, ո-

րոնք չունեն ոչ մի իրավական հիմք, քանի որ այդ պայմա-

նագրերը  կնքվել են ոչ մի պետության կողմից դեռ չճա-

նաչված Անկարայի «բուրժուական» կառավարության հետ, 

ի հակառակ հայերի կամքի: Այն ժամանակ թուրքական 

օրինական կառավարությունը գտնվում էր Ստամբուլում: 

Չմոռանանք, որ այդ պայմանագրերը կայացել են անձամբ 

Ստալինի միջամտությամբ: Գոյություն ունեն բազում փաս-

տեր, որոնք ապացուցում են Ստալինի գլխավորությամբ մի 

խումբ բոլշևիկների  կողմից Հայաստանի մասնատումը 

երկու քաղցած գայլերի միջև: Եվ եթե ԽՍՀՄ ԿԿ-են ի վերջո 

բարձրացրեց Ստալինի անձի պաշտամունքի հարցը և բա-

զում անարդարության զոհեր արդարացվեցին, ապա ինչո՞ւ 

չլուծել նաև Հայաստանի խոցոտ հարցը, որը ևս զոհն էր 

այդ պաշտամունքի: 
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Մենք պետք է այսօրվա Ռուսաստանի իշխանությունների 

միջոցով փորձենք հանցանք ներկայացնել նախկին Ռու-

սաստանի գլխավոր հանցավորին՝ վերականգնելով պատ-

մական արդարությունը: 

Այդ խնդիրը պետք է համարվի համահայկական խնդիր, և 

դրան պետք է լծվեն Մոսկվայում գործող բոլոր հայկական 

ուժերը: Սա առաջնային խնդիր է, որը պետք է համարվի 

հարցերի հարցը: 

Գտնում եմ, որ իսկական բարեկամությունը պետք է հիմնը-

ված լինի արդարության, անկեղծության, փոխադարձ հար-

գանքի, ազգային արժեքների գնահատման, մեկը մյուսի 

ներքին գործերին չմիջամտելու և ամենակարևորը՝ պատ-

մական կարևոր նշանակության անարդարությունները 

շտկելու վրա: 

Եթե այսօրվա Ռուսաստանն իրոք գտնում է, որ հայ-ռու-

սական ավանդական բարիդրացիական կապերը պետք է 

լինեն հաստատ, նշանակում է՝  նա պարզապես պարտա-

վոր է հանելու իրեն ժառանգված՝ նախկին կարգերի առաջ-

նորդի ձեռքով հայ ժողովրդի սրտին խրած փուշը, առանց 

որի բոլորը չարից են՝ հենված կեղծավորության, քաղաքա-

կան խաղերի և շահամոլության վրա: Եվ եթե ռուսական 

Պետական դուման ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը 

որպես փաստ, նույն ձևով նա կարող է ճանաչել այդ պայ-

մանագրերը որպես անհիմն և անօրեն: 

Այո, այդպես ենք մենք պատրաստվում ամրապնդել հայ-

ռուսական կապերը: 

 

-Իսկ եթե Ռուսաստանը չվերանայի՞ այդ պայմանագրերը: 

Այդ դեպքում կարելի՞ է համարել, որ Հայաստանում հայ-

ռուսական պատմական հակասություն  փորփրող և այդ 

հողի վրա հասարակական կարծիք ստեղծող Դաշնակ- 

ցությունը կանցնի արմատական ընդդիմության կողմը, և 
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որպես պատասխան հյուսիսային մեր հարևանին, էլ ավելի 

կարագացնի Հայաստանը Արևմուտքին հանձնելու պրո- 

ցեսը: 

-Միամտության դասընթացներ անցած հարցապնդումի 

հետ ոչ մի կապ չունի այսօրվա Ռուսաստանը: Մութ ուժե-

րի կողմից կազմակերպած անարխիայից, խռովություննե-

րից, հեղափոխություններից, քաղաքացիական պատե-

րազմից, ստալինյան ռեպրեսիայից, ամենից շատ տուժվել է 

ռուս ժողովուրդը: Այսօր ռուս ազգը, վերականգնելով իր 

պետականությունը, համարձակվում է իր վրա վերցնելու և 

շտկելու նախկին հրեշավոր կարգերի մեղքերը: 

Այսօր ռուս ժողովրդի վերածննդի օրն է:  

Այսօր, Արցախի անկախության, և 15 տարի ավել տիրող 

խաղաղության, ինչպես նաև մեր սահմանների պաշտպա- 

նության գործում, անգնահատելի է ներկայիս Ռուսաս- 

տանի դերը: Այո՛, հասկանում ենք, գոյություն ունեն պե-

տական շահեր. սակայն եթե մեկի համար շահը դա տա-

րածքի հարց է, մյուսի համար եկեք չմոռանանք որ այն   գո-

յության հարց է: Եվ թեկուզ փոխադարձ վստահությունը 

տեղ ունի հասունանալու, սակայն  15 տարին բավականին 

ժամանակ է, որպեսզի հայ-ռուսական համագործակցութ- 

յունը համարվի   փորձարկված: 

Մենք մեր երախտիքի խոսքը չենք թաքցնում Ռուսաստանի 

Պետական դումայից, որը ճանաչեց Հայոց ցեղասպանութ- 

յունը որպես փաստ: Հուսով ենք, որ Մոսկվայի և Կարսի 

պայմանագրերը ևս կճանաչվեն անհիմն և անօրինական: 

Մենք այդ հարցում պատրաստ ենք ոչ միայն մեղադրանք   

ներկայացնելու, ոչ միայն պահանջելու, այլև ընդառաջե-

լու, համագործակցելու, ուղիներ փնտրելու, որպեսզի այդ 

ճանաչումը չվնասի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքա- 
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կանությանը՝ հանուն հայ-ռուսական կապերի էլ ավելի 

ամրապնդման: 

 

-Իսկ ի՞նչ կտա մեզ Ռուսաստանի կողմից Մոսկվայի և 

Կարսի պայմանագրերի լուծարումը: 

 

-Այդ պայմանագրերի լուծարումը, միևնույն ժամանակ ներ-

կայիս Արևելյան Հայաստանի հրաժարականը Թուրքիայի 

կողմից զավթած նախկին Արևելյան Հայաստանի մի շարք 

տարածքներից՝ ի օգուտ արևմտահայերի, կքանդի պահան-

ջատիրության կծիկը, այսինքն, արևելյան և արևմտյան շա-

հերը կառանձնացնի իրարից: 

Չմոռանա՛նք որ  մեր հողային պահանջը ուղղված է ոչ թե 

թուրքի, այլ գլոբալիստի դեմ, որը Թուրքիային նայում է որ-

պես իր սեփականության:  

-Դուք հավատում եք, որ Ռուսաստանն այդ պայմանա-

գրերը կհամարի անօրե՞ն. չի՞ թվում Ձեզ, որ այդ հավատը 

չունի հեռանկար, հաշվի առնելով որ Ռուսաստանի և 

Թուրքիայի միջև առևտրի ընդհանուր շրջանառությունը 

վաղուց  է անցել 40 միլիարդ դոլլարի հասնող շահավե-

տության սահմանը: 

-Այդ պայմանագրերի հանդեպ ՀՀ խորհրդարանի զգուշա-

վորությունը մեր հակազդեցությունը սաղմնավորող կա-

ռույցի թմրանյութն է, որը ջրի մակերես կհանի «ժողովըր-

դավարական» դարձած  Թուրքիայի, Ադրբեջանի,  Իրանի և 

Վրաստանի  հեգնանքին չսպասող Հայաստանյան «ազա-

տություն արտադրող» ազգային նկարագիր դիմագծողների  

հաղթական մոլուցքները:   
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Հայտարարություն 

1921թ. Մոսկվայի խորհրդա-թուրքական եւ նրա շարունակությունը կամ 

հավելվածը հանդիսացող Կարսի պայմանագրերը առոչինչ են կնքման 

պահից, քանի որ հակասում են միջազգային իրավունքի հիմնարար սկըզ-

բունքներին ու նորմերին, մասնավորապես. 1. Քեմալական Թուրքիայի եւ 

ՌԽՖՍՀ-ի միջեւ կնքված պայմանագիրը, որն ամբողջությամբ անտեսում 

էր հայ ժողովրդի օրինական իրավունքները եւ շահերը կնքվել էր առանց 

հայկական պետության մասնակցության եւ համաձայնության: Հետեւա-

բար, խախտվել էր միջազգային իրավունքի կարեւոր սկզբունքներից մեկը, 

որն արտացոլվել է հետեւյալ մաքսիմներում – nemo dat quod non habet (ոչ 

ոք չի կարող տալ այն, ինչ ունի) կամ nemo plus juris transferre potest quam 

ipse habet (ոչ ոք չի կարող ավելի շատ իրավունք տալ, քան ինքն ունի): 

1. Երկու չճանաչված պետություններ` ՌԽՖՍՀ եւ Թուրքիայի հանրապե-

տությունը պայմանագիր կնքելով տնօրինեցին երրորդ կողմի` Խորհրդա-

յին Հայաստանի տարածքը` ի խախտումն 1969թ. Միջազգային պայմանա-

գրերի իրավունքի մասին կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի, որտեղ նշված է, 

որ «Պայմանագիրը երրորդ պետության համար պարտավորություններ ու 

իրավունքներ չի ստեղծում առանց նրա համաձայնությանը դրան»: 

2. Հայաստանի տարածքի մեծ մասը Թուրքիայի կողմից ենթարկվել էր 

ներխուժման եւ օկուպացիայի, իսկ հայ ժողովուրդը` ցեղասպանության: 

Բացի այդ, Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածի համաձայն խորհրդա-

յին Ռուսաստանը պարտավորվում էր Անդրկովկասյան հանրապետութ-

յուններին հարկադրելու, որպեսզի վերջիններս հետագայում Թուրքիայի 

հետ բանակցություններում ընդունեն այն հոդվածները, որոնք անմիջա-

կանորեն վերաբերում են իրենց: Նմանօրինակ պայմանագրերը խախ-

տում են Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիայի 

52-րդ հոդվածը, որտեղ նշվում է, որ «Պայմանագիրը համարվում է առո-

չինչ, եթե այն կնքված է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով 

ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային իրավունքի սկըզ-

բունքների խախտմամբ»: 

3. Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները Կարսի պայմանագիրը 

ստորագրեցին կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական մարմին-

ների ճնշման ներքո` հակառակ դեպքում նրանք կենթարկվեին պատաս-

խանատվության եւ ֆիզիկապես կոչնչացվեին որպես «իմպերիալիզմի 

գործակալներ», «բուրժուական նացիոնալիստներ»: Դրանով խախտվում 
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էր Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիայի 51-րդ 

հոդվածը, որտեղ ամրագրված է. «Պայմանագրով պարտավորված լինելու 

պետության համաձայնության արտահայտումը վերջինիս ներկայացուց-

չին հարկադրելու արդյունքում վերջինիս դեմ ուղղված գործողություն-

ների կամ սպառնալիքների միջոցով, որեւէ իրավական հետեւանք չունի»: 

Կարսի պայմանագիրը կնքելու միջոցով ստեղծելով պայմանագրի սուբ-

յեկտին վերաբերող պայմանների պահպանման երեւութականություն` 

Թուրքիան եւ Ռուսաստանը կոպիտ եւ բացահայտ ձեւով խախտեցին 

պայմանագրի կողմերի ազատ կամարտահայտությանը վերաբերող պայ-

մանը: 

4. Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերում խախտված էր նաեւ պայմա-

նագրի օբյեկտի եւ նպատակի իրավաչափությանը վերաբերող դրույթ-

ները: Դա որոշվում է նախ եւ առաջ միջազգային ընդհանուր իրավունքի 

իմպերատիվ նորմերին պայմանագրի համապատասխանությամբ: Նման-

օրինակ խախտումների մասին Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի 

մասին կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածը արձանագրում է. «Պայմանագիրն 

առոչինչ է, եթե կնքման պահին հակասում է ընդհանուր միջազգային 

իրավունքի պարտադիր (jus cogens) նորմին»: 

Ընդհանրացնելով` նշենք, որ 1921թ. Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը, 

որոնք կնքվել են միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումներով եւ 

առոչինչ են կնքման պահից, պետք է չեղյալ հայտարարվեն Հայաստանի 

հանրապետության ԱԺ-ի կողմից, որպես հայ ժողովրդի իրավունքները եւ 

շահերը ոտնահարող, անօրինական պայմանագրեր:  

Իսկ եթե ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծված չլինելու պարագայում ՀՀ 

իշխանությունները նպատակահարմար չհամարեն չեղյալ հայտարարեն 

այդ պայմանագրերը, ապա որպես միջանկյալ լուծում եւ էստոպելից (պե-

տությունը զրկվում է իր շահերը ոտնահարող պայմանագիրը չեղյալ հայ-

տարարել, եթե նա լռելյայն համաձայնվել է պայմանագրի դրույթներին 

կամ պաշտոնապես չի արտահայտել իր դժգոհությունը տվյալ պայմա-

նագրից) խուսափելու միջոց` անհրաժեշտ է, որ ՀՀ Արտաքին գործերի նա-

խարարությունը հայտարարություն ընդունի Մոսկվայի, Կարսի պայմա-

նագրերի Հայաստանի հանրապետության համար անընդունելի լինելու 

մասին: 

Մենք` հայտարարում ենք, որ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը ան-

ընդունելի են մեզ համար. 



 479 

«Ազգային ժողովրդավարական միություն» կուս. երիտ. թեւ «Աջակցութ-

յուն» հ.կ ԵԳՊԱ ուս. խորհուրդ ԵՊԲՀ ուս. խորհրդարան ԵՊՀ պատմութ-

յան ֆակուլտետի ուս. խորհուրդ ԵՊՄՀ ուս. խորհուրդ ԵրՊՏԻ ուսանո-

ղական խորհուրդ Երիտասարդ արեւելագետների ակումբ Երիտասարդ 

քաղաքական գործիչների ակումբ «Ժողովրդավարություն եւ աշխա-

տանք» կուս. երիտ. կազմակերպություն «Հայ երիտասարդների դաշինք» 

հ.կ «Հայ երիտասարդների ֆորում» իրավապաշտպան հ.կ ՀՀԿ երիտ. 

կազմակերպություն ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միություն ՀՅԴ 

«Նիկոլ Աղբալյան» ուսանողական միություն «Միտք» հ.կ «Նոր ժամա-

նակներ» կուս. երիտ. թեւ «Նոր Հայաստան» հ.կ 

Այդ բանակցությունների արձանագրությունները (ըստ ՀՀ 

ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի պրոֆեսոր Վ. Ղազա-

խեցյանի) ցույց են տալիս, որ իրականում բանակցություն-

ներ տեղի չեն ունեցել, որ մինչ բանակցություններն ամեն 

ինչ որոշվել էր Ստալինի և Լենինի կողմից ղեկավարվող 

քաղբյուրոյում, այնտեղ որոշվել են սահմանները, և այդ 

սահմաններն էլ գրանցվել են պայմանագրերում: 

Հույս հայտնենք, որ խորհրդարանն այս հարցը առաջիկա-

յում կընդգրկի իր օրակարգում եւ անօրինական կհայտա-

րարի  այդ պայմանագրերը։ 

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, իհարկե, Ռուսաստանը 

չի անտեսի իր շահերը: Սակայն մեր հաշվարկները մոտ 

ապագայում մեզ կհանեն ԱՄՆ-Իրան և ԱՄՆ-Արաբական 

աշխարհ հակամարտության թատերաբեմ, որտեղ մենք 

ականատեսը կլինենք ռուսական շահերին հարվածող 

թուրքական անճար երկերես խաղին: Եվ ինչքան էլ ներ-

կայիս Թուրքիան «Նաբուկո» կամ նրան հերթագրված որևէ 

նախագծին որպես այլընտրանք ներկայացնի ռուսական 

տարբերակը՝ մի հարվածով երեք նապաստակ գլորելու. 
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1.Ռուս-թուրքական ռազմավարական գործընկերության         

շնորհիվ վերադառնալ 1921թ.՝ ամրապնդելու Կարսի պայ-

մանագիրը. 

2.Արհեստական երկընտրանքի ճանապարհով սպառնա-

լով խոչընդոտել արևմտյան նախագծի իրականացմանը՝    

անդամագրվել  Եվրոմիությանը. 

3. Ցույց տալով ԱՄՆ-ին և Եվրոմիությանը իր վերակողմ-

նորոշումը դեպի Ռուսաստան եւ Եվրասիա՝ է՛լ ավելի ամ-

րապնդել իր ինքնուրույն դիրքերը տարածաշրջանում՝ 

հայտնվելու համար երկու բևեռների միջև իր ավանդական 

ափսեում.  

միևնույն է, Ձեր կողմից նշված հեռանկարից առաջին հեր-

թին զուրկ է թուրքական ներկայիս հակահրեական դեմար-

շը, իսկ նրան փոխարինած ժողովրդավարական Թուրքիան 

չի կարող թաքցնել իր դավադիր դիրքը Ռուսաստանի հան-

դեպ՝ իր գլոբալիստական ձեռքը մեկնելով ալիևյան ռեժի-

մից ազատված Ադրբեջանի ժողովրդավարներին: 

Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ներկայացնող ժա-

մանակները խիստ տարբերվում  են իրարից:  

Ռուսաստանի խորհրդարանն Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչմամբ, վաղուց է անցել փոխշահավետության սահ-

մանը: Մենք գործում ենք անհնարինը հնարավոր դարձը-

նելու սահմաններում և չպետք է մոռանանք, որ հիսուն 

տարի առաջ ինչ վիճակում էր գտնվում հայոց պահանջա-

տիրության  խնդիրը: 

Մենք պարտավոր ենք փխրելու, ջրելու մեր ծառը՝ սպասե- 

լով հասուն բերքին: 

Այսօր մեր հիմնական ստրատեգիական դաշնակիցը առա- 

ջին հերթին պետք է լինի Ժամանակը: 
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Ինչ վերաբերում է պայմանագրերի լուծարմանը, այո՝, հնա-

րավոր է, եթե այդ հարցը քննարկման արժանանա Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման համատեքստում:   

Հարկավոր է շեշտադրումը ուղղել 1915-1923թթ. ընկած ժա-

մանակահատվածի վրա՝ որպես համաթուրքիզմի գաղա-

փարը իրականացնող ցեղասպանության շարունակութ-

յուն՝ Արևելյան Հայաստանում  Ք. Աթաթուրքի կողմից սրի 

քաշված և տեղահանված հարյուր հազարավոր հայ խա-

ղաղ ազգաբնակչության անխտիր ոչնչացումը և իրավա-

կան ուժ չունեցող այդ պայմանագրերը ներկայացնելով որ-

պես մեկ ընդհանրություն:  

Եթե նույնիսկ այդ հետամտությունը մեզնից պահանջում է 

ժամանակ, համբերություն և ադրբեջանա-թուրքական 

արևմտյան նժարի ծանրակշռության պահը օգտագործելու 

հմտություն, այն չի կարող վերածվել արկածախնդրության, 

քանի որ մենք ի վիճակի  ենք գործելու  ոչ միայն իրա-

դրության պայմաններին համաձայն, այլև իրազննության 

դաշտում: 

 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ Մոսկվայի և Կարսի պայմանա-

գրերը չեղյալ հայտարարելու դեպքում ուժի մեջ մտնի 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը:  

 

-Դա հակասում է միջազգային կոչվածի նորմերին, քանի որ 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքվել է Թուրքիայի 

հետ այն ժամանակ երբ Հայաստանը խորհրդայնացված էր 

1920-թ. նոյեմբերի 29-ի հայ-ռուսական պայմանագրի հա-

մաձայն:  

Այդ պայմանագիրը ևս չունի ոչ մի իրավական հիմք: Հայ-

թուրքական հարաբերությունները հարթող բոլոր կածան-

ները տանում են դեպի Սևրի պայմանագիր: 
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Մենք պետք է հասկանանք, որ պատմաբանների և իրա-

վաբանների՝ բառերի կույտի պոչից կախվելը  իհարկե 

կարևոր է, սակայն ավելի կարևորը Արևելք-Արևմուտք հա-

կասության պահից օգտվելն է: 

Եվ եթե մինչ օրս կարելի է արդարացված համարել ՀՀ կա-

ռավարության կողմից Մոսկվայի և Կարսի պայմանա-

գրերի հանդեպ վերաբերմունքը, ապա մեր հարավում օր 

օրի հասունացող հակամարտության նախօրեին բաց 

թողած հնարավորությունը մեզ կկտրի 1878թ-ից մինչ օրս 

մեր հակառակորդի դաշտում նրա պատվերով խաղից կը-

տրվելու հնարավորությունից: 

 

-Դուք ուզում եք ասել մենք կարող ենք ունենալ մեր 

սեփական խա՞ղը: 

 

-Պատրաստվում եմ ասելու, որ մեր սահմաններից դուրս 

մեր հակառակորդի դաշտում և նրա կողմից նախագծված, 

մեծարված և  սրբացված խաղում հաջողություն ունենալ 

չենք կարող: Մեր խաղը պետք է կրի հակահարձակողա-

կան բնույթ մեր սահմանների շրջանակներում: Իսկ մեր 

սահմանը ԱՊՀ-ն է: Մենք պարտավոր ենք  անընդունելի 

համարել 1921թ. ռուս-թուրքական պայմանագրերը՝ նրա 

չեղյալ հայտարարելը թողնելով առաջիկայում ժողովրդա-

վարական դարձած, տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի շահերը 

ներկայացնող Թուրքիայի և Ադրբեջանի կրքերը հանգըս-

տացնող Ռուսաստանին:  

-Եթե Դուք գտնում եք, որ այդ պայմանագրերը չունեն 

իրավական ուժ, ապա ինչքանո՞վ է հավատալից և նպա-

տակամետ  Ռուսաստանի կողմից նրանց անվավեր համա- 
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րելը: 

-Միջազգային դատարանը, իհարկե, կարող է լուծարել, 

չեղյալ հայտարարել վերոհիշյալ պայմանագրերը: Սակայն  

գիտակցելով մեզ սպասող բարդանի մի նոր գաղափա-

րաբանության կատարելիությունը՝ շատ կարևոր է, որ մենք 

չթաքցնենք  մեր պահանջը հյուսիսային մեր բարեկամից:   

Մենք պարտավոր ենք մեր պաշտպանական մեխանիզմի 

հիմքը դնելու՝ մեր քայլը կատարելու հեռանկարով, սպա-

սելով հարմար պահին: 

 

Մեզ ոչ ոք չի տվել իրավունք չհավատալու, եթե մենք գոր- 

ծում ենք արդարության անունից: 

-Դուք չե՞ք գտնում, որ արդարությունը քաղաքական խա- 

ղերի մեջ չունի հեղինակություն, և որ արդարության անու- 

նից գործող ցանկացած գործարքի արդյունք հենված է շա-

հերի պաշտպանության վրա: 

-Համաձայն եմ, այս աշխարհն այսօր ղեկավարվում է չար 

ուժերի կողմից, սակայն քարը քարի վրա շարունակում է 

մնալ առայժմ արդարության հեղինակության հաշվին: 

Հասկանում ենք նաև, որ անարդարությունը գործում է 

արդարության քողի տակ: 

Արդարության անունից են գործում պետությունների սահ-

մանադրությունները, ժողովուրդների, տարբեր էթնոսների 

գոյությունը ապահովող օրենքները, ինչպես նաև ավազակ-

ները, գողերը, տեռորիստները և այլն: 

Սակայն, քանի դեռ շարունակում է իր տաք շողերը առա-

քել արևը, քանի շարունակում է երկրի վրա գոյություն ու-

նենալ կյանքը, նշանակում է՝ մենք չենք կարող հաշվի չը-

նստել արդարության այն մասնիկների հետ, որոնց շնոր-
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հիվ էլ շարունակվում է մարդկային կյանքը: Արդարութ-

յանը և ճշմարտությանն են պատկանում հավատքը, հավա-

տը պայծառ գալիքի հանդեպ, որոնց էլ դեռ վաղուց ապա-

վինել է մեր ժողովուրդը: Եվ եթե մենք չարության մեջ չենք 

կարող լինել առաջիններից մեկը, հաշվի առնելով, որ չու-

նենք դարերից կուտակված փորձ, ապա ինչո՞ւ մենք չա-

պավինենք Ամենակարողի ուժերին՝ հանձինս Արդարութ-

յանը, որի հետ չեն կարող հաշվի չնստել այս աշխարհի 

այսպես կոչված իշխանավորները, սիոնիստները, զինված 

ուժերը և այլն: 

Այո՝, մենք կշարունակենք գործ ունենալ Արդարության 

հետ, սակայն այն արդարության, որը կպաշտպանի մեր 

ազգային շահերը: 

Այո, ես հավատում եմ, որ Հայոց ցեղասպանության և պա-

հանջատիրության խնդիրը վաղ թե ուշ կլուծվի՝ վերա-

կանգնվող պատմական արդարության հաշվին: 

-Բայց չէ՞ որ երկրագնդին սպասում է  գլոբալիզացիան, եթե 

ոչ հրեական, ապա  մարդկային կյանքի մի նոր վարչութ-

յուն, որտեղ կվերանան ժողովուրդների ավանդություն-

ները, բարքերը, բոլոր այն, ինչ կապված է ազգայինի հետ, 

բոլորը կխոսեն մեկ լեզվով, չի լինի հայ կամ թուրք և 

կվերանան պետությունների միջև սահմանները, հետևա-

բար, նրանց հետ միասին նաև մեր պահանջատիրության 

իմաստը: Պարզ երևում է, որ աշխարհը գնում է դեպի մի 

ընդհանուր միություն: Մեր այս ատոմային դարում մարդ-

կությունն իր կյանքը շարունակելու համար պետք է միա-

նա և ստեղծի մեկ ընտանիք, մեկ թագավորություն, լինի դա 

Աստծո, թե մարդու: 

-Ցեղասպանության հետ կապված հարցում մենք այսօր 

առաջին հերթին գործում ենք արդարության օգտին: Իհար-
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կե, մեր արդարությունը մի շարք օտար ազգերի քաղաքա-

կան շրջանակներում  կարող է առաջացնել արհեստական 

խղճի զգացում. «Ինչ մեղք են այս հայերը, որոնք այս ա-

նարդար աշխարհում հավատում են արդարությանը»:Սա-

կայն մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ եթե այսօր երկրա-

գնդին փորձում է տիրել դեմոկրատիան, որն իբր թե հեն-

ված է արդարության, մարդու իրավունքների պաշտպա-

նության վրա, ապա ինչո՞ւ մենք՝ հայերս, պետք է խուսա-

փենք արդարությունից, որին երկար դարեր շարունակ մը-

նացել ենք հավատարիմ: 

-Իսկ միջազգային հանրությունը կհամոզվի՞, որ Հայոց ցե-

ղասպանության հարցում հայերը արդարացի են: 

-Ինչպես նշեցինք, առաջին համաշխարհային պատերազմի 

ժամանակ արևմտահայերը հպատակ էին Օսմանյան կայս-

րությանը: Խռովությունը պատրվակ էր նրանց մասսայա-

կան բնաջնջման համար: 

Մեզնից ոչինչ չի պահանջվում եթե ասենք, որ արևմտա-

հայերի մասսայական կոտորածները, ցեղասպանությու-

նը՝ ռուսական բանակում գործող արևելահայերի ակտիվ 

ռազմական գործողությունների պատասխանն էր: 

Սակայն իրականում, օգտվելով պատերազմական իրավի-

ճակից, անկախ նրանից, թե ինչ դիրքորոշում էր ընտրել 

հայը, կատարվածը համաթուրքիզմի ճանապարհը հար-

թելու, Հայկական հարցին վերջ տալու, հայ ժողովրդի ու-

նեցվածքին, նրա տարածքին տիրելու ծրագիր  էր, որը 

իրականացվեց Արևմտյան Հայաստանում: 

Թուրքիան պարզապես մաշվել էր այդ հարցից. նա այդ 

հարցին «վերջ դրեց» իր իմացած ձևով:  
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Ըստ մութ ուժերի հետ կապած գաղտնի համաձայնագրի՝ 

Հայկական հարցի կողմից հետապնդվող ռեֆորմի նման 

իրագործումը կանխատեսված էր նախօրոք: 

Նա կատարեց ցեղասպանություն՝ իրեն բոլորովին ենթա- 

կա անզեն ու խաղաղ ժողովրդի հանդեպ: Նրանք հավա-

տում էին, որ հաղթանակով դուրս կգան առաջին համաշ-

խարհային պատերազմում, և արևելահայերի հետ նույն ձև-

ով հաշիվները մաքրելուց հետո կիրականացնեն իրենց  

հեռուն տանող ծրագիրը: 

Ինչ մնում է ընդհանուր վերցրած մեր չափավոր անհնա-

զանդությանը, հայը, որպես մարդ արարած, փորձում էր ա-

պրել ազատ, վայրենուց անկախ, որպես իրեն Տեր ճանա-

չելով միայն ստեղծողին: 

Չմոռանանք, որ Ադամը և Եվան չեն եղել որևէ ստեղծվա-

ծից կախյալ: Նրանց ազատությունը և անկախությունը 

սահմանափակվում էր Աստծո հանդեպ ունեցած իրենց 

կապով: Հայը ձգտում է Ադամի և Եվայի դիրքին, հետևա-

բար նրա ձգտումը արդարացի է, որովհետև համընկնում է 

Աստծո մտադրության հետ: 

Այսինքն, հայի երազանքն է ապրել ազատ և անկախ: 

Նրա ցանկությունն է լինել կախյալ միմիայն  Աստծուց: Այդ 

միտքն է, որը 301թ. մեզ տվեց հավատք, որը մեզ խոստա-

նում է հավիտենական կյանք և բոլորովին նոր վարչութ-

յուն:  

Մի խոսքով ասած, մենք մեր ազգային դիրքերը պատրաստ 

ենք զիջելու միայն ու միայն մեր իմացած Աստծո թագավո- 

րությանը:    

Այսօր մեր հոտի համար պատասխանատու կազմակեր-

պությունները կանգնած են մեկ հարցի առջև՝ ինչ ճանա-

պարհով տանել հոտը՝ հասցնելու համար իր իսկական Տի-

րոջը:   

Այո, ի՞նչ ճանապարհով ու գնով: 
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Ճանապարհները բարդ են, տարբեր, իսկ գները՝ թանկ: 

-Դուք հավատո՞ւմ  եք աշխարհի խաղաղությանը: 

-Այո: 

-Ինչպիսի՞ գաղափարախոսություն կապահովի  հայ մար-

դու ինքնակերպությունը:  

-Այսօր համաշխարհայնացումը կեղծում  է այն բոլորը ինչ 

կապված է ազգային հոգեկերտվածքի  հետ: Այն սպառնում 

է մեր ինքնագիտակցությանը: 

Ղարաբաղյան շարժումը չի կարող երկար ժամանակ ա-

պահովել  ժողովրդի  համախմբվածությունը: 

Հարկավոր է ստեղծել մարդասիրական, ազգապահպան, 

հետևաբար հակագլոբալիստական բաց գաղափարախո-

սություն:   

-Ի՞նչ կարող եք ասել Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոնության 

վերաբերյալ: 

-Հայ ժողովրդի ազգային հերոսը, որը փորձում էր փրկել իր 

ժողովրդի ազատությունը և անկախությունը զենքի միջո-

ցով, 1933թ. Ամերիկայում առաջ քաշեց մի նոր  գաղափար, 

որը պետք է բարձր դիրքերի վրա պահեր ցեղասպանութ-

յուն տեսած և դավադրության բաժին դարձած հայ մարդու 

հոգեկանը: 

Ինչ վերաբերում է ներկային, իմ անձնական կարծիքը այն 

է, որ գլոբալիզմի մեր օրերում, ազգային արժեքների, ինչ-

պես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կա-

րող ենք ամրապնդել քրիստոնեական հավատքով, հաշվի 

առնելով, որ գլոբալիզմը չհայտարարված հոգևոր պատե-

րազմի  սկիզբն է:        
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-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ Հայաստանը ընդհատակյա այդ 

ուժի զոհն է սկսած 1909թ-ից: 

 

-Հայաստանը այդ ուժի  զոհն է սկսած 1878թ-ից, երբ Բեռ-

լինի կոնգրեսում այդ ուժի շնորհիվ փրկվեց Օսմանյան 

կայսրությունը մասնատումից՝ հետագայում նույն այդ ուժի 

կողմից  ծվատվելու  նպատակով, առանց Բոսֆոր և Դար-

դանել նեղուցներին հավակնող Ռուսաստանի մասնակ-

ցության: 

Հնարավորի վերջնահաշվով Օսմանյան կայսրությունում 

կատարված հեղաշրջումների (1876թ.1909թ.) հեղինակը 

նույն ուժն է՝ տարբերությամբ, որ Աբդուլ Համիդը չմնաց 

հաստատ իր դերակատարության մեջ և տապալվեց 1909թ-

ին: Աբդուլ Համիդ II-ը պալատական հեղաշրջման միջոցով 

բազմել է գահին այն ժամանակ, երբ Մեծ Բրիտանիայի 

կառավարությունը նվաճված էր վերոնշյալ ուժի կողմից: 

Այդ սուլթանը սկզբից ձևանում էր իբրև բարենորոգումների 

ու խորհրդարանական կարգերի կողմնակից, որը 1876-ի 

դեկտեմբերի 23-ին հռչակեց սահմանադրություն՝ շահելու 

համար «Նոր օսմանների» ու արտաքին զորեղ այդ ուժի 

վստահությունը, այնուհետև 1878-ին ցրեց խորհրդարանը և 

հաստատեց միապետական վարչակարգ (հայտնի է «զու-

լում» անունով):  

Նրան փոխարինեցին երիտթուրքերը, որոնց օրոք, հրա-

հըրելով Առաջին համաշխարհային պատերազմ, «համաշ-

խարհային ընդհատակը» ռուսական հեղափոխությունից  

հետո (իր սպասումները չարդարացնող  Հոկտեմբերյան հե-

ղափոխություն) փորձեց երկրագնդի վրա հաստատել իր 

իշխանությունը:  

Երիտթուրքերին փոխարինեց Աթաթուրքը, որի կողմից 

հաստատված կարգերը հլու ծառայեցին «տիրոջը» մինչ 

օրերս, մինչ էրդողանյան թատերայնություն, որը ցույց է 
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տալիս վերոնշյալ ուժին, որ պատրաստ է վերադառնալու 

1878թ. և իր վրա վերցնելու Ա. Հ. II-ի ճակատագիրը: 

 

-Մեր դառն ճակատագրի մեջ իր անքակտելի մասն է կազ-

մում  Մեծ Բրիտանիան: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Գլոբալ այդ կառույցի դիրքերը Եվրոպայում էլ ավելի ամ-

րապնդեց  Բենջամեն Դիզրայելին (գրաֆ Բիկոնսֆիլդ), որը 

1874-1880թթ. եղել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, որը 

գնելով Սուեզի ջրանցքի 40% արժեթղթերը, անեքսիայի են-

թարկեց Եգիպտոսը, ծավալեց բրիտանական կայսրությու-

նը՝ հավակնելով Մերձավոր Արևելքին, որի մեծ մասը գըտ-

նըվում էր Օսմանյան կայսրության կազմում:  

Այդ վարչապետի օրոք Մեծ Բրիտանիայի թագուհին դար-

ձավ Հնդկաստանի կայսրուհի, Ռուսաստանը պատերազմ 

հայտարարեց Թուրքիային (1877-1878թթ.), քաղաքական 

այդ ստրատեգի խաղավարությամբ ուժեզրկվեց Օսմանյան 

կայսրությունը իրար միջև բաժանել պատրաստվող եռյակի 

(Ռուսաստան, Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա) դաշինքը: 

Այդ վարչապետի քաղաքական ճնշման տակ արժեզրկվեց 

Սան-Ստեֆանոյի՝ հալածված ժողովուրդների սպասումնե-

րը արդարացրած կոնֆերանսը (1878թ.), նրա անձնական 

ջանքերով հրավիրվեց Բեռլինի կոնգրես (1878թ.), որտեղ 

Ռուսաստանը զրկվեց գրաված մի շարք տարածքներից, 

Մեծ Բրիտանիային անցավ Կիպրոսը, Օսմանյան թուրքե-

րը մնացին անպատիժ և պահպանեցին կայսրությունը, 

արևմտահայերը մնացին անպատժելիությունից ոգևորված 

թուրքական «ռեֆորմի» քմահաճությանը: 

«Ռեֆորմ», որը, ըստ Կիպրոսի շուրջ տարվող անգլո-օս-

մանյան գաղտնի համաձայնագրի, նշանակում էր Հայկա-

կան հարցի լուծում օսմանյան ձևով: 

Աբդուլ Համիդի կողմից սկսած եղեռնը իրականացրին 
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երիտթուրքերը: 

 

-Իսկ ինչու՞ Դուք չեք ներկայացնում վերոնշյալ դեմքի կարճ 

և համառոտ  կենսագրությունը, որ նա ազգությամբ հրեա 

էր, որ նրան որպես հենարան էր ծառայում հրեական բուր-

ժուազիայի կապիտալը, որ նա փրկեց Օսմանյան կայս-

րությունը եռյակ-դաշինքի ծվատումից մի երկրորդ քայլով 

այդ տարածքին տիրանալու, ինչպես նաև Պաղեստինի 

հարցը առաջ քաշելու նպատակով: Ինչու՞ Դուք հստակ չեք 

ձևակերպում դավադրության իսկական պատկերը, որը 

ծառայում էր ընդհատակում գործող հուդայա-մասոններին 

և բեմահարթակ ելնել պատրաստվող սիոնիստներին: 

Սակայն նա չհասցրեց իրագործել իր ձեռնարկը, որովհետև 

շուտով հիվանդացավ և մահացավ (1981թ.):  

Նրա օրոք հրեական կապիտալը էլ ավելի ամրապնդեց իր 

դիրքերը Մեծ Բրիտանիայում: 

-Փաստացի ապացույցը միայն կարող է Բրիտանիայի վար-

չապետին տեղավորել հուդայա-մասոնների գաղափարա-

կանությունը բավարարող ծառայությունում:  

Ներկայիս իմպերիալիզմի պատմական այդ հենարանին 

անդրադառնում եմ «ենթադրյալի» կարգով: 

Ինչ վերաբերում է կորսյան պատկերին, Ձեր կողմից հըս-

տակ ձևակերպվող դավադրության իսկական պատկերի 

վերլուծականը ավելի ակնհայտ է:  

 
-Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ներկայիս ՀՀ կառավա-

րության կողմից տարվող հայ-թուրքական հարաբերութ-

յունները բարելավող խաղը: 

-Այդ խաղը մեր սահմաններից դուրս է: 
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-Ձեր կարծիքով ինչի՞ նշան է նման քայլին տրվելը: 

-Եկեք ասենք վստահության և սկսած 2010թ-ից՝ մտա-

վախության: 

-Ու՞մ հանդեպ: 

-Ռուսաստանի դավաճանության և ամենակարևորը՝ իշ-

խանությունը կորցնելու: 

-Իսկ ինչու՞ 2010թ-ից: 

 

-Ամերիկա-իրանական և նրան հաջորդող ամերիկա-արա-

բական առճակատումը կմոտենա իր գագաթնակետին 

(2012-2015թ.) սկսած այդ թվից: 

-Ռուսաստանը կդավաճանի՞ մեզ: 

-Հաշվի առնելով, որ Թուրքիան չունի որևէ հնարավորութ-

յուն կտրվելու Արևմուտքից, իսկ ինչպես մենք տեսնում ենք 

Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ Թուրքիայի 

դերը նշանակալից է, նշանակում է՝ Արևմուտք-Արևելք  

լարվածությունը, միաժամանակ ռուս-թուրքական հարա-

բերությունների զարգացումը Հայաստանի իշխանություն-

ների մեջ կարող է ծնել թյուրատեսություն, որն էլ   հիմքը 

կկազմի խորախոր  մտահոգության: 

Գլոբալիզմի պայմաններում գործող ռուս-թուրքական և 

հայ-ռուսական հարաբերությունները ներկայացնող դա-

վադրության պատկերը ներկայումս ավելի պարզ է,  քան 

1828-29, 1853-56, 1877-78, 1912-13, 1914-18, 1920-21թթ.: 

Այսօր մենք հիմք չունենք Ռուսաստանին չվստահելու, քա-

նի որ ներկայացնում ենք բարիկադի մեկ երեսը: Եվ կարևո-

րը այն է, որ մենք այսօր գիտակցում ենք, թե ով է մեր հիմ-
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նական հակառակորդը, մարդկության ընդհանուր  թշնա-

մին:   

Այսօր վստահությունը բավականին ծանր է կշռում անվըս-

տահությունից: 

 

-Իսկ ի՞նչ կնշանակի, եթե ՀՀ Արտգործնախարարությունը 

շարունակի վարել ներկայիս քաղաքականությունը: 

-Դա կնշանակի, որ՝ 

1. Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ  չեն   չխը-     

    ճըճվելու արևմտյան  խճճանք  առաջացնող    խաղում.   

  

2. Արևմտյան թույնի դեմ  չկա  պատրաստի   հակաթույն.   

 

3.Սեփական իշխանությունը  բարձր է  դասվում  ազգային  

   շահերից.  

 

4.Աշխատում է հետ չմնալ  գերտերությունների   ներքին   և 

  արտաքին քաղաքականության    պատճենահանումից.  

  

5.Ճամփից շեղված ավել ծառայության շնորհիվ, փորձում է 

   ձեռք բերել անվտանգության միավորներ: 

 

Եթե կենտրոնանանք վերջին կետի վրա, կտեսնենք, որ  

ներկա է մեր ծանոթը, որի ներկայությունը բնական է: 

Ցանկացած ծնող պարտավոր է ցուցաբերել նման զգացում  

իր բույնը քանդել պատրաստող դավի հանդեպ: Սակայն 

մենք գիտենք, թե էլ ինչի է ընդունակ նման զգացումը: 

Տրվելով մեր սահմանից դուրս խաղին՝ մենք համար-

ձակվում ենք կուլ գնալ  գետից այն կողմ մեզ սպասող  

համաձայնագրերին, պայմանագրերին: 
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Եվ ո՛չ մի ԱՊՀ կամ ՀԱՊԿ մեզ չի փրկի մեր ներսի դավից: 

 

-Իսկ ի՞նչը  մեզ կփրկի դավից:  

-Ինքնավստահ կողնորոշումը և հատուկ նշանակության 

ուժային կառույցը, իր վտանգավորությամբ հանդերձ: 

-Իսկ ինչու՞մն է կայանում նրա վտանգավորությունը: 

-Հայաստանը Արևմուտքին հանձնելու ճանապարհին իշ-

խանություններին ապահովագրելու մեջ, որը կուղղվի ցան-

կացած ընդդիմության դեմ: 

Ցանկալի է, որ պաշտպանական այդ համակարգը կազմա-

վորվի մեր  ազգային շահերի պաշտպանությունը երաշխա-

վորող քաղաքական ուժի կողմից, ուղղված միմիայն ար-

տաքին և ներքին հրավերների, ոտնձգության դեմ: 

Այդ կառույցը երբեք չպետք է օգտագործվի չափավորի և 

օրենքի սահմաններում գործող խոսքի, ինչպես նաև մի 

շարք հայրենապահ ազատությունների դեմ: 

 

-Ձեր կարծիքով ամերիկա-իրանական հարաբերություն- 

ներն առաջիկայում ինչպիսի ընթացք կստանան: 

 

-ԱՄՆ-ը կշարունակի գունավորել արաբական երկրների, 

Թուրքիայի, Հարավային Կովկասի երկրների  հանդեպ ցու-

ցաբերվող արհեստական համակրանքը, Իրանի հետ պա-

տերազմի դեպքում կտրելու համար վերջինիս դրսի որևէ  

աջակցությունից:   

Ճնշումն Իրանի վրա անխուսափելի է: 
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-Իսկ ի՞նչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ հակամար-

տությունը Հայաստանի վրա և ինչպիսի հետևանքներով: 

 

-ԱՄՆ-ը ձգտում է համաշխարհային տիրապետության: 

Այդ գերհզոր պետությունը դեմոկրատական–հեղափոխա-

կան տարբեր ճանապարհներով, տապալելով միապետա-

կան կարգերը, Եվրոմիություն ստեղծելուց (Եվրոպան 

զավթելուց) հետո, փորձում է ստեղծել Ասիամիություն, 

Աֆրոմիություն, Լատինամիություն՝ դրանով իսկ տիրելով 

ամբողջ երկրագնդին: 

Իրանի պարտության դեպքում, Վրաստանի ներկայիս 

գրաված արևմտամետ դիրքի պայմաններում, Հայաստանն 

ինքնըստինքյան կկանգնի տնտեսական մեկուսացման 

վտանգի առջև: Եվ եթե առայժմ Հայաստանը շարունակում 

է ԱՄՆ-ից ստանալ «սիրաշոյող օգնություններ», ապա 

Իրանում դեմոկրատական կարգեր հաստատվելուց հետո, 

կմեծանա Հայաստանին տնտեսական ճգնաժամի աքցանի 

մեջ վերցնելու հավանականությունը: Այդ պայմաններում 

Հայաստանի ժողովուրդը չի կարող գոհ լինել իր երկրի նա-

խագահից: Դժգոհության  պայմաններում, ամերիկյան հեր-

թական օգնությունները էլ ավելի կբացեն ընդդիմության 

աչքերը, որոնք էլ հերթական հեղափոխությամբ կփորձեն 

անցնել իշխանության գլուխ: 

Այնժամ Հայաստանը կհայտնվի մի նոր ամերիկյան ԽՍՀՄ-

ի կազմում և կվերադառնա 1990թ., երբ ԿԿ-ն Ղարաբաղյան 

հարցում փորձում էր ճնշել այսպես կոչված «ներքին խռո-

վությունը»: Այնժամ, ինչքան մեծանա Հայոց ցեղասպա-

նության ճանաչման, պահանջատիրության, ինչպես նաև 

Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման հնարավո-

րությունը, այնքան էլ կմեծանա Հայկական հարցի սառեց-

ման աստիճանը՝ ներքին ընդվզումներից, խռովությունից 

խուսափելու համար:  
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Հնարավոր է, որ մեր բոլոր խնդիրները իրենց լուծումը 

գտնեն արևմտյան ճամբարում հայտնվելուց հետո: Հնարա-

վոր է, որ մեր պրոբլեմներին ավելանան նորերը: 

Ամեն ինչ հնարավոր է: 

Սակայն մի բան ակնհայտ է. արևմտյան լիբերալիզմը 

կխժռի մեր ազգային շահերը: Հայրենասիրության որևէ 

դրսևորում կներկայացվի որպես ազգայնամոլական, ար-

մատական, հետևաբար՝ այսպես կոչված հակադեմոկրա-

տական: Մեր երկրի իշխանությունները՝ կառավարութ-

յունը, խորհրդարանը, կանցնեն արևմտամետ հաճկատար 

արվամոլների ձեռքը, և կթույլատրվեն գեյ-շքերթները Հա-

յաստանում: Այդ ամենը, ինչպես իր ազգային դեմքը 

կորցնող Եվրոպայում, այնպես էլ Հայաստանում,  ուղղված 

է ազգային արժեքների, գաղափարախոսության դեմ: 

Եվ այնժամ՝ ինչո՞վ կտարբերվի Հայաստանի հանդեպ իրա-

կանացվող «Սպիտակ տան» ցեղասպանությունը ստալին-

յան ռեպրեսիայից: Հետևաբար պահանջատիրությունը  

հակադրվում է հայ ժողովրդի ինքնատիպությանը:  

 

Հայկական հա՞րց, թե՞ ինքնապահպանման... 

    

-Ձեր առաջարկությունը...  

-Արևելյան ներկայիս Հայաստանը ոչ մի դեպքում չպետք է 

երեսը շրջի դեպի Արևմուտք: 

Այսօրվա Հայաստանի գրաված ռուսամետ դիրքը մեր ազ-

գային շահերի պաշտպանության դիրքն է:   

-Իսկ Հայկական հա՞րցը:  

Չէ՞ որ մենք գիտենք, որ հայկական պահանջատիրության 

խնդրի կարգավորման բանալին գտնվում է սիոնիստների 
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ձեռքին: 

 

-Իհարկե, հնարավոր է, որ ԱՄՆ-ը ճանաչի Հայոց  ցեղա-

սպանությունը, սակայն Արևմուտքը հայկական պահան-

ջատիրության խնդրի՝ այսպես կոչված վարկածի բաժին 

դարձած կարգավորմանը կվերադառնա միայն այն դեպ-

քում, երբ՝ 

1. Թուրքիայում հաղթանակի «իսկական» ժողովրդավա-

րությունը, նրա իշխանության գլուխ անցնեն Արևմուտքի 

հետաքրքրությունները պաշտպանող թուրք պետական 

գործիչները. 

2. երբ ԱՄՆ-ում կհայտնվի այն լիբերալ հայկական ուժը, 

որն Արևմուտքի ֆինանսներով ի վիճակի կլինի ներկայիս 

Արևելյան Հայաստանում վերցնելու իշխանությունն իր 

ձեռքը, որը գործով իր պատրաստակամությունը կցուցա-

բերի, որ պատրաստ է Հայաստանում հաստատելու Արև-

մուտքի ստանդարտներին համապատասխան ժողովրդա-

վարություն՝ դրա դիմաց Արևմուտքից ստանալով հայկա-

կան խնդրի լուծման հնարավորությունը երաշխավորող 

գովազդը՝  հանուն  համահայկական    համընդհանուր 

ՑՆԾՈՒԹՅԱՆ: 

-Իսկ հնարավոր չէ՞ շրջվել դեպի Եվրոպա՝ միաժամանակ 

մնալով որպես Ռուսաստանի դաշնակից: 

 -Ո՛չ: 

Եվրոմիությունը ինքնուրույն չէ: Նրան որդեգրված Հայաս- 

տանում չի գտնվի մեկ ուժ, որը ի վիճակի կլինի, ԱՄՆ-ի 

ցանկության դեպքում, հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամա- 

կցվելուց: Դրանով իսկ մենք կբացենք սադրանքի և քաղա-

քական առևտրի դուռը: 
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-Բայց չէ՞ որ Արևմուտքը հայկական պահանջատիրության 

խնդրի վերջնական լուծումից հետո,  Սևրի պայմանագրով 

դեպի ծով ելք ստացած Հայաստանին կցանկանա տեսնել  

իր ճամբարում: 

 

-Մեր կողմից ընդունելի և ձեռնտու միակ տարբերակը՝   

Հայկական հարցի կարգավորման առաջին էտապում, Սև-

րի պայմանագրի համաձայն, արևելյան (Կարս, Սուրմալու, 

Արդահան և այլն) և արևմտյան նախկին Հայաստանի տա-

րածքից կազմավորված  արևմտյան նորաստեղծ Հայաս-

տանը կարող է լինել՝ իր արևմտյան «արժեքներով» հան-

դերձ՝ առանց որևէ նախապայմանի:   

-Բայց չէ՞ որ երկու հայաստանների ներկայությունից  ծըն- 

ված լարվածությունը ևս չի ելնում մեր ազգային շահերից:  

-Սևրի պայմանագրի իրականացումը մեզնից պահանջում 

է այդ հարցի նկատմամբ եռակողմյան մոտեցում՝ ռուսա-

կան, ամերիկյան և հայկական՝ թե ինչքանով են համա-

պատասխանում իրար այդ հետաքրքրությունները: Չեմ 

կարծում,  որ ԱՄՆ-ը վերադառնա Սևրի պայմանագրի ի-

րագործմանը՝ առանց Միացյալ Հայաստանի արևմտամետ 

դիրքորոշման երաշխիքի: Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը   

Սևրի պայմանագրի իրագործման գործընթացում տանի 

դիտորդի դեր՝ առանց ներկայիս Հայաստանի ռուսամետ   

դիրքորոշման երաշխիքի: Չեմ կարծում, որ Հայաստանի 

իշխանությունները համաձայնվեն վերադառնալ Սևրի 

պայմանագրի իրագործմանը, առանց ինքնօրինակության,  

թեկուզև որևէ  միությանը անդամակցվելու խոստումնե- 

րին հավանությանը արժանացած անկախության երաշխի- 

քի:  

Դժվար թե կարևորությունը տրվի Հայաստանի անկախութ-
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յան դերին:   

Եթե Հայաստանը այսօր փորձի երեսը շրջել դեպի Արև-

մուտք՝ հանուն Հայկական հարցի խաղաղ կարգավորման, 

մենք անկասկած ձեռք կբերենք բավականին լուրջ նոր 

բարդություններ՝ նամանավանդ կապված Ղարաբաղյան 

հակամարտության հետ: Իսկ եթե մենք շարունակում ենք 

մնալ կապված Ռուսաստանի հետ, դա էլ իր հերթին շա-

րունակում է խոչընդոտ հանդիսանալ մեր պահանջատի- 

րության խնդրի կարգավորմանը:  Միակ ընդունելի տար-

բերակը հետևյալն է՝ 

 

1. Հայաստանի խորհրդարանը պետք է անընդունելի  հա-

մարի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը, այդ հարցով 

դիմելով Ռուսաստանի հետևությանը. 

   

2. ներկայիս Հայաստանը հետապնդելով Հայոց ցեղասպա-

նության ճանաչման ինչպես նաև պահանջատիրության 

խնդրի կարգավորումը, միևնույն ժամանակ պետք է հրա-

ժարվի մինչև 1914թ. Արևելյան Հայաստանի կազմում 

գտնվող Կարսից, Սուրմալուից, Արդահանից և այլն՝ ի օ-

գուտ Սևրի պայմանագրի համաձայն արևմտահայերի  

կողմից կառուցվող տան՝ Արևմտյան մի նոր Հայաստանի, 

որը ելք կստանա դեպի ծով: 

 

Ապագա Հայաստանի «միացյալ» կոչվող գաղափարից ծըն-

ված լարվածությունը կարող է գրավել ներկայիս Գերմա-

նիայի նախկին թափուր տեղը, որտեղ Արևելքը զիջեց 

Արևմուտքին:  

Մենք չգիտենք, թե Հայաստանի հարցում ո՞վ կզիջի, ու՞մ: 

Սակայն մի բան պարզ է՝ Հայկական հարցի հետ կապված 

ողջ բարդությունը՝ Արևելքի և Արևմուտքի հետաքրքրութ-

յունների, շահերի հակադրման արդյունք է: 
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Չհակադրելով Արևելքը Արևմուտքին՝ մենք կփորձենք ըն-  

դառաջել հայկական խնդրի դրական լուծմանը: 

Ներկայիս Հայաստանի իշխանությունները կմնան նվիր-

ված Ռուսաստանին, իսկ Արևմտյան Հայաստանի լիբերա-

լիզմը կմնա նվիրված ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութ-

յանը: 

Մնացածը մենք պետք է թողնենք Ժամանակին: Հակառակ 

դեպքում մեր տեսակետը, որը գործում է մինչև տեսանելի 

սարը ընկած դաշտում, կվերածվի գուշակության, որի գոր-

ծունեությունը ծավալվում է հորիզոնից դուրս գտնվող՝ յոթը 

սարից այն կողմ: 

 

-Այսօր Հայաստանի արևմտամետ ուժերը փորձում են 

անցնել իշխանության գլուխ և Հայաստանը կտրել Ռու-

սաստանից: Չի՞ թվում արդյոք որ արմատական ընդդի-

մության մտադրությունը,  Ձեր ասած յոթը սարից  այն  

կողմ չէ: 

 

-Ինչպես նշեցինք, Հայաստանը կտրելով Ռուսաստանից՝ 

մենք մեր հակառակորդներին կհանձնենք մեր անկախութ-

յունը, Ղարաբաղի գոյությունը դնելով հարցականի տակ: 

Այնժամ ՆԱՏՕ-ի զորքերի հետ հույսեր կապողները  իրենց 

առջև հարց կդնեն՝ «և իրոք ի՞նչն էր պատճառը, որ 1920թ. 

Արևմուտքը չփրկեց իրենց դաշնակից հայերին երկու գայլի 

երախներից»: 

Դավադրությու՞նը, ո՞ր կողմից: 

 

-Դուք Ստալինին ներկայացնում էք որպես հակամարդ-

կային, հակաժողովրդական բռնապետի, սակայն քչերին է 

հայտնի, որ ի շնորհիվ Ստալինի ձախողվեց  դավադիրնե-

րի  համաշխարհային տիրապետության ծրագիրը, որը  կո-

մունիզմի անվան տակ փորձեց զավթել Ռուսաստանը, 
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այնուհետև ողջ երկրագունդը: 

Տիրելով Ռուսաստանին՝ նրանք անկասկած իրականաց- 

ված կհամարեին իրենց ռասիստական ծրագիրը:   Ստալի- 

նը ոչ միայն կանխեց այդ ծրագրի իրագործումը Ռուսաս-

տանում, այլև սերունդներին թողեց հզոր արդյունաբե-

րություն ունեցող մի երկիր: 

Ստալինը պայքարեց  այդ ուժերի դեմ, և ի վերջո թունա-

վորվեց նրանց կողմից վարձագրված Բերիայի միջոցով: 

  
 

СТАЛИН  И  ГЛОБАЛИЗМ 

 
Сталин, — пропустил глобалистов в 1937—1938 годах через ими же 
созданную систему,— систему, к тому времени уже перемоловшую огромную 

часть нашего народа . Френкель, Фирин, Раппопорт и т.п.— вот кто стоял во 

главе лагерей. И подавляющая часть жертв, которые сейчас относят к 
временам сталинских репрессий, относятся, фактически, к досталинским 

временам — к первым после революции и гражданской войны годам. Как мы 

уже говорили, фактическое руководство страной в это время было у 
Троцкого; далее страной правил аппарат, в котором глобалисты имели 

громадный перевес вплоть до 1937— 1938 годов,— только после этого 

фактическое руководство страной перешло к Сталину и его аппарату,— все, 
что делалось на местах до этого, делалось именем Сталина, но отнюдь не по 

Сталину. Особенно, это следует отнести к проведению коллективизации. 

Перегибы с раскулачиванием середняка, массовые репрессии в отношении 
крестьян — дело рук проглобалистского аппарата, который даже был рад 

случаю еще раз поработать над генофондом нашего народа — в сторону его 

ухудшения. 
Проглобалистская пресса сейчас ругает Сталина за то, что он-де работал 

только исключительно ради своей власти, властолюбие-де вело его. Да нет 

же! Работал он хоть и, надо признать, не слишком достойными методами — 
взял их у своих врагов — глобалистов в пользу народа. Он защищал саму 

жизнь народа, его развитие. Глобалисты, ведь, действительно были врагами 

народа. И, кстати сказать, он защищал и ваши жизни! Ибо, глобалисты, после 
победы, оставят жить на Земле только избранных, все остальные—это просто 

пыль, а пыль надо стереть,— об этой их установке мы будем говорить еще не 

раз. 

Почему глобалисты пропустили Сталина, почему не устранили его в самом 

начале или позднее? Он обманул их! Они думали, что он свой.  Сталин, 

вначале своей генсековской карьеры, окружил себя глобалистами: до самого 
37-го года в явном виде не было заметно, что его основная цель — 

ликвидация глобалистов в стране, да и после 37 года Сталин делал вид, что не 
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имеет претензий к глобалистам: Лазарь Моисеевич Каганович (являясь, прямо 

своим именем, удобным прикрытием для Сталина — от обвинения в 
антисемитизме) был одним из ближайших помощников Сталина и, даже 

намного пережил его. Кстати сказать, в этом смысле, глобалисты, все же, 

переиграли Сталина—их вековая практика: что бы ни происходило, какое бы 
количество евреев не было принесено в жертву,—самое главное, чтобы на 

высоком верху остался хотя бы один глобалист—дело глобализма он сможет 

возродить; это и, действительно, проделал Каганович после смерти Сталина, 
занимаясь этим, впрочем,— только очень осторожно — уже в военные и 

послевоенные годы. 

То, как Сталин устранял Троцкого, используя Зиновьева и Каменева, а затем, 
устранял последних, используя Рыкова и Бухарина — это широко известно и 

на этом мы не будем останавливаться. Это, пусть и коварная, но все же, 

обычная политика. Менее известно другое: глобалисты в партийном и 
государственном аппарате начали подчищаться уже с 1929 года, причем, 

использовались не открытые меры: арест, суд, а тайные. И вот, начиная с 

этого момента, Сталин попадает в ситуацию, когда он, пусть и в дальнейшем, 
может быть объявлен политическим преступником. Методы его работы 

(заимствованные, впрочем, как уже говорилось, у его противников — 

глобалистов — «С волками жить— по волчьи выть!») далеко выходили за 
рамки практики цивилизованных стран. Но он сознательно шел на это. 

Иными способами ликвидировать глобализм он не видел никакой 

возможности (а дело это стоило потери в будущем собственного имени). 
Тайные методы устранения противников требовали слишком больших затрат 

и, начиная с 1931 года, значительно удешевились: глобалисты, проглобалисты 

и взятые глобалистами на крючок стали объявляться оппозиционерами и 
контрреволюционерами, арестовываться, придаваться видимости суда и 

ликвидироваться. Такой метод связан с появлением Берии вблизи Сталина. 

Объяви Сталин открыто, что он убирает глобалистов, последние тот час же 
обвинили бы его в антисемитизме. К тому же, тогда Сталин тот час бы 

лишился власти, ибо, как уже говорилось, глобалисты в руководстве (партии, 

государства, армии, НКВД, культуры, образования, профсоюзов и т.д.) в то 

время преобладали. Ситуация изменилась только после чисток 1937—1938 

годов. Но и тогда Сталин не мог объявить открыто, что, конечно же, никакие 

они не контрреволюционеры, шпионы, диверсанты, заговорщики и т.д., а 
просто, глобалисты, с их методами и целями, просто, враги народа (как ни 

удивительно, несмотря на ложность обвинений, термин «враги народа» 

исключительно верен в отношении глобалистов!). И он вынужден был 
прибегать к ложным обвинениям, чтобы избавить народы Советского Союза 

от величайшей опасности, избавить народы от их злейших врагов. Но, перед 

лицом гитлеровского нашествия, объявлять о своей борьбе с  глобалистами  
было нельзя — его объявили бы расистом. К тому же, было бы мощным 

подрывом авторитета Сталина — объявлять во всеуслышание, что он 

вынужден был прибегать к обману. И еще, он надеялся, что оставшиеся 
глобалисты все поняли и будут далее служить стране, а не работать на цели 

Сиона (даже такой яростный борец с глобализмом не до конца понимал их 
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суть — глобализм неистребим, пока есть глобалисты). И, все же, нам 

представляется, что это была ошибка: нужно было, хорошо, предварительно, 
подготовив народы нашей страны и общественное мнение мира, все объявить 

вслух. Борьба глобализма за выполнение своих целей — вековой процесс. И 

народы мира должны опасность глобализма раз и навсегда понять. Впрочем, 
может быть, в то время, как раз, это, все же, было бы политической ошибкой 

— уж слишком мощно Гитлер размахивал антиеврейскими флагами, идя на 

захват мира. К тому же, не исключено, что Сталин хотел объявить всю правду 
народу сразу же после полной ликвидации глобализма в стране (однако, он не 

успел сделать ни того, ни другого, нанеся, все же, безусловно, мощнейший 

удар по глобализму). 

Вернемся снова к началу тридцатых годов. В 1932 году у Сталина 

окончательно развязаны руки: его жена — еврейка покончила с собой (не 
исключено, что это не самоубийство, а чья-то работа). И вот тут-то ошибкой 

глобалистов было неустранение Сталина на 17-м съезде партии в 1934 году. 

Они попытались это сделать, но почему-то не довели вопрос до конца, не 
потому ли, что их новый ставленник Киров — тоже с женой-еврейкой 

(Маркус) — отказался пойти против Сталина и глобалистам пришлось убить 

его? 

Сталин понял, что медлить нельзя. И, основательно подготовившись, 

произвел массированный удар по глобалистам в 1937— 1938 годах. Было 
арестовано и репрессировано, под большей частью, надуманными 

предлогами, огромное количество глобалистов, проглобалистов, взятых 

глобалистами на крючок и работавших на них. Но тут сработала наша 
плановая система иногда дающая весьма отрицательные последствия своей 

сути. Кроме тех, кто действительно относился к проглобалистским  

элементам, было репрессировано и громадное число тех, кто был очень 
полезен стране, активно работал на нее. Этому способствовало несколько 

факторов. Во-первых, неясность установки: кто же враг? Во-вторых, желание 

и центральных и местных властей отличиться,— у нас же так модно было 
перевыполнять планы (впрочем, как и выполнять их любой ценой)! В-

третьих, здесь была и прямая работа глобализма: глобалисты поняли цель 

Сталина и решили, уходя, как можно больше навредить ему; каждый 
арестованный глобалист называл, якобы участвующими в их 

контрреволюционной, шпионской и т.п. организации и деятельности, честных 

людей: лучших, умнейших, преданнейших — партийных и беспартийных. А 
те, под физическим воздействием при допросах (мера, кстати сказать, 

введенная в практику еще в 1918 году глобалистами), брали вину на себя, тем 

самым, подписывая себе смертный приговор. Известны случаи, когда те из 
честных людей, кто выдерживал пытки и вину свою отрицал, освобождались 

— будущий комиссар Ковпака Руднев, например. 

Сейчас говорят: да как же можно было, в преддверии войны с Гитлером, 

наносить по собственной армии такой сокрушительный, мощнейший удар? А, 

представьте себе, что было, если бы это не было сделано? Кадровый состав 
армии был сплошь проглобалистским: еще Троцкий, будучи председателем 

Реввоенсовета республики, весьма позаботился это сделать, а, кроме того, 
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глобалисты, раз проникнув в какую-либо систему, всегда стараются, затем, 

пронизать ее своими людьми. 

В «Протоколах сионских мудрецов»,— написанных, на наш взгляд, 

безусловно, ими же — для подмены целей и для показа, сколь мудрым будет 

их правление, — говорится, что целью глобализма является установление 

царства Сиона на земле с разумным управлением их царем всеми народами 
земли. Рабство ненадежно. История показывает, что рабовладельческий 

строй, в конце концов, рушится рабами. Дело врачей 1952 года (это вполне 

реальное, нисколько не выдуманное, как твердит проглобалистская пресса, 
дело) было преддверием 1953 года. Уже стояли под Москвой пустые эшелоны 

для приемки подлежащих аресту и высылке глобалистов, уже все было готово 

к последнему наступлению, когда со Сталиным случился удар. Случайность? 
Уж слишком она на руку глобалистам! Глобалистский  бог покарал Сталина, 

помешал ему? Сказки для маленьких детей! Нам представляется, что 

дальнейшие исследования однозначно покажут: глобалисты физически 
устранили Сталина. Они выиграли этот раунд. И стали развивать успех. Хотя, 

конечно, дело было затруднено тем, что верхушка партии была уже 

полностью осведомлена об их деятельности и препятствовала, насколько 
возможно, их экспансии, не решаясь, все же, обнародовать всей правды о 

глобализме,— и здесь мы касаемся одной из важнейших особенностей всего 

глобалистского движения к цели.                              Александр    Росляк.                                                                                                                 

                                                                   http//www.17marta.ru/INFORMBURO/MATERIAL/Doc1-1-6.htm 

  

-Չի՞ թվում  արդյոք Ձեզ, որ  ողջ երկրագնդի ժողովուրդը 

երախտապարտ է Ստալինին, ով թեկուզև չհասցրեց ար-

մատախիլ անել ռևանշիմը ԽՍՀՄ-ում, սակայն 1937-

1938թթ. հարված հասցնելով ռասիստական այդ մեխա-

նիզմին, բավականին հետաձգեց նրանց հերթական զավ-

թողական ծավալատիրումը, որը հերթական անգամ փոր-

ձարկվեց 1991-2000թթ.: 

Մենք պետք է հասկանանք նաև, որ 1920-1921թթ. բոլշևիկ- 

յան Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականութ- 

յունը իրագործվում էր Բաքվի 26 կոմիսարներին (որպես ոչ 

ընտրյալներ, որպես մրցակիցներ) այն աշխարհ ուղարկած 

Տրոցկու և նրա շրջապատի նախաձեռնությամբ, Լենինի 

միջոցով: 1921թ. ռուս-թուրքական հարաբերություններում 

Ստալինը կարող էր տեղ-տեղ հանդես գալ, միմիայն արդեն 

մշակված ծրագրի  անունից:     

Քաջատեղյակ լինելով «հավակնորդների»`սոցիալիզմի քո-
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ղի տակ համաշխարհային տիրապետության նրանց հրե-

շավոր ծրագրին, Բաքվում և Մոսկվայում կայացած Ստա-

լինի հայատյաց ելույթները կրում էին քողարկված կատա-

րածու բնույթ: 

Այն ժամանակ Հայաստանի ճակատագրի հարցը վճռվում 

էր ոչ թե Մոսկվայում, այլ Լոնդոնի և Նյու-Յորքի նախա-

ձեռնող գրասենյակներում, որոնց ֆինանսավորման շնոր-

հիվ էլ կարմիր  հեղափոխությունը հաղթանակով դուրս ե-

կավ քաղաքացիական պատերազմում: 

Ստալինն ինքնուրույն քաղաքականություն մշակելու հնա-

րավորություն ձեռք բերեց միայն Լենինի մահից հետո, որն 

էլ իրագործվեց 1938թ: 

Ներկայիս Ռուսաստանյան «ծածկված իդեալական ձևորդ-

ները» քարկոծելով Ստալինին, շարունակում են ռեաբիլի-

տացիայի ենթարկել պահ մտած դավանաբանության  զո-

հերին, արդարացնելով նրանց փոխհատուցման փորձերը:  

1937թ. Ստալինի հարվածը ուղղված էր ոչ թե սեփական ժո-

ղովրդի, այլ «ժողովրդի թշնամի» համարվող այդ ուժերի  

դեմ, որոնք մինչև 1937թ. Ստալինի անվան տակ հասցրել 

էին հարվածել Ռուսաստանի գենոֆոնդին և ջանք չէին 

խնայում Տրոցկու գլխավորությամբ անցնելու իշխանութ-

յան գլուխ:   

Եվ ինչպիսի անձի պաշտամունքի մասին կարող է խոսք 

լինել, երբ սոցիալիստական ընդհատակյա ազգայնակա-

նությունը փորձում էր զավթել Ռուսաստանը: Հասկանալի 

է, որ նրան կարող էր դիմադրել միմիայն տոտալի-

տարիզմը: 

  

Իսկ մեզնից որևէ մեկը փորձե՞լ է բացել ռուսական արխիվ-

ները՝ ուսումնասիրելու  համար  ռուս տապալված ժողո-

վըրդի անունից գործող մասոնա-թուրքական մեխանիզմի 

դեմքը: 
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Ներկայիս Ռուսաստանի իշխանավորները պարզապես 

պարտավոր են վերականգնելու  երկրի ներսում գործող 

գաղտնախորհուրդ   լոբբինգի կողմից հեղինակազրկված 

Ստալինի  պատվավոր անունը: 

Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ ոչ միայն երկրագնդի ժողովուր-

դները, այլև այսօրվա Ռուսաստանի կառավարությունն է 

երախտահատույց Ստալինին, որն իր ամբողջ կյանքը նվի-

րաբերեց այդ ուժերի դեմ պայքարին, որի պատկերը էլ 

ավելի բացահայտվեց նամանավանդ ռուս-վրացական հա-

կամարտությունից հետո: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Այո՛, հասկանում ենք, հնարավոր է, որ մեծ է Ստալինի դե-

րը դեռ XXդ. սկզբին խաղի մեջ մտցված գլոբալիզմի դեմ 

պայքարում: Հնարավոր է, որ ի շնորհիվ Ստալինի կանխ-

վեց կոմունիզմի անվան տակ գործող  գլոբալիզմի հաղթա-

նակը Ռուսաստանում, և այդ ուժերին օժանդակողների 

ձրի աշխատուժի հաշվին Ռուսաստանը վերածվեց հզոր 

արդյունաբերական երկրի: 

Սակայն մենք չենք կարող Հայկական հարցում հաշվի 

չնստել իրայնության հետ՝ չնկատելուն տալով ռուս-թուր-

քական պայմանագրերը, մեր երկրի բնակչության անխնա 

ոչնչացումը և այլն: 

Ինչքան էլ մենք փորձենք Ստալինին գլոբալիզմի դեմ պայ-

քարում ներկայացնել որպես դրական կերպար,  միևնույն է 

մենք չենք կարող  զոհաբերել մեր ազգային շահերը գլո-

բալիզմի դեմ պայքարին: 

Մեր հետաքրքրությունները խիստ սահմանափակ են, և 

պետք է հենվեն միմիայն փաստերի վրա: 

Ստալինի վճռական դերը այդ պայմանագրերի շուրջ մեզ 

համար շարունակում է մնալ որպես պատմական փաստ, և 

այդ պատմական կերպարին մենք անդրադառնում ենք 

իրազեկության կարգով:  
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Ինչ վերաբերում է պայմանագրերի էությանը՝ կապ չունի 

թե ինչպիսի վճռականություն է ցուցաբերվել հանուն վերջ-

նական արդյունքի՝ անհատակա՞ն, թե՞ կուսակցական. 

կարևորն այն է,  որ  այդ պայմանագրերը չունեն ոչ մի իրա- 

վական հիմք: 

-Մենք չպետք է ամեն ինչ չափենք Հայկական հարցով: 

Մենք տեսանք, որ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից մին-

չև ընտրյալների համաշխարհային տիրապետություն հաս-

տատելը տեխնիկայի հարց էր: Մենք չպետք է մարդկութ-

յան համար ճակատագրական նշանակության  այդ հարցին 

տանք հայկական գունավորում:  

Ժամանակն է ձեռք բերել աշխարհային մտածելակերպ՝ 

խորանալով ամենայնի մեջ, քննարկելու համար այսօրվա 

սխալները՝ վաղվա անելիքների հեռանկարայնությամբ:  

Եվ այդ ամենը հանուն նրա, որպեսզի ձեռք բերենք խորա-

նալու հատկություն, փոխելու համար մեր շեշտադրման 

ուղղությունը, պատահական չհամարելով հոկտեմբերյան 

հրեշտակի հայտնությունը: 

 

-«Ամենագիտությունը խելք չի սովորեցնում»: 

Խորանալը, իհարկե, կարևոր է: Կարևոր է նաև վաղվա հե-

ռանկարով գործելու ունակություն ձեռք բերելը: Սակայն  

ինչքա՞ն պետք է մենք խորանանք. միգուցե մենք՝ հայերս, 

մեր վրա՞ վերցնենք խորանալու և տիեզերական գաղտնիքը 

հայտնաբերելու առաքելությունը: 

Այն ժամանակ մենք կկանխենք նույնիսկ երկրաշարժերը: 

Իսկ ինչու՞ ոչ: Չէ՞ որ հեռանկարը ուղիղ համեմատական է 

խորությանը: Մենք պետք է շատ խորանանք, որպեսզի 

ձեռք բերենք ինչքան հնարավոր է լայն հեռանկարայնութ-

յուն, որպեսզի այնտեղ տեղավորվի մեր ժողովուրդը: 

Չէ՞ որ շատ խորացողները իրենց տեղն ունեն: 
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Այսօրվա դրությամբ մեր համար ճակատագրական կարող 

է համարվել միայն ու միայն Հայկական հարցը: Հեռանկա-

րից այս կողմ, մենք կարող ենք լինել կողմ, կամ դեմ՝ բերե-

լով այս կամ այն կողմին մեր օգտակարությունը, մեր հնա-

րավորությունների չափ: 

Ինչ վերաբերում է պատահականությանը և հոկտեմբերի 

հայտնությանը՝ պատահական չէ նաև Ստալինի հայտ-

նությունը: 

Դա նշան է նրան, որ ընտրյալների դեմ գոյություն ունի 

երկնային տեխնիկական գաղտնիք: 

-Ի՞նչ կարող էք ասել Ղարաբաղի անկախության  

վերաբերյալ:  
  

-Այսօր Հայաստանի կառավարությունը գործում է միջազ-

գային օրենքների շրջանակներում, ջանք չի խնայում հար-

ցի խաղաղ կարգավորման գործընթացը հասցնելու նպա-

տակին, որպեսզի Ղարաբաղի անկախությունը ստանա 

միջազգային ճանաչում, որպեսզի  հայերը իրապես հնա-

րավորություն ձեռք բերեն ապրելու և բարգավաճելու ա-

ռանց որևէ հակադրության: 
-Կստանա՞ արդյոք Ղարաբաղի անկախությունը միջազգա- 

յին ճանաչում:  

-Քանի Հայաստանը շարունակում է իրեն համարել Ռու-

սաստանի ստրատեգիական դաշնակից՝ ոչ: 

-Իսկ եթե Հայաստանը թեքվի դեպի Արևմուտք, Արևմուտքը 

կճանաչի՞ Ղարաբաղի անկախությունը: 

-Արևմուտքը պարտվողի հետ ունի հաղթողի լեզվով խո-    

սելու իր ձևը:   
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-Իսկ եթե Հարավային Կովկասը լրիվությամբ հայտնվի 

Արևմուտքի ազդեցության տակ, Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ 

որոշում կկայացվի՝ կապված Ղարաբաղյան հարցի հետ: 

-Այնժամ Մինսկի խումբը տեղը կզիջի մի նոր Բրյուսելյան 

խմբին, որն էլ իր հերթին կամ կվերցնի իր վրա Ռուսաս- 

տանի ներկայիս դերը, կամ էլ կհենվի տարածքային ամ-

բողջականության վրա՝ ցուցաբերելով  շահադիտական մո- 

տեցում: 

-Իսկ ինչի՞ կարիք է զգում մեր քաղաքականությունը, որ-

պեսզի Ղարաբաղի անկախությունը ստանա միջազգային 

ճանաչում: 

 

-Իսկ Դուք համոզվա՞ծ եք, որ մեր կառավարությունը ի սըր-

տանց ցանկանում է, որպեսզի Ղարաբաղի անկախությու-

նը ստանա միջազգային ճանաչում, հաշվի առնելով որ 

մենք չգիտենք թե ինչպիսի պայմանների հետ ստիպված 

կլինի հաշվի նստել այդ ճանաչումը: 

 

-Ձեր կարծիքով մեզ ձեռնտու է, որպեսզի Ղարաբաղի ան-

կախությունը չստանա միջազգային ճանաչու՞մ: 

 

-Առաջին հերթին մեզ ձեռնտու է, որպեսզի տարածաշրջա- 

նում պահպանվի խաղաղություն, սակայն ոչ մեր ձեռքբե- 

րումների զոհաբերության հաշվին: 

-Մոսկվայում 2008թ. նոյեմբերի 2-ին Ռուսաստանի միջ-

նորդությամբ կնքվեց քաղաքական հռչակագիր՝  Հայաս-

տանի Հանրապետության և Ադրբեջանի նախագահների 

միջև, ըստ որի կողմերը եկան համաձայնության՝ հարցը 
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կարգավորելու խաղաղ ճանապարհով: Ի՞նչ է սա նշանա-

կում: 

-Սա նշանակում է, որ կողմերը համաձայն են, որպեսզի 

Ռուսաստանը շարունակի իր խաղաղարար դերը տարա-

ծաշրջանում, որ կայունությունը  երաշխիքն է այդ հանրա-

պետություններում՝ իշխանությունների  կայունության:   

-Ձեր կարծիքով  ինչքանո՞վ կհաջողվի մեզ խույս տալ Արև-

մուտքի ոտնձգությունից: 

-Այսօր, երբ ԱՄՆ թելադրում է իր կամքը աշխարհին, երբ 

նրա արտաքին քաղաքականությունը կրում է ագրեսիվ 

նվաճողական բնույթ,  երբ Արևմուտքը իր սարդոստայնն է 

հյուսում՝ նամանավանդ երրորդ աշխարհի երկրների 

հանդեպ, նա չի կարող հարմարվել հանգամանքների ներ-

կայիս դասավորության հետ: Նա մի կողմից կցուցաբերի 

խաղաղարարություն, մյուս կողմից ֆինանսական օժան- 

դակ մանևրների, խորամանկ քայլերի գործելակերպով ան-

կասկած կպղտորի առանց այն էլ ոչ զուլալ ջուրը տարա-

ծաշրջանում՝ որսալու համար իր ձուկը: 

ԱՄՆ-ը  ջանք չի խնայի ճեղքելու կայունության օղակը՝ 

խոստումներին հատկացված ոսկե սարերով,  այդ երկրնե- 

րում տնտեսության բարգավաճմանը ուղղած՝ իրապես 

գործադրվող քաղաքական աքցաններով, դրան ընդառա- 

ջող ներքին դավակցություններով, քաոսի և իրարանցման 

ճանապարհով: 

Առջևում Արևմուտքի կողմից սպասվում են առևտրին 

հատկացված փակ խաղեր, որոնց տրվողները կբացեն      

սադրանքի առջև իրենց դռները: 
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Հայաստանի ներկայիս կառավարությունն ունի բոլոր հնա- 

րավորությունները՝ խուսափելու իրեն ընդառաջող փոր- 

ձություններից: 

-Ի՞նչ կասեք Մինսկի խմբում տեղ գտած ԱՄՆ-ի դերի 

մասին: 

-Եվրախորհրդի այդ «զենքը» ԱՄՆ-ի արգելակումն է տա-

րածաշրջանում: Այդ «թմրադեղով» ԱՄՆ-ը շահում է ժամա- 

նակ, մինչ՝  

1. հեղափոխական ճանապարհով  ժողովրդավարական 

ուժերը  կանցնեն  իշխանության գլուխ այդ երկրներում. 

2. խաղաղ ճանապարհով, տնտեսական հզոր ծրագրերի 

միջոցով կսիրաշահի այդ երկրների իշխանավորների նըր-

բաշքությունը. 

3.ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերություններում կստեղծվի 

մաքսիմում բարեհաջող պահ՝ Հարավային Կովկասին տի- 

րելու  հնարավորություն: 

-Իսկ եթե Արևմուտքը Ղարաբաղի հարցում բռնի ոչ ար-

դարացի դիրք, սկսի ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի վրա 

և վարի ադրբեջանամետ քաղաքականությու՞ն: 

-Քանի հարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացը 

գտնվում է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների գոր- 

ծունեության շրջանակում, մոտակա ժամանակներում  չի 

նշմարվում որևէ փոփոխություն: Միակողմանի ճնշումը 

հակամարտ կողմերից որևէ մեկի վրա, կհետապնդի միայն 

մեկ նպատակ՝ այն է՝ արհեստական ճանապարհով խախ-

տել կայուն իրավիճակը, մարդու իրավունքների պաշտ-
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պանության և ժողովրդավարության դիմակի տակ ինչքան 

հնարավոր է զգալի չափով  խառնվելու մեղադրվող կողմի 

ներքին գործերին,  էլ ավելի շիկացնելու համար մթնոլոր-

տը տվյալ երկրի ներսում՝ հանուն իշխանափոխության: 

Եթե Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերվող որևէ նո-

րություն պահանջի իր բաժին վերջակետը, վերջինս էլ իր 

հերթին կպահանջի քաղաքական նոր ձևաչափություն, նոր 

ձևույթ, որին էլ առայժմ պատրաստ չեն ոչ Արևելքը, ոչ էլ 

Արևմուտքը: 

-Իսկ մենք ունե՞նք հնարավորություն մոտակա ժամանակ- 

ներում իր ավարտին հասցնելու սկսած գործը: 

-Այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն 

ունի բոլոր հնարավորությունները արագացնելու մեր տան 

կառույցը:  

Ի համեմատ 1920թ. դաշնակցական կառավարության, այ-

սօր, մեր քաղաքական թեկուզև առայժմ ոչ ձևավորված հա-

մակարգին, պետական վարչական մեխանիզմին չի սպառ-

նում դասակարգային պայքարը:  

Այսօր մեր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը հիմ-

նականում գործում է ազգային-ազատագրական պայքարի 

քաղաքական հիմնավորումների շրջանակներում և կրում է 

դասական բնույթ:  

Մենք պարտավոր ենք ունենալու խաղի երկրորդ ձևը, երկ-

րորդ տարբերակը: Եվ եթե մինչ այսօր պայքարի վերոհիշ-

յալ ձևը համարվել է արդարացված, ապա ռուս-վրացա-

կան հակամարտությունից հետո, մենք կարող ենք համա-

լըրող քայլ  մտցնել մեր արտաքին քաղաքականության 

մեջ՝ այդ ձևակերտությանը տալով աշխարհում ներկա 

ռազմաքաղաքական խմբավորումներին համեմատ դիրքո-
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րոշող դեր, դրանով իսկ մտցնելով կրեատիվ մոտեցում, 

խաղի բոլորովին նոր ձև:  

-Իսկ ո՞րն է այդ երկրորդ տարբերակը: 

-Ճանաչել Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան մաս: 

 -Ե՞րբ կարող ենք  ուժի մեջ մտցնել երկրորդ տարբերակը: 

-Այն դեպքում, եթե՝ 

 

1. Ադրբեջանը շրջվի դեպի Արևմուտք. 

2.Ադրբեջանը վերսկսի պատերազմական գործողություն-                                                                  

                                                                                                 ները.                                                                                                               

3.Հարավային Օսեթիան և Աբխազիան մտնեն Ռուսաս-    

տանի Դաշնութան կազմը.                   

4.ԱՄՆ և Իրանը հայտնվեն պատերազմի դեմ դիմաց: 

Ամենից կանխատեսելին վերջին կետն է, որին մենք պետք 

է լինենք պատրաստ: 

Մենք կարող ենք վերջնականապես եզրափակել իբր թե 

դեռ չկողմնորոշված կողմնորոշման փուլը,  հնարավորութ- 

յուն ձեռք բերելու համար, փորձելու ազատվել  տարածքա -

յին զիջումներից,  իրական հիմքերի վրա դնելու պահան-

ջատիրության խնդրի կարգավորման հնարավորությունը՝ 

ճանաչելով Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան 

մաս: 
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-Բայց չէ՞ որ դրանով մենք կխախտենք Մոսկվայի համա-

ձայնագիրը: 

-Եթե խաղի առաջին տարբերակը   երկար տարիներ ապա- 

հովում է խաղաղությունը տարածաշրջանում, դա դեռ չի 

նշանակում, որ այն երաշխիքն է  մեր ժողովրդի անվտան- 

գության: Եվ եթե այդ երաշխիքի բացակայության պայման-

ներում պայքարի վերոհիշյալ ձևը  շարունակում է մնալ 

նվիրված իրեն հատկացված ֆորմատին, պայմանագրերին, 

համաձայնագրերին, ապա երկրորդը առաջինի հակա-

պատկերն է, որը գտնում է, որ պարտադրված իրադար-

ձությունները չեն կարող ծանրակշիռ գտնվել մեր ազգային 

շահերից: Մենք չգիտենք, թե  ինչ կպահանջեն մեզնից այդ 

շահերը վաղը: Հետևաբար նա համաձայն է այն հանրա-

հայտ խոսքերի հետ, որ «պայմանագրերը նրա համար են, 

որպեսզի խախտվեն»: 

-Որոշ կարծիքներ գտնում են, որ Ղարաբաղի անկախութ-

յունն այն միջնորդ-կապավորն է, որը հետագայում պետք է 

հանդիսանա վերամիավորման հեղինակը՝ որպեսզի Հա-

յաստանը չկոչվի ագրեսոր: Ի՞նչ կասեք: 

-Եթե իրադարձությունները հանգեցնեն նրան, որ մենք 

ստիպված լինենք մտցնելու երկրորդ տարբերակը, այնժամ 

մենք պետք է հասկանանք որ այս անգամ պատրաստվում 

ենք չհայտնվելու՝ հայկական դժվարամարս հարցով մեզ և 

Թուրքիային իրենցից կախվածության մեջ պահող մութ 

ուժերի զոհասեղանին: Մենք պետք է այդ հարցում հաշվի 

չառնենք «միջազգային» կոչվածի կամքը, նրա ժողովրդա- 

վարությունը և այլն: Մեզ համար, որպես հեղինակություն, 

պետք է համարվի միմիայն Ռուսաստանը: 
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-Իսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են 

հաշվի նստել մութ ուժերի հե՞տ: 

-Հայաստանի իշխանությունները, շարունակելով հաշվի 

նստել մութ ուժերի հետ, տրվելով  նրանց կողմից առաջ 

քաշվող Հայկական հարցում ձեռք բերած բազմաբնույթ 

միակողմանի լպրծուն խաղին, կարող են գործել Հայկա-

կան հարցի մոտալուտ լուծմանը հատկացված անվստա-

հության շրջանակներում՝ աշխատելով ազատվել ֆինան-

սական կախվածությունից, պաշտպանելով իշխանական 

դիրքերը, ժողովրդավարության պակասությունից տուժ-

ված   հեղինակությունից:  

 

Ինչքան շարունակվի համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, 
այնքան ավելի կուժեղանա ճնշումը Եվրոմիության կող-
մից՝ բարի և չար քեռիների ազդեցության փոխանցությամբ: 

 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներկայիս նախագահի կող-

մից տարվող քաղաքականությանը,  հուսանք, որ այդ ուղին  

կպաշտպանի մեր երկրի անկախությունը, ավանդությունը, 

ազգային հարստությունները, կապահովի մեր ժողովրդի 

անվտանգությունը  և կբերի նրան բարգավաճում:  

Հուսով լինենք նաև, որ Արևմուտքին հատկացված ուշա- 

դրությունը կշարունակվի մինչև Արևմուտքի ճնշմանը 

ենթարկված Հայաստանի կողմից չկատարված զոհաբե- 

րության առաջին քայլը՝ այն արտահայտելով միանգամից 

և կտրուկ ձևով՝ իր ռուսամետ դիրքորոշմամբ, ճանաչելով 

Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս: 

 

-Բայց չէ՞ որ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը՝ որպես Հա-

յաստանի անբաժան մաս ճանաչելը, մեզ չի փրկի տա- 
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րածքային զիջումներից: 

 

-Այդ ճանաչման պահը պետք է լինի տեղին, քաղաքական 

առումով անվրեպ: Այն պետք է հաջորդի ռուս-ամերիկյան 

մի նոր՝ ավելի սուր հակադրությանը՝ ի նկատի առնելով 

հորիզոնում պահ մտած ռուս-ադրբեջանական հարաբե- 

րությունները հարցականի տակ դնող որևէ իրադարձութ- 

յուն:  

Ինչ վերաբերում է տարածքային զիջումներին. հենվելով 

պատմական արդարության վրա՝ դաշտային Ղարաբաղի 

հաշվին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության 

վերականգնման հնարավորությունը կապված է Ռուսաս- 

տանի արտաքին քաղաքականության հետ: Հետևաբար, 

Ռուսաստանի համաձայնությամբ, Ղարաբաղի անկա-

խությունը, նրա պետականության միջազգային ճանաչ- 

ման փոխանակումը Հայաստանի տարածքային ամբողջա- 

կանությամբ, կկրճատի դեպի տուն տանող ճանապարհը՝ 

տնտեսելով մեր և մեր հակառակորդների էներգիան և ժա-

մանակը:  

-Բայց չէ՞ որ մեր պատմաբանները կարող են կանգնել դըժ-

վարությունների առջև՝ կապված Հայաստանի տարածքա-

յին ամբողջականության ճանաչման և պատմական ար- 

դարության վերականգնման հետ: 

-Ղարաբաղի, ինչպես նաև Նախիջևանի բռնակցումը Ադր- 

բեջանին կատարվել է Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրե-

րի շուրջ ստեղծված ռուս-թուրքական դավադրության մի-

ջոցով: Եվ չնայած  Ղարաբաղի հարցը համարվում է Հայ-

կական հարցի անբաժան մասը, սակայն այդ հարցով կա-

րող է զբաղվել  հայության արևելյան թևը՝ հենված   ռուս-

թուրքական (1921թ.) պայմանագրերի   վերանայման վրա:    
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Մեզ մնում է  ամուր հիմքերի վրա պահել հայ-ռուսական 

կապերը:  

Ինչ մնում է դժվարությանը՝. եթե մենք ի վիճակի չենք 

պաշտպանելու պատմական արդարությունը, ուրեմն մենք 

կարող ենք հրաժարվել մեր պահանջատիրությունից:  

 

-Իսկ եթե Ադրբեջանը չանդամագրվի ՆԱՏՕ-ի՞ն: 

 

 -Այդ դեպքում Ադրբեջանը չունի սպասելիք ինչպես  Արև- 

մուտքից, այնպես էլ՝ Հյուսիսից: Իհարկե, միայն այն դեպ- 

քում, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ Ռուսաստանի 

ռազմավարական դաշնակից: 

 

-Ի՞նչ կարող եք ավելացնել Ղարաբաղի անկախության մի-

ջազգային ճանաչման վերաբերյալ: 

  

 -Ինչպիսի՞ ճանաչման մասին է գնում խոսքը: Եթե խոսքը 

գնում է Կոսովոյի տարբերակով ճանաչման, դժվար թե 

մենք դրա կարիքը զգանք, քանի որ մենք չենք պատրաստ-

վում կտրվել Ռուսաստանից: Կոսովոյի անջատումը Սեր-

բիայից, և նրա անկախության ճանաչումը ուղղված է Ռու-

սաստանի դեմ: Մենք այդպիսի ճանաչման կարիքը պետք է 

չզգանք, քանի որ Արևմուտքը անշահախնդիր մեզ անկա- 

խություն չի նվիրի: Մենք այսօր էլ անկախ ենք՝ «ճանաչ- 

ված» Ռուսաստանի կողմից: Մեզ համար որպես հեղինա- 

կություն կարող է համարվել միայն Ռուսաստանը: 

Ուրիշ հարց է, եթե խաղադաշտում մտցնենք նոր գործելա- 

կերպ  և ելնենք բոլորովին նոր սկզբունքից: 
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-Իսկ աշխարհը կհասկանա՞ մեզ:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Այնժամ մենք պետք է չդառնանք մտավախության զոհը, 

որ իբր թե Հայաստանին կկպցնեն ագրեսորի պիտակ: 

Հայաստանը չի պոկում Ղարաբաղը Ադրբեջանից՝ ի հակա-

ռակ ղարաբաղցիների կամքի: Ղարաբաղցին է միանում 

մայր Հայաստանին՝ ի հակառակ նրան շղթայող ադրբե-

ջանցու կամքի: Երևի ադրբեջանցին չի նկատել, թե ինչպես 

են անցել ստրկատիրական կարգերը: 

Եվ եթե մերօրյա փորձերը ջանք են գործադրում, որպեսզի  

Ադրբեջանի իշխանություններն   ուղիղ բանակցություննե- 

րի մեջ մտնեն Ղարաբաղի իշխանությունների հետ,  ապա  

նախկինին փոխարինող ձևը հանդես կգա Ղարաբաղին 

տնօրինողի դերում: 

Բոլոր մեկնաբանությունները, որ իբր թե աշխարհը չի հաս- 

կանա մեզ, քաղաքական տհասության և աթոռապաշտութ- 

յան նշան է: 

Ուրիշ բան է, եթե հարցնեք՝ իսկ մեր Ղարաբաղի աթոռա-

տերերը կհասկանա՞ն մեզ. չէ ՞որ նրանց են ուղղված ԱՄՆ-

ի օգնությունները: Չէ՞ որ նրանք արդեն հաստատվել են 

իրենց «անկախ» դիրքերում:  

Այնժամ, անհրաժեշտությունից բխող օրհասական չը-

կատարված քայլը առաջ կքաշի իր ուշացած հարցը՝ իրո՛ք 

դա  տնտեսությունը վերականգնելու փորձեր են, թե՞ Արև-

մուտքի կողմից Հայաստանի իշխանավորների լեզուն կող-

պելու, աչքերը փակելու փորձեր՝  «կաշառք-կաշառք մինչև 

վերջ»  սխեմայով:  

Մինչև ու՞ր.  

Մինչև հաղթանակ: 

 

-Բայց չէ՞ որ դրանով մենք կուժեղացնենք Արևմուտքի 

կողմից ճնշումը մեր երկրի վրա, և Սփյուռքին կկտրենք 
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Ղարաբաղյան հարցում իր բերած քաղաքական ակտիվ 

մասնակցությունից, օժանդակությունից: 

      

-Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող ցանկա- 

ցած միջազգային որոշում հնարավոր չէ կայացնել առանց 

Ռուսաստանի հետ համաձայնության, որովհետև Ղարա- 

բաղը   Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից դուրս  գտնը-

վող Կոսովո չէ: Ղարաբաղը համարվում է Ռուսաստանի 

հարավային բերդապարիսպը, և նրա հետ կապված ցան-

կացած ոչ ռուսամետ որոշում Ռուսաստանի կողմից կըս-

տանա համապատասխան հակահարված: Իհարկե, եթե 

Արևմուտքի կողմից չկոտրվի հայկական ոգին: 

Ինչ մնում է Սփյուռքի քաղաքական օժանդակությանը, այն 

ևս հաշվարկված է գլոբալիստների  կողմից, և մենք պետք է 

գիտակցենք, որ Սփյուռքի քաղաքական ակտիվության    

զինվորին ռուսական մարշալով փոխանակելը չի բխում 

մեր ժողովրդի շահերից: 

Եկեք նկատենք, որ Աբխազիան և Օսեթիան չունեն 

Սփյուռք:     

 

-Այսօր Հայաստանի կառավարությունը փորձում է Թուր-

քիայի հետ նորմալ հարաբերությունների հաշվին դուրս 

գալ շրջափակումից: Ի՞նչ կասեք:     

   

-Դուրս գալ շրջափակումից նշանակում է մտնել քաղաքա- 

կան առևտրի մեջ, թե ձեռք բերվածի դիմաց ի՞նչ կարող ենք  

առաջարկել, որպեսզի հավանության արժանանա  մեր հա- 

կառակորդների կողմից՝ 

  

1. հրաժարական պահանջատիրությունից. 

2. Ղարաբաղի անկախությունից. 

3. Ռուսաստանից: 
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Մենք տալու ոչինչ չունենք: 

Այդ խաղի շարունակությունը կպահանջի մեզնից ազգային 

շահերի զոհաբերություն: Իսկ գիտակցաբար դրան տրվելու  

օգտակարությունը կարող է արդարացում ստանալ Հա-

յաստանում արմատական ընդդիմության ակտիվության 

ժամանակավոր թուլությամբ, մինչև զոհաբերության փաս- 

տի առջև կանգնելը: Եվ եթե Հայաստանի կառավարութ- 

յունը, ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

դիմաց ընտրի արևմտամետ  ապաշրջափակումը, դրանով 

Հայաստանի իշխանությունները կհամարձակվեն հայտնը-

վել քաղաքական փակուղում, քանի որ առևտուրը սկսված 

է ոչ այնտեղից, որտեղից պետք է:  

Ինչ վերաբերում է մեր կողմի երկակի չափանիշներին, նա   

գտնվում է մոլորման ճանապարհին և պատրաստ է հայտ- 

նըվելու խաղի կանոններից դուրս վիճակում:  

Գտնում եմ, որ մերձեցման հեղինակություն վերականգնող 

և ժամանակ շահող փորձերը պատկանում են քաղաքական 

հասունությանը, որը չունի հեռանկար: Ինչ էլ որ լինի, Հա-

յաստանի արտաքին քաղաքականությանը չի սպառնում 

որևէ վտանգ, մինչ Մերձավոր Արևելքում պահ մտած պա- 

տերազմի սկիզբը: Դա այն ժամանակահատվածն է, որը 

կպահանջի մեր երկրի նախագահից հստակեցնելու իր 

«անորոշ» դիրքորոշումը:  

Մենք մեր խաղը կարող ենք տանել այնպես, որ ոչ թե Թուր-

քիային և Արևմուտքին հանձնվելով, նրանց մեր ազգային 

շահերը զոհաբերելով հասնենք մեր նպատակին, այլ չզի-

ջելով մեր դիրքերը: Այսինքն, Հայաստանը Ռուսաստանից 

կտրելու ԱՄՆ-ի ջանքերին հատկացնել միակ և վերջնա-

կան տարբերակը, այն է՝ նպատակին հասցնել հայոց պա-

հանջատիրության խնդիրը: Այնժամ, դեպի ծով ելք ստա-
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ցած ժողովրդավարական Արևմտյան Հայաստանի և ներ-

կայիս Արևելյան Հայաստանի «միավորման» հաշվին, Արև-

մուտքը կարող է փորձել նպատակին հասցնել Ռուսաս-

տանի հարավը մասնատող՝  ծավալապաշտական  իր ծրա-

գիրը: 

Այնժամ,  ջրի մակերես  դուրս կգա հայ-արևմտյան մի նոր 

տիպի փոխադարձ խաղացկունություն, որից տարածութ-

յուն պահպանելու համար էլ, մեր սեփականը... կպահանջի 

մեզնից՝ ստեղծել հատուկ ծառայություն, որը կապահովի 

արևելյան ներկայիս Հայաստանի անկախությունը:  

Իհարկե, հասկանում ենք թե ինչի հետ է կապված Հայաս-

տանում երկկուսակցական սիստեմի կազմավորման, նրան 

հսկողության տակ վերցնելու և այդ հարցում Արևմուտքից 

առաջ անցնելու  ողջ բարդությունը: 

Մենք պետք է շարունակենք  վարել մեր ռուսամետ քաղա-

քականությունը, հարմարվելով իրերի ներկա դասավո-

րության հետ, մեր ուշադրությունը ուղղելով ռուս-ամե- 

րիկյան բարենպաստ քաղաքական երկխոսությունների 

վրա:  

Հայաստանին ուղղված ԱՄՆ-ի անունից գործող Եվրո- 

միության հարվածները պետք  է  խճճվեն հայ-ռուսական 

մի նոր թափ ստացած համագործակցության և ամերիկա-

իրանական հակամարտության  շիկահար մթնոլորտում: 

 

-Ասացե՛ք, խնդրեմ, հնարավո՞ր է, որ Հայաստանի իշխա-

նությունները հրաժարվեն պահանջատիրությունից: 

 

-Նայած երբ և ինչպիսի իշխանության մասին է գնում խոս-

քը: 

Արևմուտքի նպատակն է տիրել Հարավային Կովկասին և 

հարթել ներքին տարաձայնությունները: 

Այո, այո, հարթել և ոչ թե լուծել ժողովուրդներին հուզող 
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խնդիրները՝ խուսափելու համար համաժողովրդական խը-

ռովություններից: Իհարկե, հասկանում ենք ԱՄՆ-ի կողմից 

պահանջատիրության մասնավոր կարգավորումը, այն էլ, 

իհարկե, ոչ մեր օգտին, հնարավոր կդառնա միմիայն երկու 

հակառակորդ պետություններում ժողովրդավարություն, և 

այդ երկրներում արևմտամետ հաճկատար իշխանություն-

ներ հաստատելու պայմաններում: Իշխանություններ, ո-

րոնք պատրաստ կլինեն տուրք ընծայելու իրենց արևմըտ-

յան հովանավորներին, ըստ նախնական կապած պայմա-

նի, ասենք թե Ղարաբաղի անկախության, Թուրքիայից մի 

թիզ հողակտորի  և ապաշրջափակման   դիմաց: նական կապած պայմանի,  

Եվ ոչ մի Սևրի պայմանագրի մասին խոսք լինել չի կարող, 

եթե այդ առևտուրը իրականանա մի նոր ամերիկա-թուր-

քական գաղտնի պայմանագրի համաձայն: 

 

-Ձեր կարծիքով ո՞րն է գլոբալիստի ուժեղ կողմը: 

 

-Ես չգիտեմ ուժեղ կողմ է համարվում, թե թույլ, սակայն 

գլոբալիստն ի վիճակի է ստեղծելու ԱՄՆ-ի և Եվրոմիութ-

յան միջև հարաբերությունների արհեստական վատթարա-

ցում, ցույց տալու համար աշխարհին,  թե իբր Եվրոպան 

ինքնուրույն կառույց է: Հակահրթիռային սիստեմների տե-

ղադրման հարցում նա Լեհաստանի շուրթերով ինքն իրեն 

կուղղի սեփական «ոչ»-ը, նախկին ԽՍՀՄ-ի քվեարկության 

99-ը՝ կողմ, 1՝ դեմ խաղարվեստությամբ, ժամանակ հատ-

կացնելու համար Ռուսաստանին հարմարվելու արևմըտ-

յան այդ առաջարկությանը, միևնույն ժամանակ  հակահըր-

թիռային սիստեմները նախ և առաջ տեղադրելու համար  

մերձբալթյան երկրներում: Այդ «ոչ»-ը գերմանա-ֆրանսիա-

կան այն սպունգն է, որը թուլացնելով ԱՄՆ-ի և Ռուսաս-

տանի միջև քաղաքական նոր ակնկալի շուրջ լարվա-

ծությունը, ժամանակ հատկացնելով հակառուսական խա-
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ղին՝ նրանից փորձեց  պոկել Ուկրաինան: Միևնույն ժամա-

նակ նա ի վիճակի է արագացնելու այդ պրոցեսը վրացա-

կան սադրանքի միջոցով՝ վերադառնալով նախնական 

մտադրությանը, տեղակայելով հակահրթիռային սարքերը  

Չեխոսլովակիայում: 

Նա ի վիճակի է Ղազախստանը դարձնելու Եվրոմիության   

անդամ՝ անտեսելով նրա աշխարհագրական դիրքը, միև- 

նույն ժամանակ իր կազմից «դուրս վռնդելու» ասենք թե 

Իռլանդիան՝ իբր թե ավել ազատություն և ակտիվություն 

ցուցաբերելու համար: 

Գլոբալիստի թույլ կողմը  իր ուժեղ կողմն է և հակառակը: 

Շարժվելով դեպի շղթայված Եվրոպա՝ մենք կշարժվենք  ոչ 

թե դեպի ժողովրդավարություն, այլ՝ դեպի ժողովարարութ-

յուն: 

-Ինչո՞վ կամրապնդեիք Հայաստանի պաշտպանական դիր- 

քերը: 

 -Հարմարադիր զինակցությամբ: 

 

-Ինչպիսի՞ բնույթ պետք է կրի մեր հակազդումը Հայաս-

տանի վրա ճնշում գործադրելուն պատրաստ միջազգային 

միջոցների հանդեպ: 

 

-Մենք, մինչև Իրանի անկումը (ցանկալի է, որ Իրանը զերծ 

մնա պատերազմից), առաձգականության օրենքի սահման-

ներում   պետք է սովորենք  հերթագրված բանաձևերի ան-

տեսման ձևերը՝ թուլացնելով նման և այլ միջոցների՝  մա-

կագրությունների, արձանագրությունների ուժը մեր կող-

մից խիստ սահմանված չափով  «նրանց հետ հաշվի նստե-

լով», դրանով իսկ թուլացնելով արևմտաժողովրդավարա-

կան ուժերի ակտիվությունը Հայաստանում, որոնց հետ էլ 
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հույսեր են կապել վերոհիշյալ բանաձևերը: 

 

-Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ ճակատագիր է հատկացված 

Ղարաբաղի «Դե-ֆակտո»-ին: 

 

-Իհարկե, խաղաղությունը կարևոր է: Սակայն հաշվի առ-

նելով, որ ժամանակը գործում է մեր դեմ, հարկավոր է 

պատրաստվել օգտագործելու Արևելք-Արևմուտք հերթա-

կան հակասության պահը: 

 

Մենք չպետք է նստենք թախտին, սպասենք բախտին: 

Երբ Սիրիան Իրանի  հանդեպ կվերցնի իր վրա Հուդայի 

դերը՝ դրանով իսկ հերթագրվելով զոհասեղանին, երբ Ռու-

սաստանին կտրվի Առևտրի համաշխարհային կազ-

մակերպությանը անդամագրվելու հնարավորությունը՝ այդ 

կազմակերպությունից, ինչպես նաև Մեծ ութնյակից  կրկին 

վտարելու համար, երբ ԱՄՆ-ն, ըստ սովորության, կկտրի 

Իրանի օդային, ծովային և ցամաքային ճանապարհները և 

կպատրաստվի հարվածել նրան, ինչպես նշեցինք վերը, 

Ղարաբաղի «դե-ֆակտոի» ճակատագիրը, զգուշության 

սահմաններում, հարմար պահի և կողմնորոշման հստա-

կեցման, միևնույն ժամանակ համարձակության շնորհիվ, 

կարող ենք վերցնել մեր ձեռքը՝ տալով նրան նոր բնույթ, 

դրանով իսկ անտեսելով Արևմուտքի մեղմաքայլ կատու 

բռնող քաղաքականությունը: 

Մենք պարտավոր ենք հրաժեշտ տալու «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն» անվանմանը,  վերականգ- 

նելով Հայաստանի Հանրապետության Արցախի նահանգ 

կոչումը, առաջ մղելով պատմական արդարությունը: 

Այդ ճանաչումը պետք է կրի անսպասելի բնույթ, պետք է 

արտահայտվի ԱՄՆ-ի՝ հերթական զոհին (Իրան) ուղղված 

նպատակային հարվածին և Ադրբեջանի կողմից սահմա- 



 524 

նամերձ գոտում ռազմական ընդհարման  սադրանքին 

համընթաց: 

 

-Ձեր կարծիքով Հայաստանի նախագահի խորհրդական- 

ները կհամաձայնվե՞ն  Ձեր առաջարկի հետ: 

 

-Դա կախված է Հայաստանի Հանրապետության նախա- 

գահից:  

Ինչ վերաբերում է խորհրդականներին. նրանց հիմնական 

մասի դերը էլ ավելի կմեծանա, երբ Ադրբեջանը պատ-

րաստվի ՆԱՏՕ-ի զորքերը տեղակայել իր տարածքում, երբ 

ժողովրդավարական Իրանը և Վրաստանը ամբողջությամբ 

կխզեն կապերը Հայաստանի հետ (Հայաստանում մարդու 

իրավունքների ոտնահարման պատճառով), և Հայաստանը 

ստիպված կլինի կանգնելու ընտրության առջև: Այն ժամա-

նակ խորհրդականների մեծ մասը կարող են Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահին ներկայացնել իրենց 

գրավոր առաջարկությունը, այն է՝ չհրաժարվել  ԱՄՆ-ի 

կողմից Հայաստանին բաժին տրամադրած աստղաբաշ-

խական մասշտաբի ֆինանսական օգնությունից:  

Վերադառնալով ներկային՝ տնտեսական ծեծից չկոտրվող 

ազգային շահերի պահպանման սրտակից    խորհրդական- 

ների մի մասը կաշխատի ձեռք մեկնել վերջինիս հակադիր 

տեսակետին: 

 

-Ադրբեջանը կմտնի՞ ՆԱՏՕ-ի կազմը, թե՞ ոչ: 

Ե՞րբ տեղի կունենա ամերիկա-իրանական պատերազմը: 

    

-Իհարկե, ներկայիս ոչ ժողովրդավարական Թուրքիան 

կփորձի հուշել Ադրբեջանի կառավարությանը՝ տարա-

ծություն պահպանել արևմտյան ռազմական այդ խմբակ-

ցությունից: Սակայն այդ հարցով հենց Թուրքիայի,  խողո-
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վակաշարերի նախագծային խաղաքայլի, ինչպես նաև Ղա-

րաբաղյան հարցում ականջատակ խոստումների միջոցով 

Արևմուտքը   կանի  ամեն ինչ՝   կցելու փոքր եղբորը մեծին:  

Չի բացառվում, որ Մոսկվայի հռչակագիրը ռուսական 

կողմնորոշման ծանրակշռության վտանգը կանխելու փորձ 

է՝ Արևմուտքի հետ մերձեցման ճանապարհին: Այդ հար-

ցում Թուրքիայի դերին չտալով որևէ նշանակություն, մենք 

կգործենք մեր հետաքրքրությունների օգտին՝ հասկանա-

լով, որ Բոսֆոր և Դարդանել նեղուցները չեն կարող գործել 

հրաշք և արգելք հանդիսանալ դեպի Վրաստան շտապող 

ամերիկյան ռազմանավերին: 

Ինչ վերաբերում է ամերիկա-իրանական պատերազմին, 

ենթադրում եմ, որ վրացական սադրանքից հետո արագ  

թափով Ռուսաստանի կողմից հակաարևմտյան նոր ճամ-

բարի կազմավորման պայմաններում, Իրանի պատե- 

րազմից խուսափելու հավանականությունը մեծ է:  

 

-Իսկ ո՞րը կլինի Ձեր բերած բաժինը՝ կապված նուրբ քա- 

ղաքականության հետ: 

 

-Նուրբ քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի ոչ համայնքային 

օգնություններն են, որոնք փորձում են ավելի ծանրակշիռ 

երևալ մեր ազգային շահերից: Մեր երկրի գոյությունը, նրա 

ներկան ու լուսավոր ապագան կախված է  նուրբ քաղաքա-

կանության «բարակաղի» վզից: 

Այսօրվա այդ քաղաքականությունը առաջին հերթին պետք 

է հենված լինի ոչ թե նրբության, այլ կոշտ  խաղ մտցնելու 

վրա, որն էլ իր հերթին, օգտվելով մեր հակառակորդի 

արևմտամետ հմտավարժ ավել հոգատարությունից, պետք 

է ուղղված չլինի Ռուսաստանի դեմ, այլ հակառակը:   

Կյանքը ցույց է տվել, որ խաղի նուրբ կանոններով շարժ-

վելը մեզ միշտ բերել է ցավ ու կսկիծ: Եվ եթե Իսրայելը  



 526 

այսօր շարունակում է մնալ  ԱՄՆ-ի սուրը, Հայաստանն էլ 

իր հերթին պետք է լինի Ռուսաստանի վահանը և ոչ միայն: 

Եվ մեզ չպետք է հետաքրքրի Արևմուտքի կողմից որևէ 

անկախության ճանաչում:   

Մենք չպետք է մոռանանք, որ ապրում ենք Մուդրոսի պայ-

մանագրից հետո ընդգրկած նմանօրինակ ժամանակա-

հատվածը՝ սպասելով ինչ-որ վճռի կայացման: Չպետք է 

մոռանանք նաև, որ քանի գոյություն ունեն հակադիր ճամ-

բարներ, և մենք գտնվում ենք Արևմուտքին հակառակ 

խմբակցությունում, մենք Արևմուտքից ստանալու չունենք 

ոչինչ՝ լինի դա հող, տուգանք, թե խաղաղություն: 

Կոշտ խաղ կարելի է մտցնել հիմնականում աշխարհի հեր-

թական վերաբաժանման կարևոր իրադարձությունների 

միջնահատվածում:  

Հայաստանի այդպիսի դերի բացակայությունը, կապված է 

այն թուլության հետ, որն  այսօր զիջում է Արևմուտքին 

Վրաստանը և Ուկրաինան: 

Իսկ եթե Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է էլ ավելի 

ամրապնդել հայ-ռուսական կապերը, ուրեմն մենք հապա-

ղելու ոչինչ չունենք, մենք պարտավոր ենք առաջ քաշելու 

Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան մաս ճանաչե-

լու հարցը՝ նրան տեղավորելով Հայկական հարցի առաջ-

նային գծում:  

 

-Ի՞նչ կարող եք ասել ռուս-ուկրաինական հարաբերութ-

յունների մասին: Ինչո՞վ կվերջանա այդ հակամարտութ- 

յունը: 

 

-Ռուսաստանն ունի բոլոր հնարավորությունները վերա- 

կանգնելու ռուս-ուկրաինական եղբայրակցական կապերը:  

Ուրիշ հարց է, եթե մենք խոսեինք այդ հնարավորություն-

ների օգտագործման ձևերի մասին: 
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-Իսկ  հայ-վրացական հարաբերությունների՞: 

 

-Մեր հարաբերությունները կարող են լինել միայն ու միայն 

բարիդրացիական: Վրաստանի կայունությունն, այսօր մեր 

հաջողությունների առանցքային մասն է կազմում: 

Սակայն միևնույն ժամանակ ցանկալի է, որ այդ երկրում, 

որպես կայունության երաշխիք, որպես կառավարություն, 

հանդես գան ռուսամետ ուժերը: 

 

-Իսկ եթե ԱՄՆ-ի հրահրումով, Վրաստանը ենթարկվի հեր-

թական սադրանքին և արհեստականորեն վատթարացնի 

հարաբերությունները  Հայաստանի հե՞տ: 

 

-Չեմ կարծում, որ սպասվելիք ամերիկա-իրանական հա-

կամարտության պայմաններում, ԱՄՆ-ին ձեռնտու գտնվի 

հայ-վրացական հարաբերությունների վատթարացումը: 

Դրա  հնարավորությունը կմեծանա Իրանի դեմ ուղղված 

ագրեսիայից հետո, այն էլ այն դեպքում, երբ Հայաստանի 

իշխանությունները կշարունակեն վարել ներկայիս Ձեր 

կողմից շոյված, «մեղմ», «մենք ոչ այստեղ ենք, ոչ էլ այնտեղ» 

թեկուզ և ժամանակավոր իրեն արդարացնող քաղաքա- 

կանությունը: 

Մենք պետք է անենք մեզնից կախված ամեն ինչ, որպեսզի 

չսրվի հայ-վրացական հարաբերությունները: Սակայն եթե 

Վրաստանը ենթարկվի սադրանքի, կամ ինքնանպատակ 

ձգտի հայ-վրացական հարաբերությունների սրմանը, և 

առճակատումը դառնա անխուսափելի, մենք պետք է հա-

տուկ սրություն տանք Ջավախքի հարցին: Արցախի և Ջա-

վախքի պատմական վերականգնվող արդարությունից 

նեղված ադրբեջանա-վրացական միավորված, թեկուզև 

Արևմուտքից լրացուցիչ էներգիա ստացած ուժերը չեն 

կարող հրետակոծել Ռուսաստանի հետաքրքրությունները 
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Հարավային Կովկասում: Եվ եթե 1920-21թթ. Թուրքիան, 

Ադրբեջանը, և ստալինյան Վրաստանը ծվատեցին Հա-

յաստանը «դաշնակ-հրեշի» պատրվակի տակ,   մենք էլ մեր 

հերթին կարող ենք վերականգնել պատմական արդա- 

րությունը՝ ի պատասխան բացահայտված, դիմակազերծ- 

ված, ստվերաքողված հրեշավոր ծրագրի ժանգոտված  

կողմնակցության:  

Եվ քանի դեռ չի վերջացել երկու բլոկների կազմավորումը, 

որոնցից մեկի՝ արևմտյան Ասիամիության կազմում հնա-

րավոր է, որ հայտնվեն նաև Ադրբեջանը և Վրաստանը, 

սադրանքի դեպքում, մենք կարող ենք օգտագործել մեր 

այսօրվա հարմարությունները և ավելի լայն հնարավո- 

րությունները ու անցնել կոնկրետ վճռական գործողութ- 

յունների բոլոր ուղղություններով՝ մնալով նվիրված միայն 

մեկ կողմին:  

Սակայն համոզված եմ, որ ԱՄՆ-ի կողմից հայ-վրացական 

սպասվելիք սադրանքը, սպասում է ամերիկա-իրանական 

հակամարտության ավարտին, իհարկե, եթե մինչ այդ Հա- 

յաստանը շարունակի մնալ որպես Ռուսաստանի ստրա- 

տեգիական դաշնակից: 

 

-Ձեր կողմից անխուսափելի համարվող ամերիկա-իրանա-

կան հակամարտությունից հետո ինչպե՞ս կբոլորեիք մեր  

անելիքները: 

 

-Սփյուռքահայությունը պետք է իր նվիրվածությունը ցու- 

ցաբերի արևմտյան լիբերալիզմին՝ ԱՄՆ-ի հետաքրքրութ- 

յուններին՝ հանուն Հայկական հարցի խաղաղ կարգավոր- 

ման, իսկ արևելյան, ներկայիս Հայաստանը պետք է շարու- 

նակի մնալ նվիրված Ռուսաստանին:  

Եվ չնայած ժամանակավոր շահավետությանը, ներկայիս 

ՀՀ կառավարությունը պետք է պատրաստվի վերջ տալու  
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երկու աղբյուրից սնվելուն, երկու Տիրոջ ծառայելուն, միան-

գամից երկու աթոռի վրա նստելուն: Երկու աթոռի վրա 

միանգամից նստելու համար երկու հետև է պետք:    

Արա Աբրահամյանը ճիշտ քայլի կդիմի, եթե մեր կողմից 

ստեղծված նորաստեղծ մեխանիզմից հետո փոխի «Հա-

մաշխարհային» բառը ավելի հարմար տերմինով, ասենք 

թե՝ Արևելյան, կամ էլ «Հայկական համաշխարհային կոն-

գրես»-ի պրեզիդենտի պաշտոնը հանձնի արևմտյան հայ 

լիբերալներին՝ հանուն հայկական խնդրի կարգավորման՝ 

բավարարվելով «Ռուսաստանի հայերի միություն» հասա-

րակական կազմակերպության իրեն վստահված առաքե-

լությամբ: Հայկական հարցի քաղաքական արշավը պետք է 

իր նպատակին հասցնեն   հիմնականում ամերիկյան լիբե-

րալները՝  սիոնիստների հետ միասին:   

Այո, Հայկական հարց համարվող մեր պահանջատիրութ- 

յան խնդրում,  խաղի կանոնները կարող են սիոնիստներին 

դարձնել մեր գործակիցները: Կտրելով ներկայիս Արևել- 

յան Հայաստանը ԱՄՆ-ի ոտնձգությունների հնարավո- 

րություններից՝ դրանով իսկ մենք կբացենք մեր արդար 

պահանջին ուղղություն տվող նրանց՝ Հայաստանը Ռու- 

սաստանից կտրելու մտադրության իսկական դեմքը: 

 

-Բայց չէ՞ որ կազմավորելով  երկրորդ Հայաստան (Արև-

մտյան), դրանով իսկ մենք կունենանք երեք անկախ Հա-

յաստաններ՝ հաշվի առնելով ներկայիս Լեռնային Ղարա-

բաղի անկախ հանրապետությունը: 

  

-Մենք պետք է չուշացնենք մեր հերթական  քայլը: Ղարա-

բաղի անկախությունը, նրա ինքնակոչ պետականությունն 

արդեն արել է իր գործը և անցել անցումային ուղին: Այսօր 

ամբողջ աշխարհն է ծանոթ Ղարաբաղի անկախության 

համար մղվող պայքարին, եկել է պահը միջազգային հան-
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րությանը ծանոթացնելու նրա նոր կարգավիճակի հետ: 

Հարկավոր է լուծարել ներկայիս Ղարաբաղի պետական 

կարգը, սահմանադրությունը, իր նախագահով և վարչա-

պետարանով հանդերձ, ցրել նրա խորհրդարանը, համարել 

Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան մաս՝ տալով 

նրան նահանգի կարգավիճակ:  

 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ Ղարաբաղի կտրուկ և միակողմա- 

նի  միացումը Հայաստանին մեզ չի կանգնեցնի լուրջ բար- 

դության, հնարավոր է նաև վտանգի առջև: 

 

-Մի՞թե այսօր Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչված է 

աշխարհի կողմից: Սակայն արդեն մոտ 15 տարի է, ինչ 

խաղաղություն է տիրում տարածաշրջանում, հիմնակա-

նում ի շնորհիվ հայ-ռուսական սերտ համագործակցութ-

յան, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության: Մենք 

պետք է ազատվենք ձևամոլությունից, և մեր առջև դնենք 

մեկ հարց՝ իսկ ինչո՞վ է տարբերվում Ղարաբաղի անկախ 

պետականություն ստեղծելու ջանքը, Հայաստանին միա-

վորվելու գործընթացից: 

Երկուսն էլ գործում են Ադրբեջանից անկախ լինելու օգ-

տին, երկուսն էլ գործ ունեն Ադրբեջանին մարտահրավեր 

նետած անկախության հետ: 

 

-Գտնում եմ, որ Հայաստանի հետ միավորվելը էլ ավելի 

կերկարացնի Ադրբեջանի և Թուրքիայի լեզուները և մի- 

ջազգային արենայում կթուլացնի Հայաստանի դիրքը:  
Եթե այսօր Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները 

իրար հետ համագործակցած առաջ են մղում Ղարաբաղի 

անկախության տարբերակը, կարելի՞ է համարել, որ մեր 

քաղաքական էլիտան տանում է ոչ ճիշտ քաղաքակա- 
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նություն: 

- Եթե Հայաստանը, որպես այլընտրանք քայլ, նոր նավթա-

մուղու նախագիծ ծրագրի Իրանի հետ, դա չի հարվածում 

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությանը: Սակայն, 

ճանաչելով  Կոսովոյի անկախությունը (թեկուզև Ռուսաս-

տանին ներքին կարգով տեղյակ պահելով իր կիսահաս 

քաղաքականությանը), դրանով իսկ նա արդարացում ու-

նեցող տնտեսական այլընտրանքը կտեղափոխի քաղաքա-

կան դաշտ՝ ցուցադրելով իր սպասելիքները Արևմուտքից, 

չհասկանալով, որ դա արևմտյան այն քաղաքականութ-

յունն է, որն ինչքան հեշտ կարող է ճանաչել Կոսովոյի ան-

կախությունը, այնքան հեշտ էլ կարող է կեղծել նմանատիպ 

օրինակների ակտիվությունը: Սերբիայից կտրվող Կոսո-

վոյի (որը շտապում էր մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմը)  անկա-

խության ճանաչումը ԱՄՆ-ի կողմից ուղղված էր Ռուսաս-

տանի դեմ:  

Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը Արևմուտքի՝ հե-

տևաբար ԱՄՆ-ի կողմից,  ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ՝ 

հաշվի առնելով, որ Ղարաբաղն իր պետականությունը 

վերականգնելուց հետո չի պատրաստվում  մտնել ՆԱՏՕ-ի 

կազմը, չի պատրաստվում թեքվել դեպի Արևմուտք: Եթե 

Ղարաբաղյան շարժման օրից մինչ այսօր վերամիավոր-

ման կամ պետականության կառույցի խնդիրը  շարունա-

կում է լրացնել սառեցված խնդիրների շարքը, դա նշանա-

կում է, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի՝ Ձեր կողմից վերը 

նշված իշխանավորները ոչինչ չունեն սպասելու Արև-

մուտքից:  

Նրանք իրենց բաժին անկախության ճանաչումը Արևմուտ-

քից չեն ստանա նույնիսկ այն դեպքում,  երբ ԱՄՆ-ի գոր-

ծակալ-կոսմոպոլիտ լիբերալները անցնեն  իշխանության 

գլուխ Հայաստանում կամ ինքնակոչ Ղարաբաղի Հանրա-
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պետությունում: 

Հետևաբար, կշեռքի նժարների վրա դրված վերամիավոր-

ման և անկախ պետական կառույցի քաշերը հավասար են: 

Ինչ մնում է մեր արտաքին գործոց նախարարին՝  նա ճիշտ 

կանի, որ որոշ ժամանակից հետո կրճատի իր արևմտյան 

այցերը և իր գործունեության հիմնական մասը ուղղի դեպի 

հյուսիս, հարավ և արևելք՝ սատարելով Հայկական հար-

ցին ուղղված Սփյուռքի ջանքերին, ի օգուտ ԱՄՆ-ում  գոր-

ծող սփյուռքահայերի   արևմտամետ  վարչության: 

Սփյուռքահայերի լիբերալ վարչությունն էլ իր հերթին 

/մասնակցելով/ ներկայիս Հայաստանի ներքին և արտաքին 

քաղաքականությանը, միևնույն ժամանակ պետք է գիտակ- 

ցի, որ իր  գործունեությունը  չպետք է հակադրվի հայ-ռու-

սական ռազմավարական նշանակության հարաբերութ-

յուններին: 

Ներկայիս Հայաստանի հանրապետության համար իրենից 

որպես աշխարհ կարող է ներկայացնել Հավաքական ան- 

վըտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, Չի-

նաստանը, Հնդկաստանը, մի խոսքով՝ աշխարհի հակագլո-

բալիստական ուժերի միությունը:   

-Ձեր կարծիքով ի՞նչը կապահովի մեր բերդի անառիկութ-

յունը: 

- Ամրապինդ պաշտպանական համակարգից բացի ճա-

կատային գծում պահ տված հակահարձակողական քաղա-

քականության ճիշտ ժամանակին և հարմար պահին գոր-

ծադրումը: 

Չկա՛, գոյություն չու՛նի երկրագնդի վրա մի ամրոց, մի 

բերդ, որը ելնելով միայն պաշտպանական դիրքից, հա-

մարվի անառիկ: Ցանկացած հակահարձակողական քա-
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ղաքականությունից զուրկ պաշտպանություն ենթակա է  

ճեղքման, փլման:  

Եթե մեր բերդի առումը ձգձգվում է, դա չի նշանակում, որ 

մեր հակառակորդը դադարեցրել է  հարձակումը: Ո՛չ, 

պարզապես նա այսօր փորձում է մտնել մեր ամրոցը խա-

ղաղ և դիվանագիտական ճանապարհով: Պարզապես նա 

ժամանակավորապես փոխել է իր հարձակողական բնույ-

թը: 

Եվ եթե երկար տարիներ մենք մնացել ենք կանգուն մեր 

դիրքերի վրա, դա չի նշանակում, որ մենք ի վիճակի ենք 

կանոնավոր կերպով երկար դիմակայելու այսուհետ ևս: 

Մենք պետք է հասկանանք, որ ներկայիս մեղմասահ քա-

ղաքականության անհաջողության դեպքում, նա շուտով 

գործի կդնի իր ձեռքի տակ ունեցած ողջ զինանոցը: 

Հիմնական գրոհները դեռ առջևում են: 

Ո՛չ, պաշտպանական նման ձևերով մենք երկար չենք դի-

մակայի: 

Եվ եթե մեր ամրոցի գրավումը կապված է ուշադրությունը 

շեղող, հարաբերությունների մեղմության տակ թաքնված, 

տարածաշրջանը ապակայունացնող գործողությունների 

հետ, ուրեմն մենք կիջնենք մեր ամրոցից և կանցնենք 

գիշերային հակահարձակման մեր սեփական դաշտում՝ 

դրանով իսկ ապակայունացնելով տարածաշրջանը սեփա-

կան ձեռքերով, հաղթականի հանդեպ հավատով, ի նկատի 

ունենալով գետից այն կողմ տեղակայված ռուսական կողմ-

նապաշտական կամ հաշտարարի ձեռքը: 

Մենք կարող ենք անցնել հակահարձակման՝ հաշվի առնե-

լով, որ դեպի  պարտությունը հակում ունեցող պաշտպա-

նությունից այն կողմ չկա ընտրություն. հաշվի առնելով, որ 

սա մեր անկախությունը փրկելու հաջողության միակ հա-

վանականությունն է: 
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-Իսկ եթե ավելի պարզաբանենք. ինչու՞մն է կայանում ի-

մաստավորումը, ի՞նչ է իր մեջ պարունակում  մեր հա-

կահարձակումը: 

-Իհարկե, Աստված մի արասցե՝ սկսվի պատերազմ, սա-

կայն, եթե ամերիկա-իրանական պատերազմը համարվի 

անխուսափելի, մենք կարող ենք դիմել այդ քայլին (Ճանա-

չել Ղարաբաղը, որպես Հայաստանի անբաժան մաս) Իրա-

նի վրա հարձակման նախօրեին: Այսինքն, այն ժամանակ, 

երբ   Սպիտակ տան գլուխն կհամարվի  խառն իրավիճակի 

տեր: Երբ նրա լեզուն իբր թե կարճ կլինի: Երբ նա՝ ինքը, 

կպատրաստվի պաշտպանվելու քննադատական նոտանե-

րից, երբ ոչ միայն իր, այլև Եվրոմիության ուղեղը զբաղված 

կլինի Իրանի մահապարտների կողմից պատրաստվող տե-

ռորը կասեցնելու հարցերով: 

Այդպիսի պայմաններում ագրեսորը իրավունք չունի որևէ 

մեկին կոչելու ագրեսոր: Իհարկե, մենք կարող ենք այդ 

մասին նախօրոք տեղեկացնել Ռուսաստանին, իմանալով 

հանդերձ, որ Ադրբեջանի ռուսամետ քաղաքականության 

պայմաններում կստանանք բացասական պատասխան: 

Սակայն, եթե հաշվի առնենք, որ ամերիկա-իրանական, 

կամ Իսրայելա-Իրանական պատերազմը, նրանից ծնված 

հետևանքներով հանդերձ (տեռոր, պարտիզանական պա-

տերազմ և այլն), կգրավի ոչ կարճ ժամանակահատված,  

այդ ժամանակը բավարար է, որպեսզի Ռուսաստանը ոչ 

միայն հարմարվի այդ մտքի հետ, այլև ուղիներ որոնի 

փաստը տեղավորելու իր արտաքին քաղաքականության 

մեջ՝ փնտրելով նրան համապատասխան դիրքորոշում: 

Հնարավոր է, որ մեր արված քայլից և Ռուսաստանի չեզո-

քությունից նեղված Ադրբեջանը մխիթարվելու համար 

շտապի մտնել  ՆԱՏՕ-ի կազմը:  

Դրանով իսկ մենք կօգնենք Ադրբեջանին կրճատելու 
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ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելու ժամանակահատվածը: 

Դրանով տարածաշրջանում մեր հպատակությունը հետա-

պնդող անորոշության և մեր հույսին ապավեն հստա-

կության հանդեպ մեր դիրքորոշումը անշուշտ կկայանա 

վերջինիս օգտին: 

 -Իսկ եթե Իրանը խուսափի պատերազմի՞ց: 

-ԱՄՆ-ի ագրեսիան՝ ուղղված Իրաքի դեմ, որը համարվում 

է համաշխարհային տիրապետության բացեբաց անպատ- 

կառ ազդարարը, չի կարող արգելակվել իրաքա-իրանյան 

սահմանում: Նրա՝ ժողովրդավարության տակ քողարկված 

բազմազգություն արհամարհող, դավանամոլ ծայրահե- 

ղությունը պոռթկվում է Թաիլանդում, Մոնղոլիայում, Ֆիլի- 

պիններում, Վենեսուելայում և այլուր: 

Նա չի կարող հաշտվել ներկայիս Սիրիայի ինքնապահո- 

վության, արաբական աշխարհի ինքնասպասարկման և, 

ընդհանրապես, աշխարհում ներկա բազմակերպության 

հետ:  

Հայաստանի կողմից ճանաչված՝ «Արցախը՝ որպես Հայաս-

տանի անբաժան մաս» ինքնագլխության իրողությունը, կա-

րող է համակցվել ԱՄՆ-ի կողմից աշխարհի մի շարք 

ինքնուրույնությունը պաշտպանող երկրներից որևէ մեկի 

դեմ ուղղված հերթական ագրեսիային՝ հենվելով ռուսա-

մետ դիրքորոշման և Ադրբեջանի արևմտականության վրա: 

Պարզ երևում է, որ աշխարհը շարժվում է ոչ թե դեպի միա- 

բևեռ վարչության կազմավորում, ոչ թե դեպի բազմաբևե- 

ռայնություն, այլ դեպի գերտերությունների  կողմից կազ-

մավորվող երկբևեռային բլոկների կառույց:  

Այսօրվա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը 

պետք է հենված լինի այն դիրքերի վրա, որը Արևելք-Արև- 

մուտք լարվածությունից կարող է պաշտպանել իր ազգա-   
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յին շահերը: 

  

-Իսկ Եվրոմիությու՞նը: Չէ՞ որ այդ հարցով զբաղվում է 

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը: Չէ՞ որ 

ԱՄՆ-ն իր քաղաքականությունը, ըստ Ձեզ, իրագործում է 

Եվրոմիության ձեռքով: 

    

-Մինսկի խումբն առ այսօր շահել է ժամանակ՝ ԱՄՆ-ի և 

Ռուսաստանի պատվերով: Հուսով լինենք, որ այդ հարցում 

նա ձեռք է բերել մեծ փորձ: 

-Իմ կարծիքն այն է, որ մենք  մեր հույսն առաջին հերթին 

պետք է կապենք ոչ թե Ռուսաստանի, այլ մեր սեփական,     

ուժերի հետ: Ինչպես Չարենցն է ասել՝ «մեր փրկությունը 

մեր միասնական ուժի մեջ է»: Մենք միայն միահամուռ 

ուժերով  կարող ենք պաշտպանել մեր երկիրը՝ վերականգ-

նել պատերազմից ավերված գյուղերն ու քաղաքները, ա-

պահովել մեր երկրի անվտանգությունը:   

-Այսօր, մեր միասնությունը ժամանակի պահի հետ մեր-

ված մեր դիրքորոշումը պետք է լինի: Կարող է մենք լինենք 

միասնական, միահամուռ ուժերով կռվենք,  պաշտպանենք 

մեր երկիրը, միահամուռ ուժերով վերականգնենք մեր 

ավերված գյուղերն ու քաղաքները, սակայն ոչ ժամանակին 

համապատասխան քայլերի շնորհիվ, ոչ մեր ազգի շա-

հերից ելնող դիրքորոշման պատճառով, վերականգնված 

քաղաքները կրկին հանձնենք հակառակորդին, միահա-

մուռ ու միասնական ուժերով գլորվենք դեպի անդունդը: 

Այսօր, դրսի  ժողովրդավարությունից հարված ստացած 

մեր միասնությունը, առաջին հերթին արտաքին ուժերի 

հանդեպ դիրքերի վերադասավորությունը, նրանց հանդեպ 

տարվող քաղաքական մոտեցումների դիպուկ ընտրութ-
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յունը կարող է լինել:  

 

-Ի՞նչ կասեք արտագաղթի և  ներգաղթի վերաբերյալ: 

-Ինչքան վտանգավոր է արտագաղթը, այնքան էլ թույլա-

տրելի չէ մասսայական հայրենադարձությունը: Այսօր 

Սփյուռքը   իրենից ներկայացնում է մի երկրորդ հայրենիք, 

որը սատար է մայր Հայաստանին: Ինչ վերաբերում է 

Սփյուռքի հետ համատեղ մշակվող Հայաստանի իշխա-

նությունների ծրագրերին, նամանավանդ կապված արտա-

գաղթի հետ, եթե ոչ հավասարությունը (քանի որ այսօրվա 

պայմաններում երկրագնդի վրա հավասարություն լինել չի 

կարող), ապա  հավասարաջերմությունը կարող է լինել ե- 

րաշխիքը ազգի հավասարակշռության:    

-Իսկ որտե՞ղ կարող ենք նշմարել Ձեր կողմից ներկայաց-

ված տարբերակի թույլ կողմը: 

-Իմ տարբերակի թույլ կողմը կայանում է նրանում, որ նա 

կիսում է ազգը երկու մասի՝ համարձակվելով մեր ազգային 

ավանդությանը համընթաց ունենալու ևս մեկ, մեր համար 

բավականին խորթ գաղափարախոսություն: Սակայն վերո-

հիշյալ տարբերակը համարվում է չարյաց փոքրագույնը: 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ, Ռուսաստանին հատուկ տեղ 

հատկացնելով ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղա- 

քականության մեջ, այդ հարցում մենք   համախոհներ ենք: 

-Եթե վերադառնանք ջուր ծեծոցին՝ ա՛յո, սակայն ոչ ցարա-

կան կամ ստալինյան տիպի. այլ երկու անկախ պետութ-

յունների միջև էլ ավելի սերտ համագործակցող Ռուսաս-

տանին: 
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-Ձեր կարծիքով ովքե՞ր կարող են լինել կողմ, և ովքեր՝ դեմ, 

Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի ան-

բաժան մաս ճանաչելու՝ Ձեր կողմից ներկայացված տար-

բերակին: 

-Կողմ կարող են լինել նրանք, ովքեր համոզված են, որ ներ-

կայիս Հայաստանի (ներառյալ Ղարաբաղը) տեղը Ռուսաս-

տանի կողմից կառուցվող հակաարևմտյան ճամբարի մեջ 

է: Նրանք, ովքեր գտնում են, որ Ռուսաստանն ի վիճակի է 

պաշտպանելու Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբա-

ժան մաս: Նրանք, ովքեր գտնում են, որ Ղարաբաղցու 

հիմնական նպատակը մայր Հայաստանին միավորվելն էր, 

և որ ի սկզբանե նա կանչում էր ոչ թե «Ան-կա-խութ-յուն», 

այլ՝ «Մի-ա-ցում»:  

Իսկ դեմ կարող են լինել նրանք, ովքեր  հաստատվել են վե- 

րադաս մարմիններում, ամրապնդել իշխանական աթոռ-

ներն և չեն պատրաստվում զիջել ձեռքբերումները: 

Սակայն անտեսելով  բյուրոկրատական   այդ շերտը, եթե 

առաջնությունը տրվի Ղարաբաղի ժողովրդի  երազանքին,   

այն մոտ է  իրագործմանը՝ հաշվի առնելով, որ միավորման 

գաղափարը շարունակում է մնալ ԼՂՀ   վերադաս մարմին-

ների վերջնանպատակը:                                  

Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը Հյուսիսի և Արև-

մուտքի կողմից Հայաստանի վրա ազդելու փորձաքարն է: 

Մենք պետք է ազատվենք այդ լծից: 

-Դուք դեմ  եք Արևմուտքի հետ ջերմ հարաբերություն-

ների՞ն: 

-Ես  դեմ եմ Արևմուտքի հետ  ջերմ հարաբերություններին  
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հատկացրած մեր ազգային շահերի վաճառքին: 

-Իսկ ի՞նչ է պահանջվում մեզնից ճանաչելու  Ղարաբաղը՝ 

որպես Հայաստանի անբաժան մաս: 

 -Համարձակություն և վճռականություն: 

-Իսկ եթե այդ քայլին դեմ է Ռուսաստա՞նը: 

-Լինել «Հավաքական անվտանգության պայմանագրի   

կազմակերպության» (ՀԱՊԿ)  անդամ, չի նշանակում, որ 

երաշխավորվել, և ապահովված է երկկողմ վստահությու-

նը:   

Հարկավոր է նախ և առաջ լիովին տրվել Ռուսաստանի 

հանդեպ վստահությանը, դրսևորել կտրական, վերջնա-   

կան, իրական, միակողմանի  ռուսամետ դիրքորոշում, այ- 

նուհետև Ռուսաստանին կանգնեցնել փաստի առջև: 

-Մեզ համար ո՞րն է այսօր ավելի կարևոր՝ միակողմ ռու-

սական դիրքորոշու՞մը, Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի 

անբաժան մաս ճանաչե՞լը, թե՞ ամերիկա-իրանական պա-

տերազմի կանխումը: 

-Բոլորն էլ հավասարապես կարևոր են: 

Հավանական պատերազմի ծագման դեպքում մեր արտա-

քին քաղաքականության կտրուկ շրջադարձը դեպի հյու-

սիս՝ ճանաչելով Ղարաբաղը  Հայաստանի անբաժան մաս, 

կհամարվի  անհրաժեշտություն: 

Այդ կտրականությունը կարտահայտվի  ոչ թե  Հյուսիսի 

հանդեպ սիրահորդոր ջերմարձակությամբ, այլ Արևմուտքի 

օգտաշատության դեմ դիրքերը ամրապնդելու պատրաս-

տակամությամբ: 

Հավանական պատերազմի բացակայության դեպքում, Հա-
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յաստանի կողմից Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի ան- 

բաժան մաս ճանաչելու հնարավորությունը, կհամակցվի 

Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ: 

Օգտվելով առաջիկա ռուս-ամերիկյան սպասվող լարվա-

ծության աճից, ճանաչելով Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստա-

նի անբաժան մաս, դրանով իսկ մենք հարված կհասցնենք 

ԵԱՀԿ Մինսկի՝ այսպես կոչված «հայանպաստ» խմբին, ժա-

մանակ ծամող գագաթնաժողովները Մադրիդյան սկզբուն-

քի հետ միասին ուղարկելով Թայվան՝ կանխելու համար 

ամերիկյան հերթական ոտնձգությունները: 

Թուրքիայի նախաձեռնությամբ Կովկասյան, ինչպես նաև 

Մերձավոր Արևելքի երկրների միություն կազմավորելու 

նախագծի փլուզումը կտա Իրանի դեմ ռազմարշավի ազ-

դանշանը: 

- Ո՞րը պետք է լինի մեր կարգախոսը այսօր և վաղը: 

-Այսօր մեզ ընդառաջում է «երկու պետություն (ԼՂՀ, ՀՀ),  

մեկ ժողովուրդ» կարգախոսը, վաղը մեր պատգամը կլինի՝ 

«մեկ պետություն, մեկ ժողովուրդ (Արևելյան  Հայաստանի  

Հանրապետություն  (ԱՀՀ)» նշանաբանը, նրան կփոխա-

րինի «երկու պետություն, մեկ ժողովուրդ (Արևել. ՀՀ, Արև-

մտ. ՀՀ)» ուղենիշը՝ «Ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան 

(ԱԱՄՀ-ՀՀ)-մեկ ժողովուրդ, մեկ հայրենիք» հեռանկարով: 

Մեզ սպասում է դժվարին մի պտույտ, մի կլոր շրջան, որը 

պատրաստ է բոլորելու մեր ուժերը, մեր ժողովրդին:  

-Գտնում եմ, որ «Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբա-

ժան մաս»  ազգային ուղեկցությունը նոր տրամադրություն 

կմտցնի մեր հասարակական և քաղաքական կյանքում: 

 -Այդ ճանաչումն էլ ավելի կամրապնդի հայ ժողովրդի 
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անկոտրում կամքը՝ «մեկ ժողովուրդ, մեկ պետություն կար-

գախոսի տակ»: 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանին 

կանգնեցնել փաստի առջև: 

-Ցուցաբերելով ինքնուրույն արտաքին քաղաքականութ-

յուն, ավելի շիկացնելով իրավիճակը, Ռուսաստանին դնե-

լով անհարմար դիտակետում, կանգնեցնելով Ռուսաստա-

նին ընտրության առջև, համոզված լինելով, որ Ռուսաս-

տանն երես չի թեքի Հարավային Կովկասում իր միակ 

ոտնատեղից՝ Հայաստանն այդ քայլով պատմական արդա-

րության վերականգնումը կգերադասի Հյուսիսի և Արև-

մուտքի հետ ունեցած  հարաբերություններից՝ թուլացնե-

լով այդ հարցում  կախվածությունը Արևմուտքից, նրան ևս 

կանգնեցնելով փաստի առջև: Մեկ փաստի շուրջ կանգ-

նեցնելով իրար դեմ Ռուսաստանի և Արևմուտքի շահերը՝ 

այդ քայլով կստիպենք նրանց մտնել քաղաքական առևտրի 

մեջ՝ ասենք թե ԱՄՆ-ի հերթական զոհ Սիրիայի, Զիմբաբ-

վեի, կամ Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ին անդամագրելու հաշվին: 

-Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանը չի դի-

մում նման քայլի: 

 

- 

.  ՀՀ կառավարությունը ի վիճակի չէ կտրվելու գերտերութ-   

    յունների պարտադրանքից. 

. Ի վիճակի չէ Ռուսաստանին կտրելու երկու հանրապե-        

   տությունները կախվածության տակ պահող հաղթաթըղ-      

   թից, որը համարվում է մեր խաղաղ ու կայուն կյանքի ե-      

   րաշխիքը: 



 542 

 

Այսօր նման դիրքը արդարացված է. սակայն խոսքը վերա-

բերում է հերթական շարժընթացներին: 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ  մեր չճանաչված երկրորդ պե-

տականության առաջընթացի նշանները կարող ենք 

փնտրել և հայտնաբերել հայ-ռուսական գործընկերության 

շրջանակում իր ակտիվությունը ցուցաբերող մեր ինքնա-

գործունեության նվաճումների մեջ, եթե իրոք կան, գոյութ-

յուն ունեն: 

-Անկասկած: 

Արևմուտքը իր բազմատակ չափանշվածքների մեջ ունի իր 

անհատական առանձնահատկությունը, ոսկե կայունա-

ձևությունը, մշտաձևությունը: Եվ ինչքան էլ ցուցաբերի 

երկակի խաղաքայլեր, միևնույն է, պատրաստի արդյունքը, 

լինի դա քաղաքական, տնտեսական, թե ռազմական,  

հանձնում է   ներքին  տարալուծման  զտմանը: 

Մեր հետաքրքրությունները տեղ չեն կարող ունենալ ինչ- 

որ մեքենայի նախագծերում: 

  

Ղարաբաղի ճանաչված, առավել ևս չճանաչված պետակա- 

նությունը հարվածում է Հայկական հարցին:  

 

ԱՄՆ-ը ջանք ու եռանդ չի խնայում ներկայիս ռուսի ոտնա-

տեղ Հայաստանը կտրելու Ռուսաստանից: ԱՄՆ-ին պետք 

է մեկ Հայաստան՝ մեկ ռուսի ոտնատեղ: Նրան ձեռնտու չէ 

երկրորդը՝ ի դեմս Ղարաբաղի: Այդ երկու անկախ հայկա-

կան պետությունների ներկայությունը տարածաշրջանում 

ձեռնտու է Ռուսաստանին՝ նրանցից որևէ մեկի գունա-

փոխման դեպքում, նրան հակադրելու  երկրորդին: Թվում 

է, թե այսօրվա երկու անկախ պետությունների արտաքին 

քաղաքականությունը, որը սկիզբ է առնում մեկ ակունքից, 
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կարող է կրել շարունակական բնույթ: Սակայն, երկու 

հայկական պետությունների միջև սեպ խրելը ռուսական 

հատուկ ծառայությունների կողմից տեխնիկայի և ժամա-

նակի հարց է:  

Արևմտյան մեր պահանջատիրության խնդրին հարվածում 

է Ռուսաստանի  կողմից ներքին կարգով ողջագուրված, 

(Անդրկովկասում՝ Արևմուտքի դեմ, ներկայիս Հայաստանի 

թիկունքին), որպես երկրորդ բերդապարիսպ կանգնեցված 

Ղարաբաղի չճանաչված պետականությունը: Եվ, եթե աշ-

խարհը շարժվում է երկուսը մեկ դարձնելու սկզբունքով, 

նշանակում է երկուսը երեք դարձնելու հայկական տարբե-

րակը հեռու է իրականությունից: 

Արդյունքում՝ 

Արևմուտքին հարկավոր է, ներկայիս, մեկ անկախ Հայաս-

տան, որը Վրաստանի և Ուկրաինայի օրինակով երեսը  

կշրջի դեպի Արևմուտք:  

 

Ունենալով մեկ Արևելյան Հայաստան, պաշտպանելով նրա 

ռուսամետ դիրքորոշումը՝ պահանջատիրության հարցում 

սատարելով Սփյուռքին, մենք այդ խնդրի կարգավորումը  

կթողնենք արևմտահայերի՝ «Արևմտյան Հայաստան պե-

տություն վերակազմավորող լիբերալ վարչությանը»՝ նրա 

առջև բացելով գործունեության լայն հնարավորություն: 

-  Այսօր աշխարհը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությունը՝ հենվելով անջատողականության 

դեմ դրսևորվող երկդիմի քաղաքականության, ինչպես նաև 

մինչ հակամարտությունը գոյություն ունեցած կարգավի-

ճակի վրա: Խնդրեմ: 

 

-Այդ ճանաչումը չունի որևէ կապ ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքի հետ:  
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Այդ տարածքային ամբողջականությունը մեր համար   

գտնվում է դաշտային Ղարաբաղից դուրս: 

 

Ի՞նչ է նշանակում հենվել մինչ հակամարտությունը գո-

յություն ունեցած կարգվիճակի վրա: 

Չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ միջազգային հանրությունը, 

նրա իրավական մարմինները հենվում են անցյալի, հետ-

ևաբար պատմության վրա: Չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ 

այդ ճանաչման գործը պատմական արդարության վերա-

կանգնման հետ է: 

Իսկ իրո՞ք Ադրբեջանը հենվում է պատմության վրա: 

Եթե այո, մենք կարող միայն ողջունել այդ միտքը: 

 

Դե ի՞նչ, եթե աշխարհի և Ադրբեջանի համար որպես պատ-

մություն է ծառայում մինչ հակամարտությունը ընկած ժա-

մանակահատվածը, մեր համար պատմությունը Մ.Թ. եր-

կու երեսն է, երեկն է, և իմ կողմից արտահայտած և-ը: 

Եթե, որպես պատմական ժամանակահատված, նրանք 

ընտրում են 1921-1988թթ. և հենվում են նրա վրա, մենք էլ 

մեր հերթին կարող ենք հենվել Մ.Թ.Ա. III հազարամյակից 

մինչև Մ.Թ. 1921թ. ընկած ժամանակահատվածի վրա: 

Ո՞րն է ավելի նշանակալից. չորս հազարամյա՞կը, թե՞ ինչ  

որ ստալինա-բրեժնևյան՝ պատմություն, դավանանք, ազ- 

գություն ու ավանդություն ուրացող կոմունիստական, 

բռնապետական,  մարդահալած  մի ժամանակահատված: 

 

Մենք կարող ենք համաձայնվել Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականության հետ (ներառյալ Ղարաբաղը)  և կրկին 

միանալ Ադրբեջանին միայն այն դեպքում, եթե ներկայիս 

Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիությունը և ԱՄՆ-ը 

գրավոր ձևով մեզ ներկայացնեն փաստաթուղթ, որտեղ 

կնշվի որ 1917-1988թթ. բոլշևիկյան Ռուսաստանի, այնու-
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հետև Խորհրդային Միության կողմից վարած նրանց ներ-

քին և արտաքին քաղաքականությունը, (Հայաստանին 

վերաբերող ռուս-թուրքական պայմանագրերը, ստալինյան 

ռեպրեսիան, բռնապետական կարգերը, ինչպես նաև միա-

պետականության ինքնակոչ՝  ազգերի միջև սահմաններին  

վերաբերվող օրենքները), համապատասխանում է միջազ-

գային նորմերին, և որ այդ ժամանակահատվածում ընդուն-

ված օրենքներում, որոշումներում, մարդու և ժողովուրդ-

ների հանդեպ իրավական դաշտում կայացրած վճիռնե-

րում չեն ոտնահարվել մարդու, ինչպես նաև ազգային փոք-

րամասնությունների  իրավունքները: 

 

-Այսօր զինվածությամբ Ադրբեջանը բավականին առաջ է 

անցել  Հայաստանից: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

  

-Ադրբեջանի առաջ անցած զինվածության դեմ այսօր 

կանգնած է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 

կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ): 

Մենք մեր հերթին պետք է առաջ անցնենք ժամանակակից 

զենքերի ձեռք բերման մեջ: Իսկ, որպեսզի կարողանանք 

ձեռք բերվածին ավելացնել և էլ ավելի ամրապնդել մեր 

ժողովրդի անվտանգությունը, մենք պետք է անկախ Հա-

յաստանը վերածենք ռուսական ժամանակակից ռազմա-

կան բազայի՝ ի նկատի ունենալով գլոբալ վտանգը և դա-

վադրությունը: 

ԱՄՆ-ը Եվրոմիության ձեռքով պատրաստ է բաց թողնելու 

մեր օձիքը միայն այն դեպքում, եթե մեր կողմից ստեղծված 

հակահեղափոխական մեխանիզմը գտնվի անխոցելի, եթե 

մեր դիրքերը՝ ի համեմատ Արևմուտքի, հայտնվեն բարձր, 

պատրաստ լինեն արհամարհելու Արևմուտքի բանաձևերը՝ 

հետ վանելով նրա քաղաքական հոգևոր գրոհները: 

Համոզված եմ՝ Հայաստանի կառավարությունը կարող է 
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պարտվել Արևմուտքին, միայն ու միայն հոգեմարտում: 

Գտնում եմ, որ Մինսկի դաշտում հոր փորելու փոխարեն 

հարկավոր է պատրաստվել վճռական քայլերով դիմավո- 

րելու ամերիկա-իրանական հակամարտությանը հատկաց- 

ված ժամանակահատվածը: Ցանկացած ոչ իրադրությանը 

համապատասխան քայլ, ծանր կնստի մեր   գոյության վրա: 

 

-ԱՄՆ-ը կնետի՞ հայացք Սևրի պայմանագրին: 

 

-Ներկայիս Հայաստանը ցանկացած գնով Ռուսաստանից 

պոկելու համար, ԱՄՆ-ը  կարող է «վերադառնալ» և հենվել      

Սևրի պայմանագրի վրա՝ անտեսելով Մոսկվայի և Կարսի 

պայմանագրերը: 

Չմտնելով արևմտյան բլոկ, մենք ոչ միայն պաշտպանում 

ենք մեր անկախ դիրքը, այլև օժանդակում ենք արևմտա-

հայ-գլոբալիստական անհետաձգելի համագործակցությա-

նը՝ ոչ թե ձևախեղման ենթարկելով, այլ ընթացք տալով 

Հայկական հարցին: Իսկ ընթացք մենք կարող ենք տալ   

միմիայն Արևմուտքի դեմ մեր դռները չբացելով: 

 

Խորամանկ, հազարասլաք ու հեռահար դավանամոլ նետե-

րին կարող է դիմակայել միայն դիրքորոշումը: 

  

-Իսկ եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերի Ադրբեջանում տեղակայման 

գործընթացը, առաջ անցնի Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ին անդա- 

մագրվելու՞ց: 

 

-Միանալով ՆԱՏՕ-ին՝ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հիմնա- 

խնդրի     կարգավորման հարցը կհանձնի ԱՄՆ-ին, որն էլ, 

իր հերթին, Եվրոմիության միջոցով ուժեղացնելով ճնշումը 

Հայաստանի վրա՝ կաշխատի Հայաստանը ևս ներքաշել իր  

վերմակի տակ: 
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Հուսանք, որ մինչ այդ, Հայաստանի կառավարությունը    

անվավեր կհամարի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը,   

իր ակտիվ մասնակցությունը կբերի Հայկական հարցի 

կարգավորման գործընթացին, կդիմանա Արևմուտքի հո-

գեբանական գրոհին, էլ ավելի կամրապնդի իր ռուսամետ 

դիրքերը և դրանով իսկ կստիպի ԱՄՆ-ին հաշվի նստել 

արևմտահայության կողմից առաջ քաշված մեր պահանջա-

տիրության հետ: 

 

Ադրբեջանի մուտքը ՆԱՏՕ կլինի մեր կարևորագույն միա- 

վորի ձեռքբերումը: 

 

-Իսկ Նախիջևա՞նը:   

 

-Եկեք նկատենք, որ արևմտյան ճամբար մտնող երկրները 

սահմանափակում են իրենց ազատ մանևրելու հնարա- 

վորությունը: Նրանք կարող են   միայն ենթարկվել պրովո-

կացիայի շրջանակներում գործող՝ կարգադրությանը:  

Որպես օրինակ՝ կարող ենք բերել Վրաստանը, որը 

հանձնվելով Արևմուտքին, սահմանափակեց իր ազատ 

վճիռ կայացնելու հնարավորությունը, և հայտնվեց հաճ-

կատարի դերում:  

Աբխազիային և  Օսեթիային տիրելու նրա փորձերը մի- 

անգամից լծվեցին ԱՄՆ-ի գլոբալիստների հրահանգով  

խաղադաշտում հայտնված եվրոպական  երկրների խա-

ղաղարար ջանքերին, որոնք էլ, զգուշության սահմաննե-

րում, իրենց վրա վերցրին  տարածաշրջանում Արևմուտքի 

ազդեցության ոլորտը ծավալողի խաղաղարար դերը: 

Ռուսաստանի սահմանամերձ գոտում ԱՄՆ-ին ձեռնտու չէ 

հակադրվել Ռուսաստանին՝ հաշվի առնելով նրա հեռուն 

տանող նպատակների ծավալը, որը Ռուսաստանի հան-

դեպ պահանջում է հատուկ զգուշություն:   ԱՄՆ-ը  Եվրո-
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միության հետ միասին այն հարցե՞րն է դասում սառեցված 

խնդիրների շարքը, որոնք ուղղակի գտնվում են ռուսական 

շահերի շրջանակում և կարող են առճակատում ստեղծել 

երկու գերհզոր երկրների միջև: Օր օրի հզորացող Ռուսաս-

տանի հետ չի կարող հաշվի չնստել ԱՄՆ-ն և Եվրո-

միությունը: Ենթադրում եմ, որ եթե մենք մեր երկիրը հանձ-

նենք Արևմուտքին՝ հանուն Հայկական հարցի կարգավոր-

ման, մենք կկորցնենք ժողովուրդներին շղթայող Արևմուտ-

քի հետ Ռուսաստանի ազդեցության անունից խոսելու 

հնարավորությունը: Հայտնվելով կախվածության դիրքում՝ 

հնարավոր է, որ Հայկական հարցը ստանա բոլորովին նոր 

հիմնավորում՝ կանգնեցնելով նրան՝ Ղարաբաղը, լավա-

գույն դեպքում նաև Նախիջևանը Հայաստանին վերամիա-

վորելու փաստի առջև, պահանջատիրության փոխարեն:  

Ա՛յո, ա՛յո, չէ որ այն ժամանակ մեր լեզուն ավելի կարճ 

կլինի: Եվ այն ժամանակ ԱՄՆ-ում գործող մեր հայկական 

կոմիտեները կհասկանան, որ գլոբալիստները ԱՄՆ-ում 

քաղաքական մրցակցության կարիք չեն զգում, այնժամ 

նրանք կհասկանան, թե ինչ է նշանակում քարկոծել ԱՄՆ-ի 

նախագահին,  ցեղասպանություն բառ չօգտագործելու մեջ: 

Այնժամ կսկսվի մի քաղաքական լարվածություն, որի 

հետևանքով մի շարք հայ քաղաքական և պետական 

գործիչներ կմեղադրվեն տարբեր հանցանքների մեջ և 

կհասկանան, թե ի՞նչ է նշանակում լինել պահանջատեր: 

Չէ՞ որ մեր պահանջատիրությունն իր մեջ ընդգրկում է և՛ 

ազատություն, և անկախություն:   

Օ՜, ոչ, միայն մի ասեք համագործակցություն: Այսօրվա՝ 

այսպես կոչված անդրկուլիսյան կառավարության հետ 

համագործակցությունը կվերջանա Հայաստանը Եվրո-   

միությանը կամ Ասիամիությանը անդամագրելու պայմա-

նագրով: Նրանից հետո ձևական համագործակցությունը 

տեղը կզիջի լարվածությանը:  
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Հետևաբար, որին կարող ենք հատկացնել նախաձեռնութ-

յունը՝ երկու Հայաստանների միջև առկա լարվածությա՞նը, 

թե՞ ստրկացված, անլեզու, կախվածության մեջ հայտնված 

ժողովրդի մտավոր խավի և գլոբալիստների միջև պատ-

րաստի հակասությանը: 

Գտնում եմ, որ ելնելով մեզ նետած մարտահրավերի բար-

դությունից՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ի վիճակի է 

առաջ քաշելու իր նոր խաղաձևը՝ հաշվի առնելով, որ նետ 

ու աղեղով չի կարելի դուրս գալ «հրասայլի» դեմ՝ հաշվի 

առնելով, որ քաղաքականությունը ժամանակի մեջ ևս պա-

հանջում է նորացում, թարմացում: 

 

Նախիջևանը կազմում է Հայկական հարցի անբաժան մա-

սը, և Հայոց պահանջատիրության հարցում հաջողություն 

գրանցվելու դեպքում, Արևելյան Հայաստանը կարող է   

հրաժարվել Նախիջևանից՝ ի օգուտ արևմտահայերի: 

Նախիջևանը կարող է կազմել Արևմտյան Հայաստանի 

հարավ-արևելյան ծայրամասը: 

 

-Պրն  Օհանյան, ես հիշում եմ, երբ փետրվար ամսին մեր 

առաջին հանդիպման ժամանակ Դուք ասացիք, որ մինչև 

աշուն Վրաստանը կհարձակվի Աբխազիայի և Օսեթիայի 

վրա: Ինչպես տեսանք  Վրաստանը հարձակվեց Օսեթիայի 

վրա և ցեղասպանության ենթարկեց այդ  երկրի ժողովըր- 

դին: 

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պետք է սովորեցնի մեզ Վրաստանի 

օրինակը, ինչպես կմեկնաբանեք կատարվածը, և ի՞նչ է 

սպասում տարածաշրջանին մոտակա տարիներին: 

 

-Այդ կապակցությամբ բոլոր մեկնաբանությունների՝       

(Վրաստանի տարածքային ամբողջականության, Օսեթիա-

յի դեմ ԱՄՆ-ի պատրաստած սադրանքի, և Աջարիային 
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հեշտ տիրելուց ոգևորված, Վրաստանի նախագահի՝ դեպի 

Աբխազիա և Օսեթիա ուղղություն վերցրած ռազմամոլութ- 

յան)  հետքերը  տանում են դեպի Իրան: 
Ռուսաստանին ենթարկելով պրովոկացիայի, փնտրելով 

մեղադրանք նրա գործողություններում՝ ԱՄՆ-ը հետա-

պնդում է հետևյալ նպատակը՝ 

 

1. Իրանի վրա հարձակվելու նախօրեին ԱՄՆ-ի և Եվրո- 

    միության մեջ ստեղծել ռուսական ագրեսիային ուղղված     

    հասարակական մթնոլորտ. 

 

2.Ռուսաստանի  և  Վրաստանի  միջև  թշնամանքի  սրման  

   միջոցով, ազատվել  վրացա-աբխազա-օսեթական   հա-   

    կամարտության՝  վրացական առևտրից, կանգնեցնելով  

    Վրաստանին ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելու միակ ընտ-   

    րության առջև.  

 

3.Քաջ գիտակցելով, որ ռազմական ճանապարհով Վրաս- 

   տանը չի կարող լուծել իր տարածքային հարցերը, ԱՄՆ-ը  

   հրահրելով  Վրաստանին պատերազմի, այդ պատերազ-  

   մում ներկայացնելով Ռուսաստանին որպես ագրեսոր,  

    դրանով նա փորձում է դուրս բերել Վրաստանը ԱՊՀ-ի  

    կազմից,  հարթում է ճանապարհը   նրան հետևող երկըր-   

    ների առջև՝ արագացնելու  համար ՆԱՏՕ-ին անդամա- 

    մագրվելու պրոցեսը, պառակտում մտցնելով ԱՊՀ-ի  մեջ: 

ԱՄՆ  ևս գործում է ըստ փուլերի, և ամեն մի փուլին հատ-

կացրած ծրագրի իրականացումը, որոնք հիմնականում 

ուղղված են Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ, ուղե-

կըցվում  է այդ ծրագրում տեղ գտած սադրանքներով, որին 

տրվողները ստիպված կլինեն թույլ տված սխալները    

փնտրել  իրենց գործողություններում: Այսինքն, պետք է   
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տրվեն զարմանքին, որն էլ իր վրա կվերցնի «թե այդ ինչ- 

պես մենք սխալվեցինք» հարցականի՝ գլխավոր դատա- 

վորի դերը:   

Կգա ժամանակ, երբ Վրաստանի ժողովուրդը կզարմանա, 

թե այդ ինչպե՞ս իրենց  երկրի նախագահը կանգնեց Թալե-

աթի կողքին՝ համարվելով մի նոր ցեղասպանության հայր, 

որին կփոխարինի  Արևմուտքի կողմից պատրաստած ազ-

գի հերթական առաջնորդը:  

Ինչ մնում է օրինակին. մենք՝ հայերս, մեր հերթին կարող 

ենք մատնանշել մեր հակառակորդին, ուրիշի սխալից դաս 

քաղելու տեղերը: 

Այդ ամենից մենք կարող ենք ձեռք բերել չզարմանալու 

հատկություն, քանի որ զարմանալով՝ մենք կզարմացնենք 

զարմացնողներին: 

Ա՛յո, ա՛յո, մենք պետք է չզարմանանք, եթե հանկարծ լսենք 

որ Արևմուտքը Հիտլերի, Բայարի, Մենդերեսի,  Հուսեինի, 

Կարաջիչի և նման շատերի օրինակով զոհասեղանին է 

հանձնել Սահակաշվիլուն: Չէ որ Սահակաշվիլու գլուխը 

քաղաքական առևտրի մեջ շատ թանկ կարող է գնահատել 

Ռուսաստանը: Չպետք է զարմանանք նաև, եթե ցեղասպա- 

նը արժանանա Նոբելյան մրցանակին, կամ ռուսական հա- 

տուկ ծառայությունների կողմից ահաբեկչությանը: Եվ ա-

մենից չզարմանալին կլինի այն, եթե այդ անձի հանդեպ 

Արևմուտքի հովանավորությունը կրի երկարատև բնույթ: 

Մենք պետք է չզարմանանք Եվրոմիության և Ռուսաստա- 

նի միջև այցագրային ռեժիմի վերացումից: Չէ՞ որ Ռուսաս- 

տանին Եվրոմիությանը անդամագրելու, և նրան ներսից 

քայքայելու գործընթացը պետք է սկսվի ազատ երթևե- 

կության օրենք ընդունելուց: Մենք պետք է չզարմանանք, 

եթե լսենք, որ Ադրբեջանում կատարվել է ռազմական 

հեղաշրջում, և հաստատվել են ժողովրդավարական կար- 

գեր: Իսկ ինչու՞ զարմանալ, երբ կարելի է պարզապես, սա-
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ռը ուղեղով հաշվել, որ նորամուտ կարգերը ավելի վը- 

տանգավոր են Հայաստանի համար: Պետք է չզարմանանք, 

եթե լսենք, որ Ռուսաստանի   ազգայնամոլները ֆինանսա- 

վորվում են Արևմուտքի կողմից, որ Հայաստանը Արևմուտ- 

քին հանձնվելուց հետո, ըստ ամերիկա-թուրքա-ադրբե- 

ջանական գաղտնի պայմանագրի, սկսվեց քրդա-հայկա- 

կան հակամարտություն (հարվածելու համար հայկական 

պահանջատիրությանը), եթե լսենք, որ հեղաշրջում է կա- 

տարվել Հնդկաստանում և կարգավորվել է Կաշմիրի հիմ- 

նախնդիրը, որ ԱՄՆ-ի հակահրթիռային պաշտպանության 

սարքերը տեղադրվեցին Նեպալում՝ պաշտպանելու հա- 

մար այդ երկրի ժողովրդին Չինաստանի ագրեսիայից, որ 

անհայտ վիրուսից համաճարակ է սկսվել Ռուսաստանում 

և Չինաստանում, որի պատճառով այդ երկրները համար- 

վում են  փակ գոտի և այլն: 

Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանին, մենք պետք է չզար-

մանանք նաև, եթե լսենք, որ Հայաստանն ԱՄՆ-ից ստացել 

է մի ահռելի գումար՝ որպես օգնություն,  միևնույն ժամա-

նակ իր տարածքային ամբողջականությունը (ներառյալ 

Ղարաբաղը և Սևրի պայմանագրով հաստատված արև- 

մտյան տարածքը) վերականգնելու հնարավորություն, որ 

Թուրքիան առանց որևէ նախապայմանի պատրաստ է բա- 

ցելու ճանապարհները, միևնույն ժամանակ, որ ԱՄՆ-ի 

գաղտնի գործակալ,  երկակի չափանիշներով գործող Եվ-

րոմիությունը  ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամ-

բողջականությունը՝ դրանով իսկ,  «հակադրվելով» ԱՄՆ-

ին,   և այլն: 

Չտրվելով Հայաստանի իշխանությունների գլխուղեղում 

շրջապտույտ առաջացնող արևմտյան խաղին՝ Հայաստա- 

նի կառավարությունն իր դիրքերը կարող է ամրապնդել   

արևմտյան ազդեցությունը կորցնող, թմրադեղերից  արթ-

նացող հյուսիսային արջի հետ: 
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-Իսկ հնարավո՞ր է, որ Ռուսաստանը Օսեթիայի հարցում 

ենթարկվեց սադրանքի ոչ թե Արևմուտքի, այլ անձամբ 

Վրաստանի նախագահի կողմից: Ձեր կարծիքով ԱՄՆ-ի 

պրեզիդենտը նախօրոք տեղյա՞կ էր այդ ամենին, թե՞ ոչ: 

-Ենթադրում եմ, որ Վրաստանի պետական օղակներում, 

ինչպես նաև պետության զինված ուժերի շրջանակներում 

գործող  ամերիկյան մի քանի հարյուր խորհրդականների, 

ինչպես նաև MRI ռազմական ընկերության վարձու զին-

վորների ներկայությամբ Վրաստանի զինված ուժերի վե-

րադասավորությունները, հարձակման պատրաստակա- 

մությունը, որը զբաղեցրեց բավականին ժամանակ, չի կա-

րող  ծածկել իր գաղտնիությունը ԱՄՆ-ի հատուկ ծառա-

յություններից: Գտնում եմ, որ այդ հարցով զբաղվող  ար-

հեստավարժ ուղեղները գիտեն ձևը՝ գործակցի արտում 

ինչպես  սերմանել գաղափար, որպեսզի ընդունող կողմը ի 

վիճակի լինի ներկայացնելու ներմուծվածը՝ որպես սեփա-

կան միտք: Այդ է պատճառը, որ Վրասատանի նախագահն 

ամբողջ քաշով մեկ աղաղակում էր՝ նախատելով Արև-

մուտքին  պասիվության մեջ՝ կարծես թե հիշեցնելով վեր-

ջինիս, որ «մեր պայմանն այդպես չէր»: 

Ինչպես էլ որ լիներ պայմանը, ամեն դեպքում Արևմուտքը 

մտցնելով  հստակություն, հասավ իր նպատակին՝ կտրվե-

լով վրացական տարածքային ամբողջականության լացից՝ 

տնտեսելով ժամանակը, իր բարեգործական թևի  տակն 

առնելով  Վրաստանը, ամրացրեց ոտնատեղը Հարավային 

Կովկասում: 

Երկրագնդով մեկ թմբկահարելով վրացակողմ հայտարա- 

րություններ, ներքուստ Արևմուտքը կարող է իրեն համա- 

րել բավարարված՝ հաշվի առնելով, որ չհայտարարված 
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քաղաքական ներըմբռնման առևտուրը համարվեց կայա-

ցած. Աբխազիան և Օսեթիան՝ Հյուսիսին, Վրաստանը՝ 

Արևմուտքին: ԱՄՆ-ին մնում է միայն Եվրոմիության ձեռ-

քով, հզոր ֆինանսների հաշվին ամրապնդել ձեռք բերվա-

ծը,  այդ երկրի տնտեսական վերելքից մտայնություն նետե-

լով հարավային ինքնապահպանումը պաշտպանել փոր-

ձող հարևանին: 

Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի պրեզիդենտի տեղյակ լինելուն 

կամ չլինելուն՝ գտնում եմ, որ տեղյակ էր, և պետք է չզար-

մանանք, եթե երկրի պրեզիդենտը տեղյակ չլինի այդ ամե-

նին: Չէ՞ որ, ըստ Ձեզ, ԱՄՆ-ը ղեկավարվում է ոչ պրեզի-

դենտների կողմից: 

 

 -ԱՄՆ մեկ միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնություն է 

տրամադրել Վրաստանին, որը շարունակում է ծավալվել: 

Այդ գործընթացին է կցվել նաև Եվրոմիությունը, որը 

տնտեսապես բարգավաճելու լայն հնարավորություններ է 

ընձեռում Վրաստանին, և պատրաստվում է ձեռք մեկնել 

Ադրբեջանին: 

Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ Հյուսիսից անշահախնդիր օգ-

նության բացակայության պայմաններում, շուտով տարա-

ծաշրջանում կխախտվի ուժերի միջև ներկայիս հարաբե-

րակցումը, և մենք բոլոր բնագավառներում, առանձնապես 

տնտեսական, կզիջենք Վրաստանին և Ադրբեջանին: 

-Վրաստանին և Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը 

անշահախնդիր համարվել չի կարող: Վրաստանը հանձնը-

վելով Արևմուտքին՝ դրանով իսկ իր տարածքը դարձրեց 

գլոբալիստների սեփականությունը և զրկվեց իր անկա-

խությունից: Արևմուտքը, ցուցաբերելով այսպես կոչված 

օգնություն, միլիարդավոր դոլարների արժողություն ունե-

ցող լուծը կախելով Վրաստանի վզից, առաջին հերթին 
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օգնում է ինքը իրեն՝ այդ օգնության հիմնական մասը հատ-

կացնելով ռազմական բյուջեին: 

Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում ուժերի միջև հա-

վասարաչափության խախտմանը, տնտեսական հարցե-

րում մենք մրցակցության մեջ չենք որևէ մեկի հետ, իսկ 

ռազմական առումով միայնակ չենք: 

Ի համեմատ Վրաստանի և Ադրբեջանի շուկայական գնե-

րով իրենց անկախության վաճառքին՝ Հայաստանի ինքնա-

կերպությանը ապավինած ազգային գանձերը անգին են և 

չպետք է հանվեն աճուրդի: 

Համոզված եմ հայ-ռուսական համագործակցությունը կար-

դարացնի հայության սպասումները: 

-Այսօր Ռուսաստանը կորցնում է Վրաստանը  և Ուկրաի-

նան: Ձեր կարծիքով որտե՞ղ է թաքնված հերթական  զոհա-

բերությունը Արևմուտքին: 

-Վրացական ագրեսիան այն բալասանն է, որը կստիպի ոչ 

միայն ուկրաինական անառակ որդուն վերադառնալու   

տուն, այլ կստիպի Ռուսաստանին վերաիմաստավորելու 

իր արտաքին քաղաքականությունը Արևմուտքի հանդեպ: 

Ինչ մնում է Վրաստանին, եկեք վերադառնանք 1920թ., երբ 

վրաց մենշևիկները իրենց ճակատագիրը ևս կապեցին 

Արևմուտքի հետ: 

 -Հարավային Օսեթիայի հարցով ռուս-վրացական հակա- 

մարտությունը ցույց տվեց, թե ինչքան փխրուն, ոչ միաս-

նական և անկայուն է Եվրոմիությունը: Այդ հակամար-

տությունը ջրի մակերես հանեց Եվրոմիության թույլ կող-

մերը, նամանավանդ կապված Ռուսաստանի հետ հարա-

բերությունների վերանայմանը, որը այդ   ընտանիքում ա-

ռաջացրեց  երեք ճեղք՝ ամերիկամետ-Լեհաստան, Մերձ-
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բալթյան երկրներ և Անգլիա, որոնք  պահանջում էին՝   

Ռուսաստանին հայտարարել տնտեսական էմբարգո, 

Ռուսասատանի հետ բարիդրացիական կապերը շարունա-

կելու կողմնակից երկրներ (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպա-

նիա, Իտալիա), որոնք ավանդորեն հանդես էին գալիս 

Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերությունները պահ-

պանելու օգտին, և չեզոք դիրք գրաված երկրներ:  

Հետևաբար, ասացե՛ք խնդրեմ, չի՞ թվում արդյոք Ձեզ, որ   

Ռուսաստանն ունի բոլոր հնարավորությունները իր կող- 

մը ձգելու Եվրոմիությանը՝ հանուն երկրագնդի վրա իսկա- 

կան ժողովրդավարության հաստատման: 

 

 -Այսօր այդ կարծիքին են  նաև Ռուսաստանի մի շարք քա-

ղաքական ուժեր, որոնք գտնում են, որ հարկավոր է Եվրո-

միության հետ համատեղ ընդդիմանալ ԱՄՆ-ի միաբևեռ 

ագրեսիվ քաղաքականությանը: 

Գտնում եմ, որ այսօր Եվրոմիությունը լիովին գտնվում է 

անդրատլանտյան «Համաշխարհային կառավարության»     

հսկողության ներքո, և ԱՄՆ-ի հետ միասին վարում է նպա-

տակակետին հարվածող քաղաքականություն՝ ցուցաբե-

րելով կատարածուի իր դերը: 

Գոյություն չունի և չի կարող ունենալ պառակտում կամ 

որևէ տարակարծություն Եվրոմիության մեջ: Այդ է վկա- 

յում Հարավային Օսեթիայի հարցում այդ ընտանիքի ան- 

դամ երկրների՝ վրացամետ դիրքորոշումը՝ հենված տա-

րածքային ամբողջականության վրա: 

Ինչ վերաբերում է աշխարհում բազմաբևեռային ուժերի 

ներկայությանը կողմ լինելու եվրոպական մի խումբ եր-

կըրների ցուցադրությանը, այն կազմում է ամերիկյան 

անդրկուլիսյան քաղաքականության անբաժան մասը, որին 

բաժին է հատկացված Արևելքի հանդեպ տարվող մեղմօ-  

րոր միջամտության դերը: Ցանկացած հարցի շուրջ Եվրո-  
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միության՝ այսպես կոչված ներքին տարաձայնությունը, 

այն ցուցադրականն է, որը պատրաստ կլինի տրամադ-

րելու հակամարտ կողմերին միջազգային քաղաքական 

փակուղիներից դուրս գալու ելքը՝ ցուցաբերելով «իսկական 

ժողովրդավարություն», այսինքն ինքնուրույնություն, մըտ-

քերի ազատ փոխանակություն՝ պաշտպանելու համար 

ԱՄՆ-ի՝ իբր թե անհաջող քայլերից տուժված հեղինակութ-

յունը:  

Դա այն քաղաքականությունն է, որին պատերազմի դաշ- 

տում անվանում են «խուսանավում»: Ռուսաստանի հետ  

ռազմական ընդհարումը չեզոքացնող, երկու քայլ առաջ, 

մեկ՝ հետ սխեմայով շարժվող, ուշադրություն շեղող քա-

ղաքական այդ մանևրը այն կերակրողն է, որը մի կտոր ոս-

կորով պատրաստ է հանգստացնելու ցանկացած կատա- 

ղած  գազանի կրքեր: 

Գտնում եմ, որ մնալով Եվրոպայի հետ՝ որպես խաղընկեր, 

Ռուսաստանը պետք է նայի նրան՝ որպես գլոբալիզմի 

գնդակի, և պետք է խաղա նրա հետ ոչ թե արևմտյան, այլ 

իր սեփական խաղի կանոններին համաձայն՝ շրջվելով դե-

պի Արևելք, ստեղծելով երկրորդ բլոկ: 

Ռուսաստանը վատնելու ժամանակ պետք է չունենա:  

 

-Ինչպե՞ս կգնահատեք Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական 

մարտարշավի ազդեցության արդյունքը  վրաց-օսեթական 

հակամարտությունում: 

-Վրացական ագրեսիան հյուսիսային գազանին հայտնա-

բերեց թմրած և քնած վիճակում: Նա արթնացրեց գազա-

նին, որը բացեց աչքերը և հասկացավ, որ արևմտյան որ-

սորդը հասել է իր որջը:  

Իհարկե,  Ռուսաստանն ուներ բոլոր հնարավորություննե- 

րը կայծակնային արագությամբ զավթելու Թիֆլիսը, փո-
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խելու ֆաշիստական ռեժիմը՝ հսկողության տակ վերցնելով 

օդային և ցամաքային տարածքները: Դրանով իսկ Ռուսաս-

տանը կվաներ արևմտյան վտանգը Կովկասից, Վրաստանի 

ժողովուրդը կպաշտպաներ իր անկախությունը, կվերա-

կանգնվեր Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև երկաթու-

ղային կապը, և Իրանի հաշվին էլ ավելի կամրապնդվեր 

հակաարևմտյան դիրքավորումը: Եվ ոչ մի Արևմուտք չէր 

կարող, ժամանակ անգամ չէր ունենա հակադրվելու կա-

տաղած գազանին, եթե այդ գազանը չտրվեր գլոբալիստ-

ների հաճկատար եվրոպական արմատական-միսիոներ-

ների հերթական խաղաղարար թմրադեղի ազդեցությանը: 

Ո՛չ մի Արևմուտք չէր կարող երկար  քարկոծել Ռուսաս-

տանին, Վրաստանում՝ իբր թե դեմոկրատական կարգերի 

տապալման համար, քանի որ ռուսական ագրեսիան ու-

ղղված էր վրացական ռեժիմի, ցեղասպանի, ագրեսորի 

դեմ:  

Պարզապես Ռուսաստանը հերթական անգամ ցուցաբերեց 

մտավախություն և միջազգային կոչված օրենքների սահ-

մաններում գործելու պատրաստակամություն՝ դրանով 

իսկ հերթական անգամ զիջելով Արևմուտքին իր դիրքերը, 

հերթական անգամ ցուցադրելով իր թուլությունը Իրաքում 

և  մի շարք երկրներում ռեժիմներ տապալող անդրատ-

լանտյան ամենաարմատական «դեմոկրատական ռեժիմի» 

հանդեպ: 

Տրվելով Սարկոզիա-գլոբալիստական հաճկատար նրբա-

շունչ խաղին, հաշվի նստելով արևմտյան անդրկուլիսյան 

լրատվական սարդոստայնի նախատինքի հետ, ժամանակ 

հատկացնելով արևմտյան խաղի կանոններին, Ռուսաս-

տանը թույլ տվեց ԱՄՆ-ին իրականացնելու իր ագրեսիան 

(խաղաղ) Վրաստանի հանդեպ՝ զբաղեցնելով Վրաստանի 

ջրային և ցամաքային կարևոր ստրատեգիական դիրքերը: 

Այսինքն, այն ինչ չարեց Ռուսաստանը պատերազմական 
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պայմաններում, արեց ԱՄՆ-ն՝ իր իմացած խաղաղ ճանա-

պարհով:  

Մի՞թե Արևմուտքին, մինչ այդ ագրեսիան, պարզ չէր, որ 

Աբխազիան և Օսեթիան հովանավորվում են Ռուսաստա-

նի կողմից և գտնվում են նրա հսկողության, ենթակայութ-

յան, ազդեցության տակ: 

Այդ հարցում Ռուսաստանը պարտվեց ԱՄՆ-ին՝ Եվրո-

միության խաղաղարար ձեռքով: Դա այն ամերիկյան Եվ-

րոմիությունն է, որը ԱՄՆ-ի հակառակորդ ցանկացած 

թույլին, ընկածին տեռորիստ անվան տակ պատրաստ է 

հասցնելու իր հարվածը (Իրաք, Աֆղանստան, Հարավսլա-

վիա, և այլն), իսկ ուժեղին՝ ոտքի վրա կանգնածին՝ շողո-

քորթելու, նրբասղոցելու, թուլացնելու, իր թմրադեղը սրըս-

կելու: 

Դուք խոսում եք հերթական զոհաբերության մասի՞ն:  

Քանի Ռուսաստանը շարունակում է հաշվի նստել այդ 

միջազգային օրենքների հետ, այդ օրենքների ձեռքով էլ նա 

կպատրաստի հերթական զոհաբերությունը: 

Եվ չնայած Ռուսաստանը համոզվեց, որ չկան, գոյություն 

չունեն միջազգային օրենքները կիրառող արդար և անկախ 

մարմիններ, այլ գոյություն ունի միայն ԱՄՆ-ի անդըր-

կուլիսյան «Համաշխարհային կառավարության» կողմից 

մշակված ծրագիր, որին պարտավոր են ծառայելու միջազ-

գային անունը կրող ինստիտուտները, սակայն վերադար-

ձավ հարցի խաղաղ կարգավորման քաղաքակիրթ ձևին, 

բանակցություններին՝ հասկանալով կատարվածի ողջ 

էությունը: 

Իհարկե, հասկանում ենք՝ այդ հարձակումը հանկարծակի 

էր, Ռուսաստանը հանդես եկավ պաշտպանողի դերում,   

հետևաբար չէր կարող այդ դերին տալ զավթողական 

բնույթ՝  ծայր աստիճան սրելով վրաց ժողովրդին իր դեմ:   
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Երկրագնդի ժողովուրդներին վտանգից, ստրկությունից 
կարող է փրկել և աշխարհի խաղաղությունը դեռ երկար 
ժամանակ կարող է ապահովել ոչ թե մեկ ցեղասպանին 
պաշտպանող, իսկ մյուսին դատարան ներկայացնող,  
միջազգային «արևմտյան» դեպի արևելք արշավող օրենք-
ները, այլ երկբևեռային (թեկուզև որոշ հարցերում իրար 
հակասող)  միջազգային  օրենքները: 

Եվ եթե ԱՄՆ-ը երկրագնդի վրա ցանում է ժողովրդավա-

րություն, ուրեմն, նրա միաբևեռ քաղաքականությունն չի 

կարող զուրկ լինել ընդդիմությունից: 

-Առաջին և երկրորդ համաշխարհային   պատերազմներից, 

աշխարհի մի շարք  երկրներում տեղի  ունեցող    հեղափո- 

խություններից, Բելգրադից և Իրաքից  բացի, Օսեթիայում 

տեղի ունեցած  ցեղասպանությամբ  մենք այսօր   տեսանք, 

թե էլ ինչի է  ընդունակ գլոբալիստը:  Ահա  դեմքը  անդըր-

կուլիսյան   «Համաշխարհային  կառավարության»,     որին  

ձգտում  են միանալ  Հայաստանի՝    ներկայիս մի շարք քա-

ղաքական ուժեր: Այսօր ամբողջ աշխարհի  լրատվական 

կենտրոնները այդ ուժերի  պատվերով կատարում են ի-

րենց հակառուսական պարտականությունը:   

Ասացե՛ք խնդրեմ, ներկա պարագայում ի՞նչ են պահան-

ջում Ռուսաստանից  նրա շահերը: 

-Չինաստանում կայացող օլիմպիական խաղերին   համըն- 

թաց գործի մեջ մտցրած վրացական սադրանքը, այն ահա- 

զանգն է, որը հուշում է Ռուսաստանին Չինաստանի  հետ 

միասին ստեղծել մի նոր ռազմական ալյանս ՆԱՏՕ-ին՝ որ-

պես հակակշիռ ուժ, որն իր բնույթով բավականին  հետ 

կթողնի մինչ  այդ  գոյություն ունեցող    ռազմական փոխ-

օգնության    բանակցությունները, իրենց համատեղ զինա-
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վարժություններով հանդերձ: Սակայն արևմտյան խաղի 

դասավորությունը  անցավ գործի և  իր վրա վերցրեց  

ԱՄՆ-ի արմատական ռեժիսորների կողմից   առաջադըր-

ված «խաղաղարար» գործընթացը: Հնարավոր է որ այդ                                  

շրջապտույտից խառնի Ադրբեջանի սիրտը, և որոշ ժամա-

նակ հետո, աշխատի հետ տալ իր ունեցածը մեր վրա: 

Հասկանալով, որ  տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի  գերնպա- 

տակը  Իրանի ներկայիս կարգերի տապալումն է, դեմո-

կրատական Ռուսաստանը  շտապ  կերպով կարող է գրա-

վել նախկին սոցիալիստական ճամբարի թափուր տեղը, 

Վարշավայի պայմանագիրը տեղափոխելով Շանհայ,  

Մոսկվա, կամ Երևան: Ռուսաստանը պարզապես պար-

տավոր է ստեղծելու իր միջազգային դատարանը՝ ի  հակա-

դիր Հաագայի: 

Նա պետք է սովորի նայել Եվրոմիությանը՝ որպես գլոբա- 

լիստների ձեռքին գործող հարմար պահերի  համար  օգ-

տագործվող գործիքի, զենքի, որը ուղղված է առաջին հեր- 

թին իր՝ Ռուսասատանի դեմ: Եվ եթե իրոք Ռուսաստանը 

փորձում է վնասազերծել աշխարհի ժողովուրդների   հան- 

դեպ կանխամտածված վտանգը, ուրեմն նա կարող է ստեղ- 

ծել հակաարևմտյան բազում ինստիտուտներ՝ դիմակայելու 

համար դեպի արևելք շարժվող արմատական  հեգեմո-

նիան:  

 

-Ձեր կարծիքով վրացական ագրեսիայից հետո ինչպիսի՞ 

քաղաքականություն կպատրաստի Եվրոմիությունը Ռու- 

սաստանի հանդեպ:  

 

-ԱՄՆ-ը  ջանք չի խնայի Ռուսաստանին ներքաշել  Եվրո-

միության ճահճաջուրը՝ պահպանելու համար ժողովրդա-
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վարությունը, նրա միջոցով Ռուսաստանին  ներսից քայ-

քայելու նպատակով: 

-Դուք կողմ եք սառը պատերազմին վերադառնալու՞ն: 

-Սառը պատերազմը շարունակվում է: 

Այն շարունակվում է ռազմատենչ ԱՄՆ-ի կողմից՝ խախ- 

տելով նախկին ԽՍՀՄ-ի և Արևմուտքի միջև կնքված պայ- 

մանագրերը՝ կապված ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման  հետ:  

Այն իրեն էլ ավելի զգացնել կտա Վրաստանից հետո ևս մեկ 

այլ ԱՊՀ անդամ երկրի հանդեպ ԱՄՆ-ի հերթական սադ-

րանքից հետո: 

Ո՛չ, ես կողմ չեմ որևէ պատերազմի: 

Սակայն գտնում եմ, որ երկրորդ համաշխարհային պատե-  

րազմից հետո, երկրագնդի վզից կախված հերթական գլո- 

բալ ռազմահրավերը կանխվեց՝ ի շնորհիվ սառը պատե- 

րազմի: Խուսափելու համար տաք պատերազմից, սառը ու- 

ղեղներ են պետք՝ պաշտպանելու համար սառը պատերազ- 

մին յուրահատուկ սպառազինության հաշվեկշիռը: Հակա-

ռակ դեպքում տրվելով ԱՄՆ-ի համաշխարհային   դավա-

դրությանը՝ ժողովուրդները կընկնեն համաշխարհային ցե-

ղասպանության գիրկը:  

Այսօրվա մարդկությունն ի վիճակի չէ կանգնեցնելու սպա- 

ռազինությունը: Դրա վառ օրինակն է հանդիսանում փլուզ- 

ված ԽՍՀՄ-ին  այդ հարցով երաշխավորագիր ներկայաց- 

րած Արևմուտքը, որն այսօր «մարդու իրավունքների     

պաշտպանության իր ձևով՝» ռազմական ճանապարհով 

փորձում է աշխարհի վզին փաթաթել իրեն հոգեհարազատ 

մարդադավ օրենքները՝ թմբկահարելով երկրագնդով մեկ, 

որ իբր վաղուց է ավարտվել սառը պատերազմը: 
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Հետապնդելով  համաշխարհային տիրապետություն հաս- 

տատելու նպատակ՝ դրանով իսկ կողմերից մեկը ցուցաբե-  

րում է անզիջողականություն՝ ընթացք տալով սառը պա-

տերազմին: 

Կրճատելով զենքերի մի մասի արտադրությունը՝ միևնույն 

ժամանակ հակառակ կողմերը չեն կարող մրցակցությունը 

չտեղափոխել տիեզերք: Նրանք չեն կարող կանգնեցնել 

մարդկային կյանքի զարգացման ընթացքը՝ էվոլյուցիան, 

որը զբաղեցրել է առաջընթացի բոլոր շերտերը, ինչպես 

նաև ռազմարդյունաբերական համալիրները: 

Մարդկության փրկությունը մենք պետք է որոնենք տիե-

զերքում  և երեսներս դարձնենք դեպի վեր: 

 

-Եթե մենք փորձենք երեսներս դարձնել դեպի Արևմուտք, 

Ձեր  կարծիքով,  ո՞րը  կլինի  մեզ   ընդառաջող  մոտակա        

ակնկալիքը: 

 

 -Եկեք մի կողմ դնենք ակնկալիքը, քանի որ Ձեր խոսա-

կիցը ժամանակից առաջ անցնող բախտագուշակ չէ: 

Ուրիշ բան է, եթե փորձենք նշմարել մեր դեմ ուղղված մեր 

հակառակորդների մշուշապատ քայլերը, և պատրաստ  

գտնվենք նրանց դիմավորելու, եթե իհարկե ժամանակը 

չբերի մեզ անակնկալիքներ, և թույլ տա հասնելու մինչև   

մեր տեսադաշտի վերջակետը, որը Արևմուտքի հանդեպ 

մեր դռները բացելու պատրաստակամությունն է: Իսկ նրա-

նից այն կողմ  շղթայված  պահանջատիրությունն է, որը 

կարող է անտեսվել մեր երկրի վրա իր տիրապետությունը   

հաստատած՝ «սրբազան միության»  կողմից: 

 

-Իսկ Իրանը իրեն  սպասող հակամարտության նախօրեին 

կարո՞ղ է ինչ-որ բանով զարմացնել աշխարհին: 
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-Այդ հարցը կարող ենք ուղղել Իրանի,  Ռուսաստանի, և  

Չինաստանի հատուկ ծառայություններին: 

Եվ հաշվի առնելով, որ մենք  ունենք  բավականին փորձ՝ 

չզարմանալու, պետք է չզարմանանք նաև, եթե   ամերիկա-

իրանական պատերազմի նախօրեին տիեզերքում հայտնվի 

Իրանի արբանյակը, և Իրանը հայտարարի, որ ձեռք է բերել 

ատոմային ռումբ՝ դրանով իսկ կանխելով սպասվելիք  պա- 

տերազմը: 

 

-Ձեր կարծիքով Թուրքիայի  և  Իրանի՝  իսլամի  շուրջ  մեր- 

ձեցման փորձերը կարո՞ղ են բացասական անդրադառնալ 

Ղարաբաղի հիմնահարցի վրա: 

 

-Այսօր Թուրքիայի իշխանությունների ուշադրությունը 

հիմնականում սևեռված է ԱՄՆ-ի գլոբալիստների կողմից 

նետած ժողովրդավարական մարտահրավերին դիմակայե-

լու ուղղությամբ:  Այդ հարցում նրանք  «համախոհներ» են:  

Եթե ԱՄՆ-ի կողմից  Իրանը  զավթելու   փորձերն անցնեն 

ապարդյուն, Թուրքիային  բաժին  կհասնի    ԱՄՆ-ի գլոբա-

լիստների զայրույթի սպասվածից  ավելին: 

Ներկայիս Թուրքիան՝ հագնելով իսլամական դիմակ, միև- 

նույն ժամանակ փորձում  է   խաղի   մեջ մտցնել Ք. Աթա- 

թուրքի երկու ջրից   օգտվելու    հնարքը՝ իբր թե միանալու  

համար  արևելյան  նորաստեղծ  խմբակցությանը՝ սպասե- 

լով հարմար պահի:  

Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի վրա թողած ազդեցությանը 

ո՛չ, չի ունենա որևէ ազդեցություն, եթե Հայաստանն ի վի-  

ճակի լինի՝ 

 

1. չտրվելու զավթողի խաղին, որն ուղղված է Իրանի, 

այնուհետև արաբական աշխարհի դեմ՝ արհա-

մարհելով Արևմուտքի հոգեբանական գրոհները. 
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2. խիստ հսկողության տակ վերցնելու Հայաստանի 

ռազմական, օրենսդրական, պետական գործիչների 

գործունեությունը, խուսափելու համար արմատա- 

կան գլոբալիստների կողմից խաղի մեջ մտցրած 

թուրքական սինդրոմից, որն իրեն ավելի զգացնել 

կտա առանձնապես ռուս-ուկրաինական՝ Ղրիմի 

շուրջ հասունացող հակամարտությունից հետո. 

 

3. հայ-չինական հարաբերությունները հասցնել մի 

նոր մակարդակի՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցում 

բաժին հատկացնելով  նրա դերին. 

 

4. հեռու քշել բոլոր արևմտամետ հայ-քաղաքական 

կարճավիզ խորհրդականներին՝ հրաժեշտ տալով 

նժարային քաղաքականությանը: 

Եվ, եթե իրոք մենք ձեռք ենք բերել փորձ, ուրեմն չշարժվե- 

լով դեպի եվրոպական կալանավորը, դրանով մենք մեր 

արևելյան հակառակորդին կկտրենք Ռուսաստանի ձեռքով 

մեզ հարվածելու, մեկ գիշերվա մեջ մուսավաթների օրինա-

կով մաշկափոխվելու, և ԱՄՆ-ի միջոցով հետ վերադարձ-

րածը պահպանելու հնարավորությունից: Հակառակ դեպ-

քում, մեր երկիրը կընկնի մի այնպիսի քաղաքական ճգնա-

ժամի մեջ,  որ այդ վիճակից դուրս գալու միակ  հնարքը   

պահանջատիրությունից հրաժարվելը կարող է համարվել: 

Արմատական ժամանակակից «ԽՍՀՄ»-ը՝ ստրկատերը, 

ոտքի վրա կանգնած Ռուսաստանի գոյության օրոք, երբեք 

չի անտեսի առաջնային գծում կանգնած եռյակի (Թուր-

քիա, Վրաստան, Ադրբեջան) շահերը, և երբեք չի բարձրաց- 

նի ներքին խռովություն՝ հանուն ինչ-որ հայկական պա-

հանջատիրության կարգավորման: 
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Իհարկե, գիտակցում ենք, որ սփյուռքահայության մի որոշ 

մաս   չի կարող չպաշտպանել Հայաստանի արմատական 

ընդդիմությանը, քանի որ նրանց գործունեությունը սահ-

մանափակվում է ԱՄՆ-ի ներքին և արտաքին քաղաքա-

կանությամբ: 

Հետևաբար, Հայաստանի կառավարության կողմնորոշումը 

ոչ միայն կծառայի Հայաստանի ինքնուրույնությանը և հզո-

րությանը որպես հիմք, այլև կփորձի շեղել արևմտահա-

յերի որոշ շերտի ուշադրությունը՝ ուղղելով նրան դեպի 

օգտակար պայքարի դաշտ:  

 

-Ձեր կարծիքով ինչո՞վ ենք մենք այսօր ուժեղ: 

-Մենք ուժեղ ենք հեշտ հորը ընկնելու և հորից դուրս գալու 

հազար ու մի հնարք փնտրելու և գտնելու մեջ: 

-Այսօր  Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կոչ է 

անում ժողովրդին՝  միասին կերտել հայրենիք: Ի՞նչ կասեք 

այդ առթիվ: 

-Այսօրվա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին բա-

ժին է հասել Հայաստանը տիրություն անելու դժվարին ժա-

մանակաշրջան՝ մի կողմից վերականգնել Հայաստանում 

համերաշխություն, մյուս կողմից՝ կասեցնել մեր երկրի 

հասցեին ուղղված սպառնալիքները: Եվ, չնայած Հայաս-

տանում   տնտեսական աճը ակնհայտ է, սակայն   բազում 

խնդիրներ, ներառյալ սոցիալական, շարունակում են մնալ 

չլուծված և պահանջում են կոնկրետ ծրագրավորված մո-

տեցում:    

Հայաստանի նախագահի կոչը տրամադրված է լավատե-

սորեն, և գտնում եմ, որ միասին հայրենիք կերտելու գա-
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ղափարը  կախված է մեր հայրենիքի հասարակության բո-

լոր շերտերում՝ արդարություն սերմանման հետ: 

 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ավելացնել  արդարության վերաբեր-

յալ: 

 

 -Ինչպես մենք գիտենք, արդարությունն  ունի մի քանի 

երես: Նայած ինչպիսի արդարության հետ է մեր գործը:     

Հավատացյալի համար և՛ արդարությունը, և՛ ազատութ- 

յունը սահմանափակվում են Ճշմարտությամբ, որը հաս- 

տատված է սուրբ գրքում: 

Պետական օրենսդիր աշխատակցի համար արդարության 

և ազատության հիմք կարող է ծառայել պետական սահմա- 

նադրությունը: Խրոնիկական հանցագործության հեղինա- 

կի համար որպես արդարություն կարող է ծառայել չբացա- 

հայտված հանցագործությունը և այլն: 

Հայաստանի և՛ արտաքին, և՛ ներքին  քաղաքականութ- 

յունը պետք է հենված լինի ազգային շահերը պաշտպա- 

նող արդարության վրա:     

-Ասենք, ո՛ր մարդու իրավունքները պաշտպանող արդա-

րության մասին է խոսքը: 

-Այդպիսի արդարությունը գործում է մարդու իրավունք- 

ների   նպատակի և ազատության միջնագծում: 

Ես ճի՞շտ հասկացա, որ խոսքն ավելի շատ վերաբերում է 

ազատությանը: 

Իսկ չափը՞. ի՞նչ չափի մեջ պետք է փնտրել ազատութ- 

յունը: Ասում են՝ այնտեղ, որտեղ վերջանում է ժողովրդա- 

վարությունը, սկսվում է անիրավությունը: 
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-Դուք ուզում եք ասել՝ Հայաստանում հնարավոր չէ վերա- 

կանգնել ազգային համերաշխությու՞նը:  

  

-Ազգային համերաշխության վերականգնումը առաջին 

հերթին կախված է ազգային շահերի պաշտպանությունից, 

միևնույն ժամանակ «արդարության մարտիկների» ազա-

տության չափից:   

-Եթե նույնիսկ հանցավոր է իշխանությու՞նը. ինչպես օրի-

նակ անարդար ընտրությունների հարցում:  

-Այն, ինչ վերաբերում է անձնական շահերին, ցավոք սըր-

տի, այն շարունակում է կազմել ինչպես իշխանություն-

ների, այնպես էլ արմատական ընդդիմության գաղափա-

րախոսության առանցքային մասը: Ցավոք սրտի այն շա-

րունակում է իր հաճոյակատարությունը մարդու խառն-

վածքում՝ լինի դա հրապարակում, իշխանական աթոռի 

վրա, թե հանգստավայրում: Ինչ վերաբերում է մարդ-հայ-

րենիք  կապի  մեջ  ընթացք  ստացած  պրոցեսին, գտնում 

եմ,  որ գաղափարախոսությունն է այսօր հիմնական պատ-

ճառներից մեկը անարդարության:    

Հետևաբար մենք կանգնած ենք ընտրության առջև.   ինչպի- 

սի՞ գաղափարախոսություն՝ ազգայի՞ն, թե՞ արևմտաժողո- 

վըրդավարական: 

 

-Իսկ հնարավոր չէ՞ ունենալ ազգային, միևնույն ժամանակ 

արևմտաժողովրդավարական գաղափարախոսություն: 

 

-Դա հակասում է գլոբալիզմի՝ հեռուն հետապնդող ծրա- 

գրին: 
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-Ինձ թվում է, որ մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապե- 

տության նախագահը, Հայաստանը շրջափակումից դուրս 

բերելու նպատակով, գործելով  հայ-թուրքական հարաբե-

րությունների բարելավման օգտին,  փորձելով բացել սահ-

մանները,   թեքվում է դեպի Արևմուտք և համարձակվում է 

վերը նշված արևմտաժողովրդավարական ճանապարհով 

մեր երկիրը հանձնել գլոբալիստներին:   

-Ենթադրում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը    փոր-

ձում է վարել  հավասարանշանակ քաղաքականություն:  

-Այսօր պարզ երևում է, որ Ղարաբաղյան լոբբին Հայաս- 

տանում հաստատել է բռնապետություն, հանցագործ այդ 

պետական խմբավորումը շրջապատել է իրեն իր մարդ- 

կանցով և Հայաստանի տնտեսության վերականգնմանը 

ուղղված հնարավորությունները հիմնականում ուղղում է 

բավարարելու իր իսկ անձնական  հաճույքները:  

Եվ ընդհանրապես, մինչև ե՞րբ պետք է Հայաստանի նա-

խագահը Հայաստանի չքավորների հաշվին  կերակրի Ղա-

րաբաղը: 

Չլինի՞ թե այս հարցում մենք կարող ենք հասկանալ Հա-

յաստանի արմատական ընդդիմությանը: 

-Երկրագնդի վրա չի գտնվի մեկ պետական կառույց, որի 

վերադաս մարմինը, Ձեր կողմից  նշված խմբավորումը, հե-

ռու գտնվի ծառայողական պատասխանատվության չարա-

շահումներից:  

Մարդ արարածը չի կարող իր չափի մեջ տեղադրված ուղե-

ղով փոխել մարդու գոյության երաշխիքի մասը կազմող 

ներկայիս աշխարհակարգը: 
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Այս անհաշտ կյանքում մենք պետք է հաշտվենք ոչ թե հա-

վասարության, այլ անհավասարության հետ՝ պահանջե-

լով մեր մարդկային իրավունքը այնքան, ինչքան  կարող 

ենք մարսել:  

Սակայն ինչ վերաբերում է սոցիալականին, այստեղ, ի-

հարկե, մենք կարող ենք կտրվել գաղափարայնությունից:  

Չկա իդեալական իշխանություն:  

Դժգոհությունները եղել են և կլինեն՝ անկախ նրանից, թե 

ինչպիսի քաղաքական ուժ է իրենից ներկայացնում որպես 

կառավարություն: Սակայն սոցիալ-կենցաղային պայման-

ները չես թաքցնի տեսողությունից, և անկախ նրանից, թե 

ինչ աստիճանի վրա է գտնվում դժգոհությունը, ժողովրդի 

կարիքները ի սրտանց հոգացող կառավարության գործերը 

միշտ էլ ակնհայտ են:  

Այո՛, ակնհայտ է չափը անցած սոցիալական խորդուբոր-

դությունը: 

Այո՛, կան, գոյություն ունեն ժողովրդի կարիքը հոգացող 

իշխանություններ, որոնց կարիքը զգում է այսօր մեր ժողո-

վուրդը: 

Հուսանք, որ Հայաստանի կառավարությունը հատուկ մո-

տեցում կցուցաբերի այդ բավականին ցավոտ հարցի հան-

դեպ: 

Ինչ վերաբերում է արմատական ընդդիմությանը, կգըտ- 

նվի՞ արդյոք նրանցից մեկը, որը կենթադրի, որ ներկայիս 

«համաժողովրդական» լիդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշ- 

խանության օրոք եղել է արդարություն, հավասարություն, 

համերաշխություն: 

Որ չեն եղել անարդարություններ, կաշառակերություն, 

պատվիրատուի հրահանգով սպանություններ, որ չի եղել 

տնտեսական ճգնաժամ, որ բանտերը չեն լցվել քաղբան-

տարկյալներով, և այլն: 
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Հետաքրքիր է, եթե ներկայիս արմատական ընդդիմության 

լիդերը ունենար անդրատլանտյան քաղաքացիություն, և 

ներկայիս Հայաստանի նախագահը  հատկացներ 48 ժամ 

վերջնաժամկետ, որպեսզի համաժողովրդական շարժման 

առաջնորդը թողնի Հայաստանը և հեռանա երկրից, կհետե-

վի՞ նա արդյոք Հրայր Մարուխյանի օրինակին, թե ժողո- 

վըրդին ոտքի կհանի պաշտպանելու մարդու իրավունք-

ները: 

Չլինի՞ թե մեր երկրի առաջին նախագահը ձգտում է քաղա- 

քացիական պատերազմի: 

Ինչ մնում է Ղարաբաղին՝ մենք պետք է հանդես գանք մեկ 

պետություն, մեկ ժողովուրդ կարգասիրության տակ և հե-

ղափոխություն պետք է պատրաստենք առաջին հերթին ոչ 

թե մեր հրապարակներում, այլ մեր գաղափարի մեջ՝ հաշ-

վի առնելով, որ կուռքերը, արդարություն անվան տակ, աշ-

խատում են ժողովրդին օգտագործել հանուն գահ-աթո- 

ռային նպատակի իրագործման: Ժողովուրդը մոռանում է, 

որ հաճախ նախագահների տեղափոխություններից նա-

խագահները  չեն փոխվում: 

Իհարկե, մենք կարող ենք կատարել մեր քաղաքացիական 

պարտքը և մասնակցել նախագահական ընտրություննե-

րին՝ գիտակցելով, որ նրան հաջորդած հեղափոխական մո-

լուցքներում չկա երաշխիք, որ ժողովուրդ-կրակ խաղակ- 

ցությունից հաղթանակով դուրս եկած հերթական կուռքե-

րից իր շահաբաժինը կստանա ժողովուրդը: 

Ինչ վերաբերում է իդեալական հասարակարգին, դեպի իր 

երազած երկիրը շտապող հայ ժողովրդի դժգոհների և իշ-

խանությունից զրկվածների  հաշվին, ժողովրդավարական 

արնախումները՝ մեր երկրի հակառակորդները, օգտագոր-

ծելով հարմար պահը, փորձում են կտրել Հայաստանը Ռու-

սաստանից: 
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-Ինչ կարծիքի եք, եթե Հայաստանում սահմանափակվի 

հանրապետության նախագահի իշխանությունը, և այդ իշ-

խանությունը փոխանցվի խորհրդարանին, չի՞ շտկվի արդ-

յոք դրությունը, չի՞ հարթվի արդյոք սոցիալական ասեկոս-

ները Հայաստանում:  

-Հայաստանը դարձնելով խորհրդարանական երկիր՝ դրա-

նով մենք մեր դռները կբացենք «անկոչ հյուրի» առջև և մեր 

երկիրը կհանձնենք Արևմուտքին: Դա այն հյուրն է, որը 

1916թ. մտավ Ռուսաստանի Պետական դումա: 

-Այսօր Հայաստանի նախագահը համախմբվածության, և  

միասին նոր երկիր կառուցելու կոչ է անում: Եթե դուք փոր-

ձեք Ձեր օգտակարությունը բերել, ինչպիսի՞ խորհուրդ կը-

տայիք մեր երկրի նախագահին՝ նամանավանդ կապված 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ: 

-Ցանկալի է, որ մեր կողմնորոշումը, Արարչի կողմից մեզ 

հատկացված տեղում, ամուր հենարան ունենա և մարմնին 

տա դեպի Արևմուտք ձգվող թեքության այնպիսի աստի-

ճան, որպեսզի հենարանն ի վիճակի լինի պահպանելու 

մարմնի հավասարակշռությունը: Որպեսզի հենասյունը 

պատրաստ լինի առաձգական մարմնի հետդարձին:  

Կողմնակից եմ համահավասար քաղաքականության՝ մինչ 

ամերիկա-իրանական հավանական  մարտականչը և Արև-

մուտքից Հայաստանի անկախությունը երաշխավորող քա-

ղաքական սահմանը: 

 

-Իսկ ինչու՞ մինչ  հավանական հակամարտության սկիզբը: 

 

-Այսօր Հայաստանի իշխանությունների կողմից տարվող  

համահավասար քաղաքականությունը մոտենում է հնա- 
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րավորի սահմաններին՝ մեր հարավում գտնվող անկախ 

Իրանի հաշվին: Իրանի պարտության դեպքում, երբ Հայաս- 

տանը կհայտնվի Արևմուտքի շրջափակման մեջ, Արև- 

մուտքը Հայաստանի հետ կփորձի խոսել վերջնագրի կար- 

գով՝ այն արտահայտելով սադրանքներով: Հետևաբար՝ մեր 

այսօրվա քաղաքականությունը պետք է հենված լինի  փու-

լերի վրա: Այսինքն, մինչ ամերիկա-իրանական հավանա-

կան պատերազմի սկիզբը, մենք կարող ենք համարել՝ որ-

պես արևմտյան երկրների հանդեպ տարվող համահավա-

սար քաղաքականության փուլ: 

  

-Իսկ եթե այդ հավանական պատերազմը տեղի չունենա՞: 

  

-ԱՄՆ-ի այսօրվա քայլերն՝ ուղղված հակահրթիռային սիս-

տեմների «խաղարկության»-ը, ինչպես նաև Մերձավոր 

Արևելքի երկրներին սիրաշահելը  ապացույցն են այդ պա-

տերազմի անխուսափելիության:  

Հավանական պատերազմի չծագման դեպքում այդ փուլը 

կարող է երկարել: 

 

-Իսկ ի՞նչ կարող ենք մենք անել այդ փուլում: 

 

 -ԱՄՆ-ի հանդեպ տարվող մեր քաղաքականության 

«պտղահասությունը» չպետք է առաջ անցնի Ադրբեջանի 

բերքահավաքից: Եվ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի նա-

խագահից մենք կլսենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է 

մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ, մինչ այդ գործընթացի ավար-

տը, այսինքն մինչ ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղակայումը Ադրբե-

ջանում,  «վերադառնալ» 1920թ՝. այս անգամ արդեն նոր 

դիրքորոշմամբ, և ուշադրությունը կենտրոնացնել առանձ-

նապես Հյուսիսային Ղարաբաղի սահմանամերձ գոտու 
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վրա՝ «պատրաստվելով հակահարված հասցնել մեր հարե-

վանի ոտնձգությանը»:   

Դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե մենք չտար-

վենք Արևմուտքի կողմից հարցի խաղաղ կարգավորման 

անկշիռ խոստումներով և թույլ չտանք ՆԱՏՕ-ի զորքերի 

տեղակայումը հակամարտ կողմերի սահմանամերձ գո-

տում՝ խաղաղարար  դիմակի տակ: Հասկանում ենք՝ գլո-

բալիզմը փորձում է տարածաշրջանում իր ներկայությամբ 

Ռուսաստանին մի կողմ հրելով, ժողովրդավարության մեկ 

հարվածով իր հովանու տակն առնել հակամարտ կողմե-

րին՝ կտրելով Հարավային Կովկասը Ռուսաստանից,  դրա-

նով իսկ շրջափակման մեջ վերցնելով Իրանը: Հասկանում 

ենք՝ ԱՄՆ-ին պետք է ոչ թե Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ 

կարգավորում, այլ օգտագործելով առիթը, իր ազդեցութ-

յունը տարածել երկու կողմերի վրա: Հայ-ամերիկյան հա-

մագործակցության միջև դեպի գրկախառնում տանող տա-

րածության պահպանումը կստիպի Ադրբեջանին մտնելու 

ՆԱՏՕ-ի կազմը: Այդ նեղ ու թափուր միջնահատվածում, 

«Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարությունը կը-

բռնի բանականության ծայրից, եթե սադրանքի չենթարկի 

հյուսիսային Ղարաբաղի սահմանամերձ գոտին»: Այդ 

սադրանքից հետո, Ադրբեջանի տարածքում ի հայտ եկած 

ՆԱՏՕ-ի զորքերը կարող են երաշխիքը դառնալ հերթական 

խաղաղության՝ ընդառաջելով հարցի խաղաղ կարգավոր-

մանը: Եվ եթե այսօր Հայաստանը դեռ շարունակում է 

համագործակցել Արևմուտքի հետ՝ թուլացնելու համար 

Ադրբեջանի երկդիմության հաշվենկատությունը, ապա 

Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելուց հետո, Հայաստա-

նը կստանա ուղեցույց, որն իրեն կհամարի Ռուսաստանի 

միակ ստրատեգիական դաշնակիցը տարածաշրջանում: 

Այնժամ Ժամանակից բավականին հետ մնացած ԵԱՀԿ 

Մինսկի խմբի համանախագահությունը ստիպված կլինի 
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տեղը զիջել երկու գերհզոր տերություններին, որոնք էլ 

կարող են վերադառնալ քաղաքական առևտրին՝ էլ ավելի 

սառեցնելով  Ղարաբաղյան հիմնահարցը:  

Այսինքն՝ մենք կարող ենք վարել այնպիսի քաղաքակա-

նություն, որը կստիպի Ադրբեջանին մտնել ՆԱՏՕ-ի  կազ-

մը: 

Հայաստանի հանձնումը անդրկուլիսյան ՆԱՏՕ-ին, չի բը- 

խում մեր երկրի շահերից: 

Հուսով լինենք, որ Հայաստանի նախագահը բարձր դիրքե-

րի վրա կպահի հայ-ռուսական դաշինքը՝ թողնելու համար 

մեր սերունդներին մի երկիր, որը կունենա իր ինքնատի-

պությունը, բարեմասնությունը, ազգային գաղափարախո-

սությունը: 

Հայաստանի կառավարությունն  Ադրբեջանի զինված ուժե- 

րի կողմից Հյուսիսային Արցախում կազմակերպած սադ-  
րանքին հակահարված տալու հետ մեկտեղ, կարող է լու-

ծարել Ղարաբաղի պետականությունը՝ հայտարարելով  

Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս: 

Դրանով մենք կհայտարարենք երկրորդ փուլի սկիզբը: 

-Իսկ ինչու՞ մենք չենք կարող շարունակել վարել համա- 

հավասար արտաքին քաղաքականություն, հավանական 

պատերազմից հետո: 

-Այդ պատերազմից հետո ԱՄՆ-ը  չի ունենա ազատ ժամա-

նակ՝ տրամադրելու սիրախաղին: Հասնելով նպատակին՝ 

նա միանգամից Հայաստանի իշխանությանը  կկանգնեցնի 

կողմնորոշվելու փաստի առջև: ԱՄՆ-ի ներքին կարգա-

դրությամբ, Հայաստանն իր շրջակա  ժողովրդավարական   

երկրների կողմից, կվերցվի աքցանի մեջ՝ մի նոր հեղափո-

խությամբ, այս անգամ արդեն ավելի կազմակերպված և 

հաղթական ձևով: 
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Եթե մենք իրոք չենք պատրաստվում մտնել արևմտյան 

ճամբար, ուրեմն Իրանի պարտության դեպքում հարկավոր 

է միանգամից խաղը փակ դաշտից տեղափոխել բաց դաշտ՝ 

մտցնելով բոլորովին նոր խաղաձև: Այսինքն, Հայաստանը, 

համարելով ավարտված մեր երկրի ներսում  հակահեղա- 

փոխական մեխանիզմի կառույցը, կարող է վերածվել  ռու- 

սական Իսրայելի: 

Իրանում իսլամական կարգերի տապալումից հետո, ԱՄՆ-

ի ճնշումը Հայաստանի վրա կհասնի մի այնպիսի   աստի-

ճանի, որ մեր երկրի նախագահը ստիպված կլինի կամ 

շրջվել դեպի Արևմուտք, կամ տալ հրաժարական:  

Այն դիրքը, որը մեր նախագահը գրավել է այսօր, չի կարող 

պահպանել ամերիկա-իրանական սպասվելիք պատերազ- 

մից հետո: Պարզապես ԱՄՆ-ը թույլ չի տա, որպեսզի Հա-

յաստանի իշխանությունները վարեն ժամանակ շահելու 

քաղաքականություն: 

-Իսկ եթե պատերազմը տեղի չունենա, մինչև որտե՞ղ կա-

րող է տանել մեզ՝ մեր հանրապետության նախագահի կող-

մից ընտրած ուղին: 

-Մենք կարող ենք մնալ նվիրված առաձգականության 

օրենքին, որը համարվում է  կյանքի նորմա: Դա կփրկի մեզ 

քաղաքական երկրաշարժերից:  

Այդ ուղին մեզ կարող է տանել մինչև հաջորդ նախագա- 

հական ընտրություններ, եթե իհարկե չլինեն անակնկա-

լություններ, իսկ այնտեղ պարզ կլինի: 

  

-Իսկ եթե իրոք Հայաստանի նախագահը (Ուկրաինայի և 

Վրաստանի օրինակով) Ադրբեջանից առաջ անցնելու 

նպատակով փորձում է մտնել արևմտյան բլո՞կը:   
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-Հուսով եմ, որ Հայաստանը չի մտնի այդ խմբակցություն: 

Իսկ եթե մտնի, դրանով  կքանդվի մեր տունը: Մենք կկորց-

նենք մեր ազատությունը և անկախությունը, կկախենք մեր 

վզից գլոբալիստի լուծը՝ (ԱՄՆ, Եվրոմիություն), վտանգի 

ենթարկելով Ռուսաստանի երեք միլիոնանոց հայ համայն-

քի հեղինակությունը: 

-Գտնում եմ, որ Իրանի պարտության դեպքում, երբ Ադր-

բեջանը մտնի ՆԱՏՕ-ի կազմը, Հայաստանը, Արևմուտքի 

կողմից հայտնվելով լրիվ շրջափակման մեջ, չի կարող 

երկար շարունակել իր գոյությունը և ստիպված կլինի իր 

խորտակվող ձեռքը մեկնել Արևմուտքին՝ Ղարաբաղյան 

հակամարտությամբ հանդերձ:   

-Համոզված եմ, այսօր, երբ Արևմուտքը թափով շարժվում է 

դեպի արևելք, իր ռազմական բազաներն է կենտրոնաց- 

նում Ռուսաստանի շուրջ՝ սպառնալով նրան, այդ պայման-

ներում Հայաստանի դերը Ռուսաստանի արտաքին քաղա-

քականության մեջ կդասվի գլխավորների շարքը: 

Ինչ մնում է շրջափակման պայմաններում գոյատևելուն՝ 

գտնում եմ, որ Իրանի պարտության դեպքում, հաշվի առ-

նելով, որ Հայաստանն իր դիրքով չի խանգարում ԱՄՆ-ի 

կողմից Ասիամիության կազմավորմանը, շրջափակման 

հարցը կդառնա Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցութ-

յունների առարկա, և փոխզիջման ճանապարհով կվերա-

կանգնվի կապը արտաքին աշխարհի հետ: Դա հնարավոր 

կլինի միայն այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ը համոզվի, որ հայերի 

կողմից ստեղծված մեխանիզմը ոչ միայն ի վիճակի  է 

պաշտպանելու ռուսամետ կողմնորոշումը, այլ բացառում է 

որևէ հեղափոխության կամ հեղաշրջման փորձ Հայաս-

տանում:  
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Դա պահանջում է մեզնից արևմտյան տիպի ազատության 

(անարխիայի) սահմանափակում, և մենք կարող ենք հար-

մարվել այդ մտքի հետ՝ գիտակցելով, որ այն ելնում է մեր 

ազգային շահերից: 

-Ձեր կարծիքով ԱՄՆ-ի «Արտաքին հարաբերությունների 

կոմիտեն» ինչպե՞ս կանդրադառնա Հայաստանի ներկա- 

յիս արտաքին քաղաքականությանը: 

-Կցուցաբերի ժպտագին, կիսալուրջ մոտեցում՝ օգտագոր- 

ծելով հարմար պահը՝ ամբողջ տարածաշրջանը յուրաց- 

նելու՝ պատրաստելով   հերթական պառակտում մտցնող 

քայլեր, քաղաքական կարկուտ, որի հարվածներին էլ 

պետք է դիմանա մեր երկիրը: 

-Ձեր կարծիքով մոտ ժամանակներում ի՞նչը կարող է խառ- 

նել կայուն խաղի կանոնները: 

-Դեպի ԵՄ տանող ուղին, որը ուղղված է ազգային ավան-

դությունների և առաջին հերթին ընտանիքի դեմ: Տրվելով 

դեպի արևելք ուղղություն վերցրած արևմտյան էքսպան-

սիային, մենք կվերադառնանք պատմության խորքերը՝ 

ստրկատիրական կարգերին՝ ունենալով դեմքը կորցրած 

Հայաստան պետություն, որը կհամարվի գլոբալիստների 

սեփականությունը: Մենք դրան կհասնենք, անցնելով, ու-

ժեղ զարգացած կապիտալիզմի փուլը: 

-Ա՛յո, ա՛յո, չէ՞ որ սիոնիստը պակաս իրավունք չունի 

համարելու, որ Արարատ սարը պատկանում է իրեն: Չէ՞ որ 

Նոյն առաջինը վայրէջք կատարեց այդ հողի վրա և նրա 

ստորոտում խաղողից գինի քամեց: Հետևաբար, ըստ 

նրանց, հայերը՝ որպես Նոյի սերմնապաշարը լրացրած ժո-
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ղովուրդ, կամ պետք է վերադառնան դեպի իրենց ար-

մատները, դեպի հրեական լեզուն, գիրը, գրականությունը, 

հավատքը կամ էլ կդառնան բաժինը Արմագեդոնի: Եվ մինչ 

հայերը կապացուցեն, որ Նոյը խոսում էր հին հայերենով, 

կամ նվազագույն դեպքում՝ չուներ ազգություն, հրեաները 

կվերցնեն   Աստծո պատերազմը  իրենց ձեռքը և կփորձեն 

գործել Աստծո անունից: Եվ ըստ նրանց, միայն կփրկվեն 

նրանք, ովքեր կընդունեն իրենց հավատքը, այն էլ ոչ բոլո-

րը: 

Հետևաբար, ասացե՛ք խնդրեմ, չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ 

այսօրվա ժողովրդավարությունը հոգևոր չհայտարարված 

պատերազմի սկիզբն է, և որ մեր նախագահը պետք է կա- 

տարի ընտրություն ոչ թե Արևելքի ու Արևմուտքի, Ռու- 

սաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրոմիության կամ ժողովրդավա-

րության, այլ քրիստոնեական հավատքի և հուդայիզմի   

միջև: 

-Մեր նախագահի կողմից կատարված ընտրությունը թող 

Աստծո կամքով  լինի: 

-Իսկ եթե այդ ընտրությունը լինի Արևմուտքի օգտի՞ն: 

-Այն ժամանակ, երբ պարզ կդառնա, որ չինական պարիս-

պըն ի վիճակի չէ դիմակայելու ժողովրդավարական գրոհ-

ներին, մեր երկու կաթողիկոսարանները, մի նոր Գանձա-

սարի գաղտնի խորհրդակցությամբ, կդիմեն այս անգամ 

արդեն ոչ թե ռուսական ցարին, այլ երկնքին՝ փրկելու հա-

մար հայերեն հնչող աղոթքը և կդիմեն պատմությանը՝ հեր-

թական սխալները փնտրելու համար: Եվ նրանք այնտեղ 

կգտնեն մեր պատմական ժառանգությունը՝ մատնության 

տված այսօրվա այն քաղաքական ուժերին, որոնք իրար 

միս կրծելով մի բուռ հողում, պահանջատիրության խնդ-
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րին զոհաբերելով մեր հարստությունները՝ լրիվությամբ 

տրվեցին «աշխարհի իշխանի» որդիների խաղին՝ հասնելու 

համար վերջնական այն արդյունքին, որը կրակով պետք է 

մոխիր դարձնի այն ամենը, ինչը կապված էր ազգային ար-

ժեքների հետ:  

Եվ երբ «հակառակվողը» կհասնի եկեղեցու դռանը, այնժամ 

կպարզվի, որ նա եկել է հայ լիբերալի հետ՝ խորթ օրենքը  

ձեռքին: 

-Իսկ որը կլինի Ձե՞ր կոչը 

-Իմ հերթին կո՛չ եմ անում համախմբվել մեկ գաղափարի 

շուրջ, պաշտպանել մեր  ինքնաճանաչումը, մեր ինքնիմա-

ցությունը, մեր ապագան կապելով ռուս ժողովրդի հա- 

մայնքի հետ, մեր բաժին քարը բերելով նրա կողմից կա- 

ռուցվող տանը, նրա պետականության ամուր և կայուն կա- 

ռույցին՝ խուսափելու համար հակաքրիստոնեական հեղա- 

փոխություններից, դավադրություններից, դավանափո-   

խությունից: 

-Վերադառնալով պահանջատիրության խնդրին՝ ասացե՛ք 

խնդրեմ, ի՞նչ է պահանջում պահանջատիրությունը 

մեզնից: 

-Ինչպես նշեցինք վերը, Արևմուտքին լիբերալներ են պետք: 

Սակայն գտնում եմ, որ  ի համեմատ Հայաստանում գործող 

բազում «մարդու իրավունքներ պաշտպանող» հրեշտակ-                                                                                                                                                                                                                                        

կուսակցությունների, Հայկական հարցում մենք կարող ենք 

նկատել «Ռամկավար ազատական կուսակցությանը 

(ՌԱԿ)»:  

Պահանջատիրության հարցում, որպեսզի մեր ստրատեգի-  
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ան և տակտիկան լրացնեն իրար, Դաշնակցությունը ա-

ռաջնային գիծը կարող է զիջել ռամկավարներին և հենվե-

լով նորաստեղծ մեխանիզմի վրա՝ գործը հասցնել նպա-

տակին:  

Այդ խնդրի հիմնական ծանրությունը կարող է իր վրա 

վերցնել  ՌԱԿ-ը՝ նրանից բխող հետևանքներով հանդերձ: 

ՀՀԴ-ն, ՌԱԿ-ի հետ չստեղծելով կոալիցիա, դրանով իսկ 

կօժանդակի Հայկական հարցի դրական լուծման հասու-

նացմանը՝ միևնույն ժամանակ հիշեցնելով ՌԱԿ-ին, որ 

ցանկացած գույնի վրանների ներկայությունը, ներկայիս 

արմատական ընդդիմության օրինակով, մեր հրապարակ-

ներում ցանկալի չէ, որ եվրոստանդարտներին համապա-

տասխան ժողովրդավարության հաստատումը, որը Հա-

յաստանը կձգի դեպի Եվրոմիություն, կամ ապագայի 

Ասիամիություն, չի բխում մեր ազգային շահերից: 

 

Դաշնակցությունը քաղաքագիտական տրամաբանակա-

նության    համակերպվող փոխներգործության ճանապար-

հով, կամ պետք է կատարի իր «այն» քայլը, կամ էլ մրցա-

փայտը պետք է փոխանցի ռամկավարներին:  

ՀՀԴ-ի ազգային շահերը պաշտպանող գաղափարախո-

սությունը բոլորովին հակասական է Արևմուտքի այսպես 

կոչված «ժողովրդավարության» նպատակին: Հայկական 

հարցով Հայ դատի անդամների  այցը Կապիտոլիում, ինչ -

քան էլ արդարացի, այնքան էլ հակասական է Սպիտակ 

տան արտաքին քաղաքականությանը: 

Իհարկե, քեռի Սեմը պատրաստ է արտաքնապես դրսևորե-

լու  հոգատարություն, սակայն ներքուստ նա արհամար-

հում է ցանկացած ազգային շահերի պաշտպանության 

դրսևորում: 

 

Ներկայիս Հայաստանը պետք է շարունակի մնալ որպես 
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Ռուսաստանի ստրատեգիական դաշնակից՝ ունենալով ժո-  

 ղովրդավարության իր սեփական ուղին: 

 

Պահանջատիրությունը մեզնից պահանջում է մեխանիզմ: 

 

-Դուք օգտագործեցիք «այն» բառը, ինչպե՞ս հասկանալ: 

-Դա մեկ բաժակ սուրճի շուրջ  արծարծված Դաշնակցութ-

յան հումանիստական դեմքը լուսապատող թեմա է, որը 

պատկանում է ներքին խոհանոցին: 

 

-Հեռապատկերը  որտե՞ղ  կարող է կարևորել  իր  օգտակա-

րությունը: 

 

-ՀՀԴ համաքաղաքականության չափագծում գործող, աշ-

խարհահանդես, նորակազմ՝ կուսակցական կառուցված-

քում. հակառակ դեպքում, ՀՀԴ-ի և ՌԱԿ-ի միջև համագոր- 

ծակցության խաչմերուկում: 

-Բայց չէ՞ որ դաշնակները չեն համաձայնվի տանել երկ-

րորդ ջութակահարի դեր, կամ էլ ընդհանրապես չմաս-

նակցել այդ գործընթացին՝ կիսատ թողնելով գործը՝ իրենց 

սեփական ձեռքերով նպատակին չհասցնելով իրենց  առա- 

քելությունը, նամանավանդ, որ Հայ դատի ազդեցությունը և 

դիրքը ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի շրջանակում  ոչ մի անգամ չի եղել 

այնքան ամուր, ինչպես ներկայումս է:  

-Մեր գործը ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի, Սպիտակ տան, Պենտա- 

գոնի, նույնիսկ Պետդեպարտամենտի հետ չէ: Մեր գործը 

անդրկուլիսյան գլոբալիզմի  հետ է: Դա նշանակում է, որ 

մեր գործը ոչ թե  մարդկային գործոնի հետ է՝ բուշերի, օ- 

բամաների կամ թեկուզև  ռոկֆելլերների, այլ մեխանիզմի 
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հետ է՝ իդեայի: Այսինքն, թե մեր խաղը ինչքանով է համա-

պատասխանում այդ ռազմա-քաղաքական արշավի նպա-

տակին:  

Մենք պետք է մեր պաշտպանությունը կառուցենք այնպես,  

որ ոչ թե  պատնեշ դառնանք գլոբալիզմի ճանապարհին, ոչ 

թե կողմ լինելով քշվենք նրա հեղեղի հետ, այլ կարողա-

նանք գրավել այնպիսի դիրք, որ հասնելով պահանջատի-

րության մեր նպատակին՝ գլոբալիզմը շրջանցի մեր մի բուռ 

երկիրը: 

Հակառակ դեպքում, եթե նույնիսկ ճանաչվի Հայոց ցեղա-

սպանությունը, և պահանջատիրության խնդիրը ստանա 

իր վերջնական լուծումը, հնարավոր է, որ այդ ձեռք բերած 

հաղթանակը  ի վերջո հակադրվի մեր ազգային շահերին:   

Այդ շահերը պահանջում են ցուցաբերել ժամանակի պա-

հանջներին համապատասխան կոնկրետ քայլեր: Մի՞թե 

մենք աչքեր չունենք տեսնելու, որ օր օրի ինչպես են իրենց 

դիրքերը զիջում և ինչ նողկալի վիճակում են գտնվում 

ազգային շահերը պաշտպանող ուժերը Եվրոպայում: Դա 

դեռ միայն սկիզբն է, որն աշխատում է արժեզրկել ցան-

կացած ինքնուրույնություն   ժողովրդավարության օրենք-

ների տակ, ցանկացած ազգային զգացմունքի դրսևորում 

որակավորելով որպես ծայրահեղականություն:  

Մի՞թե մենք չենք գիտակցում, որ ամերիկյան «հզորներին» 

պետք չեն ազգային շահեր պաշտպանող մրցակիցներ: 

Լիբերալիզմի միջոցով աշխարհ ավերող այդ ուժերին 

պետք է միայն «մեկ» ազգային շահերի պաշտպանություն: 

Իսկ այդ մեկը դա մենք չենք, և չպետք է մեր ժողովրդի 

անունից դիմենք համարձակության կրելու համար «Մենք» 

տիտղոսը:  

Դաշնակները իրենց գործն արել են:  

Հիմա եկել է պահը փոխանցելու մրցափայտը հերթական 

վազորդին՝ բարեհաջող վերջնագծին հասցնելու համար: 
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-Ըստ Ձեզ, միջազգային վառարանի վրա եռող կաթսայի 

կողքին, ՀՀԴ-ն (Հայ դատ) շերեփ բռնելու հավակնություն 

պետք է չունենա՞: 

 

-Դաշնակցությունը մեր բաժին ապուրի աղն է, նրա համն է: 

Դաշնակցության անելիքն ավելի շատ սկսվում է այսօր-

վանից: Նա, փոխանցելով իր անելիքների մեծ մասը ԱՄՆ-ի 

հայ լիբերալներին, միևնույն ժամանակ շարունակում է 

մնալ որպես ազգային շահերը պաշտպանող կառուցողա-

կան ընդդիմություն:  

Ի համեմատ 1919-1920թթ., այսօր մեկ ճակատով հանդես 

գալու հնարավորությունները ավելի լայն են:  

Այդ երկու ուժերն իրար հետ անելիք շատ ունեն: Նրանք 

կարող են իրար լրացնել՝ չխանգարելով իրար, փոխան-

ցելով գնդակը մեկը մյուսին՝ վերջնականապես հայկական 

պահանջատիրության խնդրի կարգավորման հարցը հաս-

ցընելով նպատակին:  

 

-Իսկ եթե Հայ դատը ընդհանրապես հրաժարվի Հայկական 

հարցի՞ց: Չէ՞ որ ռամկավարները պակաս ազգային շահեր 

պաշտպանողներ չեն: Նրանց հայացքը, որն ավելի է համ-

ընկնում Արևմուտքի հետ, կվերականգնի Սևրի պայմա-

նագիրը, տնտեսապես կզորացնի Հայաստանը, միևնույն  

ժամանակ պաշտպանելով ազգային շահերը: 

 

-Ռամկավարները, տրվելով արևմտյան գլոբալ հեղեղին, ի 

վիճակի չեն լինի պաշտպանելու մեր երկիրը՝ նրա  համար 

մշակվող անդրատլանտյան հայատյաց օրենքներից: Հա-

մոզված եմ՝ Եվրոմիության կամ ապագայի Ասիամիության 

կազմում հայտնված Հայաստանի ազգային շահերն ի վի-

ճակի չեն լինի պաշտպանելու նաև դաշնակները: Սակայն, 

եթե մենք համաձայնվենք ունենալ Արևմուտքին հաճկա-



 585 

տար Հայաստան, ապա թող դա լինի ոչ թե Միացյալ Հա-

յաստանը, այլ Արևմտյան Հայաստանը: Գոնե երկու Հայաս-

տաններից մեկում մենք կարող ենք պաշտպանել մեր 

ազգային հարստությունները: 

Ինչ մնում է Հայկական հարցից  Դաշնակցության հրաժա- 

րականին, Դաշնակցությունը չի կարող հրաժարվել պա-

հանջատիրությունից: Նա չի կարող հրաժարվել ինքն իրե- 

նից: Դաշնակցությունը կարող է հրաժարվել միայն ու     

միայն ժամանակավոր այդ գործընթացին՝ իր բերած մաս-

նակցությունից:  

Ռամկավարները գլոբալիստների հետ միասին կարող են 

լծվել Արևմտյան Հայաստանի կազմավորման գործընթա-

ցին՝ նրանից բխող, մեր ժողովրդի գլխին սպասվելիք ակն-

կալիքներով հանդերձ:  

Միայն  պայմանով, որ արևմտյան հայ ժողովրդավարները 

կհրաժարվեն ուրիշի ուղեղով ու ճանկերով փորձելու կըտ- 

րել Հայաստանը Ռուսաստանից: 

Համոզված եմ՝ այդ հարցում նրանց պատրաստ են ուղեկ-

ցելու անդրկուլիսյան ուժերը «Դուք՝ Արևմուտք..., մենք՝ 

պահանջատիրություն...» խաղակերպությամբ: 

Հերթական զոհաբերությունը պահանջում է առաջին քայլ: 

Իսկ ինչու՞ առաջինը պետք է մենք կատարենք այդ քայլը և 

ոչ այդ ուժերը: 

Ժամանակը չէ՞. իսկ ե՞րբ է ժամանակը: 

Թուրքիայում ժողովրդավարության սերմեր ցանելուց հե-

տո՞: 

Ուրեմն, մենք կսպասենք: Մենք շտապելու ոչինչ չունենք: 

Եթե մենք չենք կարող կտրվել պահանջատիրությունից, 

նշանակում է մենք պետք է պատրաստ լինենք սադրանք-

ներին թե՛ Արևելքի և թե՛ Արևմուտքի կողմից:  

 

Դաշնակցությունը հողի մեջ իր արմատները կարող է խրել 
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մեր այսօրվա մի բուռ հայրենիքում, Ռուսաստանում, Չի-

նաստանում  և Հնդկաստանում, անգամ եթե վերջին երկու 

երկրներում սակավաթիվ կամ բոլորովին բացակայում է 

հայկական համայնքը: 

 

-Դուք համոզվա՞ծ եք որ ՌԱԿ-ը ի վիճակի է իր վրա վերց-

նելու նման դեր: 

Իսկ եթե... 

 

-Իսկ եթե ՌԱԿ-ը պատրաստ չգտնվի զբաղեցնելու մեր 

պայքարի արևմտյան թևը, այդ բացը կլրացնի մեկ այլ ազա-

տական քաղաքական ուժ: Պարզապես ցանկալի է, որ մեր 

ժողովրդի ու երկրի համար պախտասխանատու դիրքերը 

զբաղեցնեն ավանդական ուժերը:   

 

-Ի՞նչ կարող եք ասել Հայաստանի  լիբերալների և նախկին 

«Դաշինք» կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի   

համագործակցության, հնարավոր է նաև նրանց միաձուլ-

ման վերաբերյալ:  

  

-Սամվել Բաբայանի հետ լիբերալների հավանական մի-

ությունը կարող է հետապնդել միայն մեկ նպատակ՝ այն է՝ 

ներկայիս ՀՀ նախագահի հեղինակությունը սպառվելուն 

համընթաց, Բաբայանի միջոցով ամրապնդել այն դիրքերը, 

որոնք կարդարացնեն լիբերալների նպատակները:  

Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարի  հետագա 

գործունեությունը   կարող է համակերպվել  արտաքին  

դավադրակցությունների դեմ Դաշնակցության հակա-

քայլերին՝ հաշվի առնելով նրա կեցվածքը և առջևում 

սպասվող ճակատագրական նշանակության իրադարձութ-

յունները: 

Նա ճիշտ կանի, որ հայ-ռուսական կապերը գերադասի Հա-
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յաստանի ներսում գործող ցանկացած  անհաստատ գա-

ղափարից, լինի դա իշխանամետ, կամ հակաիշխանա-

կան: 

 

-Ինչքան մեզ հայտնի է՝ վերոհիշյալ քաղաքական գործիչ-

ները գտնում են, որ Ղարաբաղի հարցը կկարգավորվի 

միայն այն դեպքում, եթե խաղաղ կարգավորման գործըն-

թացը լրիվությամբ իր վրա վերցնի միմիայն Եվրոմիութ-

յունը: Ձեր կարծիքը: 

-Եվրոմիության վերադաս   մարմինները, բոլորը անխտիր, 

ներքին կարգով ենթարկվում են ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան 

գլոբալիստական համաշխարհային կառավարությանը: 

Ինչ մնում է ցուցադրական կողմին, դա ժամանակավոր է: 

Եվրոմիությունը ԱՄՆ-ի կողմից ստեղծված, ԱՄՆ-ի բա-

ժանմունքն է Եվրոպայում:  

Իհարկե, հասկանում ենք ԱՄՆ-ից կամ եվրոպական ցան-

կացած երկրից ժամանած հասարակական կամ քաղաքա-

կան գործչի այցը Հայաստան կամ Ղարաբաղ կրում է հիմ-

նականում մեկ նպատակ՝ Ժողովրդավարություն: Նրանց 

այնքան չի հետաքրքրում հակամարտությունը, ինչքան ժո-

ղովրդավարության հասունացումը. հասած ժողովրդավա-

րության ճանապարհով լիբերալ հայ սահակաշվիլիներին 

իշխանության գլուխ անցկացնելը՝ դրանով իսկ Հայաստա-

նը և Ղարաբաղը կտրելով Ռուսաստանից: 

Իհարկե, մենք չենք թաքցնում մեր ամենաջերմ և անգին 

զգացմունքներն այնպիսի արտասահմանյան հասարակա-

կան կամ քաղաքական գործիչներից, ինչպիսին Քերոլայն 

Քոքսն է: Սակայն հետաքրքիր է՝ լեդի Քոքսն իր հոգու խոր-

քում որի՞ն է գերադասում՝ հայ ժողովրդին տանջող հա՞ր-

ցն, թե ժողովրդավարությունն: Չլինի՞ թե այդ երկուսը 

կապված են իրար հետ: Դե եթե այդպես է, էլ ինչո՞ւ կուտ 
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ուտող հավի պես պարենք շվեդների առջև՝ խնդրելով 

նրանց ընդառաջել մեր խնդրին: 

 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ լիբերալները Հայաստանում անցնեն 

իշխանության գլուխ, վարեն հավասարակշռված քաղա-

քականություն Ռուսաստանի, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի նկատ-

մամբ, հայկական խնդրի լուծումը հասցնեն իր նպատա-

կին՝ կերտելով «Ազատ, Անկախ և Միացյալ Հայաստան»,     

պաշտպանելով ներկայիս Ղարաբաղի սահմանները: 

 

-Հնարավոր է:  

Հնարավոր է նաև մենք ստանանք հետևյալ պատկերը՝  Եվ- 

րոմիության կամ կազմավորվող Ասիամիության կազմում 

հայտնված Հայաստանը, կորցնելով իր սահմանները,  

հայտնվի  Արևմուտքից 70 միլիոնանոց Թուրքիայի, արև-

ելքից՝ 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի, և հարավից՝ 71 միլիո-

նանոց Իրանի միջև:  

Հարց է առաջանում, արդյո՞ք Հայաստանը կարող է դիմա-

կայել մահմեդական աշխարհի դեմոգրաֆիական էքսպան-

սիային: Նույնիսկ այսօր սահմանափակ կոչվող Հայաս-

տանի ժողովուրդը բողոքում է օտարազգիների թվաքա-

նակի՝ օր օրի ավելացումից: Իսկ ի՞նչ կլինի մեր ճարը վա-

ղը, երբ կլուծարվեն սահմանները, և մեր մի բուռ ջուրը 

կհայտնվի մահմեդական օվկիանի հզոր ալիքների դեմ: 

Մենք պարզապես կենթարկվենք վերջնական ասիմիլյա-

ցիայի: 

Եկեք չմոռանանք նաև, որ Արևմտյան Հայաստանում, ներ-

կայումս, ապրում է 10 միլիոնանոց  քուրդ ազգաբնակչութ-

յուն: 

  

-Այսօր մի շարք հայկական հասարակական և քաղաքա-

կան կազմակերպություններ կարևորում են  հայ-քրդական 
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համագործակցությունը: 

Ի՞նչ կասեք  այդ առթիվ: 

 

-Ո՛չ կասեմ: 

Քրդական սադրանքը պատրաստ է մեզ ձգելու իր կեղտա-

ջրերը: Նա պատրաստ է պահանջատիրության պարանով 

կախաղան բարձրացնելու ներկայիս Արևելյան Հայաստա-

նը: Այդ «համագործակցությունը» եկեք թողնենք արևմտա-

հայությանը: 

Մենք ունենք աչքեր տեսնելու, որ քրդական հարցը  ևս 

պատկանում է «հային ընդդեմ թուրքի, քրդին ընդդեմ հայի» 

արևմտյան խաղադաշտին: 

-Այսօր Հայաստանում ներկա են  ուժեր, որոնք տարբեր 

հիմնավորումներով մեղադրում են հայ եկեղեցուն և գըտ-

նում են, որ մեր դժբախտությունը սկսվեց այն օրից, երբ 

քրիստոնեական հավատքը, առանձնապես  եկեղեցին հիմք 

դրեց մեր երկրում: Այդ բազում դավանափոխ ուժերի մեջ 

կա, օրինակ, ինքնատիպ քաղաքական մի ուժ, որը քարո-

զում է ցեղակրոնություն, կոչ է անում վերադառնալ մեր 

հին աստվածներին, քարկոծում է Հայ առաքելական եկե-

ղեցուն, որը իբր թե հրեական հավատք է ներարկում հայ 

մարդուն:  

Նա կոչ է անում նաև Մերձավոր Արևելքում ստեղծել ա-

րիացի երկրների, ժողովուրդների դաշինք. Ի՞նչ կասեք այդ 

առթիվ: 

 -Հաճախ հանդիպում ենք հոդվածների, որտեղ եկեղեցին 

ներկայացվում է մեր դժբախտությունների  հիմնապատճա- 

ռը, որ իբր եկեղեցին կաղապարել է հայ մարդու միտքը՝ ի 

օգուտ հլու ու հնազանդ հոգու, որի պատճառով էլ հայը չի 

ձգտել վերականգնել իր պետականությունը. մի խոսքով,    

զուրկ է եղել պետական մտածելակերպից:  
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Ինչպես  գիտենք, եղել են  արիապատկան ժողովուրդներ, 

երկրներ, որոնք այսօր չկան, ներկա են նման ժողովուրդ-

ներ, որոնք մաքառումների մեջ են մինչ օրս: Հետևելով 

Քրիստոսի ուսմունքին, դեմքը շրջելով դեպի կենդանի 

Աստվածը՝  դրանով հայը չդարձավ հրեա, նա չփոխեց իր 

լեզուն: Կենդանի ստեղծարար ուժը՝ Աստվածը, միայն 

հրեայի համար չէ. և Աստծո կողմից ստեղծված առաջին 

տղամարդը և կինը ևս հրեաներ չէին: Ինչպես գիտենք, ժա-

մանակը, աշխարհագրական դիրքը, տարածությունը ի-

րենց հետքերն են թողել մարդու, ազգությունների, ժողո-

վուրդների անցած ուղու, նրանց արտաքինի և ներքնաշ-

խարհի վրա, որոնց արտացոլքը ներկա է տարբեր լեզու-

ների, բարքերի, ավանդույթների, հավատքների մեջ: Եվ 

փա՜ռք Ամենազորին, որ եկեղեցու շնորհիվ, ինչքան հնա-

րավոր էր,  փրկվեցին  մեր ազգային արժեքները,  մեր  լե-

զուն, սերը մերձավորի, ինչպես նաև հայրենիքի հանդեպ,  

որոնց հիման վրա էլ Դաշնակցության ջանքերով 1918թ. 

վերականգնվեց մեր պետականությունը:  

Եկեղեցին փրկեց մեր ժողովրդին միաձուլումից, ինչքան 

հնարավոր էր: 

Եթե մեղադրողը իրեն համարում է ազգակառույց ուժ, հե-

տևաբար հակագլոբալիստական, նման կազմակերպութ-

յան ներկայությունը Հայաստանում ողջունելի է: 

Մենք կարող ենք հասկանալ տվյալ քաղաքական ուժի 

ընտրությունը, կապված հավատքի հետ, ինչպես նաև եկե-

ղեցու դերը հայ ժողովրդի կյանքում, սակայն մեղադրանքը՝ 

ուղղված եկեղեցուն՝  հայ ժողովրդի պատմությանը հրեա-

կան գունավորում տալու, կամ արիական կազմակերպութ-

յանը՝ կուռքապաշտության մեջ, փոխադարձ այդ  հակա-

ճառությունը  չունի հնարավորություն և, ամենակարևորը, 

ժամանակ՝ ամրապնդելու մեր պաշտպանական դիրքերը: 

Ինչ վերաբերում է դաշինքին՝ փոքր ազգերին տված չէ  
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իրավունք զբաղվել  ինքնագործունեությամբ: 

-Որոշ կարծիքներ գտնում են, որ եկեղեցականը այսօր ա-

վելի շատ զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ, ձեռ-

ներեցությամբ, դրամաշորթությամբ, քան մարդու և Աստծո 

միջև կապը արդարացնող իր առաքելական ծիսակատա-

րությամբ: 

-Մենք չպետք է հենվենք առանձին անհատների վրա, ո-

րոնք  չեն արդարացնում իրենց դերը տարբեր ոլորտնե-

րում: Այս առումով եկեղեցին բացառություն կազմել չի կա-

րող: Մենք պետք է հասկանանք, որ այն բոլոր ուժերը, ո-

րոնք ամրապնդում են մեր ազգային դիրքերը, գտնվում են 

արտաքին ուժերի ուղիղ հարվածի տակ: Նրանց նպատակն 

է՝ հարվածելով եկեղեցուն՝ ցնցել ազգի հոգին, ջարդել նրա 

ողնաշարը, տապալելով իշխանությունը՝ մեր ձեռքից վերց-

նել մեր անկախությունը, տարբեր ճանապարհներով քայ-

քայել ցանկացած ազգապահպան խմբակցություն, կուսակ-

ցությունների մեջ  ստեղծել ընդդիմություններ, բարոյալքել 

ժողովրդին:  

 

-Եթե ըստ Ձեզ մեր ժողովուրդը ասիմիլյացիայի չի ենթարկ-

վել ի շնորհիվ եկեղեցու, չի՞ նշանակում որ  մենք երբեք 

չենք միաձուլվի, քանի  ունենք քրիստոնեական հավատ: 

  

-Ա՛յո, մեծ է դերը  քրիստոնեական հավատի, մեր գոյութ-

յան հարցում: Սակայն, մենք պետք է չմոռանանք, որ մինչև 

XXդ. սկիզբը, արևելքում մենք չենք ունեցել Ադրբեջան կոչ-

վող, իսկ Արևմուտքում՝ մինչև XVդ., Թուրքիա անունը կրող  

ագրեսիվ պետություններ: Ինչ մնում է եկած անցած ցեղե-

րին՝ նրանք չէին հետապնդում վարել միաձուլման քաղա-

քականություն, քանի որ նրանց մի մասի մոտ բացակայում 
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էր պետականությունն՝ իր հաստատուն գաղափարախո-

սությամբ, մյուս մասն էլ բավարարվում էր «հարկահավաք» 

քաղաքականությամբ: Ինչ վերաբերում է Պարսկաստանին. 

մենք զենքի ուժով ստիպեցինք նրան հրաժարվելու միա-

ձուլման քաղաքականությունից:  

Այ՛ո, եկեղեցին իր հնարավորությունների չափ փրկեց իր 

հոտը միաձուլումից:   

Սակայն քրիստոնեական հավատը չփրկեց Օսմանյան 

կայսրության լծի տակ գտնվող հայերին միաձուլումից:  

Թե՞ ցեղասպանությունը միաձուլման ձև չէ: Չէ՞ որ Թուրքի-

ան ընտրեց միաձուլման ամենակարճ և ամենահեշտ ճա-

նապարհը:  

Եվրոմիությանը անդամագրվելը չի կտրի մեզ մահմեդա-

կան աշխարհի հետ հարևանությունից: Նա մեզ կկտրի 

միայն մեր սահմաններից: 

 

-Բայց  չէ՞ որ մենք, անդամագրվելով Եվրոմիությանը, հը- 

րաժեշտ չենք տալիս մեր անկախությանը, որն էլ երաշ-

խիքն է մեր երկրի անվտանգության:  

 

-Արևմտյան ճամբարում հայտնված Հայաստանին մենք 

չենք կարող համարել անկախ: Մեր սահմանափակ  անկա-

խությունը չի փրկի մեզ համաշխարհային մասշտաբի միա-

ձուլող օրենքներից: Իսկ որտե՞ղ է երաշխիքը, որ վաղը այդ 

նույն՝ ձեր կողմից ներկայացված ուժերը հայի գլխին նոր 

գործ չեն պատրաստի: Չէ՞ որ հայը անհնազանդ է: Իսկ 

իրո՞ք Արևմուտքը պատրաստ է ցուցաբերել հոգատա-

րություն հայերի հանդեպ:  

Օ,՜ այստեղ ես չեմ կասկածում նրանց հոգատարության 

վրա, չէ՞ որ նրանք Սարդարապատում, ինչպես նաև 1920թ.  

Ք. Աթաթուրքի ռազմարշավի դեմ կանգնած էին մեր կող-

քին:  
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Իսկ եթե մենք պարտվեինք և վերանար այս մի բուռ հայու-

թյու՞նը:  

Այն ժամանակ հայությունը իսկապես կդառնար միա-

ձուլված, այս անգամ արդեն երկնային հրեշտակներին: 

 

-Բայց, չէ՞ որ մենք ունենք հայ մեծահարուստներ, որոնք 

կարող են երաշխավորել մեր երկրի ապագա բարգավա-

ճումը: 

  

-Հայ մեծահարուստները ի վիճակի չեն լինի կանխելու 

եռակողմյան ներհոսքը: 

Կգա ժամանակ, երբ սադրանքի ենթարկված և խաբված 

Եվրոպայի ժողովուրդները կփորձեն ազգային ազատա-

գրական պայքարի հանել մասսաներին՝ փրկվելու համար 

համընդհանուր բանտից: Սակայն, այդ փորձերը կհա-

մարվեն անարդյունք: Այսօրվա «բարգավաճող» Եվրոպայի 

թիկունքին հերթագրված են մեծ փորձանքները, որոնց բա-

ցահայտ գործունեությունը ակնհայտ կդառնա Ասիա և Աֆ-

րոմիություններ ստեղծվելուց հետո:   

 

-Բայց պարզ  երևում է, որ այսօր Եվրոմիությանն անդա- 

մագրված երկրներն են բարգավաճում:   

 

-Ինչ վերաբերում է բարգավաճմանը, մի՞թե եվրոպական 

երկրների հիմնական մասը չէր բարգավաճում մինչ Եվ-

րոմիության կառույցը:  

Սակայն խոսքը վերաբերում է պետությունների անկա-

խությանը և ժողովուրդների ազատությանը:  

 

-Բայց, չէ՞ որ այսօր, մի փոքրիկ եվրոպական պետություն 

կարող է հարցականի տակ դնել Եվրոխորհրդարանի կող- 

մից ընդունած ցանկացած որոշում:  
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 -Կգան ժամանակներ, երբ Եվրոխորհրդարանի կողմից ըն-

դունված ցանկացած օրենք պարտադիր ընդունելի կը-    

համարվի այդ ընտանիքի անդամ բոլոր պետությունների 

կողմից: Այսօրվա թատրոնը կերկարի մինչև տարբեր մայր-

ցամաքներում ստեղծվող միությունների հաջող ավարտը:  

 

-Ւսկ ինչպե՞ս եք դուք պատկերում Ձեր կողմից առաջ 

քաշված ապագա Արևմտյան Հայաստանի դերը Եվրո կամ 

Ասիա միություններից որևէ մեկի կազմում:  

Եվ ընդհանրապես, եթե դուք դեմ եք այդ միություններին, 

ապա ինչպես հասկանալ, որ դուք կողմ եք, որ ապագա 

Արևմտյան Հայաստանը լինի այդ միություններից որևէ մե-

կի կազմում՝ հատուկ տեղ հատկացնելով հայ-հրեական 

համագործակցությանը: 

 

-Անդամագրվելով արևմտյան որևէ միության, լուծելով 

Հայկական հարց կոչված խնդիրը՝ մենք չենք կարող ազա-

տվել մեր պահանջատիրությունից: Այսօր պահանջատի-

րության առանցքային մասն են  կազմում տարածքային, և 

հայ ժողովրդին պատճառած վնասների (հոգևոր և նյու-

թական) փոխհատուցման հետ կապված հարցերը: Իսկ եթե 

վաղը մեր պահանջատիրությունը փոխի իր բնույթը, թեքվի 

դեպի ժողովրդավարության անգղները և հուսախաբության 

անկյունից սկսի պահանջել իր բաժին  իրավունքնե՞րը: 

Իհարկե, այնժամ կգտնվեն հերթական ազգի տուն քան-

դողները՝ ասենք թե դաշնակները: 

Չ՞է որ դաշնակները ոչ մի տեղ չանհետացան: Նրանք կան 

ու կլինեն, որպեսզի հարմար պահին նրանցից պատրաս-

տեն քավության նոխազներ: 

Կարելի՞ է համարել, որ Հայկական հարցի լուծումը մեզ-

նից պահանջում է զոհաբերություն: 

Ա՛յո: 
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Դու՛ք՝ ազատության և անկախության զոհաբերություն, 

մե՛նք՝ պահանջատիրության խնդրի կարգավորում: 

Իսկ իրո՞ք նրանք կբավարարվեն մեր ազատության և ան-

կախության զոհաբերությամբ: 

Օ՜, ո՛չ, նրանք պահանջում են մեզնից նաև մեր էությունը, 

մեր խառնվածքը, մեր կյանքի իմաստը: Նրանք պահան- 

ջում են մեզնից մեր այսօրվա մի բուռ երկիրը: 

Հետևաբար, հարց է ծագում՝ պահանջատիրությու՞ն, թե՞ 

հայ ժողովրդի բանի էություն: 

Օ՜ ո՛չ, ո՛չ, խոսքը չի գնում գոյության մասին: 

Ւսկ մենք համաձայն ենք, որովհետև հայ ժողովուրդը չի 

կարող կտրվել իր պահանջատիրությունից: Որովհետև նա 

չի ցանկանում կտրվել: Պահանջատիրությունն այսօր մեր 

դժբախտությունն է: Սա մեր այն թույլ կողմն է, որից պինդ 

բռնել են մեր հակառակորդները: 

Այ՛ո, մենք համաձայն ենք, սակայն մասնավորապես: Դուք 

վերցրեք մեր մարմնի որոշ անդամներ, սակայն մենք չենք 

տա ձեզ մեր հոգին, մեր աչքի լույսը, մեր այսօրվա մի բուռ 

փոքրիկ Հայաստանը: 

 

-Իսկ ի՞նչ կտա մեզ երկու իրարից անկախ Հայաստան-

ների ներկայության փաստը: 

 

-Եթե մենք ի վիճակի լինենք ստեղծելու այնպիսի պետա- 

կան մարմին, որն ի վիճակի լինի պաշտպանելու մեր երկի- 

րը՝ երկու Հայաստաններն իրար միացնել փորձող արև- 

մուտքի սադրանքներից, ի վիճակի լինի պաշտպանելու 

նրանց չեզոքությունը մեկը մյուսից, մենք կստանանք ընտ- 

րության և մանևրելու հնարավորություն, մինչ բարեհաջող  

կհանձնենք մեր երկու երկրները մարդկության համար 

ավելի անվտանգ ու ապահով ապագայի համաշխար- 

հային նոր վարչությանը (ցանկալի է, որ այն չկրի ռասիս-
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տական բնույթ), և դա կլինի մեր վերջնական հաղթանակը:  

Այն ժամանակ թող Ժամանակը որոշի, թե ինչպիսի բնույթ 

պետք է կրի  մեր երկրի կարգավիճակը, նրա վարչաձևը: 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ մենք մեր հույսերը պետք է 

կապենք ազգային շահերը պաշտպանող ուժերի հետ: 

Հեռանկարում Հանրապետական կուսակցության և Դաշ- 

նակցության միջև  փոխադարձ ինչպիսի՞ հարաբերություն- 

ներ  բաժին կհատկացնեիք: 

 

-Ա՛յո, այսօրվա մեր պաշտպանական ստրատեգիան պետք 

է հենված լինի ազգային շահերի պաշտպանության վրա, 

պատրաստ՝  ցանկացած պահին խաղի մեջ մտցնելու երկ- 

րորդ տարբերակը, մեր պայքարին տալու հակահարձա- 

կողական (քաղաքական) բնույթ, հաշվի առնելով, որ նույ- 

նիսկ ամենաապահով պաշտպանությունը պարտության 

մայրն է:  

Ինչ վերաբերում է այդ կուսակցությունների միջև փոխա- 

դարձ հարաբերություններին՝ ցանկալի է, որ ներկայիս 

Հանրապետական կուսակցության և Դաշնակցության միջև 

կապը շարունակի կրել կառուցողական բնույթ՝ հաշվի առ- 

նելով առաջիկայում սպասվող փորձությունները: 

Իհարկե, խոչընդոտներն ակնհայտ են, սակայն ցանկալի է, 

որ ստեղծված կոալիցիան էլ ավելի հարստացնի մեր պատ-

մությունը՝ իր բաժին հայրենօգուտ ձեռքբերումներով:  

-Ի՞նչն է պատճառը, որ   հատուկ ուշադրության արժանաց-

վող և իշխանության հետ կապը առաջնային համարող  

կուսակցությունը նախագահական ընտրություններում չի 

հասնում սպասած արդյունքին: 

-Դաշնակցությունը միշտ էլ առաջնային է համարել կու-
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սակցության և ժողովրդի միջև կապը: Իշխանությունների 

հետ հարաբերությունները կարող են լինել ջերմ կամ հա-

կառակը, իսկ անելիքները ժողովրդի համար ու նրա հետ 

էական են, թափանցիկ և անխախտ: 

Ինչ վերաբերում է ընտրությանը՝ իհարկե գոյություն ունեն 

լուրջ պատճառներ: Սակայն նույնիսկ քարոզչական,  և գո-

վազդային ֆինանսապես անհավասար պայմաններում ան-

գամ, Դաշնակցության հավաքած քվեները նշանակալից են, 

որը նշանն է այն բանի, որ այդ կուսակցությունը շարունա-

կում է մնալ որպես ծանրակշիռ ուժ:  

Բոլշևիզմից դեպի կապիտալիզմ տանող ուղին ընդգրկող   

անցումային շրջանը շարունակում է մաքրագործել այդ 

կուսակցության հանդեպ կարծիք կազմած հայ մարդուն՝ 

օգնելով նրան ազատվելու   խորհրդային ժանգից, ձեռք բե-

րելու համար ինքնություն, վերադառնալու ազգային ա-

կունքներին: 

Եկեք նկատենք, որ ընտրությունների ավարտից հետո ան-

գամ նա իր վրա է վերցնում ոչ թե արցունք քամողի դեր, այլ 

լծվում է համազգային սայլին՝ հերթական անգամ ցուցա-

բերելով քաղաքական հեռատեսություն,  մեր երկրի հան-

դեպ պատասխանատվություն, կառուցողական մոտեցում: 

-Իսկ աշխարհում ինչպիսի՞ քաղաքական բևեռ կցանկա- 

նա տեսնել Դաշնակցությանը իշխանական դերում:   

 

-Արևմուտքն ի սրտանց երբեք չի կամենա տեսնել ներկա-

յիս Դաշնակցությանն այդ  դերում: 

Ռուսաստանը հայ-ռուսական հարաբերություններում շա- 

րունակում է առավելությունը տալ ղարաբաղյան փորձված 

հին գվարդիականներին: 

Սակայն եթե մենք վերադառնանք կարևորին, եթե Դաշ-

նակցությունը միտք ունի շարունակելու իր գոյությունը, նա 
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կարող է նկատել, թե ինչպես են քարկոծվում ազգի շահերը 

պաշտպանել փորձող կուսակցություններն աշխարհի մի 

շարք երկրներում, ներառյալ Թուրքիայում:  

Այդ կուսակցության գլխին հերթագրված  բոլոր փորձութ-

յուններն, այսուհետ սպասվում են Արևմուտքից: Դաշնակ-

ցության հետագա գործունեությունը հնարավոր կլինի    

ազգային շահերի պաշտպանության օգտին գործող Ռու-

սաստանի հետ: Արևմուտքում գործող Դաշնակցության 

կենտրոնները, համարձակվում են հայտնվելու ԱՄՆ-ի 

հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում՝ 

նրանց ևս մասնակիցը դարձնելու ներկայիս Հայաստանը 

Ռուսաստանից կտրելու և Եվրոմիությանը կամ Ասիա-

միությանը անդամագրելու գործընթացին:   հայկական պահանջատիրության խնդրի կարգավորման հաշվին: 

Դաշնակցությունը, անկախ իր կամքից, գլոբալիզմի թշնա-

մին է, և Արևմուտքին անդամագրվելու դեպքում, որոշ ժա- 

մանակ անց, այդ կուսակցության, ինչպես նաև նման մի 

շարք կուսակցությունների լուծարումը անխուսափելի է:  

Այսինքն՝ Դաշնակցությունը պահանջատիրության հարցով 

դեմքը շրջելով դեպի Արևմուտք՝ դրանով իսկ  կփորի իր ...: 

 

-Ձեր կարծիքով ի՞նչ են մտածում այդ ուղղությամբ Ձեր 

կողմից համակրանքի արժանի կուսակցության առաջ- 

նորդները: 

-Ոչ մի կուսակցություն չի կարող բավարարել համամարդ-

կային արժեքներ փնտրող իմ հոգեկան պահանջները:  

Կենտրոնանալով ազգային շահերի վրա՝ ներքուստ շարու-

նակում եմ մնալ որպես համաշխարհացի: Պարզապես, 

ելնելով աշխարհում ներկա իրերի այսօրվա դասավորութ-

յունից,  իրապաշտության  ներկայիս դժնյա օրերում, բար-
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ձըր գնահատելով մեր ինքնատիպությունը և ինքնուրույ-

նությունը պաշտպանող քաղաքական ուժի դերը՝ գտնում 

եմ, որ կգա ժամանակ, երբ մոլորակի վրա՝ դեպի համաշ-

խարհային արդարացի ընտանիք տանող ճանապարհին, 

«խաղաղարար» դիմակի տակ գործող ինքնահաճ հեգեմո-

նիայի դեմ  էլ ավելի գլուխ կբարձրացնեն ազգային ավան-

դությունների շահերը պաշտպանող ուժերը. մենք՝ հայերս, 

չենք կազմի բացառություն, և մեր ժողովուրդը ավելի շատ 

կզգա ազգային կուսակցության կարիքը: 

Ինչ վերաբերում է կուսակցության ղեկավարներին, են-

թադրում եմ, որ այսօր նրանց ուշադրությունը հիմնակա-

նում կենտրոնացված է Հայաստանի  ներսում  տեղի ունե- 

ցող իրադարձությունների վրա,  որոնք իրենց մեջ ընդգըր-

կում են բազում ծածկված հարցեր, որոնց պատասխան-

ները դեռ առջևում են: 

 

-Այսինքն, նա պետք է ոչ մի առնչություն չունենա ընդ- 

դիմության հետ: Ես ճի՞շտ եմ հասկացել: 

-Ինչպես կարող է առնչություն չունենա ընդդիմության 

հետ, երբ հենց ինքը բազում հարցերում ընդդիմություն է: 

Սոցիալական և նման հարցերի շուրջ բարձրացված խըն-

դիրներին ընդառաջելը միշտ էլ մնում է  օրվա պահանջ: 

Սա ևս պակաս պահանջատիրություն չէ՝ ուղղված Հայաս-

տանի գերագույն մարմիններին: Պարզապես արտաքին 

քաղաքականության հարցում, երբ խոսքը վերաբերում է 

ստրատեգիական նշանակության կարևոր խնդիրներին, 

այստեղ Դաշնակցությունը կարող է չթաքցնել իր հյուսի-  

սամետ դիրքը՝ շարունակելով մնալ որպես կառուցողական 

ընդդիմություն: 



 600 

-Այսօր հայ երիտասարդության հիմնական մասը գտնում է, 

որ «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» հնչեղ   անունը 

ծնում է արկածայնություն, առանձնապես կենտրոնական 

դիրք գրավող «Հեղափոխական» բառը, որը հլու հնազանդ 

ծառայել է համաշխարհային հեղափոխության ջատագով-

ներին:  

Հետաքրքիր է, ներկայումս ու՞մ դեմ է պատրաստում հեղա- 

փոխություն 1907թ. սիոնիզմի  կազմակերպած կոնգրեսից 

հետո երիտթուրքերի հետ Փարիզի սրճարաններից մեկում 

ինչ-որ բան պատրաստող այդ  Հեղափոխականը: 

 

-Ո՛չ ներկայիս Հայաստանի անկախության դեմ: 

 

Իսկ ի՞նչ էր անում 1907թ. Փարիզի սրճարանում. այն, ինչ 

անում է այսօր Նյու Յորքի և Վաշինգտոնի սրճարաննե-

րում: Տարբերությամբ, որ նա այսօր չի պատրաստվում  

հավատը տեղավորել առաջնային գծում, չի պատրաստ-

վում  լուծել հայկական խնդիրը միայն հայ-թուրքական 

հարաբերությունների շրջանակում, այլ հարցին տալիս է 

գլոբալ նշանակություն, քանի որ գլոբալիզմը այդ հարցի 

հանդեպ պահանջում է գլոբալ մոտեցում: 

Այսինքն՝ օգտագործում է հնարավոր միջոցները՝    լուծելու 

հայկական խնդիրը: 

Ինչ վերաբերում է, թե ում դեմ է ուղղված ներկայումս Դաշ-

նակցության հեղափոխությունը. այն ուղղված է անարդա-

րության և չարիքի դեմ, որի կողմից սրի քաշվեց Հայ ցեղի 

մեծ մասը, բանտված է մնում նրա բնությունը, հողը: Եվ 

ինչքան էլ հայկական այդ կազմակերպությունը «համա-

գործակցի» եղեռնի հեղինակ հանդիսացող գլոբալ ուժի 

հետ և պահպանի «ժողովրդավարության» կանոնները Հա-

յաստանում, միևնույն է նա ի վիճակի է արդարությանը 

ճանաչելու գործով: Այդ է վկայում այն ժամանակվա թուր-
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քական կառավարող կուսակցության հետ վերջնականա-

պես կապերի խզումը, Սարդարապատը, ցեղասպանութ-

յան ճանաչման գործընթացը, Ղարաբաղյան խնդիրը, 

Հայկական հարցի շուրջ մինչ օրս շարունակվող պայքարը:  

 

Դաշնակցության հեղափոխությունը ուղղված է չարի և ան-

արդարության դեմ: 

 

Եվ քանի երկրագնդի վրա արդարության անունից շարու-

նակում է իշխել չարը, ինչքան էլ Դաշնակցությունը ցուցա-

բերի ճկուն քաղաքականություն, հենվի դյուրակայուն ամ-

րակների վրա, երբեք չի փոխի իր անունը:  

 

Դա իմ անձնական կարծիքն է: 

 

-Գտնում եմ, որ նախ և առաջ մեզ անկեղծ ապաշխարութ-

յուն է պետք՝ գնահատելու համար անցյալը, խուսափելու 

համար հեռադիր սխալներից, վանելու համար մեղադրան-

քը մեզնից:  

 

-Անկեղծ ապաշխարությունը, իհարկե, կարևոր է:  

Սակայն ինձ թվում, է որ մեղադրողին պետք է մեղավոր 

ավելի, քան մեղավորն է: 

Մեղավոր չլինելու համար հարկավոր է, որպեսզի բացա-

կայի չարը, որպեսզի արմատախիլ արվի նրա ակունքը, որ-

պեսզի ուրիշները չդնեն մեր առջև գոյակցության պայման-

ներ, որպեսզի  մենք ունենանք խաղաղ և քաղաքակիրթ 

հարևաններ:  

 

Այնժամ մենք կունենանք խաղաղություն, որի հիման վրա 

էլ կստեղծենք արդար երկիր: 

Սակայն մենք չենք դադարում ձգտել. ձգտել խաղաղութ-
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յան, արդարության, անկախության, ազատության, ազգա-

յին համերաշխության: 

Ձգտում ենք, քանի որ մեր մեջ դեռ գործում է Արարչի 

կողմից   սերմանած հույսը, հավատը և սերը: 

 

-Կարո՞ղ ենք համարել, որ Դուք վերջակետ դրեցիք մեր 

երկխոսությանը, արդարացվող պայքարի մեր ձևին: 

 

-Հայ մարդուն, հասարակությանը, ժողովրդին հետաքըր-

քըրող հարցերի քննարկումը, լրատվա-տեղեկատվական, 

վերլուծական  ինքնասպասարկումը, մեկնաբանումը կա-

րող է վերջ տալ արդարացում փնտրող, մեզնից հերթական 

զոհաբերություն պահանջող, Դաշնակցությանը սիոնիզմի 

դեմ հրահրող պայքարի այն ձևին, որը հենված է միայն 

զգացմունքների վրա: 

 

Մինչ սպիտակ թղթի վրա տուն կառուցողները կշարունա-

կեն մեղավորներ փնտրել, մեղավորները շարունակում են 

շարել իրենց պատը՝ դեմքները հառած դեպի վերև: 

 

-Դեպի միջկուսակցական, ներքաղաքական շիկացած  մըթ- 

նոլո՞րտ: 

 

-Նայենք ներքև, այնտեղ անդունդ է:  

Եկեք հույսերս չկապենք ներքևների հետ: 

 

-Ի վերջո, ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանի քաղաքա-

կան և պետական գործիչների մեծ մասը կողմ են Հայաս-

տանի Եվրոմիությանը անդամագրվելուն: 

-Նրանց թվում է, թե Եվրոպան ինքնուրույն է: Թվում է, թե 

միանալով այդ ընտանիքին մենք կկարգավորենք մեր  պա-
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հանջատիրության խնդիրը, Հայաստանը կապահովի իր 

անվտանգությունը հարևան ագրեսիվ պետություններից  և  

կմտնի մի նոր բարգավաճման փուլ: 

Սակայն այդ ամենը միայն թվացյալ կողմն է: 

- Սևրի պայմանագրի իրականացումը  կբուժի՞ մեր վերքը:   

 -Սևրի պայմանագրի իրականացումը՝ կապված Հայաս-

տանի տարածքի հետ, իհարկե, կփարատի մեր վերքը, սա-

կայն չի կարող վերականգնել պատմական արդարութ-

յունը: Նա չի կարող բուժել մեր վերքը. նա չի կարող վերջ 

տալ մեր ցավին, քանի որ մեր ցավը ծովից ծով է:         

-Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ 

կտրուկ շրջադարձ կատարելու նպատակով, եթե դաշ-

նակները միանան հակաիշխանական ընդդիմադիր  ուժե-

րին, չի՞ նշանակի դա արդյոք, որ Դաշնակցությունը այլևս 

չի կարող համբերել  ստեղծված մթնոլորտի ճնշմանը: Ի՞նչ 

կարծիքի եք, Դաշնակցությունը ի վիճակի՞ է զոհաբերելու 

մի քանի նախարարական պորտֆելներ, եթե իհարկե իր 

ձեռքի տակ ունենա՝ հանուն մեր երկրի ներսում կարգ ու 

կանոնի հաստատման:  

-Իհարկե, «անցումային շրջան» կոչվող ժամանակահատ-

վածը բավականին ծանր անդրադարձավ  մեր ժողովրդի 

հոգեկանի վրա: Իհարկե, հասկանում ենք, որ անկախութ-

յան և պատերազմի փուլ անցած, երկրաշարժ ապրած, լույս 

ու գազից զրկված, շրջափակման մեջ հայտնված, քայքայ-

ված տնտեսություն որդեգրած երկրի վիճակը չէր կարող 

չանդրադառնալ ժողովրդի ընդհանուր կեցության վրա: 

Իհարկե, հասկանում ենք նաև, թե ինչ դաժան է իշխանութ-
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յան համար մղվող պայքարը՝ իր անսպասելի հետևանք-

ներով: Հասկանում ենք նաև, որ դժվար է մի հարվածով 

վերջ տալ դժգոհությանը, նամանավանդ կապիտալիզմի 

ուղի  բռնած մի երկրում, որտեղ օր օրի էլ ավելի է ձգվում 

հարուստների և աղքատների միջև ընկած տարածությունը:  

Հասկանում ենք, թե ինչ դժվարին ժամանակներ է ապրում 

ունևոր նյութապաշտների կողմից արհամարհված  հասա-

րակության ցածր խավը:   

Սակայն մի բան ակնհայտ է՝ մեր արտաքին   հավասարա-

կըշռված և ազգային շահերից ելնող քաղաքականության 

շնորհիվ, հաղթանակով դուրս գալով Ղարաբաղի հակա-

մարտության մեջ, ապահովելով մեր ժողովրդի անվտան-

գությունը, կարգավորելով լույսի, գազի հետ կապված, և մի 

շարք այլ հարցեր, շրջափակման մեջ, Հայաստանի կառա-

վարությունը ջանք է գործադրում կայունացնել տնտե-

սությունը,  բարելավել ժողովրդի սոցիալական պայման-

ները, որին էլ իր կառուցողական մոտեցումն է փորձում 

ցուցաբերել Դաշնակցություն կուսակցությունը՝ միևնույն 

ժամանակ մնալով որպես ընդդիմություն:   Եթե Դաշնակ-

ցությունը փորձի միանալ արևմտյան լիբերալներին, բռնի 

Արևմուտքի ճանապարհը՝ համոզելով կամ հակադրվելով   

Հայաստանի իշխանություններին, դրանով իսկ հակադըր-

վելով  Ռուսաստանին, դա կլինի իր ճակատագրական 

սխալը: Արաքս գետից դեպի արևելք ընկած տարածքը 

Դաշնակցությունը կարող է համարել  իր սեփականությու-

նը՝ թույլ չտալով, որ այդ սուրբ հողը զավթեն գլոբալիստ-

ները: Ինչ մնում է  հայ-գլոբալիստական համագործակ-

ցությանը՝ մենք կարող ենք    նրանց տրամադրել հող՝ մի-

այն Արևմտյան Հայաստանում: Հակառակ դեպքում կգա 

ժամանակ, երբ արևմտյան ոհմակում հայտնված հայաս-

տանյան այդ ավանդական կուսակցությունը կհամարվի 

որպես՝ Persona Non Grata: Որևէ երկրում   մի ոմն թուրք դի-
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վանագետի առևանգության ենթարկելը, և կատարվածը  

դաշնակներին վերագրելը՝  իբր թե այդ կուսակցությունը 

Հայկական հարցում նոր պահանջներ է ներկայացնում 

Արևմուտքին, արևմտյան հատուկ ծառայությունների հա-

մար չի ներկայացնի որևէ դժվարություն: Կներկայացվի, որ 

չբավարարված կուսակցությունը   վերադարձել է պայքարի 

իր հին ձևին. Դաշնակցությունը կհամարվի որպես  տեռո-

րիստական կուսակցություն, կկապեն նրան բենլադենների 

հետ, և մենք կզրկվենք մեր ազգի շահերը պաշտպանող ու-

ժից: 

Ա՛յո, ա՛յո, իսկ որտե՞ղ է երաշխիքը, որ կլուծվի Արևմուտ-

քին անդամագրված  երկրին տանջող խնդիրը, կամ այդ լու-

ծումը կկրի հայի հոգևոր և նյութական պահանջները բա-

վարարող բնույթ: 

Այդպիսով, Արևմուտքը կազատվի հայ բողոքականից, իսկ 

մենք՝ մեր ավանդական պաշտպանից: 

-Ի՞նչն է պատճառը որ Դուք ընտրել եք դաշնակցական 

կողնորոշում: 

-Ոգին: Չարյաց ուժերի դեմ ելնող անկոտրում ոգին: Եվ 

թեկուզ միտքը, ուղեղը հաճախ չեն արդարացրել կուսակ-

ցության սպասումները, և թեկուզ դավադրությունն է միշտ 

ընդառաջել հավատին, սակայն անեղծ է մնացել հոգին: 

Իհարկե նա զերծ չէ քաղաքական վրիպումներից, սակայն 

այդ կուսակցությունը պատրաստ է դասեր քաղելու իր 

փորձից: Այդ է վկայում նրա այսօրվա գրաված դիրքը:  

Իմ մտառությունը պատրաստ է իր օգտակարությունը բե-

րելու հայ ավանդական  կուսակցությանը «Կյանք և ազա-

տություն» կարգախոսի տակ:  
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-Դուք  Դաշնակցությանը ներկայացնում եք որպես կուռ ու 

միասնական կուսակցություն, սակայն իրականությունը 

այն է որ այդ կուսակցությունը գտնվում է քայքայման եզ-

րին հաշվի  առնելով որ կուսակցության մեջ առկա է տա-

րաձայնությունը կապված Հայաստանի ներքին և արտա-

քին քաղաքականության հետ: Կուսակցության ներսում ա-

ռաջացել է ճեղք, ընդդիմություն որը համաձայն չէ Բյուրոյի 

կողմից տարվող քաղաքականության հետ, և հորդորում է 

Բյուրոյին դուրս գալ կոալիցիայից:  

-Դա մեր կողմից ներկայացվող ուժերի ազդեցության հետև-

անք է, որի պառակտություն մտցնող փորձերը մատնված   

են անհաջողության:  

-Ինչպես  գիտենք Հենրիկ Օհանյանը համարվում է Մոսկ- 

վայի Հայ Դատի գրասենյակի միջազգային հարցերով 

խորհրդական. եթե գաղտնիք չէ, ո՞րն է Ձեր հերթական  

խորհուրդը  Հայ  Դատի գրասենյակի ղեկավարին: 

 

-Թե լինեի խորհրդական, մասը կկազմեի նրբամտության,   

որպեսզի  Դաշնակցության ներկայիս ղեկավարները վերա-

նայեն իրենց համապարտության բնույթը «Սոցինտերն»-ի 

կազմում և որոշեն, թե ինչպիսի՞ բնույթ պետք է կրի,  ե՞րբ, և 

որտեղո՞վ պետք է անցնի նոր խաղաձևին համապատաս-

խան մարտագիծը՝ պահանջատիրության հարցում: 

Դաշնակցությունը ի վիճակի է գլոբալիզմի հանդեպ մշա-

կելու թարմ քաղաքականություն: 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել «Սոցինտերն»-ի, նրա հետ ունե-

ցած Դաշնակցության կապի վերաբերյալ: 
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-«Սոցինտերն»-ը կազմավորվել է 1946թ՝. երկրորդ համաշ-

խարհային պատերազմի պատճառով քայքայված սիոնիս-

տական «Սոցիալիստական բանվորական ինտերնացիո-

նալի» հիման վրա, որի գլխավոր քարտուղարն էր սիո-

նիստական հանրաճանաչ գործիչ՝ Յ. Բրաունտալը: Այդ 

կազմակերպությանը անդամագրվեցին միանգամից երեք 

սիոնիստական կուսակցություններ՝ «ՄԱՊԱ-ՄԱԻ», «ՄԱ-

ՊԱՄ», և «Համաշխարհային սիոնիստական բանվորական 

շարժում»-ը: Այդ կուսակցությունները վերահսկելով «Սոց-

ինտերն»-ը՝ նրան ծառայեցնում էին իրենց նպատակների 

համար՝ իրենց ենթակայության տակ առնելով աշխարհի 

տարբեր երկրներում կազմավորվող սոցիալիստական 

կուսակցությունները:  

Արդեն 1951թ. Գերմանական Ֆրանկֆուրտ քաղաքում հրա-

վիրված համագումարին մասնակցում էին 34 սոցիալիս-

տական և սոցիալ դեմոկրատական կուսակցություններ:   

(Պաշտոնապես այդ թիվը համարվեց որպես «Սոցինտերն»-ի հիմնա-

դըրման տարեթիվ): 

Այդ նպատակով «Սոցինտերն»-ը սիոնիստների հանձնա-

րարությամբ ստեղծեց մի շարք միջազգային կազմակեր-

պություններ՝ «Ասիական սոցիալիստական կոնֆերենցիա», 

«Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի սոցիալիստական կուսակ-

ցությունների բյուրո», «Ասիական խաղաղօվկիանոսյան 

կազմակերպություն», և այլն: Տարբեր երկրների սոցիալիս-

տական կուսակցությունների վրա իրենց ազդեցությունը 

ծավալելու նպատակով «ՄԱՊԱ-ՄԱԻ» կուսակցական 

դպրոցին կից, 1976թ. բացվեց «Ժամանակակից սոցիալիս-

տական մտքի կենտրոնը»-ը: 

Միջազգային պրոֆմիությունների շարժումների մեջ սիո-

նիզմի ներթափանցումը իրացվում է Իսրայելի պրոֆ-

միության «Հիստադրուտ», ԱՄՆ-ի «Աշխատանքի ֆեդերա-



 608 

ցիա»-յի և «Ազատ պրոֆմիությունների միջազգային կոնֆե-

դերացիա»-յի միջոցով: 

  

Այսօր, 161 կուսակցություններ 130 երկրներից, համար-

վում են այդ կազմակերպության անդամ: 

                                                         Сионизм Политическая суть  

                                                                                   К. Колонтай . 

 

-Եվ այսպիսով, «Սոցինտերն»-ը, որի անդամ է հանդիսա-

նում նաև Դաշնակցությունը, գտնվում է սիոնիստների ազ-

դեցության տակ: Պատահական չէ 2008թ. այդ կազմակեր-

պության փոխնախագահի պաշտոնում Դաշնակցության 

ներկայացուցչի հայտնությունը, որը կապված է Հարավա-

յին Կովկասում սիոնիզմի նպատակների իրագործման 

հետ: 

Չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ մենք վերադարձանք վերը 

նշված իմ այն հարցապնդմանը, որ Դաշնակցությունը ղե-

կավարվում է սիոնիզմի կողմից: 

Շուտով նա հրահանգ կստանա սոցինտերնից ընդառաջել 

արևմտյան նախագծերին: 

-Վերոնշյալ հոդվածը իրավունք ունի գոյության: Սակայն 

համոզված եմ, որ համաշխարհային այդ կազմակերպութ-

յունը չի կարող ղեկավարվել սիոնիզմի կողմից:  

Գտնում եմ, որ այն ղեկավարվում է ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան 

համաշխարհային կառավարության կողմից:  

Լինելով սոցիալիստական կուսակցություն՝ նա չի կարող 

բռնել մեկուսացման ուղին՝ իր մասնակցությունը չբերելով  

«Սոցինտերն»-ի գաղափարախոսության հիմքը կազմող՝ 

«դեմոկրատիայի, զարգացման և խաղաղության» գործըն-

թացին:  
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Իհարկե, հասկանում ենք այդ իդեոլոգիայի հետ կապված 

նրբությունները. սակայն չմոռանանք, որ պահանջատի-

րությունից բացի մենք ունենք Ղարաբաղյան հակապա-

հանջ, որի կարգավորման վրա ծանրակշիռ իր ազդեցութ-

յունն ունի նաև միջազգային այդ կազմակերպությունը: 

Մենք պետք է նկատենք նաև, որ այդ բացը, պատրաստ են 

լրացնելու մեր հակառակորդները: 

Մի խոսքով՝ Դաշնակցությունը քաջ տեղյակ լինելով աշ-

խարհում կատարվող իրադարձություններին, ջանք է գոր-

ծադրում մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, 

ինչպես նաև «Սոցինտերն»-ի միջոցով ազդել տարբեր  եր-

կըրների վրա՝ նպատակին հասցնելու համար հայոց պա-

հանջատիրության խնդիրը. հանուն այդ նույն  կազմակեր-

պության նշանաբանը հանդիսացող՝ «Ազատության, ար-

դարության, և համերաշխության»: 

Իհարկե, հասկանում ենք նաև, որ այդ ազդեցությունն ունի 

նաև հակազդեցություն:  

Հուսանք, որ Դաշնակցությունը բարձր դիրքերի վրա կը-

պահի մեր ազգային շահերը: 

-Ինչքան մենք գիտենք, Ռուսաստանի «Справедливая Рос-

сия (Արդար Ռուսաստան)» կուսակցությունը, որի հետ հա-

մագործակցում է Դաշնակցությունը, ևս համարվում է 

«Սոցինտերն»-ի անդամ: Ի՞նչ կասեք այդ մասին: 

-Մենք չգիտենք, թե ինչ նպատակներով է ստեղծվել այդ 

կուսակցությունը: 

Հնարավոր է, որ այն ստեղծվել է ՝ 

 

1.որովհետև այդ բացը պետք է լրացներ Ռուսաս-
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տանի քաղաքական ուժերից որևէ մեկը, հետևա-

բար լրացրեց իշխանամետ կողմը. 

 

2.որպես Ռուսաստանի Կոմունիստական կուսակ-

ցությանը  հակակշիռ ուժ. 

 

3.«Սոցինտերն»-ի միջոցով ծանոթանալ Ռուսաս-

տանի հանդեպ գլոբալիստների  հերթական քայլե-

րին. 

 

4.Ռուսաստանի նախկին պրեզիդենտ Պուտինի   

հերթական իշխանության գլուխ վերադառնալու 

քարոզարշավին՝ որպես փոխհենարան, և այլն:   

Այդ կուսակցության գործունեության վերաբերյալ մանրա- 

մասն տեղեկություն կարող են տալ Ռուսաստանի հատուկ 

ծառայությունները: 

Ինչ վերաբերում է Դաշնակցության և ռուսական այդ կու-

սակցության միջև համագործակցությանը, Դաշնակցութ-

յունը կարող է ցուցաբերել զգուշություն, որպեսզի Հա-

յաստանի՝ Արևմուտքի հանդեպ ցուցաբերած ջերմահա-

ղորդությունը չհակադրվի այդ համագործակցությանը:     

 -Ըստ Ձեզ՝ Ռուսաստանի էսեռները, որոնք մտել են  «Սոց-

ինտերն»-ի կազմը, ձգտում են հեռուն տանող նպատակ-

նե՞ր: 

Չլինի՞ թե սոցիալիստական հուդայիզմը կրկին թափ է 

ստանում Ռուսաստանում: 

-Մենք չգիտենք, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում այդ 

կուսակցությունը: Սակայն, մի բան ակնհայտ է. արևմտյան 

ժողովրդավարական դիմակի տակ թաքնված սոցիալիս- 
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տական հրահանգը հնարավորություն ստացավ էլ ավելի 

մոտենալու ռուսական գահին: Իհարկե, մենք չենք կասկա- 

ծում  այդ կուսակցության լիդեր Ս. Միրոնովի հայրենասի- 

րությանը, իհարկե, հասկանում ենք, որ հնարավոր է, որ 

այդ կուսակցությունը ծնվել է, որպեսզի չծնվի նույնանույն 

ուժը՝ գլոբալիստական դեմքով, այսինքն, զբաղեցրել է 

թափուր տեղը, սակայն վերակենդանանալով,   «ժողովըր-

դական բարեկեցությունը» ամբողջ թափով կանցնի գործի: 

Կարճ ժամանակից հետո պարզ կլինի, որ այդ կուսակցութ-

յան ղեկավարը շրջապատված է գաղտնագրերով,  դիմա-

հարդարության դասընթացներ անցած օլիգարխներով, սո-

ցիոլոգիզմով տառապող, իշխանամրցության սոցիալ-շովի-

նիստներով: Նրանց կմնա միայն ընտրել նոր ղեկավար, և 

փորձել Ռուսաստանում անցնել իշխանության գլուխ: 

Հուսանք, որ «Արդար Ռուսաստան» կուսակցությունը ար-

դար կուսակցություն է, ցանկանանք նրա ղեկավարներին 

զգոնություն, հաջողություններ, ամենայն բարին: 

-Ի՞նչ կասեք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության 

վրա ազդելու  ՀՅԴ-ի հնարավորության վերաբերյալ:   

-ՀՀԴ-ն հանդես է գալիս՝ ելնելով իր փորձից:  

Անկախ նրանից՝ ի վիճակի՞ է նա ազդելու Հայաստանի 

արտաքին քաղաքականության վրա, թե ոչ, որպես հայ ժո-

ղովրդի շահերը պաշտպանող քաղաքական ուժ, այդ կու-

սակցությունը ունի բոլոր հնարավորությունները՝ խաղի 

մեջ մտցնելու նոր համակարգություն, բարեփոխություն 

մտցնելու իր քաղաքական կառամատույցի մեջ՝ պահան-

ջատիրության հարցում  մնալով որպես առաջին ջութակա-

հար՝ կատարելով բոլորովին նոր «սյուիտ»:  
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-Ինչպես տեսնում ենք, այսօր Հայաստանում բացակայում է 

կոալիցիոն այն ուժը, որը կստիպի կառավարությանը հետ 

կանգնելու թուրքասիրական քաղաքականությունից: Ի՞նչ 

կասեք այդ առթիվ: 

-Այդ կառավարությանը իր ընտրած ուղուց կստիպի հետ 

կանգնել՝ փակուղին: 

Ցավոք սրտի,  դիմելով պատմությանը, մենք կնկատենք, որ 

հաճախ ենք կրկնում նույնատիպ սխալները: 

Հստակատեսությունը խրախուսում է մեզ՝ չմտնելու հեր-

թական ականադաշտը: Դա այն դաշտն է, որը գլխատեց 

Ադանայի հայությանը, որը մատ թափ տվեց ամերիկյան 

մանդատին, որը սրին ու հրին մատնեց Կիլիկիայի հայութ-

յանը: 

Չմտնելով այդ փորձադաշտը՝ մենք կմնանք կանգուն մեր 

դիրքերի վրա: 

Այնժամ Չինաստանի և Հնդկաստանի  զինված ուժերի՝  իբր 

թե «անհնարին» մասնակցությունը  Ղարաբաղյան հիմնա-  

հարցի խաղաղ կարգավորման  պրոցեսին, կստիպի ԱՄՆ-

ին խաղի մեջ մտցնել վերը նշված երկրորդ տարբերակը: 

Հակառակ դեպքում, Հայաստանի կառավարությունը, այս-

պես կոչված «կոալիցիան», մասնավորապես՝Դաշնակցութ-

յունը, կպարփակվեն Հայաստանում՝  դեմոկրատիայի ար-

մատներ խորացնելու դերում, մինչ մեր հետաքրքրություն-

ները  կհայտնվեն ԱՄՆ-ի մի որոշ խմբի ներկայացուցիչ-

ների ձեռքին, որոնք էլ կվճռեն մեր երկրի ճակատագիրը:  

  

-Վերջերս ՀՅԴ ղեկավարները հաճախ են ժամանում Մոսկ-

վա, հանդիպում ունենալով «Արդար Ռուսաստան» կու-

սակցության ղեկավարների հետ, ներկայացնելով նրանց՝ 

իրենց սպասելիքները Ռուսաստանից, շոշափելով հարցեր՝ 

կապված ցեղասպանության, ինչպես նաև հայկական պա-
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հանջատիրության հետ, բացեբաց անելով հայտարարութ-

յուններ Թուրքիայի հատուցումների վերաբերյալ: 

Ձեր կարծիքով ինչքանո՞վ է հաջողությունը ժպտում ՀՅԴ-

յան ակտիվությանը Մոսկվայում:  

Ի՞նչ կասեք ՌՀՄ կազմակերպության ներկայացուցիչ         

Ա.Միհրանյանի՝ «հրեշտակների» հետ «լեզու գտնող» դերի  

մասին «Նյու-Յորքի ժողովրդավարության և համագոր-

ծակցության  ինստիտուտ»-ի ներկայացուցչությունում:  

 

-ՀՀԴ-յան ակտիվությունը Մոսկվայում չի սահմանափակ-

վում աշխարհի որևէ երկրում կատարվող ցեղասպանութ-

յան հանդեպ բողոքարկմամբ, ինչպես նաև Հայկական հար-

ցով: Այն կրում է լայնահաղորդ բնույթ՝ օժանդակելով փո-

խադարձ հետաքրքրություններին հայ-ռուսական հարա-

ճուն հարաբերություններում: 

Ինչ վերաբերում է հաջողությանը, այն  հիմնականում ժըպ-

տում է նրան, ում հայտնի է նման «պատվավոր այցելուին» 

դիմավորելու ձևերը: 

Ընդառաջելով ՀՀԴ-ի կողմից հատուցման համար հումույթ 

պատրաստող բուռն և հնարագործ քաղաքականությանը՝ 

միևնույն ժամանակ շարունակում եմ մնալ իմ այն կարծի-

քին, որ Ռուսաստանին հայոց պահանջատիրության                     

խորքերը ձգելը հարվածում է մեր խնդրին: Մենք պետք է 

հասկանանք, որ Գերմանիայի միավորումը տեղի ունեցավ 

մի այնպիսի ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ վերադաս մարմինը 

հավատով էր լցված Արևմուտքից ներմուծված ժողո-

վըրդավարության, նրանից բխող վերակառուցման հան-

դեպ, որը իրականացավ առանձին վերցրած մեկ անհատի 

(Գորբաչովի) համաձայնությամբ: Մենք այսօր տեսնում 

ենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում միավորված 

Գերմանիան, և ինչպիսի ապագա է հատկացված նրան: 

Ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում Ադրբեջանը կթեքվի 
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դեպի Արևմուտք, Թուրքիայում կհաստատվեն ժողովրդա-

վարական կարգեր, մենք հնարավորություն կստանանք 

Ռուսաստանի ձեռքով  լուծարել  Մոսկվայի և Կարսի պայ-

մանագրերը՝ դրանով իսկ կտրելով Ռուսաստանը Հայկա-

կան հարցից, հանձնելով այն արևմտահայերի հանճարա-

մտությանը: 

Ինչ վերաբերում է ՌՀՄ ներկայացուցչի ներկայությանը 

Նյու-Յորքում կամ նրա ներկայացուցչությունում. բարձր 

գնահատելով Ռուսաստանի հայազգի քաղաքագետի, փոր-

ձագետի դերը ՌԴ արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչ-

պես նաև ՌԴ հայկական լոբինգի շրջանակներում՝ միև-

նույն ժամանակ գտնում եմ, որ ՌՀՄ կազմակերպության 

վերադաս մարմնի պատվավոր ներկայացուցիչների հրա-

ժարականը Հայկական հարցին բերած իրենց մասնակ-

ցությունից էլ ավելի կմեծացնի հարցի կարգավորման 

հնարավորությունը, ինչպես նաև ՌՀՄ կազմակերպության 

ղեկավարների հեղինակությունը: 

Մենք պետք է հասկանանք, որ հայ-գլոբալիստական հա-

րաբերությունները ինչպես ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, այն-

պես էլ ՌԴ-յան մեջ, ուղղված են Ռուսաստանի դեմ: Մենք 

պետք է նկատենք, որ ժողովրդավարության և համագոր-

ծակցության ինստիտուտներին և նմաններին է հատկաց-

ված 1917թ. բոլշևիկ-հեղափոխականների դերը Ռուսաս-

տանում: Նույնիսկ բազմակի չափանիշներով գործող 

հայազգի ներկայացուցչի կողմից ձեռք բերած «միավոր-

ները» պատրաստ են  հակադրվելու հայության շահերին: 

Ա.Աբրահամյանի առաքելությունը ՌԴ-յան մեջ կարող է 

ծավալել իր գործունեության ոլորտը՝ ստեղծելով համաշ-

խարհային հակագլոբալիստական համայնք, իր մեջ ընդ-

գրկելով Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Հյու-

սիսային Կորեայի, Իրանի, Լատինական Ամերիկայի և այլ 

երկրների համայնքները, էլ ավելի ամրապնդելով քաղա-
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քացիական հասարակության դերը Ռուսաստանում, այդ 

նորաստեղծ մարմնի համար մշակելով նրան յուրա-

հատուկ իդեա, հիմք դնելով հասարակական սկզբունքների 

վրա հենված մի նոր տիպի՝ ինտերնացիոնալի:   

Համոզված եմ ՌԴ-յան նախագահը կընդառաջի ռուսական 

շահերից ելնող այդ նախագծին: 

 -Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ն է Ռուսաստանի պետական 

դիրքորոշումը հայոց պահանջատիրության խնդրի հան-

դեպ: 

-Ռուսաստանը կցանկանա, որ ԱՄՆ-ը ոչ միայն ճանաչի 

Հայոց ցեղասպանությունը, այլ պահանջատիրության  խնդ-

րով ճնշում գործադրի ներկայիս իսլամամետ Թուրքիայի 

վրա, որպեսզի վերջինս  իբր թե շրջվի դեպի Արևելք: 

-Իսկ ի՞նչ կասեք ներկայիս՝ «Սոցինտերն»-Ռուսաստան 

փոխադարձ հոգացողության վերաբերյալ: 

-«Սոցինտերն»-ի հոգատարությանը ամենևին չի հետա-

քըրքրում Ռուսաստանի սոցիալական ծանր իրավիճակը: 

Հակառակը նա պատրաստ է ցուցաբերել ակտիվություն 

Մոսկվայում հանդիպում ունենալով և բանակցելով Ռու-

սաստանի «Արդար Ռուսաստան» կուսակցության հետ, 

նրա միջոցով փորձելով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի 

իշխանությունների վրա, եթե խոսքը վերաբերում է ոչ թե 

սոցիալական, այլ քաղաքական հարցերին, առանձնապես 

կապված Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի և Հարավային 

Օսեթիայի անկախության ճանաչման հետ:  

Այսօր «Սոցինտերն»-ը ավելի շատ մտահոգված է գլոբա-

լիզմի ծրագրերից մեկի իրագործմամբ, այն է՝ Սև ծովին 
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հարակից երկրները, ներառյալ Հայաստանը, ներքաշել 

տնտեսական մի նոր միություն կազմավորող խմբակցութ-

յան մեջ՝ դրանով իսկ կտրելով որոշ երկրներ Ռուսաստա-

նից:  

Այսօր Թուրքիան, «Սոցինտերն»-ը և Եվրոմիությունը, 

տարբեր եղանակներով Ռուսաստանի դեմ վարում են 

նույնանույն խաղը:  

-Դաշնակցություն կուսակցության անդամագրությունը 

ինչ՞ կպահանջեր Ձեզնից: 

-Ի համեմատ այս աշխարհի համատարած որկրամոլութ-

յան մեջ թավալվող քաղաքականության, այս խոսքերի հե-

ղինակը գերադասում է մնալ որպես բանաստեղծ և հասա-

րակական գործիչ: Ինչ մնում է քաղաքական հարցեր շոշա-

փելուն՝ նա պարզապես չգրավեց չեզոք դիրք և անտար-

բերության անկյունից չնայեց իր հայրենիքի հետ կատար-

վածին: Նա ներկայացրեց իր անձնական օրիգինալ տեսա-

կետը՝ կապված պահանջատիրության, Ղարաբաղյան հա-

կամարտության, Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղա-

քականության, գլոբալիզմի հանդեպ նրա գրաված դիրքի, և 

մի շարք այլ հարցերի հետ: 

-Ընդհանրացնելով այս ամենը՝ ինչու՞մն է կայանում տա-

րակարծությունը Ձեր անձնական տեսակետի և Հայաս-

տանում գործող հիմնական քաղաքական ուժերի գաղա-

փարատիպության միջև: 

-Տարակարծությունը կայանում է նրանում, որ հանուն Մի-

ացյալ Հայաստանի ստեղծման գաղափարի՝ Եվրոմիութ-

յանը սիրատածելը, այսինքն, լրիվությամբ գլոբալիստնե-

րին տրվելը,  չի բխում մեր ազգի շահերից, քանի որ մենք 
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ստիպված կլինենք հակադրվելու երկու տերություններից 

մեկին, ներկա պարագայում՝ Ռուսաստանին, որի պատ-

ճառով էլ հնարավոր է, որ մենք Ղարաբաղի հարցում ձեռք 

բերենք բարդություններ: 

Իմ կողմից ներկայացված երկու Հայաստան ունենալու 

տարբերակը՝ իր բարդություններով հանդերձ, կհստա-

կեցնի Հայկական հարցով երկու բլոկների դիրքորոշումը՝ 

առանց հարվածի տակ դնելով այդ կողմերից որևէ մեկի 

հետաքրքրությունները: Ռուսաստանը կպաշտպանի իր 

շահերը Հարավային Կովկասում, իսկ ԱՄՆ-ի գլոբալիստ-

ները կազատվեն հայկական պահանջատիրությունից: 

Իհարկե, դժվար թե ԱՄՆ-ին ձեռնտու գտնվի իմ տարբե-

րակը, նրանց պետք է Հայաստան՝ ամբողջովին: Հետևա-

բար, գտնում եմ, որ ԱՄՆ-ը կհետապնդի ոչ թե հայա-

նպաստ նպատակ, այլ կաշխատի հագեցնել իր քաղցը,    

այսինքն՝ կտրել Հայաստանը Ռուսաստանից: Գտնում եմ, 

որ սա հերթական խաղ է, հերթական փորձանք մեր ժողո-

վըրդի գլխին: Գտնում եմ նաև, որ եթե նույնիսկ Հայաստա-

նը լրիվությամբ տրվի Արևմուտքին, և Սևրի պայմանագրի 

համաձայն կազմավորվի Միացյալ Հայաստանը, դրանով 

իսկ մենք հայտնվելով գլոբալիստների գաղափարախո-

սության հարվածի տակ, մի որոշ ժամանակից հետո        

կկորցնենք մեր ազգային դեմքը: Իսկ ունենալով երկու հայ-

կական պետություններ՝ ապահովելով նրանց անկախութ-

յունը մեկը մյուսից, մենք ձեռք կբերենք ժամանակ, խորհե-

լու, կշռադատելու, և որոշելու, թե այդ երկու հայկական 

պետություններից ո՞րն է համապատասխանում Ձեր կող-

մից ներկայացված մեր գաղափարատիպությանը: Այնժամ 

թող ժամանակը որոշի, թե ինչպիսին կարող է լինել մեր 

ընտրությունը:  

Գտնում եմ, որ ներկա ժողովրդավարության մեր դռները 

ջարդելու պայմաններում, ներկայացվածը բավականին   



 618 

դժվար իրագործելի տարբերակ է՝ իր առավելություններով 

հանդերձ:  

Ա՛յո, դե՛մ եմ Եվրոմիությանը, կամ Ասիամիությանը ան-

դամագրվելուն: 

Դե՛մ եմ Ղարաբաղի պետականության ջուրը ծեծելուն: 

Ժամանակը գործում է մեր դեմ: 

 

-Ինչպես նկատում ենք, հաճախ ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը 

ժողովուրդների ճակատագրերի առևտուր են խաղարկում 

իրար մեջ՝ սարքելով մեկի տունը, քանդելով՝ մյուսինը: 

Սկսած Ռուսաստանին «մեծ յոթյակի» մեջ ներգրավելու 

օրից՝ ԱՄՆ-ն ավելի է ուժեղացրել իր  ագրեսիան մի շարք 

երկրների հանդեպ: Չլինի՞ թե  Ռուսաստանին WTO-ի 

կազմի մեջ ընդունելու ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող օժան-

դակությունը հերթական զոհաբերությունն (չեզոքությունն)    

է պահանջում Ռուսաստանից՝ Իրանի դեմ սպասվող պա-

տերազմի դիմաց: Ձեր կարծիքով հնարավո՞ր է, որ Ղարա-

բաղի հարցը ևս դառնա առևտրի առարկա և դրվի զոհա-

սեղանին: 

-Այսօր ԱՄՆ-ի ստրատեգիական խնդիրներից մեկն է հա- 

մարվում Ասիամիության կազմավորումը, այսինքն՝ ա-

սիական երկրների դեմոկրատացումը, այսինքն՝ ասիական 

երկրների բռնազավթումը խաղաղ ճանապարհով: ԱՄՆ 

հարվածում է այն երկրներին, որոնք արգելք են հանդիսա-

նում գլոբալիզմի հագուստով դեպի արևելք շարժվող ժողո-

վըրդավարական կարգերի ծավալմանը: Իրանը  կտրում է 

Արևմուտքը Արևելքից: Հնարավոր չէ առանց Իրանի 

ստեղծել այդ միությունը:  

Ինչ մնում է Ղարաբաղի հարցում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի 

առևտրին, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հրաժարվի Հա- 

րավային Կովկասում իր միակ ստրատեգիական նշա-
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նակության հենակետից: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ Իրանը խուսափի ԱՄՆ-ի դեմ պա-

տերազմից: 

-Լիբերալիզմի վրա հույս դրած արևմտյան իմպերիալիզմը 

Իրանը զավթելու հարցում նախ և առաջ փորձում է հասնել 

իր նպատակին   հեղափոխական ճանապարհով: 

Ինչ վերաբերում է ռազմական ընդհարմանը, չեմ կարծում, 

որ ԱՊՀ կամ ՀԱՊԿ անդամ  երկրներից որևէ մեկը դժգո-

հություն արտահայտի այդ միություններին Իրանի անդա-

մակցությունից: Չմոռանանք նաև, որ քիչ կողմ գոյություն 

ունի հյուրասեր  Շանհայի համագործակցության կազմա-

կերպությունը, որը չի պատրաստվում անտարբերություն 

ցուցաբերել հարևան երկրների հանդեպ, որտեղ իր հաս-

տատուն խոսքն ունի նաև Իրանը: Ինչ վերաբերում է 

ռազմական փոխօգնությանը, եթե Իրանի հոգևոր վերա-

դաս խորհուրդը գտնի, որ  Իրանի ժողովուրդը սեփական 

ուժերով ի վիճակի է պաշտպանելու երկիրը ցանկացած 

ագրեսիայից, ուրեմն առճակատման հնարավորությունը 

մեծացնող թեման կարող  է դառնալ «հզոր»-ների գաղտնի  

բանակցության առևտրի առարկա: 

Եթե նույնիսկ կատարվի հրաշք և Իրանը խուսափի ան-

խուսափելի պատերազմից, միևնույն է, ճնշումը այդ երկրի 

վրա ԱՄՆ-ի կողմից  անխուսափելի է, քանի որ նա իր աշ-

խարհագրական դիրքով փակել է գլոբալիզմի ցամաքային 

ճանապարհը: 

Ինչ էլ որ լինի, Ռուսաստանի կողմից ցանկացած թվացյալ 

առևտուր, կամ իբր թե թվացյալ զիջում, արտաքին քաղա-

քականության թուլության նշան է: Ռուսաստանին ժամա-

նակ է պետք ոտքի կանգնելու, որից էլ օգտվելով, միևնույն 
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ժամանակ սիրաշահելով՝ ԱՄՆ-ի մոնոպոլիստական հեգե-

մոնիան   լայն թափով շարժվում է դեպի արևելք: 

-Ինչպես գիտենք, ամեն տարի՝ ապրիլի 24-ին, ամբողջ 

աշխարհում, ինչպես նաև Մոսկվայում, նշվում է Հայոց ցե-

ղասպանության հիշատակին նվիրված օրը, և ամեն տարի 

հայ ժողովուրդը հավաքվում է թուրքական դեսպանատան 

առջև՝ իր հոգու ցասումը արտահայտելու և հայտագիրը 

ուղղելու թուրքական կառավարությանը՝ պահանջելով ճա-

նաչել Հայոց ցեղասպանությունը, որպես փաստ: 

Սակայն այս տարի (2008թ.), իբր թե ցույցը չի արտոնվել 

Մոսկվայի քաղաքապետարանի  կողմից: Ի՞նչն է պատ-

ճառը: 

Լրատվական տեղեկատվությունները, համակարգչում տեղ 

գրաված հոդվածները, ինչպես նաև հասարակական և քա-

ղաքական որոշ ճանաչված գործիչներ գտնում են, որ ցույ-

ցի չկայացման հիմնավորումը հարկավոր է փնտրել «Ռու-

սաստանի հայերի միություն» կազմակերպության մեջ:   

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Դա թյուրիմացություն է, պրովոկացիա՝ ուղղված մեր ժո-

ղովրդի դեմ: «Ռուսաստանի հայերի միություն» կազմա-

կերպությունը՝ որպես հայկական ծանրակշիռ ուժ, իր ազ-

դեցությամբ և հասարակական ոլորտի մեջ գրաված դիր-

քով բարձր է կանգնած ցանկացած քննադատությունից:   

Ինչպես մենք գիտենք, այդ կազմակերպության, դեսպա-

նության  և Դաշնակցության միահամուռ ջանքերն են դի-

մակայում թուրք-ադրբեջանական հակահայկական քա-

րոզարշավը, որոնց էլ ձեռնտու էր հակահայկական այդ 

սադրանքը՝ ուղղված հայկական կազմակերպությունների 

դեմ:      

Հայոց ցեղասպանության կապակցությամբ թուրքական 
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դեսպանատան առջև հայկական ցույցի արգելումը  կապ- 

ված էր այդ նույն ամսին Մոսկվայի «Միջազգային համեր- 

գային տանը» կազմակերպված Թուրքիայի կուլտուրայի 

օրը նշող միջոցառման հետ, որտեղ ներկա էին Ռուսաս-

տանի, ինչպես նաև Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայա-

ցուցիչներ:  

Հետևաբար հարց է առաջանում. ի՞նչն է պատճառը, որ 

Թուրքիան Ռուսաստանում իր կուլտուրայի օրը նշելու 

ժամկետ  է ընտրել՝ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշա-

տակի օրվան համընթաց: Չլինի՞ թե մենք փորձում ենք 

չնկատել, որ այդ քայլը ուղղված է Ղարաբաղի անկա-

խության դեմ. նպատակը՝ ստուգել ռուս-թուրքական հա-

րաբերությունների հեռանկարի զարգացման գործընթացը՝ 

հարված հասցնելով  հիշատակի օրվան:   

Հայկական օղակները պետք է մնան ամուր և բարձր դիր- 

քերում՝ պատրաստ լինելով հերթական սադրանքներին: 

-Ի՞նչ կարծիքի եք.  հեռանկարում մենք  կլինե՞նք ականա-

տեսը  անսկզբունքայնության և անկանխատեսության բա-

ցակայության, որը կհամարվի միասնականության  ուղեր-

ձը և ուղեկալը:   

  

-Մոսկվայի հայկական կազմակերպությունները, բաժան-

մունքները զգում են ուժեղ ու հասուն քաղաքականության,   

սադրանքին չտրվող (պետական, անհատական...) և, ամե-

նակարևորը, հավատ ներշնչող քաղաքականության կա-

րիք:  

-Ձեր կարծիքով ինչքանո՞վ մենք բացեցինք խաղաթըղ-

թերը: 

-Մեր երկխոսությունը պատկանում է բաց խաղին: 



 622 

-Ինչի՞ վրա հենված հաշվարկներն են առաջնորդում բաց 

խաղը: 

-Մեր հակառակորդների ինքնավստահության:    

Սա  տանտիրոջ խաղ է, որը կարող է ծառայել հիմնակա-

նում  ՀՀ կառավարությանը: 

-Ի՞նչ է հուշում Ձեր կանխագուշակումը, ի՞նչ է սպասվում 

երկրագնդին հետագա 10 տարիների ընթացքում: Կհասնի՞ 

արդյոք իր նպատակին ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան «Համաշ-

խարհային   կառավարությունը»: 

-Միայն Աստված գիտե, թե մոտակա 10 տարիների ըն-

թացքում ինչեր կարող են տեղի ունենալ երկրագնդում:  

Սակայն դժվար չէ կռահել ԱՄՆ-ի գլոբալիստների հեր-

թական քայլերը՝ այն է՝ սևամորթին դարձնել «արդարացի» 

երկրի պրեզիդենտ, նրան դարձնել Աֆրիկայի միավորման 

խորհրդանիշ՝ լծելով նրան  Աֆրոմիության կազմավորման 

գործին, սարկոզիների հետ միասին ստեղծել Ասիամիութ-

յուն, իր կողմը ձգել Չինաստանը և Ռուսաստանը Իրանին 

հարվածելու (պատերազմ կամ ներքին խռովություն-հեղա-

շրջում), այնուհետև հիմալայան բուդդայականների հար-

ցով թուք ու մուր թափել Չինաստանի վրա, ուժեղացնել 

գործադրվող դեմոկրատական ճնշումը Կուբայի, Լատինա-

կան Ամերիկայի, արաբական աշխարհի, Կորեայի և Թուր-

քիայի վրա՝ որոնելով Ռուսաստանին ներսից թուլացնող 

նոր մեխանիզմներ: Այդ մեծ խաղում մենք պետք է անենք 

ամեն ինչ, որպեսզի մեր դերը ևս կրի «մեծ»-ի չափանիշ՝ 

տեղավորվելով գլխավորի մեջ: 

-Դուք ուզում եք ասել՝ մենք պետք է վերցնենք գլխավոր 

դե՞ր:                                                                                                  
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Ասացե՛ք, խնդրե՛մ, որտե՞ղ է գտնվում երկու հանրապե-

տություններին՝ Ադրբեջանին և Հայաստանին սպասող 

սխալը, և ե՞րբ այն կհայտնվի: Հնարավո՞ր է, որ Ադրբեջա-

նը հարձակվի Ղարաբաղի վրա և երբ: 

-Նախ սկսելով Դեր-ից նշենք, որ առաջին հերթին դերը ոչ 

թե վերցնում, այլ ստանում են: Եթե մենք շրջվենք դեպի 

Արևմուտք, մենք կհաստատվենք մեր չնչին դերում՝ սահ-

մանափակելով այն:                                                                      

Եթե մենք շարունակենք մնալ  Ռուսաստանի ստրատե-

գիական դաշնակից, կգա ժամանակ, երբ Աֆրո և Ասիա-

միությունների դեմ Ռուսաստանի հարավում Հյուսիսից 

մենք կստանանք անսահման մեծ դեր՝  պաշտպանելով մեր 

սահմանները, հետևաբար մեր էությունը: 

Ինչ մնում է Ձեր հարցի երկրորդ մասին՝ այդ սխալը        

գտնվում է թփուտների հետևում: Այդ թփուտի հետևում է 

թաքնված նաև հարձակումը: Եվ քանզի հարձակումը 

սխալի դուստրն է, նրա ի հայտ գալը կախված է նրանից, թե 

այդ երկու հակամարտող կողմերից  որը առաջինը կը-   

հետևի Վրաստանի օրինակին: Եթե մարտի 1-ի հագուստը 

հագած՝ մեր փողոցներով շրջող ուրվականն իր հաջողութ-

յունը տոնի  ինչ-որ ժամանակից հետո, անցումային այդ 

նրբանցքում, Ադրբեջանի՝ ներկայիս նարիմանովները   

միանգամից կկապվեն ռուսաստանյան ներկայիս ստա-

լինների հետ, և վճռված կհամարվի հակամարտության 

բախտը: 

-Ինչի՞ վրա է հույս դնում Ադրբեջանի նախագահը՝  հաճախ 

հանդիպելով և Հայաստանի նախագահի հետ վարելով 

խաղաղ բանակցություններ: 
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-Խաղաղ բանակցությունն այն փոշին է, որ փչում են իրար 

աչքի: Խաղաղ բանակցությանն ապավինած հայերը հա-

մոզված են, որ այդ ճանապարհով ադրբեջանցին չի կարող 

լուծել տարածքային խնդիրներ: Խաղաղ բանակցությանն 

իբր թե տրված ադրբեջանցին՝ շահելով, ծամծմելով ժամա-

նակ, սպասում է հայերի կողմից թփի հետևից հայտնված 

սխալին: Այդ հարցին հետապնդող խաղաղ բանակցութ-

յունները Ռուսաստանի համար ևս ժամանակ շահելու մի-

ջոց է, որն ապահովում է երկու հանրապետությունների 

վրա իր ազդեցությունը: Ինչ մնում է Արևմուտքին,   այո, 

նրանք ևս շահում են ժամանակ, մինչ երկու հանրա-

պետություններում կհասունանան դեմոկրատական այս-

պես կոչված  «ինստիտուտները»: 

Ինչպես տեսանք, բոլոր կողմերից  սպասում են մեր սխա-

լին: 

-Իսկ որտե՞ղ է գտնվում թփուտը: 

-Մեր հրապարակում: 

-Իսկ ի՞նչ ստացավ Վրաստանը՝  ՆԱՏՕ-ի դեմ դռները բա-

ցելու դիմաց: 

-Օգտվելով Ռուսաստանի տնտեսական թուլությունից, 

միջազգային քաղաքական շուկայում ստեղծված հարմար 

առիթից, շրջելով դեմքը դեպի Արևմուտք՝ դրանով Վրաս-

տանի իշխանությունները չլուծեցին ո՛չ տարածքային հար-

ցեր, ո՛չ էլ կասեցրին ներքին մասսայական բնույթ կրող 

խռովությունները: 

-Իսկ ինչքանո՞վ է ճիշտ պատմության վրա հենվելը. հնա- 

րավո՞ր է արդյոք պատմական արդարության հաշվին վե- 
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րականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականութ- 

յունը:  

-Եթե հրեաներն ամեն տարի նշում են հոլոքոստը, ուրեմն 

նրանք չեն հրաժարվում պատմությունից, եթե ռուսները 

նշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթա- 

նակը, ուրեմն նրանք ևս վերադառնում են պատմությանը: 

Եվ ընդհանրապես, ցույց տվեք մի ժողովրդի, որը պատ- 

րաստ է հրաժարվելու իր պատմությունից և չգործելու 

պատմական արդարությունները վերականգնելու օգտին: 

Հաշվի առնելով, որ վերացել է ցարական Ռուսաստանի 

կայսրությունը և ԽՍՀՄ-ը, որի հետևանքով էլ  Ղարաբաղը 

և Ադրբեջանը հայտնվեցին Խորհրդային Միության կազմից 

դուրս վիճակում, Հայաստանի կառավարությունը  կլոր սե-

ղանի շուրջ հրավիրված պարսկական պատվիրակության 

հետ միասին, պատմաբանների կողմից բարձրացված հար-

ցերի քննարկմամբ, միջազգային ներկայացուցիչների մաս-

նակցությամբ, կարող է վերադառնալ 1813թ.՝ հակառա-

կորդին ներկայացնելով փաստեր, խոսելով նրա հետ իրա-

վաբանական լեզվով:  

Հայաստանը կարող է հանդես գալ ինչպես Ղարաբաղը 

Ադրբեջանից անկախ լինելու և Հայաստանին վերամիա-

վորվելու, այնպես էլ՝ Հայաստանի տարածքային ամբողջա-

կանության վերականգնման օգտին:  

-Բայց չէ՞ որ այսօր մենք մեր ձեռքի տակ ունենք ոչ միայն 

Ղարաբաղ, այլև ադրբեջանական մի շարք վայրեր, որոնք 

չի կարելի համարել հայկական տարածք:  
Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ Ղարաբաղի անկախությունը 

միջազգային ճանաչում ստանալու  դեպքում, մենք պետք է 

հետ վերադարձնենք գրաված ադրբեջանական  այդ տա-

րածքները: 
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-Հարկավոր է հայտնաբերել այն ժամանակահատվածը, 

որն իր վրա կվերցնի այդ տարածքին  տիրապետողի դերը: 

Ինչ վերաբերում է իրավական դաշտին, նրան  կարող է հա-

կադրվել պատմական հայրենիք հասկացությունը: Իսկ եթե 

որևէ մեկին նեղություն կարող է պատճառել Արտաշեսյան 

թագավորության սահմանների վերականգնումը, նրան որ-

պես օրինակ կարող է ծառայել Իսրայելը:   

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ միջնորդության խաղաղարար քողի 

տակ, այդ հարցում Ռուսաստանը ճնշում գործադրի Հա-

յաստանի վրա: 

-Ճնշում գործադրելը չի բխում Ռուսաստանի շահերից:    

Ինչ վերաբերում է միջնորդությանը, որպես երախտագի-

տություն, Հայաստանի կառավարությունը կարող է առա-

ջարկել միջնորդի իր դերը ռուս-ճապոնական բանակցութ-

յուններում՝ կապված Կուրիլյան կղզիների հետ:  

-Մենք ի վիճակի՞ ենք դիմանալու միջազգային ճնշմանը:   

-Այն երկրներն են ենթարկվում այդ ճնշմանը, որոնք չունե-

նալով դիմակայման մեխանիզմ, ճնշողականությանը տա-

լիս են նշանակություն, ինչպես նաև առիթ:   

Ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վրա հենված այդ գործըն-

թացը համարվում է  պահանջախնդրություն, որը չի հակա-

սում միջազգային օրենքներին, և իրականացվում է օրինա-

պահության շրջանակներում: Ինչ վերաբերում է հարակա 

շրջաններին՝ ի համեմատ՝ դեմոկրատական ռազմական 

հեղաշրջումների միջոցով մի շարք երկրներ բռնազավթող 

ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության, պատմական արդարության վրա 

հենված մեր տարածքային ամբողջականության վերա-

կանգնումը պատրաստ է աչք փակելու և չնկատելուն տա-
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լու Ղրիմը վերադարձնել պատրաստվող  Ռուսաստանի 

փորձերը:  

Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները՝ անտեսելու 

արևմտյան, արմատական շահապաշտական ոտնձգութ-

յունները: Մենք տեսնում ենք թե Արևմուտքը ինչքանով է ի 

վիճակի ճնշում գործադրելու մարդու իրավունքները ոտ-

նահարող Բելոռուսիայի վրա: 

 -Բայց, չէ՞ որ դրանով մենք քաղաքական դաշտում մեր 

դիրքերը  կզիջենք Ադրբեջանին՝ կանգնելով Լուկաշենկոյի    

և նմանների կողքին:  

-Աշխարհը ընթանում է դեպի կողմնորոշում: Մենք ևս մեր 

հերթին պետք է կողմնորոշվենք: Իսկ Լուկաշենկոյի կողքին 

չհայտնվելու համար, հենապատելով ժողովրդավարության 

առջև մեր դռները, միևնույն ժամանակ նրա Ձիու անօրեն 

քայլերի դիմաց մենք ի վիճակի ենք ստեղծելու մի այնպիսի 

մեխանիզմ, որը կապահովի մեր պետական դիրքորոշումը՝ 

ազգային շահերը փրկող ժողովրդավարության ճանապար-

հով: 

-Կարելի՞ է համարել, որ ազգային շահերը փրկող  ժողո-

վըրդավարության ճանապարհը անցնում է 2008թ. մարտի 

1-ով:   

-Մեր համար օրինակ կարող է հանդիսանալ այն ժողո-

վըրդավարությունը, որը չի հետապնդում հրեշավոր նպա-

տակներ: Այն ժողովրդավարությունը, որը ժողովրդին ա-

նասնական բնազդ սրսկելով չի հրահրում  դեպի անօրեն 

գործողություններ՝ համոզված լինելով, որ կարող է թափվել 

մարդկային արյուն, որը  բավարարվում է նախագահական 

ընտրություններին իր մասնակցությամբ՝ ժամանակին բե-
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րելով իր խոսքը: 

Հարկավոր է անել ամեն հնարավորը, որպեսզի կանխվի 

արյունահեղությունը:  

-Իսկ ինչու՞ մարտի 1-ին Հայաստանում քաղաքական ուժե-

րի միջև հավասարակշռություն պահպանող  Դաշնակցութ-

յունը չարեց ամեն հնարավորը, որպեսզի կանխվի արյու-

նահեղությունը: Ինչու՞ չկանգնեց երկու հակադիր ուժերի 

մեջտեղ՝ հանուն  ազգային համերաշխության, հանուն խա-

ղաղության: 

 

-Դաշնակցությունը խաղաղության գույնզգույն աղավնի չէ. 

և ինչքան էլ  լինի կողմ խաղաղության, առաջին հերթին նա 

ազգային անվտանգության անկախ մարմին է:  Իսկ եթե 

անցնի ընդդիմության կողմը, անկասկած, նա կօժանդակի 

Հայաստանում քաղաքացիական պատերազմի հեղափո-

խական ուրվականի հեռացատկին:    

Իր չեզոք դիրքը  նշանն է այն բանի, որ այդ կուսակցութ-

յունը ղեկավարվում է՝ ելնելով սեփական սկզբունքներից: 

 

Այ՛ո, հարկավոր է անել ամեն ինչ, որպեսզի չթափվի հայ 

մարդու արյունը. և դա հիմնականում վերաբերում է հա-

մաշխարհային հեղափոխության հայ ջատագովներին: 

 

-Իհարկե, մենք բոլորս էլ կողմ ենք Ազատ, Անկախ և 

Միացյալ Հայաստան ունենալու գաղափարին: 

Իհարկե, համամիտ ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի հա-

կագլոբալիստական, հնարավորին չափ ռուսամետ: Իհար-

կե, հասկանում ենք, որ արտաքին ուժի ազդեցությունը մեծ 

է մեր վրա, սակայն մի՞թե մենք ի վիճակի չենք ստեղծելու 

ժողովրդավարական Հայաստան, որպեսզի հայ մարդը 
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հնարավորություն ունենա իր արդար երկրում ապրելու 

երջանիկ կյանքով: Ի վերջո, ժողովրդավարության շնորհիվ 

է, որ այսօր մենք ունենք անկախ Հայաստան: 

 

-Ժողովրդավարության շնորհիվ ձեռք բերած անկախութ-

յունը նրա համար է, որպեսզի  ժողովրդավարության շնոր-

հիվ էլ  կորցնենք մեր անկախությունը: Ժողովրդավարութ-

յան շնորհիվ փլուզվեց ԽՍՀՄ-ը, որի շնորհիվ Արևելյան 

Եվրոպայի երկրները անկախացան, այնուհետև հայտնվե-

ցին գլոբալիստական միավորված Եվրոպայի տանտիրոջ     

լծի տակ: Գերմանիան միավորվեց, որպեսզի ծառայի ԱՄՆ-

ի «Համաշխարհային կառավարությանը»: Եվ եթե ՄԱԿ-ը   

1989թ. սեպտեմբերի 4-ին որոշեց դիմել ԽՍՀՄ կառավա-

րությանը Ղարաբաղում ինքնորոշման հարցով անցկացնել 

հանրաքվե ԽՍՀՄ-ը փլուզելու նպատակով, ապա այդ նույն 

ՄԱԿ-ը գերուժի ճնշման տակ այսօր պատրաստ է ընդու-

նելու ցանկացած բանաձև, որը կոտնահարի մեր ինքնորոշ-

ման իրավունքը:  

Մենք հասկանում ենք, որ առկա ժողովրդավարությունը 

կրում է արհեստական բնույթ և ծառայում է՝ մեկից կտրե-

լուն և մյուսին փոխանցելուն որպես միջոց: 

Եվ եթե ժողովրդավարության շնորհիվ  մենք  չենք պատ-

րաստվում  կորցնելու մեր անկախությունը, ուրեմն  կարող 

ենք հասկանալ, որ մեր տեղը   միապետության և ժողովըր-

դավարության միջև ընկած հատվածն է: 

 

-Դուք ուզում եք ասել՝ մենք չպետք է ունենանք անկախ 

դատարա՞ն: 

 

-Դուք ուզում եք ասել, որ մենք պետք է ունենանք անկախ 

դատարան, որպեսզի գերուժը կաշառքի ճանապարհով 

դատավոր նշանակի իր կամակատարին մեր ազգային 
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շահերը պաշտպանող հասարակական, քաղաքական և 

պետական գործիչներին տարբեր առիթներով բանտարկե-

լու և նրանց տեղը հայ լիբերալ ընծայատուներին հաստա-

տելու, դրանով իսկ խաղաղ ճանապարհով մեր երկրին տի-

րելու համա՞ր: 

-Իսկ ինչու՞ հայ մարդը պետք է դառնա գաղափարախո-

սության  ստրուկը: 

-Իսկ ինչու՞ չկտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած ենք: 

-Ի՞նչ է պահանջում մեզնից «լինել կողմ արդարությանը, 

սակայն դեմ՝ ժողովրդավարությանը» կարգախոսը:  

 

-Ժողովրդավարությունը հենց ինքը արդար չէ: Թե լիներ 

արդար մենք բոլորս էլ կողմ կլինեինք նման ժողովրդավա-

րության: 

Արևմտյան ժողովրդավարությունը յուրօրինակ նիգիլիզմ է, 

որը մեզնից պահանջում է այն, ինչը մենք չպետք է տանք: 

 

-Չլինի՞ թե ի համեմատ ԵՄ անդամ ցանկացած ժողովրդա-

վարական երկրի, Հայաստանում իշխանությունների կող-

մից ստեղծված կոռուպցիոն կառույցը և նրան ծառայող 

ստվերային տնտեսությունը մեր երկիրը տանում են  դեպի 

միջազգային տնտեսական մեկուսացում: 

-Այո, Հայաստանում այսօր թևածում է կոռուպցիան:  

Սակայն ի համեմատ ժողովրդավարություն խաղարկող 

ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության՝ ժողովրդավարությունը Հայաս-

տանում գտնվում է ավելի բարձր դիրքերում: 

Համենայնդեպս Հայաստանի իշխանությունների կողմից 

ստեղծված կոռուպցիոն կառույցը և նրան ծառայող ստվե-

րային տնտեսությունը չունեն գաղտնի մահվան ճամբար-
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ներ, որտեղ արտադրում են մարդկային ներքին օրգաններ, 

սեփական երկրի հանդեպ չի պատրաստում տեռոր, 

սեպտեմբերի 11, և «տեռորիզմ» անվան տակ խեղանդա-

մության չի ենթարկում մի շարք երկրների:   

Ինչ մնում է միջազգային տնտեսական մեկուսացմանը, 

մենք սովոր ենք դրան: Մի՞թե մենք այսօր չենք գտնվում 

տնտեսական մեկուսացման մեջ: Մի՞թե կգտնվի մեկը, ով 

կհավատա, որ ԱՄՆ-ի ցանկության դեպքում Թուրքիան 

կարող էր հակառակվել՝ բացելու Հայաստանի ճանա-

պարհները: Չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ Հայաստանը 

ԱՄՆ-ի կողմից վաղուց է գտնվում տնտեսական շրջա-

փակման մեջ: Չլինի՞ թե ԱՄՆ-ը պատժապարտության այդ 

ճանապարհով է փորձում կոտրել Հայաստանի՝ դարերից 

կոփված տոկուն կամքը՝ ստիպելով նրան երեսը շրջել 

դեպի Արևմուտք: Իսկ եթե մենք փորձենք հաշվել, որ շա-

րունակում ենք գոյություն ունենալ Ռուսաստանի, ներ-

կայիս Իրանի, Սփյուռքի, ինչպես նաև Հայաստանի սեփա-

կան տնտեսության հաշվին. դե ինչ, միջազգային տնտեսա-

կան մեկուսացման ոչ մի փորձ առայժմ չի կարող թողնել 

վճռական ազդեցություն:  

Իհարկե, առաջիկայում այն կարող է լուրջ ազդեցություն 

ունենալ՝ հաշվի առնելով վրացական գործոնը: Սակայն 

այստեղ էլ մենք կարող ենք հատուկ գծի վրա դնել  հայ-

իրանական նախագծերը՝ օժանդակելով ռուս-իրանական 

կապերի ամրապնդմանը:  

Ինչ վերաբերում է ապագային, մեր հյուսիսամետ  դիրքո-                                                                                             

րոշումը զուրկ չէ համատեղ ուղիներ որոնելուց՝ հանգիստ 

թողնելով անսպասելի հաջողություններին ապավինած 

ակնկալիքները: 

-Այսօր «Հայ ազգային կոնգրես» անունը կրող ընդդիմութ-

յունը քարկոծում է Հայաստանի կառավարությանը արև-
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մտահայացության համար: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Անդրատլանտյան ուժերի կողմից, լիբերալ արժեքների 

վրա հենված կոալիցիոն այդ հոսանքը  պատրաստ է գրո-

հելու հայկական Ձմեռային պալատը: Հանրապետության 

նախագահի արևմտյան կողմնորոշումը, թուլացնելով 

ընդդիմության դերը, ստիպեց նրան փոխել պայքարի ձևը, 

և մեղադրել իշխանություններին արևմտականության և 

գրաված հայկական տարածքները զիջելու պատրաստա-

կամության մեջ: 

Արևմուտքից սնվող «և նրա  դեմ հանդես եկող» ընդդիմութ-

յան գունախաղը կազմում է հեղափոխական շարժման 

առանցքային մասը: 

-Ձեր կարծիքով ՀՀ առաջին նախագահին կհաջողվի՞ Հա-

յաստանում անցնել իշխանության գլուխ: 

-ՀՀ առաջին նախագահը այն դեմքը չէ, որին կցանկանար 

տեսնել իշխանական գահին Արևմուտքը: Օգտագործել ժո-

ղովրդավարության խոնավությունից տկարության խոր-

հըրդանիշ դարձած խաղաթղթերը՝ վերադառնալու համար 

1990-ական թվականները, վարելու համար ինքնուրույն 

խաղ,  Արևելքի և Արևմուտքի միջև չի կարող դառնալ դի-

վանագիտության կատարելության օրինակ:  

Իհարկե, Արևմուտքը պատրաստ Է աջակցելու «մարդու 

իրավունքները պաշտպանող» այդ շարժմանը՝ հանուն ի-

րադրության ապակայունացմանը Հայաստանում, սակայն 

Արևմուտքը առաջին հերթին զգում է ներկայիս Աֆղանըս-

տանի և Իրաքի պրեզիդենտների նմանակերպի ծնունդը 

Հայաստանում: 
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-Դուք շարունակում եք հավատալ, որ մեր երկրի նախա-

գահը չի պատրաստվում բացելու մեր դռները ՆԱՏՕ-ի 

դիմա՞ց: 

-Մեզ ձեռնտու չէ լավատեսությունը փոխարինել հոռետե-

սությամբ: Իսկ եթե փաստը պնդում է հակառակը, մե-

ղադրանքի աղբյուր կարող է հանդես գալ այն ջուրը, որը 

ավելի մաքուր է  և զերծ որևէ կամակատարությունից:            

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ մարդու իրավունքների 

պաշտպանությունը այսօր համարվում է մեր հիմնական 

գլխացավանքը: 

-Այո՛, ցավոք սրտի, մարդու իրավունքների պաշտպանութ-

յունը շարունակում է մնալ մեր ամենախոցելի տեղը: 

Հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանութ-

յունը չի կարող ծանր կշռել մեր անկախությունից, ինքնութ-

յունից, հետևաբար նրա սահմանափակումը, ինչքան էլ ցա-

վալի, սակայն այն պետք է իր ուսերին վերցնի մեր դառը 

ճակատագրի ողջ ծանրությունը: 

Հայաստանի կառավարությունը պարզապես պարտավոր է 

խիստ հսկողության տակ վերցնելու բարձրագույն ուսում-

նական հաստատությունների դեկանատները (խուսափելու 

համար Արևմուտքի կողմից կաշառված ուսանողական 

գունավոր խռովություններից), դեպի իշխանական համա-

կարգը շտապող ոչ նպատակահարմար քաղաքական գոր-

ծիչների մոտ արհեստական ճանապարհով սրտամկանա-

յին ինֆարկտ առաջացնող վստահության արժանացած 

թունաբեր բժիշկների, ռազմական հրամանատարության, 

սահմանադրական դատարանի գործունեությունը՝ ամրա-

պնդելու պետանվտանգության կոմիտեն, բացահայտելու 
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արևմտյան գործակալների շղթան:  

Մեր անկախությանը առանձնապես լուրջ վտանգ է ներ-

կայացնում   օլիգարխային դավադրությունը: 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ ԱՄՆ-ի ընդհատակյա ռա-

սիզմին դիմակայելու քողի տակ մեր ժողովրդին հետա-

պնդում է ստալինյան մի նոր կարգի ռեպրեսիան: 

-ԱՄՆ-ի ընդհատակյա ռասիզմը հրահրելով Հայաստանում 

խռովություն, հրահրելով Հայաստանի ժողովրդին  սեփա-

կան իշխանության դեմ՝ մեղավորանք է սադրում իրեն ոչ 

ենթակա իշխանությունների գործողություններում: կան  իշխանության դեմ, մեղադրանք է սադրում արևմուտ-քին ոչ ենթակա իշխանությունների գործողություններում: 

Հարկավոր է հակազդող հսկողության տակ ուղեկցել պե-

տական զգայարանները տեղաշարժող արևմտյան վեր ու 

վար անող քաղաքական ձեռնածություններին, զուգորդութ-

յուններին, կոնագծերին: 

Մենք չպետք է զոհաբերենք մեր հետաքրքրությունները 

ԱՄՆ-ի զոհաբերություններին, որոնք պատրաստ են ցան-

կացած պահ փոխելու քաղաքական կլիման Հայաստա-

նում: 

-Ինչպես գիտենք, 2009թ. ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը կրճատել է 

Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը: Ձեր խոսքը: 

-Դա Հայաստանի անկախության, նրա արտաքին քաղա-

քականության ինքնամտության մեծության հետևանք է՝ 

փոխազդեցություն: 

-Վերադառնալով պատմական արդարամտությանը՝ ին-

չո՞վ կտարբերվի Հայաստանի տարածքային ամբողջակա-

նությունը Վրաստանի կամ Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությունից: 
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-Վրաստանը փորձում է վերականգնել իր տարածքային 

ամբողջականությունը՝ Ստալինի կողմից միակողմանիո-

րեն, անարդարացիորեն իրեն կցած,   միևնույն ժամանակ 

անկախության ձգտող,  Ռուսաստանին սահմանակից, Աբ-

խազիայի և Հարավային Օսեթիայի հաշվին: Ադրբեջանը 

փորձում է վերականգնել իր տարածքային ամբողջակա-

նությունը՝ Ստալինի կողմից բռնի կերպով ծվատված Ղա-

րաբաղի և Նախիջևանի հաշվին: Իսկ Հայաստանը Ղարա-

բաղյան հակամարտությամբ և պահանջատիրությամբ 

փորձում է վերականգնել Ստալինի կողմից բռնատիրված և 

հարևան երկրներին զոհաբերած իր  տարածքային ամբող-

ջականությունը՝  վերականգնելով պատմական արդարութ-

յունը: 

-Ձեր կարծիքով  կլոր սեղանը կբերի՞ մեզ հաջողություն: 

-Այդ կլոր սեղանի շուրջ պատմաբանների ներկայությամբ 

բանակցությունները, բանավեճերը կնմանվեն այն դատե-

րին, որոնց վերջնական վճիռները նախօրոք որոշված են: 

Գլոբալիզմի մեր դարում, մենք՝ հայերս, ցանկացած հարցի՝ 

լինի դա կենցաղային, գաղափարային, ծովային, թե ցամա-

քային, պետք է մոտենանք գլոբալ ձևով: Եթե ցանկացած 

հարցի հանդեպ մոտեցումը համընկնում է արևմտյան 

իդեալիստական մարտարշավին, ուրեմն մենք կունենանք 

իհարկե ոչ մեր ազգային շահերից ելնող հաջողություններ՝ 

անկախ նրանից, թե կարողացա՞նք ինչ-որ բան ապացու-

ցել, թե ոչ: Հաճախ, տարբեր թերթերում հանդիպում ենք 

հոդվածների, որտեղ մեղադրանքի են արժանանում հայ 

դիվանագետները՝ իբր թե միջազգային հարաբերություն-

ներում ցուցաբերած պասսիվության համար:  

Պարոնա'յք, նայենք Կոսովոյին, չէ՞ որ նա չցուցաբերեց     

որևէ հնարք, սակայն նրա անկախությունը ճանաչվեց 
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հզորների կողմից, որովհետև նա բոլորովին տրվեց արև-

մուտքին՝ չունենալով սահման Ռուսաստանի հետ: Բոլոր 

տեսակի բանակցությունները, պատմաբանների հավաք-

ները, գագաթնաժողովները, կոնգրեսները, նախագահնե-

րի իրար թիկունք թափահարելը, միջազգային դատա-

րաններին ինչ-որ թղթեր ներկայացնելը, այդ ամենը չունի 

չնչին անգամ կապ մեր խնդրի կարգավորման վերջնական 

դրական արդյունքի հետ: Այդ կապը գաղափարից նյութա-

կանի վերածված փաստն է: Այսինքն, թե այդ երկու անկախ 

պետություններից ո՞րն է ավելի շատ պատրաստ զրկվելու 

իր անկախությունից՝ մտնելով արևմտյան որևէ միության 

կամ ռազմական բլոկի մեջ: Այնժամ սխալը պատրաստ է 

դառնալու ճշմարտության խորհրդանիշ, և հակառակը, քա-

ղաքական խաբուսիկ մանևրներով, որոնց տրվողների մի 

մասին կբավարարի վերջնական արդյունքը, իսկ մյուս 

մասին կբավարարի պայքարը՝  հանուն վերջնական նպա-

տակի: Ինչպես, օրինակ, Վրաստանն է, որը փորձելով 

մտնել  ՆԱՏՕ-ի կազմը, դրանով իսկ հաստատեց Աբխա-

զիայի և Օսեթիայի անկախության կարգավիճակը: Բայց, չէ 

որ Արևմուտքը խոստացել էր այդ հարցում օգնել Վրաս-

տանին: Եվ իրոք օգնեց Արևմուտքը՝ վերցրեց Վրաստանի 

անկախությունը:  

Հարց է առաջանում. մի՞թե Վրաստանի միջազգային հա-

րաբերությունների բարձր մակարդակի գաղափարա-

խոսները չեն հասկանում, որ ԱՄՆ-ը, կամ Եվրոմիութ-

յունը անջատողականների հարցով չեն սրի իրենց հարա-

բերությունները Ռուսաստանի հետ: Հասկանում են: Պար-

զապես Արևմուտքի կողմից հավաքագրված, վարձագրված 

մեխանիզմը արդարացրեց իր դերը, այսինքն՝ Վրաստանը 

հանձնեց Արևմուտքին: Ինչ մնում է Աբխազիայի և Օսե-

թիայի հարցում նրա ցուցաբերած ջանքերին, դա ոչ ավելին 

է, քան այդ կրքից ծնված դեմագոգիան, որը արտաքին 
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թշնամի փնտրելով, կենտրոնացնելով հասարակության և 

ընդդիմության ուշադրությունը, շեղելով նրանց իրենց 

հուզող հարցերից, արտաքին շիկացած քաղաքական վեր-

նոլորտի հաշվին փորձում է կայունացնել ներքին մթնո-

լորտը՝ երկարացնելով իշխանական գահին բազմած իր 

միապետական օրերը: Ինչ մնում է բանակցությունների 

հաշվին իրար աչք թոզ փչելուն՝ այդ բանավեճերում մեզ 

ավելի շատ   պետք են ոչ թե պատմական փաստերի վրա 

հենված լացող պատմաբաններ, այլ նրանց վրա հենված 

ուժեղ փչող իրավաբաններ: Դե եթե խաղ է, այն էլ ժամա-

նակ շահող, ուրեմն այս բնագավառում ևս մենք պետք է 

ցուցաբերենք ակտիվություն՝ չտալով այդ ամենին կարևոր 

նշանակություն: 

-Իսկ ինչի՞ն պետք է մենք կարևոր նշանակություն տանք: 

-Մեր այսօրվա ընտրած ուղուն:  

Համաձա՞յն ենք մենք արդյոք կորցնելու մեր սահմանները, 

մեր անկախությունը, մեր ազգային գաղափարախոսութ-

յունը, մեր նիստն ու կացը, մեր աղն ու հացը, մեր ազգային 

կոլորիտը, մեր անցյալը, մեր ապագան:  Համաձա՞յն ենք 

արդյոք, որ մեր փողոցներում կազմակերպվեն հոմոսեք- 

սուալիստների շքերթներ՝ մեր ընտանիքները արմատախիլ 

անելու համար: Համաձա՞յն ենք արդյոք, որ լիբերալիզմի 

հաշվին, գլոբալիստական բռնապետությունը զավթի երկ-

րագունդը՝ վերացնելու համար լիբերալիզմի հետքը ան-

գամ, հանուն դաժան նոր օրենքների: Համաձա՞յն ենք 

արդյոք, որպեսզի երկրագնդի վրա վերականգնվեն ստրը-

կատիրական կարգերը: 

-Իսկ ի՞նչ են մտածում հայկական կազմակերպություն-
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ները Հայաստանում և Սփյուռքում, որոնք տրվում են արև- 

մտյան այդ սադրանքին: 

-Նրանց մի մասը հավատում է, որ երկրագնդի վրա հայտ-

նըվել են ուժեր, որոնք փորձում են սերմանել ժողովրդա-

վարություն՝ հանուն մարդու իրավունքների պաշտպա-

նության: Մի մասը սերտ տնտեսական և քաղաքական հա-

րաբերությունների մեջ է գտնվում ԱՄՆ-ի և ԵՄ գլոբա-

լիստների հետ, որոնց միջոցով էլ Արևմուտքը փորձում է 

ազդել ներկայիս Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղա-

քականության վրա, մի մասն էլ պարզապես վարձագրվում 

է արևմտյան հետախուզական ցանցին՝ անդամագրվելով 

Հայաստանում գործող հակառուսական, հակաիշխանա-

կան, գունագեղ, ընդդիմադիր, թևավոր հրեշտակ-խմբավո-

րումներին: 

-Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ դիրք պետք է գրավի սփյուռ-

քահայությունը: 

-Սփյուռքահայությունը կարող է բաժանվել երկու մասի՝ 

արևմտյան և արևելյան: Արևմտյանին են պատկանում 

ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Եվրոպայի, Աֆրիկայի, ասիական 

արևմտամետ պետությունների, ինչպես նաև Ավստրա-

լիայի և Օվկիանիայի հայությունը: Արևելյան կողմին են 

պատկանում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, 

ներկայիս հակաարևմտյան Իրանի, Հարավային Ամերի-

կայի և երկրագնդի տարբեր մասերում գտնվող ռուսամետ 

երկրների հայությունը: Սփյուռքահայության երկու կազ-

մավորված կառույցներում հարկավոր է ստեղծել իրարից 

բոլորովին անկախ վարչություններ՝ ներկայիս Հայաստա-

նի և Հայկական հարցի հանդեպ ունեցած իրենց՝ միմյան-

ցից անկախ տարբեր քաղաքականությամբ: Ինչպես նշե-
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ցինք արևմուտքի սփյուռքահայությունը կարող է  հարմար-

վել արևմտյան արժեքներին, իսկ արևելյան կողմը    կարող 

է գրավել հակագլոբալիստական դիրք, իր ակտիվ մաս-

նակցությունը բերելով Հայկական հարցին՝ ի օգուտ արև-

մտահայերի:                           

Որպեսզի արևմտահայությունը չհայտնվի խաղից դուրս 

վիճակում, որպեսզի չարյաց ճահճաջրում ի վիճակի լինի 

ձեռք մեկնելու՝ իբր թե սեփական, բայց համենայնդեպս իր 

բաժնին, շարունակելով բերել  ներկայիս Հայաստանին՝ իր 

բարեգործական օգնությունները՝ նրանք կարող են  մնալ 

նվիրված գլոբալիզմին այն դեպքում, երբ արևելահայերը 

կշարունակեն մնալ դեմ այդ պրոցեսին: Արևելահայերը 

ձգտում են, որպեսզի Ռուսաստանը լուծարի Մոսկվայի և 

Կարսի՝ 1921թ. պայմանագրերը, միևնույն ժամանակ հրա-

ժարվելով մինչև 1914թ. զբաղեցրած Արևելյան Հայաստանի 

տարածքից՝ այն պայմանով, որ այդ տարածքը կազմի մասը 

արևմտահայերի կողմից  վերականգնվող պետության: 

  

Այն ժամանակ մենք կունենանք երկու պետություն, երկու 

տարբերակ, երկու իրարից անկախ քաղաքականություն: 

Մենք՝ տրվելով Արևմուտքի սադրանքներին, մտնելով նրա 

բլոկը, դրանով իսկ կշղթայենք մեր ձեռքերը և ոտքերը՝ կա-

խելով մեր վզից գլոբալիզմի լուծը: Մենք կհայտնվենք 

Վրաստանի վիճակում, երբ ցանկացած վճիռ՝ կապված 

Հայաստանի հետ, կորոշեն անդրօվկիանոսյան անգղները: 

Մենք ի վիճակի ենք անելու մեզնից կախված ամեն ինչ՝ 

խուսափելու համար  ծառայողական քաղաքականությու-

նից:  

Սկսած ամերիկա-իրանական հակամարտության նախօ- 

րեից, մենք պետք է հրաժարվենք ՆԱՏՕ-յամերձ քաղաքա- 

կանությունից, նրա հետ որևէ առնչությունից, միատեղ 
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զինավարժություններից: 

-Բայց, չէ՞ որ մենք ունենք ավանդական կուսակցություն-

ներ, որոնք գտնվում են և՛ Արևմուտքում, և՛ Արևելքում և՛ 

մեր երկրի ներսում: 

-Դա առանձին թեմա է իր խորաթափանցությամբ: 

Դաշնակցությունը և ռամկավարները իրար հետ անելիք 

շատ ունեն:  

-Ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանի իշխանությունները 

շարունակում են հաշվի  նստել Արևմուտքի հետ: 

-Իմ կարծիքով՝  

 

1.  նրանց թվում է, թե կարող են պահպանել նուրբ  քաղա-   

     քականության հավասարակշռությունը. 

2.  նրանք չեն պատրաստվում կտրվելու ԱՄՆ-ի՝ ամենամ-                              

     յա  օգնություններից. 

3.  ցույց են տալիս Ռուսաստանին  այլընտրանքի դուռը. 

4.  Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մշակվում  

     է Կրեմլի հետ համատեղ: 

 Սակայն, հաշվի առնելով, որ գլոբալիզմը ջարդում է մեր 

դռները, հարկավոր է   ժամանակի կողմից նվիրված հար- 

մար պահին,  բոլորովին խզել կապերը Արևմուտքի հետ, 

արհամարհել արևմտյան լրատվական աղբյուրների հեր-

յուրանքները, ստեղծել հակահեղափոխական կոալիցիոն 

կոմիտե, շտապ վերացնել Ղարաբաղի պետականությունը՝ 

ի օգուտ Հայաստանին վերամիավորման, ամրապնդել հայ-

ռուսական կապերը, և խոսել Արևմուտքի հետ ռուսերեն 

լեզվով, իհարկե չմոռանալով մեր ինքնուրույն պետական 
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քաղաքական ռազմավարական ուղին: 

Այդ կտրուկ կողմնորոշումը մենք կարող ենք ցուցաբերել   

ամերիկա-իրանական  պատերազմի նախօրեին: 

-Դուք հավատում եք, որ Հայաստանի, ինչպես նաև Ղարա-

բաղի իշխանությունները կարող են կտրուկ երես թեքել 

Արևմուտքի՞ց: Եթե այո,  ի՞նչ է պետք դրա համար: 

-Անհավանական, միևնույն ժամանակ հնարավոր է, թեկուզ 

և  այդ քայլը  պահանջում է՝  

 

1. համարձակություն. 

2. (Ռուսաստանի համաձայնություն). 

 

3. «Օգնության» զոհաբերություն. 

4. Հայաստանի տնտեսական բարգավաճման  

    հնարավորության սահմանափակում, և այլն: 

-Հնարավո՞ր է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի համատեղ 

հեռանկարային տնտեսական խոշոր նախագծերը, նամա-

նավանդ կապված նոր նավթամուղների ծրագրերի հետ, 

Ղարաբաղյան հարցում հավասարակշռության խախտման 

պատճառ հանդիսանան՝ ի օգուտ Ադրբեջանի: 

-Թուրքիային խորհրդակցված Ադրբեջանը քաջ գիտակ-

ցելով, որ Վրաստանը Արևմուտքի միջոցով իր տարած-

քային ամբողջականությունը վերականգնելու չունի որևէ 

հեռանկար, փորձեր է ձեռնարկում Ռուսաստանին տնտե-

սական շահաբաժին շահագրգռելով՝ լուծել Ղարաբաղի   

հիմնախնդիրը: 

Գտնում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններին  չեն 

կարող վնասել ո՛չ Ադրբեջանի նավթը, ո՛չ թուրքական 
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պրոպագանդան, ոչ էլ վրացական շրջափակումը: Այդ հա-

րաբերությունները միմիայն կարող են հարվածի տակ դնել 

մեր երկրի ներքին գլոբալիստները: 

Չենթարկվելով ՆԱՏՕ-ի պրովոկացիաներին՝ մենք կը-    

համոզվենք, որ ոչ ոք ի վիճակի չէ Ռուսաստանին դուրս 

մղելու տարածաշրջանից: 

-Ադրբեջանը Ռուսաստանին սիրահետում է նավթով: 

Իսկ մենք համատեղ տնտեսական ի՞նչ  ծրագիր կարող ենք 

առաջ մղել դրա դիմաց: 

-Ռուսաստանին սիրակցության դաշտում չես գերեվարի 

ո՛չ նավթով, ո՛չ էլ գազով: Ռուսաստանը քաջ գիտակցում է, 

որ հանձնելով Ղարաբաղ, նա վերջնականապես կկտրվի 

Անդրկովկասում իր միակ ոտնատեղից: 

Սակայն, մեր մեխանիզմն էլ իր հերթին պետք է լինի հա-

վատարմությունը: 

-Ձեր կարծիքով Ռուսաստանը ե՞րբ կարող է ճանաչել 

Ղարաբաղի անկախությունը: 

-Քանի Ադրբեջանը շարունակում է իրեն համարել Ռու- 

սաստանի ստրատեգիական դաշնակից, Ռուսաստանը եր- 

բեք չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը: Ղարաբաղի 

այսօրվա խորհրդանշական անկախությունը ձեռնտու է 

Ռուսաստանին:  

-Իսկ Արևմուտքը ե՞րբ կարող է ճանաչել Ղարաբաղի ան-

կախությունը: 

-Երբ համոզված լինի, որ ճանաչելով Ղարաբաղի անկա-
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խությունը՝ իր կողմը ձգելով ներկայիս Հայաստանի Հան-

րապետությանը, դրանով իսկ չի վանի իրենից Ադրբեջա-

նին, Վրաստանին, և Թուրքիային:  

-Այսօր, Ադրբեջանը Արևմուտքի և Հյուսիսի հանդեպ վա-

րում է երկդիմի քաղաքականություն: Ի՞նչն է խանգարում 

մեզ հետևել Ադրբեջանի օրինակին՝ ամրապնդելով մեր 

դիրքերը և'  Հյուսիսի  և' Արևմուտքի հանդեպ: 

-Երկդիմի խաղի մեջ հնարավոր է, որ մենք զիջենք մեր 

դիրքերը՝ հաշվի առնելով, որ մենք չունենք նավթ՝ տալու 

Եվրոպային, չհաշված մի շարք հանգամանքներ: 

Մենք չպետք է հույս դնենք երկդիմության վրա: Քանի ուշ 

չէ, մենք պետք է գիտակցենք, թե ում հետ պետք է կապենք 

մեր «գիտատեխնիկական» առաջընթացը: 

   

-Ինչպես տեսնում ենք՝ Արևմուտքը ճանաչում է մեր         

հարևանների տարածքային ամբողջականությունը: Ի՞նչ 

կասեք այդ առթիվ: 

-Եթե Արևմուտքը ծավալվում է դեպի արևելք, դա նշանա-

կում է, որ տարածաշրջանում մեր հարևաններ հանդի-

սացող Վրաստանը, ինչպես նաև նավթաշատ Ադրբեջանը 

կարող են իրենց հույսերը կապել  այդ արշավի՝ առանձ-

նապես Եվրոմիության հետ: Ինչ մնում է տարածքային ամ-

բողջականության ճանաչմանը, Արևմուտքից սպասելի է 

ամեն ինչ: Եթե մենք փորձենք շրջվել դեպի Արևմուտք՝ 

կտրվելով Հյուսիսի մեր աջակցությունից, դրանով իսկ մենք 

կհամարձակվենք  Ղարաբաղի հարցում  «նավթախաղ» 

մտցնելով՝ զիջել մի շարք տարածքներ՝ հայկական պա-

հանջատիրության հարցը հանձնելով գլոբալիստ պահպա-
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նողականներին: Գլոբալիստները, զավթելով  Հայաստանը, 

կհանգստանան, կհամարեն վերջացած հերթական գոր-

ծընթացը, կանցնեն առաջ՝ մոռացության տալով Հայկական 

հարցը, վերադառնալով նախկին ԽՍՀՄ-ի ազգային քաղա-

քականությանը: Հայտնվելով Արևմուտքի ճիրաններում՝ 

դրանով իսկ կենթարկվենք  համաշխարհային գլոբալ պրո-

վոկացիային: 

Եվ այդ ամենը կրկին ու կրկին անգամ, որերորդ անգամ՝ ի 

շնորհիվ մեր հավատի: 

-Թուրքիան այսօր առաջ է քաշում հայ և թուրք պատմա-

բանների՝ այսպես կոչված համատեղ խորհրդակցության 

միտք՝ կապված Հայոց ցեղասպանության փաստի հետ: 

Ի՞նչ կարծիքի եք, մենք պետք է ընդունե՞նք այդ առաջար-

կությունը,  թե՞ ոչ: 

 -Դա թուրքական առաջարկություն չԷ: Դա թուրքա-

ամերիկյան առաջարկություն է, որն ԱՄՆ-ի կողմից հետա-

պնդում է մեկ նպատակ՝ ինչքան հնարավոր է պահնջատի-

րության հարցով, շահավետություն սրսկելու ճանապար-

հով, մոտեցնել Հայաստանը արևմտյան ճահճաջրին՝ հայ-

ցելով, պահանջելով նրանից կատարելու կարևորագույն 

քայլը: Դա ԱՄՆ-ի կողմից պրովոկացիա է, որը ամերիկա-

իրանական պատերազմի նախօրեին ձգողական ճանա-

պարհով ստիպում է Հայաստանի Հանրապետությանը կա-

տարելու հերթական քայլերը դեպի Արևմուտք: 

  

Մենք չպետք է շեղվենք մեր նպատակից:  

Իսկ նպատակը հետևյալն է՝ 

 

        1. Հայոց ցեղասպանության ճանաչում ԱՄՆ-ի կողմից. 
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2.արևմտահայ - սիոնիստական համագործակցության  

           շնորհիվ  հարցը  տեղափոխել միջազգային  դատա- 

           րան. 

 

Այնտեղ կարող են հանդիպել ոչ միայն հայ և թուրք, այլև 

միջազգային պատմաբանների և իրավաբանների մի   

խումբ: 

Այսօր Թուրքիայի կողմից այդ առաջարկությունը ամբոխա-

հաճություն է, որն էլ իր հերթին  հետապնդում է իր  նպա- 

տակը՝ այն է՝ կոտրել Հայոց ցեղասպանության միջազ- 

գային ճանաչման առաջընթացի թափը, դրանով իսկ լարել 

թուրքական պրոպագանդայի մեխանիզմը՝ ժամանակավոր 

երկարացնելով ԱՄՆ-ում Թուրքիայի հովանավորների լե- 

զուն՝ «տեսնու՞մ եք հայերը չկարողացան ապացուցել թուր- 

քերին ցեղասպանության եղելությունը»: 

Այդ քայլն ուղղված է ԱՄՆ-ի հայկական լոբբինգի և Իրանի 

դեմ: Չէ՞ որ առջևում ամերիկա-իրանական հակամար-

տությունն է:  Այսօր ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի  «վնասվող» հե-

տաքրքրությունները, մինչ Իրանի դեմ սկսվող «արշավը», 

պահանջում են մերձեցում: 

Տրվելով թուրքական նոր սադրանքին՝ դրանով իսկ մենք 

թուլացնում ենք պահանջատիրության գործընթացը: Մենք 

պետք է ոչ թե կտրականապես մերժենք, այլ առաջ քաշենք 

չիրականացվող նախապայմաններ:  

Այն բոլորը, ինչ վերաբերում է պատմությանը դիմելու   

փորձերին, որն այսօր ընդունելի է հայ-ադրբեջանական 

հակաճառությունում, ընդունելի չի կարող համարվել հայ-

թուրքական հարաբերություններում: 

Մինչ ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, 

պահանջատիրության խնդիրը միջազգային իրավական 

դաշտ տեղափոխելը, Թուրքիայի հետ «Հայկական հարց» 
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խաղարկելը  չի բխում մեր ազգի շահերից: 

Համոզված ենք,  Սպիտակ տունը  Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման հարցում թուրք պատմաբանների կարիքը չի 

զգում: 

 

-Հայ-սիոնական համագործակցություն, ընդդեմ թուրք-

սիոնականի՞:  

 

-Կայսրության մեջ խռովությունները կասեցնելու նպատա-

կով քրդական պետության կազմավորումը բխում է գերու-

ժի շահերից, որը իհարկե հարցականի տակ կդնի Թուրքի-

այի տարածքային ամբողջականությունը, կստիպի այդ 

նույն հարվածով լուծելու նաև հայկական խնդիրը: Այդ 

գործընթացը կարող է իրականացվել Թուրքիայում իշխա-

նափոխության և ժողովրդավարական կարգերի հաստատ-

ման ճանապարհին, իհարկե եթե Արևելյան Հայաստանը ի 

զօրու գտնվի պաշտպանելու իր անկախությունը:  

 

-Ի՞նչ կնշանակի, եթե ԱՄՆ-ը չճանաչի Հայոց ցեղասպա-

նությունը, և հակառակը, եթե ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը, ինչպես 

նաև Սպիտակ տունը, ճանաչեն Հայոց ցեղասպանությունը: 

 

-Չճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, կնշանակի, որ 

ամերիկյան «Ասիամիություն-Մեծ Արևելք» նախագիծը, որի 

իրագործումը պահանջում է Աֆղանստանի և Իրանի բռնա-

զավթում, չունի ժամանակ հաստատելու Թուրքիայում 

ժողովրդավարություն: Դա կնշանակի, որ այդ երկրում 

հեղաշրջման մի քանի անհաջող փորձերից հետո, ԱՄՆ-ին 

մնում է միայն հետաձգել իշխանափոխությունը Թուրքիա-

յում և վերականգնվող «ջերմ» հարաբերությունների շնոր-

հիվ ծառայեցնել Թուրքիայի հնարավորությունները իր 

նպատակներին: Չճանաչելով Հայոց ցեղասպանությունը՝ 
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ԱՄՆ-ը պարտագիր է պարտադրում Թուրքիային՝ լծվելու 

դեպի արևելք ուղղություն վերցրած ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի 

(տնտեսական, ռազմական) զինարշավին:  

Դա կնշանակի, որ հայկական ցեղասպանության հարցը 

հերթական անգամ խաղարկվում է՝ Թուրքիայի վրա ազդե-

լու նպատակով: 

Այդ հարցը պահնեպահ դուրս կգա ջրի մակերես ԱՄՆ-ում, 

մինչ վերջնականապես կհաստատվի ժողովրդավարութ-

յունը Թուրքիայում, և այդ երկիրը կհայտնվի գերուժի ուղ-

ղակի ենթակայության տակ: 

 

Ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը՝ կնշանակի, որ ԱՄՆ-ի  

անդրկուլիսյան նոր աշխարհակարգի կենտրոնակայանը, 

չստանալով Թուրքիայից արևմտյան հեռուն տանող ծրագ-

րին լծվելու երաշխիք, հատուկ հանձնառություն է պար-

տադրում՝ անելանելիությանը ենթարկելով ԱՄՆ-ից այդ 

երկրների կախվածությանը: 

Շահառություն սերմանելով, այդ ուժերը հնարավորություն 

կընձեռեն Հայաստանին՝ կատարելու ընտրություն՝ պա-

հանջատիրության և հայ-ռուսական համագործակցության 

միջև: 

Դա կնշանակի, որ սրելով հարաբերությունները թուր-

քական կառավարության և Սպիտակ տան միջև, մութ 

ուժերը ստիպում են  Թուրքիային Հայոց ցեղասպանության 

հարցում մտնելու երկրորդ փուլ՝ արհեստականորեն այդ 

երկրում շիկացնելով ազգայնական մթնոլորտը, նրան 

ենթարկելու համար հերթական պրովոկացիային՝ հանուն 

իշխանափոխության: 

Հետաքրքիր է՝ ժողովրդավարական դարձած Թուրքիայում 

այդ ուժերի հեռանկարում կհայտնվի՞ արդյոք ներկայիս 

Արևելյան Հայաստանի արտապատկերը: 

Արևմտյան նավթախաղից մեր հրաժարականը էլ ավելի 
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կարագացնի ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման գործընթացը: 

Հայաստանի հանդեպ Արևմուտքի  «տիրականություն» հե-

տապնդող  ծրագրի տապալումը, այդ ուժերին կստիպի ոչ 

թե օգտագործելու, այլ լուրջ հաշվի նստելու ԱՄՆ-ի հայ 

համայնքի հետ, որն էլ ցույց կտա վերքի հիմնական ցավոտ 

տեղը:  

 

Ցեղասպանության ճանաչումը իհարկե կարևոր է, սակայն 

ավելի կարևորը նպատակի իրագործումն է: 

 

-Ի՞նչ կնշանակի, եթե ԱՄՆ-ը պատրաստվի ճանաչելու 

Հայոց  ցեղասպանությունը Թուրքիայում ժողովրդավարա- 

կան կարգեր հաստատելուց հետո: 

 

-Դա կնշանակի, որ ԱՄՆ-ը պատրաստվում է «նույն կար-

գերը» հաստատել նաև ներկայիս Արևելյան Հայաստա-

նում: 

 

-ՀՀ նախագահը պահանջատիրության հետ կապված հար-

ցազրույցի ժամանակ նշեց.«...չէ որ մենք չենք ասում Արև-

ելյան Հայաստան, այլ Հայաստանի Հանրապետություն...»՝ 

Արևմտյան Հայաստանին անդրադառնալով որպես աշ-

խարհագրական տեղանքի: 

 

-Հասկանալով ՀՀ կառավարության ներկայիս արտաքին 

քաղաքականության գործելակերպը՝ Արևելյան տերմինը 

պահանջատիրության հարցում իր հաստատուն տեղը կա-

րող է գտնել  ՀՀԴ-ի  ընդդիմամարտության մեջ: 

 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ ՀՀ կառավարությունը չպետք է 

բարձրացնի հողային հարցեր: 
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-ՀՀ կառավարությունը պարտավոր է բարձրացնելու այդ 

հարցը, սակայն հողային հավակնության  ինչպես նաև 

փոխհատուցման հետ կապված հարցերին տեր ճանաչելով 

արևմտահայությանը: 

 

-Ի՞նչն է պատճառը, որ  այսօր Արևմուտքն  Ադրբեջանը  

գերադասում է Հայաստանից: 

 

-Երկու հանրապետությունների հանդեպ ԱՄՆ-ի հարա- 

բերությունները մշակվում են՝ ելնելով այդ հանրապե-

տությունների և Ռուսաստանի միջև ջերմարձակման աս-

տիճանից,  այդ երկրներում իշխանությունների կողմից 

«մարդու իրավունքների» պաշտպանության հանդեպ ցու-

ցաբերվող հոգատարությունից: 

Այդ առումով Ադրբեջանը ավելի նպատակահարմար է են-

թարկելու արևմտյան հովանավորությանը: Եթե դրան գու-

մարենք աշխարհագրական դիրքը և  նավթը, ջրի մակերես 

է դուրս գալիս Ադրբեջանի շահավետությունը: 

Հյուսիսային Իրանի հաշվին, երկու Ադրբեջաններն իրար 

միացնող և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականութ-

յան անխախտելիության սկզբունքի վրա հենված, ինչպես 

նաև հայությանը ուղղված՝ պահանջատիրության խնդրի   և 

Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավոր-

ման՝ Արևմուտքի հարմարադեպ խոստումների հիմնական 

նպատակը չի սահմանափակվում միայն այդ երկրների 

վրա իր ազդեցությունը ծավալելու մտայնությամբ: Այն     

ուղղված է  Իրանի դեմ: 

Այսօր ԱՄՆ-ի  ուշադրությունը հիմնականում կենտրո-

նացված է  Իրանի վրա: Նրա նպատակն է Իրանը վերցնել 

շրջափակման մեջ՝ սրելով նրա դեմ հարևան պետություն-

ները: Համոզված լինելով, որ չի կարող սեպ խրել հայ-
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իրանական հարաբերություններում, ադրբեջանա-թուրքա-

կան առջևում սպասվող  ծառայությունն ավելի հավանա- 

կան է թվում: Այսօր Հայաստան-ՆԱՏՕ մերձեցման փորձե-

րը մասնավորապես ևս ուղղված են Իրանի դեմ: 

-Ես ուրախ եմ, որ Դուք եկաք այն համոզմունքին, որ ար-

մատական հրեաների, հուդայա-մասոնների, սիոնիստ- 

ների, մի խոսքով ասած, գլոբալիստների ներկայությունը 

նոր աշխարհաշինության գործում՝ ավելորդ է: Ասացե՛ք 

խնդրեմ, այդ ուժերի դեմ մեր կողմից ընտրված պայքարի 

ինչպիսի՞ ձև կարող է համարվել արդյունավետ: 

-Ես դեմ չեմ սիոնիզմին: 

Ես դեմ  չեմ այդ ուժերի ներկայությանը աշխարհում:  

Կասեմ ավելին. ես չեմ պատրաստվում թաքցնել իմ զար-

մանքը այդ ուժերի կազմակերպվածությունից: Ես արմա-

տական հրեաներին ցանկանում եմ առողջություն և 120 

տարվա կյանք: Պարզապես դեմ եմ համաշխարհային տի-

րապետության գաղափարախոսությանը:  

Դեմ եմ գլոբալիզմին: 

Իսկ եթե նրանք գտնում են, որ իրենց ներկայությունը այդ 

գործընթացին պարտադիր է, որ նրանց դեպի նպատակ 

հրող ուժը ոչ թե գաղափարախոսություն է, այլ մարգարե-

ություն, ուրեմն թող Աստծո կամքը լինի:  

-Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գլոբալիզմի դեմ, նրա 

ճանապարհին կանգնած  Ձեր  տեսակետը:  

-Լեռների վրա կառուցված մեր տունը ունի բոլոր հնարա- 

վորությունները՝ խուսափելու գլոբալիզմի ճանապարհին 

հայտնվելուց: Գտնում եմ, որ մենք ի վիճակի ենք մեր լեռ-
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ների ստորոտների երկայնությամբ կառուցել լրացուցիչ 

ամբարտակներ:  

Ինչ մնում է մեր ընտանիքի ամդամների մի մասին, որոնք 

գտնվում են տնից դուրս, նրանց ցանկանանք ջրհեղեղից 

գոյացած կեղտազրերի մեջ լողալով՝ ջանք գործադրել կառ- 

չելու իրենց սպասող ժայռակղզուն (Արևմտյան Հայաս- 

տան): 

-Ձեր կարծիքով մենք կարո՞ղ ենք վստահել գլոբալիստին: 

-Նայած ինչ հարցում: Հայկական պահանջատիրության 

խնդրում՝ոչ:   

Սակայն դա չպետք է ազդի  արևմտահայերի և  հրեաների 

միջև համագործակցությանը:  

 

-Դե ի՛նչ, եկե՛ք  այդ  համագործակցությանը ասենք այ՛ո: 

-Համագործակցությանը՝ այո:  

Անկեղծ համագործակցությանը՝ ո՛չ: 

Այդ է պատճառը, որ մենք չպետք է ենթարկվենք պրովո-

կացիաներին, և մեր պետական ուղղվածությունը  պետք է 

ձեռք բերի հակադիր դիրքավորում: 

 

Այսինքն՝ 

Համագործակցություն՝ առանց վստահության: 

 

-Ինչպիսի՞ խոսք կուղղեիք չափից դուրս խելացիությանը,   

որը կարող է դիմակայել գլոբալիզմին՝ հայացքը չկտրելով  

հայ-հրեական  անվստահության վրա հենված հարաբե-

րությունների  հեռանկարից:  

Արևմուտքում ինչպիսի՞ հրեական կառույցների հետ կա-

րող են զարգացնել հարաբերությունները հայ հասարակա-
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կան և քաղաքական կազմակերպությունները: 

Կարո՞ղ ենք համարել, որ փոխադարձ անվստահություն  

սերմանող,  «լուսամտություն» որոնող  այդ հարաբերութ-

յունները պատրաստ են սերունդներին փոխանցելու նոր 

համազգային մեղքեր: 

 

-Չափից դուրս խելացիությունը չափից դուրս բաներ չի 

պահանջում: Այն առայժմ ունի իր անկախ խաղաձևը, չի՛ 

պատրաստվում խուսափել պարտադրված խաղից,չի՛ փոր-

ձում կտրել ինչ-որ մեկի ուղին, չի՛ պատրաստվում «ջար-

դել» խաղադաշտը, այլ պատրաստ է վարելու իր խաղը, 

անգամ, եթե այն հենված է անվստահության վրա՝ կիսով 

չափ մնալով կողմ գլոբալիզմին, կիսով չափ՝ դեմ, ոչ մի 

առնչություն չունենալով հակասեմիտիզմի հետ: 

Քննադատել հրեաներին, հաչել նրանց քարավանների 

վրա՝ դա թուլության և անճարության նշան է:  

Դա թուլամորթի քաղաքականություն է: 

Վերջ ի վերջո, խաղը տարվում է ինչպես սպորտային դահ-

լիճում, այնպես էլ քաղաքական դաշտում, և մրցակիցները 

պարտավոր չեն միմյանց վստահելու իրենց տեխնիկական 

ձեռնարկումները: 

Մեր գործելակերպը հիմնականում կարող է լինել բաց, 

ճակատը՝ առավել ևս: 

Այդ հարաբերությունների հեռանկարը ինչքան էլ լուսա-

միտ, միևնույն է, սկսած XIXդ-ի երկրորդ կեսից,  շարունա-

կում է կազմել  նոր աշխարհակալ խաղակցության շա-

րունակությունը: 

Եվ չնայած ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը մշակվում է կու-

լիսներում, որի գործունակությունը ի հայտ է գալիս Պետ-

դեպարտամենտում, ինչպես նաև Սպիտակ տանը, չնայած 

հայերի և հրեաների համագործակցության լծակները ևս 

գտնվում է գլոբալ ուժի հսկողության ներքո և կանոնավոր-
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վում է նրա կողմից, սակայն ԱՄՆ-ի հայ հասարակական և 

քաղաքական կազմակերպությունները կարող են շարու-

նակել բարձր դիրքերի վրա պահել ԱՄՆ-Իսրայել հա-

սարակական հարաբերությունների կոմիտեի (AIPAC -

American Israel Public Affairs Commitee), ԱՄՆ հրեական 

կոմիտեի (AJC - American Jewish Commitee), ԱՄՆ հրեական 

կոնգրեսի (American Jewish Congress), Բնայի Բրիթի (B'inai 

B'rith) և մի շարք այլ հրեական կազմակերպությունների 

հետ հարաբերությունները, մինչ Թուրքիայում, ինչպես 

նաև Ադրբեջանում, կհաղթանակի ժողովրդավարությունը, 

մինչ Մերձավոր Արևելքի, ինչպես նաև Հնդկաստանի 

շուրջ, արևմտյան ներանցման փորձերը կստիպեն Ռու-

սաստանին վերանայել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերութ-

յունների միավարության սկզբունքները:  

 

-Իսկ հետո՞: 

 

-Իսկ հետո, առավել ևս. խրախուսելով ՀՀ արտաքին նա-

խաձեռնությունը՝ տարածություն պաշտպանել Հայկական 

հարցով իրեն դիմավորել պատրաստվող գլոբալիզմի հեր-

թական դավադրության ուղեկիցներից: Համազգային մեղ-

քերից խուսափելու համար ՀՀ կառավարությունը մինչ 

«Մեծ Մերձավոր Արևելք» նախագծում կարևոր դիրք գրա-

վող թուրքական «դեմոկրատիայի» հաղթանակը և պահան-

ջատիրության խնդրի կարգավորումը, դրանց հաջորդող 

հրավերներից հետո անգամ, չպետք է դիմի այն քայլին 

(գերուժի գերատեսչությամբ Արևելյան Հայաստանի և 

Թուրքիայի մերձեցում), որից ժամանակին (1914թ.) խու-

սափել է Հայաստանի ազդեցիկ կուսակցությունը: 

Մենք իրավունք չունենք այն, ինչ փրկել ենք Սարդարա-

պատում, հանձնելու խաղաղ ճանապարհով: 
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-Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ Երևանի հրապա- 

րակում 2008թ. մարտի 1-ին ընդդիմության կողմից հրա-

վիրված միտինգում  ծածանվում էր հրեական դրոշը: 

-Չկենտրոնանալով դրոշի վրա՝ մենք կարող ենք ծանոթա-

նալ Հայաստանի ընդդիմության և արտաքին ուժերի միջև 

համագործակցության հետ՝ ի նկատի ունենալով հետևանք-

ները:  

Ցանկալի է, որ այդ համագործակցությունը, որպես հենա- 

րան, ուղղված չլինի Հայաստանում իշխանության գլուխ 

անցնելու ջանքերին, այլ տեղ զբաղեցնի սահմանից դուրս  

փռված դաշտում: Ցավոք սրտի, Արևելքի և Արևմուտքի 

միջև մարդու իրավունքների պաշտպանության թիթեռ բըռ-

նող՝ ուղեղագարության բջջանյութերը  ներքուստ շարու-

նակում են անկեղծորեն հավատալ  այդ համագործակցութ-

յան օգտաշատությանը, և գտնում են, որ միայն ու միայն 

իրենց է տրված Հայաստանը ճգնաժամից դուրս բերող 

վերազգային չափանիշները:  

-Ճանաչելով Կոսովոյի անկախությունը՝ ԱՄՆ-ը մտցրեց 

անկանոն խաղ.  ի՞նչ կասեք: 

-Մենք էլ մեր հերթին կարող ենք մտցնել անկանոն խաղ՝ 

ճանաչելով Ղարաբաղը, որպես Հայաստանի անբաժան 

մաս՝ դրանով իսկ բավարարելով Ղարաբաղի ժողովրդի 

ինքնորոշման պահանջը:  

-Երբ կարող ենք մենք համոզվել, որ համարձակության դի-

մելը  համարվում է մեր հաջողության միակ գրավականը՝ 

պարտությունից  հետո՞, թե՞ հաջողությունից  առաջ: 

-Երբ որ սովորենք ժամանակ «չծամելու» ձևերը: Ժամանա-
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կի հետ հարկավոր է համագործակցել, ոչ թե կեղծել նրան: 

Գտնում եմ, որ մինչ օրս մեր արտաքին քաղաքականութ-

յունը հայտնվել է բարձր դիրքերում՝ «հասունացնելով բեր-

քը»: Մեզ մնում է միայն պահի տակ չմոռանալ, որ ցան-

կացած հասուն բերք մեկնող ձեռք  է պահանջում: 

Մենք չպետք է թույլ տանք, որ պատմության հերթական 

էջերը գրեն՝ «ցավոք սրտի բերքը փտեց և վերևից թափվեց 

մեր անկախություն հայցող գլխին»: 

 Հասուն բերքը (պահը) քաղվոր է պահանջում:  

-Դուք, որպես հարմար պահ, ընտրեցիք Իրանի դեմ պա-

տերազմի նախօրեն: Իսկ մեր համարձակությունն ունի՞ 

ընտրություն: Ինչո՞վ կարող ենք համոզվել, որ մեր բերքը 

այլևս չունի հասունանալու տեղ:  

-Անշուշտ, մեր համարձակությունն ունի ընտրություն: 

Բերքահավաքի հարմար պահը ընտրելու համար մենք 

կարող ենք «չորս աչքի» տեսահորիզոնի մտամփոփությա-

նը հանձնել ամերիկա-ռուսական փոխադարձ հարաբե-

րությունների բարելավումը:  

Ինչպես ցույց է տվել փորձը ԱՄՆ-ը որևէ երկրի տիրելուց  

առաջ, Ռուսաստանի հանդեպ ցուցաբերում է հարաբե-

րությունների արհեստական մոտեցում: Ենթադրում եմ, որ 

համաշխարհային առևտրական ցանցին անդամագրվելու, 

Արևելքի և Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավ-

մանը ուղղած մի շարք ծրագրավորված քայլեր, հատկաց-

ված են  այդ ժամանակահատվածին: Եթե Ռուսաստանը 

տրվի Արևմուտքի հերթական սադրանքին և ՄԱԿ-ի ձեռ-

քերով, Իրաքի օրինակով, ԱՄՆ-ի երախին հանձնի Իրանը՝ 

չցուցաբերելով վճռականություն, մնա հավատարիմ չեզոք 

դիրքին,  այնժամ մենք կարող ենք հասկանալ որ հարցը 
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ունի հասունանալու տեղ: Իհարկե, ցանկալի չէ գործողութ-

յունների զարգացման նման վերջավորության հայտնութ-

յունը:  

Ենթադրում եմ, որ հակամարտությունից առաջ   (անկախ 

Արևելքի և Արևմուտքի միջև հարաբերություններից) Ռու-

սաստանը կցուցաբերի պետանվտանգության սրտից ելնող 

ակտիվություն՝ կանխելու համար Իրանի դեմ սպասվող 

պատերազմը, որի անարդյունավետությունը կծնի մի նոր 

ճգնաժամ, որին  էլ համակցված է մեր հարցի հասունա-

ցումը: 

-Իսկ եթե մեր նորարարության հակադրությունը ուղղված  

Ռուսաստանին գտնվի ավելի դժվարին, քան պատկերը, 

որն  արտահայտվեց վերոհիշյալ ձևաչափման մե՞ջ: 

-Մենք կարող ենք օգտագործել հարմար պահը այնպես, որ 

եթե նույնիսկ մեր նորարարությունը հակադրվի Ռուսաս-

տանին ևս, դաշնակից երկու երկրների միջև քաղաքական 

այդ անկանոնությունը աննկատ տեղ զբաղեցնի ռուս-

ամերիկյան մի նոր քաղաքական ճգնաժամի մեջ: Իսկ այդ-

պիսի ճգնաժամ կանխատեսվում է: 

Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ այդպիսի պահերի հա-

մար ԱՄՆ-ն իր ձեռքի տակ ունի Եվրոմիություն: Սակայն 

մեր գործն ավելի շատ պետք է լինի ոչ թե ԵԽԽՎ-ի ազդա-

շչակի, այլ վերոհիշյալ պահի հարմարավետության հետ: 

 

-Եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրած 

ուղին մեր երկիրը տանի դեպի Արևմուտք, կամ արևմտյան 

լիբերալները Հայաստանում անցնեն իշխանության գլուխ, 

և Հայաստանը անդամագրվի Արևմուտքին, Ձեր մաղթան-
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քը  ո՞րը կլինի:  

-Աղոթքը: 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ մենք պետք է չենթարկվենք 

ԱՄՆ-ի  սադրանքներին, պետք է արհամարհել  նրա բա-

նաձևերը, ուղարկել հեռու-հեռուն նրա կոնգրեսները, սպի-

տակ ու սև տները, իր պետդեպարտամենտներով, իր պեն-

տագոններով, բարեգործական, աղավնատես, հատուկ   նը-

շանակության տարբեր ֆոնդերով, համաշխարհային  ան- 

դըրկուլիսյան կառավարությամբ հանդերձ՝ հրաժարվելով 

արևմտյան բերան փակող օգնությունից: 

Ձեր կարծիքով, ո՞րն է այսօրվա մեր առաջնային  անելիքը: 

-Մենք պետք է ոչ միայն կողմնորոշվենք, այլ կարողանանք 

հաստատվել նրա մեջ: Այսօր երկու հակամարտ կողմերը 

մեկը մյուսին ագրեսորի պիտակ կպցնելու հնարքներ են 

որոնում՝ չհասկանալով, որ ագրեսոր լինել կամ չլինելը 

Արևմուտքի համար չունի որևէ նշանակություն, նամա- 

նավանդ, եթե այդ ագրեսիան հովանավորվում է աշխարհի 

ուժեղներից որևէ մեկի կողմից: Մի՞թե աշխարհի հզորները 

ագրեսորներ չեն:  

Ծանոթանալով խաղի կանոններին՝ մենք կարող ենք ա-

ռանց որևէ տատանման ճանաչել Ղարաբաղը՝ որպես Հա-

յաստանի անբաժան մաս: Իհարկե հասկանում ենք՝ԱՄՆ-ը 

կփորձի դիմել հակաքայլերի,  սակայն  կանգնելով  Հայաս-

տանը Ռուսաստանից կտրելու հնարավորության բար-

դության առջև, հնարավոր է, որ ստիպված խաղի մեջ 

մտցնի երկրորդ տարբերակը, այն է՝ ցեղասպանության ճա-

նաչումը, հայոց պահանջատիրության խնդրի կարգա-
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վորումը, արևմտահայերի պետականության վերականգ-

նումը՝ հույս ունենալով, որ նրանց միջոցով Միացյալ Հա-

յաստան կերտելու գաղափարը վերջնականապես Ռու- 

սաստանին կկտրի Հարավային Կովկասում իր միակ հե-

նակետից: 

-Ի՞նչ կարող եք ասել ԱՄՆ-ի Սպիտակ տան և ԱՄՆ-ի հայ-

կական համայնքի ներկայիս և հետագա հարաբերություն-

ների վերաբերյալ: 

-Սպիտակ տան արտաքին քաղաքականությունը կայա- 

նում է այդ համայնքների ներուժը գլոբալիզմի գործընթա-

ցին կցելու մեջ՝ քաղելով նրանից իր բաժին շահերը: ԱՄՆ-

ում արաբական համայնքը կհակադրվի արմատականութ-

յանը, Իրանի, Չինաստանի, Աֆրիկայի և Լատինական 

Ամերիկայի համայնքների ներկայացուցիչները հանդես 

կգան մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողո-

վըրդավարության հաստատման օգտին, իսկ հայ համայն-

քի բարեգործական օգնությունների միջոցով փորձեր կձեռ-

նարկվեն ազդել Հայաստանի արտաքին քաղաքականութ-

յան վրա՝ հենվելով վերը նշված մարդու իրավունքների 

պաշտպանության և ժողովրդավարության վրա:  

Գտնում եմ, որ ԱՄՆ-ի հայկական համայնքը ներկայացնող 

Ամերիկայի Հայ  ազգային կոմիտեն և Ամերիկայի Հայկա-

կան ասամբլեան կարող են մշակել իրենց քաղաքակա-

նությունը այնպես, որպեսզի հայկական պահանջատի-

րությունը չվնասի հայ-ռուսական կապերին: Նրանք կա-

րող են հանդես գալ Հայկական հարցի վերջնական կար- 

գավորման՝ Արևմտյան Հայաստանում հայկական պետա- 

կանության վերականգնման  օգտին: 

-Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել ԱՄՆ-ի համաշխարհային        
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անդրկուլիսյան կառավարության հետ ունեցած Թուրքիայի 

հարաբերությունների  վերաբերյալ: 

-Այսօրվա Թուրքիայի ներսում տիրող մթնոլորտը չի 

արդարացնում ԱՄՆ-ի սպասելիքները: Ժողովրդավարա-

կան ուղու փոխարեն, Թուրքիայի իշխանությունները 

գերադասեցին չափավոր իսլամը: Իհարկե կատարվածը 

անհնարին կհամարվեր, եթե ժամանակին գլոբալիստա-

կան ճնշման տակ տքնող թուրքական ռազմական միջա-

մըտությունը գործի անցներ: Ի՞նչն է պատճառը հա-

պաղման: Գլոբալիստների հանդեպ դավադրությու՞նը: 

Իհարկե, որպես տարբերակ չի կարելի բացառել Թուր-

քիայի ռազմական նախարարության հետ միասին պետա-

կան վերադաս մարմինների կողմից ստեղծված գաղտնի 

փրկության կոմիտեի ծնունդը, որի հիմնական նպատակն 

է՝ փրկել երկիրը ժողովրդավարության ճանապարհով 

սեփականաշնորհումից: Սակայն Ռ. Էրդողանի երկիրը ժո-

ղովրդավարությունից փրկելու բոլոր փորձերը մատնված 

են անհաջողության:  

Իհարկե, չենք կարող չնկատել, որ 1905թ. մութ ուժերի կող-

մից հրահրած ռուս-ճապոնական պատերազմը ճապոնա-

ցիների գլխուղեղում չավելացրեց գոնե մեկ ավել ծալք՝ 

կանխելու համար 1945թ. իրենց քաղաքների վրա պատ-

րաստվող ատոմային ռումբի հարվածը: Իհարկե, հասկա-

նում ենք՝ մութ ուժերի թույլտվությամբ պետք է սկսվեր 

երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, որպեսզի այն ա-

վարտվեր հիտլերյան ստորգետնյա ապաստարանում: 

Իհարկե հասկանում ենք «զինաթափում հանուն խաղա-

ղության» կարգախոսի տակ պետք է փլվեր ԽՍՀՄ-ը, որ-

պեսզի սառը պատերազմը մի նոր ավելի սրընթաց թափով 

շարժվի դեպի արևելք: Իհարկե, հասկանում ենք՝ միայն 

գլոբալիստների թույլատրությամբ կարող էր հարձակվել 
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Իրաքը Քուվեյթի վրա, որպեսզի այդ նույն գլոբալիստների 

ձեռքով էլ ավերեր իր սեփական տունը, հասկանում ենք 

նաև, որ այդ նույն ուժերի թույլատրությամբ է իրեն դրսևո-

րում չափավոր իսլամը՝ էլ ավելի արագացնելով Թուրքիա-

յում ժողովրդավարական կարգերի հաստատումը: 

Իմ կարծիքով այդ թույլատրությունը հարցի այն հասու- 

նությունն է, որը կստիպի ԱՄՆ-ին խառնվելու Թուրքիայի 

ներքին գործերին: Թուրքական լոբբինգի ջանքերը չունեն 

որևէ արժեք, եթե այն չի արդարացնում  թուրքական կա-

ռավարության ներկայիս ընտրած ուղին: Այսինքն՝ անդըր- 

կուլիսյան ուժերի կողմից թույլատրությունը հետապնդում 

է միայն մեկ նպատակ՝ միջամտություն: 

Չմոռանանք, որ միջամտությունը հարցի հասունացման 

քույրն է:  

Նրանց պետք չէ Թուրքիա՝ ո՛չ այս և ո՛չ էլ այն կողմնյա: 

Հետևաբար, նորմալ հարաբերությունների մասին խոսք 

անգամ լինել չի կարող: Անդրկուլիսյան կառավարությանը 

պետք չէ  էրդողաններ՝ ազգայնական դեմքով: Նրան  պետք 

չէ նաև թուրքական ռազմական ռեժիմ: Այդ ռեժիմը հավա-

տարիմ ծառայել է ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայություններին, 

սպառել է իր ժամանակը, եկել է պահը թույլատրության, 

այսինքն՝ սադրանքի, այսինքն՝ ազգայնամոլ գաղափարի 

շուրջ թուրքական քաղաքական էլիտայի միասնության, 

որն էլ արտաքին միջամտության շնորհիվ իր տեղը  կզիջի 

հաճկատար ժողովրդավարական կարգերին. որոնց հետ էլ 

պահանջատիրության հարցում հարմարությանը ապավի-

նած իր  անելիքը կարող է կապել արևմտահայությունը: 

Այ՛ո, «դեմոկրատիայի» մարտիկներին պետք չէ իսլամ և 

ռազմական ռեժիմ:  ԱՄՆ-ը հայկական պահանջատիրութ-

յամբ թուրքական ծառի վրա հասունացնում է ազգայնա-

մոլության պտուղը՝ այն քաղելու համար: Ժամանակը՝ 

ռազմական սպայակույտի, և աշխարհիկության միջոցով, 
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ջրի երես կհանի  բոլոր հակադեմոկրատական ուժերին՝ 

մեկ հարվածով նրանց մեկուսացնելու՝ ժողովրդավարա-

կան ուժերի դեմ ճամփա բացելու համար:   

Այ՛ո, Թուրքիան կանգնած է մեծ փորձանքի դռան շեմին: 

Ժողովրդավարության հաստատումը և սահմանադրության 

փոփոխությունը այդ երկրում՝ անխուսափելի է:  

Իհարկե, ներկայիս թուրք ժողովրդավարներին մենք կա-

րող ենք դասել հների (երիտթուրքերի) շարքին, միայն 

տարբերությամբ, որ վերջիններս չեն կարող կատարել Հա-

յոց  ցեղասպանություն, քանի որ՝ 

 

1. Արևմտյան Հայաստանում չկա հայություն (չհաշված մի  

    բուռ ծպտյալ հայերը). 

 

2. Դժվար թե սկսվի մի նոր Առաջին համաշխարհային պա-   

    տերազմ, որից էլ օգտվելով՝ նրանք ամբողջ թափով անց-   

    նեն գործի: 

Այնպես որ, արևմտահայերի գործը առաջին հերթին պետք 

է լինի ոչ թե ներկայիս կամ հետագայի թուրք ժողովրդա- 

վարների հետ, այլ պահի հետ: Իսկ հարմար պահը, դա 

թուրքամոտ իսլամականությունից կամ  քեմալական աշ-

խարհիկությունից դեպի «մարդամոտ ժողովրդավարութ-

յան» գաղափարախոսության անցումային պահն է՝ սիո-

նիստների հետ համաձայնեցված: 

Միևնույն ժամանակ մենք՝ հայերս, պետք է հասկանանք, 

որ համաձայնությունը ևս թույլատրության մերձավորն է:  

Թուրքիան ներկայիս տեսքով շարունակում է մատուցել իր 

ծառայությունը Արևմուտքին:  

-Ինչպես գիտենք, «թուրք մտավորականության ներկայա-
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ցուցիչները ներողություն են խնդրել «այն մեծ աղետի հա-

մար, որ պատուհասեց հայերին 1915թ. Օսմանյան կայս-

րությունում», սակայն նրանց չհաջողվեց համոզել պետութ-

յանը դիմել իրենց օրինակին»,- գրում է թուրքական Today's 

Zaman-ը: Թուրքիայի իշխանություններին հասցեագրված 

կոչը ստորագրել են պրոֆեսորներ Բաշկան Օրանը, Ահմեդ 

Ինսելը, լրագրողներ Ալի Բայրամ-օղլուն և Չենգիզ Աքթա-

րը, ինչպես նաև մի քանի տասնյակ հազար թուրքեր: 

«Հայեր, ներեք մեզ» նախաձեռնությունը, ըստ մի շարք 

հայկական քաղաքական շրջանակների, կհանգեցնի նրան, 

որ Թուրքիան ի վերջո կճանաչի իր անցյալը: Ի՞նչ կասեք 

այդ առթիվ: 

-Իհարկե ողջունելի է: 

Սակայն եկեք առաջ չանցնենք և հասկանանք որ ԱՄՆ-ն 

ուղիներ է որոնում տապալելու ներկայիս կառավարութ-

յունը, որը մեկ բռունցքի մեջ համախմբելով ազգային ուժե-

րը, փորձում է վարել ինքնուրույն քաղաքականություն:   

Ինչպես նշեցինք վերը, այսօր ԱՄՆ-ը չի կարող հաշտվել 

ներկայիս թուրքական կառավարության ազգահավաքութ-

յան հետ: 

Հաշվի առնելով այդ կառավարության վրա՝ բանակի, սահ-

մանադրական ժողովի և խորհրդարանի միջոցով ազդելու 

անհաջող փորձերը, ԱՄՆ-ի «իմաստունների խորհուրդը» 

չի  կարող տեղ չհատկացնել  Հայկական հարցին: 

Սա այն պահն է, որից պետք է հետևություն անեն մեր ազ-

գային ուժերը, թե ի՛նչ է սպասում իրենց  ԱՄՆ-ին տրվելուց 

հետո:   

Ո՛չ,  մեզ չի թվում, թե իբր մենք կողմ չենք թուրք մտավո-

րականության անկեղծ ապաշխարությանը:  

Պարզապես չենք պատրաստվում տրվելու այդ «ծիսակա-

տարությանը», հաշվի առնելով այդ երկրի հանդեպ ան-
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վստահությունը: 

Պարզապես  դեմ ենք «նախագծողի» կողմից «աշխարհը 

հենված է հայերի և հրեաների վրա» կարգախոսի տակ մեկ 

ձեռքով երկու ձուկ բռնելուն (Թուրքիայում՝ ժողովրդավա-

րություն, Հայաստանը՝ դեպի Արևմուտք):  

  

Ուրախ ենք, որ Ամերիկայի Հայկական համագումարը   և 

Հայ ազգային կոմիտեն  ձեռք են բերել հնարավորություն՝ 

մեր խնդիրը հասցնելու նպատակին:  

Ուրախ ենք, եթե իրոք հայ-հրեական համայնքների միջև 

համագործակցությունը մեր խնդրի հանդեպ դրսևորի հար-

ցը կարգավորելու պատրաստակամություն, ցուցաբերի  

փոխադարձ շահերից ելնող մտահոգություն:  

 

Սակայն   մենք պետք է պատրաստվենք կտրելու Արևելքը 

Արևմուտքից՝ խուսափելու համար համազգային թակար-

դից: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք հաշտվել  այն մտքի հետ, որ Հայոց ցե-

ղասպանության ճանաչման հարցում գլխավոր դերը պատ-

կանում է ոչ թե հայությանը, ոչ թե Ամերիկայի հայկական 

համայնքին, այլ աշխարհի հզորներին: 

-Աշխարհի հզորները ի վիճակի չեն կանխելու   հայ ժողո-

վըրդի՝ նրա քաղաքական ուժերի կողմից բարձրացրած 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը: Այդ 

ուժերը ի վիճակի չեն կտրելու պահանջատիրության ճա-

նապարհը:  

Պարզապես այդ ուժերը պատրաստվում են ծառայեցնելու 

մեր խնդիրը իրենց նպատակներին: 

Մենք չպետք է մոռանանք  որ մեր գործը բազմակերպութ-
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յան դաշտում գործող անդեմ ուժերի հետ է: 

-Այսօր Թուրքիան առաջ է քաշում «Կովկասյան խաղա-

ղության նախագիծ», կոչ է անում ստեղծել Կովկասյան 

միություն՝ փորձելով ներքաշել այդ միության մեջ Ռու-

սաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը: Ի՞նչ 

կարող եք ասել այդ առթիվ: 

-ԱՄՆ-ի կողմից ժողովրդավարության հարվածից խուսա-

փող Թուրքիան, հուսալքվելով Եվրոմիությանը անդամա-

գրվելու փորձերից, պաշտպանելու համար իր գոյությունը՝ 

տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում 

իր ազդեցությունը, փորձում է ձեռք բերել խաղաղ ճանա-

պարհով Անդրկովկաս վերադառնալու   հնարավորություն: 

Քաղաքական միամտությունը պահանջում է մեզնից հա-

վատալու, որ ԱՄՆ-ի հսկողությունից իբր թե դուրս պրծած 

XXIդ. «Քեմալ Էրդողանը» իր երկիրը գլոբալիստների բռնա-

զավթումից փրկելու համար, փորձում է միանալ արևելյան 

կազմավորվող ճամբարին՝ թուլացնելու համար Արևմուտ-

քի ճնշումը, սահմանափակելու համար Հայկական հարցը՝ 

Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի շրջանակներում, այդ 

հարցի թիկունքում պաշտպան փնտրելով Ռուսաստանին, 

միևնույն ժամանակ անարգել շարունակելու  ԱՄՆ-ի կող-

մից հավանության չարժանացած ճնշումը՝ ընդդեմ Քուր-

դիստանի, ցուցադրելով ԱՄՆ-ին ինքնուրույն կարող քա-

ղաքականություն, շարունակելով մնալ որպես Արևմուտքի 

դաշնակից: Սակայն, մինչ թուրքական կառավարությունը 

կդիմի  շարունակական բնույթ կրող հերթական համար-

ձակ, հարձակողական, իսլամական դեմքով քեմալական 

քայլին, Հայաստանի իշխանությունները կարող են անու-

շադրությանը չմատնել այն սողանցմանը,  որ Կովկասյան՝ 

այսպես կոչված միությունը դա ամերիկամետ Ասիամիու-
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թյան կազմավորման սկիզբն է թուրքական, թեկուզև ոչ 

ժողովրդավարական, սակայն արևմտահայաց ադմինիս-

տրատիվ ներմուծված նախաձեռնությամբ: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, իհարկե մեր հակառա-

կորդի   հաշվարկներում առաջին հերթին նախատեսված է 

Հայաստանի լեզուն շրջափակման մեջ վերցնող ապա-     

շրջափակումը, որն էլ իր հերթին երկկողմ հարաբերութ-

յունների   բարելավման մեջ  տեղ հատկացնելով   ռուսա-

կան արտաքին քաղաքականությանը, կարող է խուսափել 

ԱՊՀ-ին հարված պատրաստող ցանկացած արևմտյան 

նախաձեռնությունից, չմոռանալով, որ Կովկասյան ժողո-

վուրդների լիբերալիզացիայից մինչև Թուրքիայում սպաս-

վելիք պետական հեղաշրջումը, ընդհամենը կես քայլ է:  

Իհարկե, գիտակցում ենք, որ Թուրքիայի ակտիվությունը 

տարածաշրջանում, նամանավանդ նրա նոր դերը ԱՄՆ-ի 

արտաքին հաշվարկներում հետին պլան է մղում մեր պա-

հանջատիրության խնդիրը: Հետևաբար, ռուսակողմ մեր 

հստակ դիրքորոշումը, օգտագործելով իր բաժին «արևել-

յան վետոն», կարող է հետ վանել արևմտա-թուրքական 

ցանկացած ոտնձգություն՝ ստիպելով ԱՄՆ-ին հաշվի 

նստելու  արևմտահայության հետ: 

Ռուսաստանի հարավում ցանկացած միության կազմավո- 

րում ուղղված է ԱՊՀ-ի դեմ: Եվ այդ հարցում վստահել մեր 

պատմական հակառակորդին, համարում եմ անհեթեթութ-  

յուն: Իսրայելի և  Պակիստանի  պրեզիդենտների,   վարչա- 

պետների հրաժարականներից դասեր քաղած թուրքական 

պետական մեխանիզմը (արևելքը Արևմուտքին կապող 

միջնագծում) կրկին հայտնվում է իր տարերքի մեջ:  

Այսօր նա փորձում է խաղի մեջ մտցնել 1919թ. իր պորտա- 

պարը: Այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութ- 

յունը, որը տանում է Դաշնակցության նախկին դերը՝ 

կանգնած է պատմական սխալ թույլ չտալու շեմին: 
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Ամրապնդելով կապերը Ռուսաստանի հետ՝ մենք կխուսա- 

փենք մի նոր Խատիսյան-Կարաբեքիր պայմանագրից: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ  Թուրքիան իրոք փորձի միանալ 

արևելյան խմբակցությանը, ի հակակշիռ Թուրքիային 

ստրկացնել (ժողովրդավարական կարգեր հաստատել) 

փորձող ԱՄՆ-ի: 

Այսօր Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում հա-

մոզված են, որ Թուրքիան ուղիներ է  որոնում միանալու 

ԱՊՀ անդամ երկրներին՝ ազատվելու համար սիոնիստնե-

րի կտցահարումից:  

Վ. Ժիրինովսկին իր հերթին գտնում է, որ Թուրքիան ունի 

բոլոր հնարավորությունները միանալու Ռուսաստանին՝ 

երկուստեք ուժերով պաշտպանելով Բոսֆոր և Դարդանել 

նեղուցները գլոբալիստական ոտնձգությունից: 

-Ձեր հարցադրումը տեղ չունի  Թուրքիայում տեղակայ-

ված ԱՄՆ-ի ռազմական բազաների գլոբալիստական հե-

ռանկարում: Տնտեսական, ինչպես նաև բազում հարցերում 

ԱՄՆ-ից կախվածության մեջ գտնվող  Թուրքիան, ԱՄՆ-ի   

ազդեցության ոլորտից դուրս պրծնելու համար պետք է 

չունենա հայկական պահանջատիրության, ինչպես նաև 

քրդական և մի շարք չլուծված խնդիրներ:  

Այդ հարցում Թուրքիայի ակտիվությունը  փնտրում  է  ազ-

գային շահերի երաշխավորագիր՝ Արևմուտքի հանդեպ 

ցուցաբերած օգտակարության մեջ, թուլացնելու համար  

ներքին լարվածությունը: 

Ելնելով տնտեսական շահերից, ընդառաջելով  մի նոր 

միություն ստեղծելու առաջարկությանը՝ դրանով մենք  

կթուլացնենք գլոբալիզմի դեմ  մեր   դիմակայման  պաշտ-

պանական օղակները՝ օժանդակելով թուրքական իշխա-
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նությունների  նորաձև  դիրքերի  ամրապնդմանը: 

 

-Ենթադրում եմ, որ Թուրքիան ոչ թե պատրաստվում է 

միանալ Ռուսաստանին, այլ պատրաստվում է պատրաստ 

գտնվելու ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման դեպքում միանալ Ռուսաստանին: 

Ձեր կարծիքը: 

 

-Եթե ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը 

որպես փաստ, սակայն այդ ճանաչումը իրականանա՝ ի 

հակառակ անդրկուլիսյան ուժերի կամքի, այդպիսի ճանա-

չումը կնմանվի որևէ այլ երկրի կողմից նույնանույն հար-

ցով ճանաչմանը,  մի կողմ ձգելով  կարևոր նշանակությա-

նը: 

Թուրքիան արևելյան դրոշ կծածանի միմիայն Արևմուտքի 

«թույլտվությամբ», Աթաթուրքի օրինակով: 

Նույնիսկ մութ ուժերի «պատվերով» ցեղասպանության ճա-

նաչման դեպքում, ներկայիս թուրքական  կառավարութ-

յունն իրապես չի շրջվի դեպի արևելք: Թուրքիայի կողմից  

Արևելքին գրկախառնվելու բոլոր փորձերը մատնված են 

անհաջողության, հաշվի առնելով, որ  թուրքական ինքնա-

պահովագրումը չունի Արևմուտքից կտրվելու ռեալ հենա-

կետ:  

Ներկայիս թուրքական կառավարության օրերը հաշված 

են: 

-Իսկ ի՞նչ կասեք հերթական թուրքական իշխանություննե- 

րի վերաբերյալ: 

-Նրան հաջորդած  իշխանությունները կհամարվեն ժողո-

վըրդավարական: Մինչ այդ կարգերի հաստատումը Թուր-

քիայում, ներկայիս Հայաստանի կառավարությունը  պետք 



 668 

է ավարտված համարի իր հավասարակողմ քաղաքակա-

նության առաքելությունը՝ հնարավորություն ընձեռելով 

սփյուռքահայության արևմտյան վարչությանը պահանջա-

տիրության հարցում նոր քաղաքականություն մշակելու 

սիոնիստների հետ: 

 

-Ձեր կարծիքով ներկայիս Հայաստանի նորընտիր նա-

խագահը ինչպիսի՞ քաղաքականություն է վարում, և ինչ-

քանով է հաջողությունն ընդառաջում այդ քաղաքակա-

նությանը: 

-Ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը 

աշխատում է հետ չմնալ Թուրքիայի և Ադրբեջանի երկկողմ 

ծանրութեթևությունից, ներքուստ թեկուզև կիսաեփ հա-

մոզմունքով մնալով նվիրված մեկ կողմին՝ փնտրելով 

պահանջատիրության հարցի կարգավորման և Հայաստա- 

նը շրջափակումից դուրս բերելու ուղիներ: 

Ներկայիս Հայաստանի քաղաքականությունը չի կարող 

երկար հաջողություն ունենալ երկկողմ խաղի մեջ, և կգա 

ժամանակ, երբ այսօրվա ժամանակավոր իրեն արդարաց-

նող քաղաքականությունը կհակադրվի մեր պահանջա-

տիրության խնդրին: 

 

-Այսօր մեր երկրի նախագահը հանձնարարել է գիտութ-

յունների ակադեմիայի հանձնախմբին՝ մշակելու Հայաս-

տան-Սփյուռք կապին վերաբերվող մի ծրագիր,  որը կը-

կազմավորի Սփյուռքի կառավարություն, որը նոր շունչ 

կհաղորդի Հայաստանի տնտեսության վերականգնմանը: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Այդ նախագիծը՝ ուղղված Հայաստանի տնտեսության վե-
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րականգնմանը, չպետք է գործի միատիպ քաղաքակա-

նության շրջանակում: 

 

-Ձեր կարծիքով  իրեն  կարդարացնի՞ այդ կառավարութ-

յունը: 

 

-Իրենց կարդարացնեն Հայաստանի վարչապետարանին 

կից ազգային անվտանգության հատուկ մարմնի կողմից 

կանոնավորվող երկբևեռ կոալիցիոն վարչությունները, 

որոնց մենք կարող ենք համարել հայրենիքից դուրս գըտ-

նվող կառավարություններ, որոնք  երաշխիքը կարող են 

լինել միասնականության:  

Եթե մեզ պետք է ուժեղ Սփյուռք՝ մեր հայրենիքին ձեռք 

մեկնելու նպատակով, մենք պետք է կարևոր տեղ հատ- 

կացնենք հայրենիքից դուրս գտնվող հայ մարդուն ընծայ-

վող իդեային, որին որպես հիմք կարող է ծառայել միաբա-

նությունը, որը ինչպես ռազմի դաշտում, այնպես էլ հասա-

րակական կամ քաղաքական ոլորտում կազմում է հաջո-

ղության  առանցքային մասը: 

Սփյուռքում հայրենակերտման դերը երկար չեն կարող 

արդարացնել մի քանի, թեկուզև հայրենանվեր, սակայն   

որոշ հարցերում տարակարծության վրա հենված հեղի-

նակություններ: Հանգուցային մեխանիզմի բացակայութ-

յան պայմաններում, այդ դերը  չեն կարող արդարացնել  

անհատական ջանքերը, որոնք չեն  կարող ապահովել 

միաբանության անվտանգ գործելակերպը: 

Հուսանք, որ Սփյուռքում կստեղծվեն հայկական կոալիցի-

ոն երկբևեռ վարչություններ, որոնք իրենց վրա կվերցնեն 

հայկական կազմակերպություններին  մեկ դրոշի տակ հա-

մախմբողի կարևոր դերը՝ հայրենիքից դուրս գտնվող հա-

յության համար մշակելով թարմ գաղափարախոսություն: 

Այսօրվա նյութապաշտության դաշտում դա կլինի հարված 
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համախմբվածության ներքին և արտաքին հակառակորդ-

ներին: 

 

-Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ քայլի պետք է դիմի այսօր 

Հայաստանի կառավարությունը, որպեսզի երկիրը հանի 

շրջափակումից: 

 

-Իհարկե, այդ հարցը ավելի տեղին կհամարվեր, եթե 

տրվեր Իրանի ներկայիս կարգերի անկումից  հետո: Սա-

կայն վերադառնալով այդ հարցին՝  մենք պետք է միայն 

նշանակություն չտանք ինչ անելուն: Միայն ինչպիսի քայ-

լին դիմելը չէ կարևոր: Կարևորը նաև ինչպիսի քայլին 

չդիմելն է:   

Այսօրվա հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավ-

ման փորձերը մատնված են անհաջողության: Ինչ վերա-

բերում է մեր քաղաքականության վրա այդ փորձերի ներ-

գործությանը, այն ընդգրկել է Մերձավոր Արևելքին հատ-

կացրած ռազմաքաղաքական հակազդեցության ծննդին 

ընդառաջող  ժամանակահատվածը: Եվ եթե Հայաստանի 

ծանրութեթև քաղաքականությունը «ծամեց» իր բաժին ժա-

մանակը, որպեսզի վրաց-օսեթական հակամարտության 

հաշվին ականատեսը լինի Արևմուտքի հանդեպ ռուսա-

կան արտաքին քաղաքականության նոր նախագծին, ապա 

կախվելով ժամանակի փեշից, կանգնելով այս անգամ ար-

դեն Արևմուտքի կողմից Հարավային Կովկասը յուրացնե-

լուն տրամադրած նախաբեմին, մի որոշ ժամանակ անց, 

կարող է հետ դառնալ դեպի կործանում կամ փակուղի 

տանող ճանապարհից:  

 

-Դուք առաջարկում եք մնալ շրջափակման մե՞ջ: 

-Ձեր հարցին կարող է պատասխանել առջևում սպասվող 
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ամերիկա-իրանական հակամարտության ավարտը: 

Ապաշրջափակումը պետք է  կործանարար չգտնվի մեր 

երկրի համար: 

-Թուրքիայում  ե՞րբ կհաստատվի ժողովրդավարություն:  

-Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում: 

Այդ հարմար պահը կարող է իրեն զգացնել տալ ամերիկա-

իրանական ընդհարումից հետո:    Ա 

-Թուրքիային կհաջողվի՞ պահպանել  ներկայիս պետա- 

կան կարգը և խուսափել ժողովրդավարությունից: 

-Ո՛չ, հնարավոր չէ:  

ԱՄՆ-ն իր ժողովրդավարությունը ցանում է կամ ներսից 

(հեղափոխություն, հեղաշրջում, և այլն), կամ դրանց ան- 

հնարինության դեպքում, սադրանքին ապավինած ռազ- 

մական ճանապարհով: 

-Եթե Թուրքիայի ներկայիս կառավարող կուսակցությանը,  

կառավարությանը հաջողվի ոչ միայն պահպանել իրենց 

դիրքը իշխանական օղակներում, այլև  կանխել արևմտյան 

ժողովրդավարության իշխանության գլուխ անցնելու 

փորձերը, Ձեր կարծիքով, ո՞րը կարող է համարվել ԱՄՆ-ի 

հերթական քայլը: 

-Հաշվի առնելով, որ Ձեր հարցը իր մեջ պարունակում է մի 

քանի տարիների պատմություն, եթե այդ ժամանակա- 

հատվածում Հայաստանը փորձի ձեռք մեկնել Արևմուտ- 

քին (ԱՄՆ, Եվրոմիություն), Թուրքիայի հանդեպ ԱՄՆ-ի 

միակ քայլը մնում է սադրանքը, այսինքն, Իրաքի պատ-

մության կրկնօրինակությունը: Եվ հաշվի առնելով, որ մի-
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ակ հարմար երկիրը համարվում է Հայաստանը, պահան-

ջատիրությունը՝ որպես սադրանքի աղբյուր, պատճառ 

կհանդիսանա, որպեսզի Թուրքիան հարձակվի Ռուսաս-

տանից կտրված Հայաստանի, չի բացառվում նաև միևնույն 

ժամանակ Քուրդիստանի վրա: Իհարկե, այդ ամենը ԱՄՆ-ի 

թույլտվությամբ, հորդորումով, որը կվերջանա նրանով, որ 

ԱՄՆ-ը պատերազմ կհայտարարի Թուրքիային, և Թուր-

քիայում կվերականգնվի ժողովրդավարությունը: Միայն 

հարց է առաջանում. չբացառվող այս տեսակետը երբ թույլ 

կտա ԱՄՆ-ին կանխելու թուրքական, հետևաբար թուրք-

ադրբեջանական ագրեսիան. Հայաստանը ավերվելուց 

հետո՞, թե հարձակման նախօրեին: Եվ եթե 1920թ. Հայաս-

տանը պետք է զոհաբերվեր, որպեսզի Թուրքիան մնար, 

որպես Ռուսաստանի դեմ ներկայիս գլոբալիստների 

մտրակ, ապա ներկա պարագայում Հայաստանը պետք է 

զոհաբերվի, որպեսզի Թուրքիայում, չի բացառվում նաև 

Ադրբեջանում,  հաստատվի ժողովրդավարություն: 

Ահա քեզ պահանջատիրություն: 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ քարտեզի վրա  երկու հայկական 

(Արևելյան և Արևմտյան) պետությունների ներկայությունն 

է միակ և ճիշտ տարբերակը: 

-Հաշվի առնելով, որ մեր երկիրը գտնվում է երկու քաղա-

քական իրար հակադիր տերությունների սահմանագծում,  

քանի դեռ մեզ պարզ չէ, թե այդ երկու Հայաստան երկրնե- 

րից որը կասի մյուսին ՝«Երանի նրան, ով վիշտ չի տեսել», 

մենք չենք կարող դիմել համարձակության և գործել Միաց- 

յալ Հայաստանի անունից, նամանավանդ, որ այդ միացյալի 

հետաքրքրությունները չեն կարող կիսել երկու տերութ-

յունները: 
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Եթե մենք այսօր համաձայն ենք ունենալ երկու Հայաս-

տաններ (ՀՀ, ԼՂՀ), ուրեմն ճանաչելով Ղարաբաղը Հայաս-

տանի անբաժան մաս, վերադառնալով ձևափոխված՝ 

1914թ. Սևրի հաշվին անկախ Արևմտյան Հայաստան  ու-

նենալու գաղափարը կհամարվի մեր այսօրվա ուղենիշը: 

 

-Արևելքի և Արևմուտքի միջնագծում հայտնված Հայաս-

տանի ինչպիսի՞ քայլեր կարող են համարվել արդյունա-

վետ՝ Արևմուտքի հանդեպ ձեռնարկվող ռուսական հակա- 

դրական նոր կառուցվածքում: 

 

-Այսօր ԱՄՆ-ը,  փորձում է հարվածել Ռուսաստանի տըն-

տեսական առաջընթացին: 

Իհարկե, Ռուսաստանը չի ենթարկվում այդ պրովոկացիա- 

յին, և աշխատում է էլ ավելի ծավալել տնտեսական կապե-

րը աշխարհի մի շարք երկրների հետ: 

Ռուս-ամերիկյան քաղաքական պարաբոլան ևս ուղղված է 

Իրանի դեմ: Այսինքն՝ այդ հարաբերությունները պետք է 

սրվեն, որպեսզի ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Բ. Օբամայի 

ջանքերով  վերականգնված ջերմեռանդությունը ուղղվի 

Իրանի դեմ:     

Այդ բավականին բարդ  և խճճող արևմտյան ռազմարշավի 

պայմաններում, եթե անգամ մենք ձեռք բերենք ռուսական 

հետաքրքրություններին հակասող հաջողություններ,   այդ 

հաջողությունները կարող են լինել ժամանակավոր: 

Եթե մենք ձգտում ենք  ունենալու մեր հաստատուն տեղը 

արևի շողերի տակ, պահանջատիրության հարցում մենք 

պետք է կտրենք Արևելքը Արևմուտքից, մեր ակտիվ մաս-

նակցությունը բերելով, որպեսզի ՀԱՊԿ-ն վերածվի հա- 

մաշխարհային ռազմական ալյանսի՝ ի հակակշիռ ՆԱՏՕ-ի: 

Միայն այդ ճանապարհով մենք կարող ենք վերականգնել 

հավասարակշռությունը Արևելքի և Արևմուտքի միջև: 
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-Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ այսօրվա համաշխարհային 

ֆինանսական ճգնաժամը, որը սկիզբ առավ ԱՄՆ-ից, հա-

մաշխարհային դավադիրների ձեռքի գործն է, որը կրում է 

հիմնականում մեկ նպատակ՝ այն է՝ հարվածել Ռուսաս-

տանի, Չինաստանի և երրորդ աշխարհի երկրների տնտե-

սությանը, պետական բյուջեի հաշվին յուրացնել մի շարք 

փլուզվող բանկեր, հիմնարկներ, գործարաններ և այլն, որ-

պեսզի կրկին հանդես գան այս անգամ արդեն մի նոր 

հաղթարշավով, էլ ավելի կարևորելու մի շարք հեղափո-

խություններից, պատերազմներից և համաշխարհային 

տնտեսական սարդոստայնից առաջացած ֆինանսական 

բուրգերի դերը, կրճատելու համար համաշխարհային տի-

րապետության իրենց ծրագրի իրագործման ժամկետը: 

-Եթե մինչև 2000թ. այդ ծրագիրը ունեցել է հաջողություն- 

ներ, ապա այսօր կրճատելով համաշախարհային տիրա- 

պետության ծրագրի իրագործման ժամկետը, իրենց ագրե- 

սիվ գործողություններով նրանք հարցականի տակ դրեցին 

այդ ծրագրի իրագործման հնարավորությունը: 

-Ի՞նչ կասեք Ջոն Պերկինսի «Исповедь экономического 

убийцы» աշխատության վերաբերյալ, որտեղ հեղինակը 

բացում է ներկայիս համաշխարհային տնտեսական ճգնա-

ժամի հեղինակ հանդիսացող անդրկուլիսյան ուժերի իս-

կական դեմքը:  

-Այդ աշխատությանը մենք կարող ենք նայել որպես իրա-

կանություն: 

 

-Այսօր, երբ ԱՄՆ-ի Արտաքին հարաբերությունների «հան-

րաճանաչ» կոմիտեն, որի ստվերային «Համաշխարհային 

կառավարության» ենթակայության տակ են գտնվում պե-
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տական հիմնական վարչությունները ներառյալ՝ Պենտա-

գոնը և Սպիտակ տունը,   որը սեփական ժողովրդին նա-

յում է որպես պետություն կոչվելու համար անհրաժեշտ 

հումքի, ազգային համայնքներին՝ որպես շոյվելու կարիք 

զգացող  ընդդիմության, որն  իրագործված է համարում 

ԱՄՆ-ի սեփականաշնորհումը, որը պատրաստվում է իր 

հաղթանակը տոնել Եվրոպայում՝ հիմնական հարվածն 

ուղղելով Աֆրիկային և ասիական երկրներին. աշխարհին 

նետած հավակնության նման պայմաններում ինչքանո՞վ  

կհամարվի ճիշտ մեր երկրի իշխանությունների կողմից 

տարվող այն քաղաքականությունը, որը գտնում է, որ մենք 

պետք է պահպանենք բալանս Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, 

Եվրոպայի, Արաբական աշխարհի և Իրանի միջև հարա-  

բերություններում: 

 

-Ինչպես նշեցինք վերը, այդ քաղաքականությունն իրեն 

կարդարացնի մինչ ամերիկա-իրանական հակամարտութ-

յան սկիզբը:   

Նույնիսկ պատերազմի բացակայության դեպքում   բալան-

սը չպետք է հենված լինի հավասարարության վրա՝ նկատի 

ունենալով արտաքին ուժերի ազդեցությունը: Համոզված 

եմ՝ շուտով այդ բալանսի թվացյալ հավասարակշռութ-

յունը կհամարվի մեր արտաքին քաղաքականության հիմ-

նական թշնամին: Մեր ջանադրությունից ոգևորություն 

ստացած բալանսի ծանրաքաշությունը պետք է գործի հայ-

ռուսական համագործակցության օգտին: 

-Մեկնաբանության ենթարկելով իրադարձությունները, 

մենք հիմականում շոշափեցինք հարցեր, որոնք կապված 

են մեր ներկայի և մոտակա ապագայի հետ: Իսկ  ի՞նչ է պա-

հանջում մեզնից  XXI-րդ  դարը, որպեսզի մենք պատվով 

դուրս գանք հերթական պայքարի դաշտից: 
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-Մեր երևակայությունները չեն կարող  բավարարել դարի 

ամբողջական պահանջները, նամանավանդ, որ XXI-րդ դա-

րասկիզբն այսօր գործում է XIX-րդ դարի օրենքներով:  

Սակայն, եթե մենք փորձենք շրջանցել հերթական փոր-

ձությունները՝ խուսափելու համար մի նոր ..15 թվականի 

մասսայական կոտորածից, մի նոր ..20 թվականի դավա-

դրությունից և այլն, մենք պետք է շրջվենք, նայենք ետ  և 

նկատենք, որ  այսօր ունենք այն հնարավորությունները, 

որը բացակայում էր այն ժամանակ: Այսինքն՝ աշխարհի 

հետաքրքրությունների հերթական վերադասավորման ան-

ցումային փուլում ձեռք բերած Ռուսաստանի արտաքին 

քաղաքականության վրա ազդելու (թեկուզև կարճաժամ-

կետ հարմարությունների սահմանում գործող) հնարա-

վորություններ: 

Նպատակադիր օգտագործելով այդ հնարավորություննե-

րը՝ մենք պետք է փոխադարձ ազդեցությունից անցնենք 

փոխադարձ վստահությունից ծնված և մշակված՝ կոլեկ-

տիվ մոտեցում պահանջող քաղաքական գծին: 

Թույլ չտալու համար, որ կրկնվի պատմությունը, վերա-

դառնալով 100 տարի հետ,  մենք կտեսնենք, թե  ինչ էին 

պատրաստվում անել  մեզ հանրաճանաչ ուժերը: 

Նրանք պատրաստվում էին տապալելու Աբդուլ Համիդի 

ռեժիմը  այնպես, ինչպես հանդես է գալիս նույն պատրաս-

տականությունն այսօր:  Թվում է, թե նպատակներն են մի-

այն տարբեր: Սակայն ինչքան էլ լինեն տարբեր նպատակ-

ներ, գերնպատակը մեկն է: Հետևաբար մենք պետք է գործ 

ունենանք  արտաքին  ազդող ուժի գերնպատակի սկզբնա-

կետի և վերջնակետի հետ՝ չտարվելով Արևմուտքի, ինչպես 

նաև Թուրքիայի ապագայի ժամանակակից երիտթուրքերի 

խոստումներով, Ռուսաստանի հետ ձեռք-ձեռքի գործելով 

մեկ ուղղությամբ: Օ՜, ո՛չ մենք քար չենք նետում արևմտյան 

համաշխարհային քանդակագործներին, սակայն մենք կա-
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րող ենք նվիրաբերել մեր սրտի ցանկությունը և կարո-

ղությունները, որպեսզի Ռուսաստանը խուսափի մի նոր 

..17 թվից, որպեսզի խուսափենք  հերթական համազգային 

դժբախտությունից, որպեսզի չսկսենք քարկոծել մութ ու-

ժերի կողմից զավթված, այնուհետև Ստալինի կողմից ձևա-

խախտված Ռուսաստանին՝ Թուրքիայի հետ համագոր-

ծակցելու համար:   

Եթե նկատենք, որ դարասկզբների պատերազմները Ռու-

սաստանի դեմ անխուսափելի էին, (1914-1918թ.), (1812թ. 

1813թ.), (1710-1720թթ.), և այլն,  որոնց հետ էլ ուղղակիորեն  

կապված էին հայ ժողովրդի պատմության մեջ տեղ գտած 

ճակատագրական իրադարձությունները, հատուկ հանճա-

րամտություն չի պահանջվում մեզնից՝ գիտակցելու, որ մեր 

գալիք հաջողությունները  պետք է փնտրենք Ռուսաստանի 

շահերի շրջանակներում:   

Պատմությունը ցույց է տվել, որ ռուսական զենքի հաղթա-

նակի դեպքում մենք մեր հոժար կամքով ազատվում ենք 

անտանելի լծից (1813թ. 1828թ.), իսկ պարտության դեպքում 

(1918թ.), հայտնվում ենք լինել չլինելու սահմանագծում, 

Սարդարապատի պատերի տակ: 

Դուք հարցնում եք՝ ինչ է պահանջում մեզնից XXI-րդ 

դա՞րը. եկեք շատ առաջ չանցնենք, և նկատենք, որ XXI-րդ 

դարասկիզբը մեզնից պահանջում է՝ 

Ալյանս և Կոալիցիա: 

. Ալյանս- (արտաքին՝ ռազմական՝ հենված քաղաքական և      

                   տնտեսական  անխախտ կապերի վրա). 

. Կոալիցիա –(ներքին՝ ազգային ուժերի՝ առողջ,      

                    անձնվեր, անխոչընդոտ).                                          

 

 -Իսկ եթե, որպես երկարաժամկետ ստրատեգիական նշա-
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նակության ժամանակահատվածի   վերջնակայան ընտ-

րենք 2020թ., ինչպիսի՞ ծրագրին կհատկացնեիք մեր երկրի 

համար կարևորագույն քաղաքական գծի առաջնությունը: 

-Հատուկ ծրագրավորված մոտեցում պահանջող հայ-իրա-

նական կապին: 

Հայ ժողովրդի սոցիալական պայմանները բարելավող 

ծրագրերը պետք է հատուկ ուշադրության արժանացնեն  

հայ և պարսիկ ժողովուրդների միջև բարեկամությանը՝ 

զարկ տալով  տնտեսական կապին:  

Հենված քաղաքական հարմարակեցության վրա՝ մենք   

պետք է վերջ տանք Թուրքիայի հանդեպ սիրաշահությանը, 

քանի որ այդ երկրի հետ տարվող ցանկացած ձևի սիրա-

բանություն նախօրոք մատնված է անհաջողության, և թու-

լացնում է մեր պայքարի ոգին: 

Անհաջողություն, որի հակապատկերի հետ ընդհանուր 

ոչինչ չունեն իսլամական դեմքով անգորացիները:  

Փորձարարության տակ թաքնված քաղաքական քաղ-

քենիության վրա հենված սիրամրմնջությունը մեր ազգին 

վայել չէ: Այն հարվածում է մեր ազգային գաղափարախո-

սությանը: 

Հուսանք, որ մեր երկրի  նախագահը, որը օժտված և կոփ-

ված է հաղթողի ոգով,  պատրաստ կգտնվի ընտրելու հար-

մար պահը՝ ձեռք բերելու կորցրածը՝ ոչ մեր ներկայիս ունե-

ցածի զոհաբերության հաշվին: 

-Բայց չէ՞ որ Դուք ասացիք, որ մենք այսօրվա Թուրքիային 

չենք նայում որպես թշնամու: Ի վերջո մենք չենք կարող  

մնալ հավիտյան թշնամիներ: 

-Ա՛յո, մենք այսօրվա Թուրքիային չենք նայում որպես թըշ-
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նամու, սակայն քանի չլուծված է մնում պահանջատի-

րության խնդիրը, Թուրքիան շարունակում է մնալ մեր հիմ-

նական հակառակորդ: 

 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել որ մենք պետք է հրաժարվենք՝ 

 

1. դեպի արևմուտք փորսողությունից. 

2. Թուրքիայի հանդեպ սիրալիրությունից. 

3.  սեփական ժողովրդի հանդեպ անտարբերությունից: 

 

-Ա՛յո, Հայաստանի կառավարությունն ի վիճակի է հոգա-

տարություն ցուցաբերելու հարազատ ժողովրդի նկատ-

մամբ՝ նրա որոշ մասին նայելով ոչ միայն որպես ընդդի-

մության, այլ որպես արտաքին ուժերի կողմից մոլորվածի: 

   

-Եթե Իրանը ձեռք բերի ատոմային ռումբ, Ձեր կարծիքով 

ինչպիսին կլինի Հայաստանի կառավարության հետա-

շրջությունը: 

 

-Ցանկալի է, որ Իրանը խուսափի ամերիկա-իրանական   

առաջիկա պատերազմից՝ ի շնորհիվ արևելյան ռազմական 

 խմբակցության: Սակայն, եթե Իրանը հայտնվի մեն-մենակ 

ԱՄՆ-ի դեմ, «անհայտ» ճանապարհով ձեռք բերված ատո-

մային ռումբի շնորհիվ կանխված պատերազմը հնարա-

վորություն կընձեռնի մեզ՝ հայերիս, հաստատվելու մեր 

ինքնուրույն և ինքնապաստան դերում: 

 

-Մի խոսքով ասած, մենք պետք է Արևմուտքը փոխարի-

նենք Իրանո՞վ: 

-Մի խոսքով ասած՝ այո: 
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-Ես այն կարծիքին եմ, որ շուտով ԱՄՆ-ի  հետևողակա-

նությամբ ՄԱԿ-ի կողմից Իրանը կենթարկվի տնտեսական 

էմբարգոյի, և մեկուսացման մեջ հայտնված այդ երկրի հետ 

տնտեսական երկարաժամկետ ծրագրեր մշակելը զերծ է 

հեռանկարից:    

-Ռուս-վրացական հակամարտությունից հետո համաշ-

խարհային թատերաբեմում Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև 

սկսվում է աշխարհակարգին վերաբերվող մի  նոր հակա-

սականություն, որտեղ նոր կեցվածք է ընդունում քաղա-

քական վերաբերմունքը: Ռուսաստանի կողմից լատինա-

կան երկրների, ինչպես նաև աշխարհի մի շարք զարգացող 

երկրների  հանդեպ տարվող հոգացողությունը նշանն է այն 

բանի, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում անտեսության 

մատնելու համաշխարհային իմպերիալիզմի տխրահռչակ 

աֆեկտին:  

Գտնում եմ, որ ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի դեմ ընդունած ցան-

կացած՝ այդ երկիրը մեկուսացնող և հարվածի տակ դնող  

բանաձև էլ ավելի կսրի հարաբերություններն Արևելքի և 

Արևմուտքի միջև:  

Հուսանք, որ Իրան-Ռուսաստան-Չինաստան եռյակը կկազ-

մավորի մի նոր Անտանտ՝ ընդդեմ Արևմուտքի, և Հայաս-

տանն, ի շնորհիվ այդ երկրի, դուրս կգա  արևելյան-հա-

մաշխարհային շուկա: Եվ չնայած Իրանի հետ երկաթգծի 

հետ կապված բարդություններին,  արևմտա-վրացական 

սադրանքի դեպքում, Հայաստանը ունի բոլոր հնարավո-

րությունները Իրանի միջոցով ամրապնդելու կապերը երեք 

ուղղությամբ ՝ 

.  Հայաստան-Իրան-Կասպից ծով- Ռուսաստան. 

.  Հայաստան-Իրան-Հնդկաստան-Չինաստան. 

.  Հայաստան-Իրան-Արաբական աշխարհ: 
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Մենք մեր անկախությունը պետք է փնտրենք Իրանում: 

 

-Այսօր Արևմուտքը փորձում է իր Nabucco նավթամուղային 

նախագծով Հայաստանը  ներքաշել իր թևի տակ: Ի՞նչ կա-

սեք այդ առթիվ: 

-Ցանկացած օգտաշահ նախագիծ, որը զերծ կլինի մեր կող- 

մից անընդունելի նախապայմաններից, կարող է համարվել 

ողջունելի: Սակայն այսօրվա դրությամբ այդպիսի ծրագ-             

րեր մենք կարող ենք որոնել միայն հյուսիսում և հարա- 

վում: Հայաստանի տարածքով խողովակաշար անցկացնե-

լու արևմտյան այդ առաջարկությունը Հարավային Կով-

կասը և Միջին Ասիան Ռուսաստանից կտրելու փորձ է:   

-Թուրքիայի հետ մերձեցման փորձերը նշան է, որ Հայաս-

տանի կառավարությունը պատրաստ է ընդունելու Արև-

մուտքի կողմից ցանկացած առաջարկություն, որը կբարե-

լավի Հայաստանի տնտեսությունը: Իսկ հնարավո՞ր է իրա-

կանացնել այդ ծրագիրը՝ խուսափելով որևէ նախապայմա-

նից: 

-Ո՛չ, հնարավոր չէ: Նախապայմանի բացակայությունը չի 

կարող երաշխիքը լինել, որ այն չի հայտնվի կես ճանա-

պարհին: Այդ նախագծից մեր հրաժարականը կստիպի 

Ադրբեջանին կողմնորոշվելու ի օգուտ Արևմուտքի: 

-Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ նախապայմաններ կարող են 

ծնվել կես ճանապարհին: 

-Որպես նախապատրաստություն, արդեն այսօր հանդես է 

գալիս արևմտյան նախապահպանությունը, այդ ծրագրին 

համընթաց առաջ քաշելով իր այն պայմանը, որ նախագիծը 
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ընդունելու դեպքում, ընդհանուր ներքին շուկայի զարգաց-

ման կողմնակից՝ նոր եվրոպական տնտեսական գոտի 

կազմավորող երկրները պարզապես կպարտավորվեն ըն-

դունելու Եվրոմիության օրենսդրական բոլոր կետերը՝ ճա-

նաչելով եվրոպական դատարանի վճիռները որպես գերա-

գույն օրինականություն:  

-Իսկ ինչու՞ այսօր Հայաստանում չկա քաղաքական որևէ 

ուժ, որը դեմ լինի այդ նախագծին: 

-Չկա, որովհետև նրանք բոլորը անխտիր կողմ են Հայաս-

տանի տնտեսության բարելավմանը: 

-Իսկ հնարավո՞ր է որ այդ նախագիծը  ենթարկվի Ադր-      

բեջանի ճնշմանը  և շրջանցի Հայաստանը: 

-Այդ ծրագրի նախագծի հեղինակը ԱՄՆ-ն է, վերջնակետը՝ 

Եվրոպան, սկզբնակետը՝ Միջին Ասիան:  

Ցավոք սրտի, այդ նախագծի վրա Ադրբեջանը չունի   ազդե-

ցության որևէ հնարավորություն: 

-Այդ հարցում ի՞նչ է հուշում Ձեր ներըմբռնումը: 

-«Արևելյան խաղընկերությունը» ջանք չի խնայի բազմա-

միլիարդ եվրո արժողություն ունեցող այդ նախագծով Ռու-

սաստանի ազդեցության ոլորտից կտրելու Ադրբեջանը, 

Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, Հայաստանը, հնա-

րավոր է՝ նաև Բելոռուսիան: Մոտակա ժամանակներում 

նա կթուլացնի անցագրային ռեժիմը, կձգտի նրան, որպես-

զի հեռանկարում չեղյալ հայտարարվեն ներքին սահման-

ները:  

Տրվելով սևծովյան սևամորթ խաղին՝ դրանով իսկ մենք մեր 
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հոժար կամքով կհանձնենք մեր երկիրը գլոբալիստներին: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ մեր երկրի իշխանավորները հրա-

ժարվեն այդ նախագծից: 

-Դժվար է հրաժարվել ոսկուց: 

-Վերջապես ինչպիսի՞ տեղ կարող ենք հատկացնել  Արև-

մուտքի հետ ունեցած մեր հարաբերություններին:  

-Քանի դեռ շարունակվում է ժամանակի պահանջը բավա-

րարող արևելյան  մի նոր տիպի խմբակցության կազմավո-

րումը, այդ ճանապարհին՝ Արևմուտքի հետ հարաբերութ-

յունները պետք է անկախ լինեն այնպիսի  «կարգ ու կանոն» 

հաստատող համակեցությունից, ինչպիսին ասենք սերտ  

կապակցությունն է:  

Վերջինս կարող է իր տեղը գտնել Հայաստան-Սփյուռք 

տնտեսական կապերի մեջ: 

-Ինչպես տեսանք, 2009թ. հուլիսի 13-ին ստորագրվեց հա-

մաձայնագիր կապված «Նաբուկո» նախագծի շինարարութ-

յան հետ: Ձեր խոսքը: 

 

-Այո՛, հուլիսի 13-ին Թուրքիայի, Բուլղարիայի, Ռումինիա-

յի, Հունգարիայի, Ավստրիայի և Գերմանիայի միջև կնքվեց 

համաձայնագիր, որի նպատակն է կասպիական (Իրան, 

Ադրբեջան, Թուրքմենիա) և մերձավորասիական (Իրաք, 

Եգիպտոս) գազը  արտահանել եվրոպական երկրներ: 

Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի՝ օր-օրի աճող կախվածությու-

նը ԱՄՆ-ից էլ ավելի կանտեսի Եվրոմիությանը անդամա-

գրվելու նրա՝ խոստովանությամբ  հագեցած փորձերը՝   

նրա և նմանների տարածքից (ոչ Եվրոմիության անունից) 
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հարվածելու համար Իրանին և առայժմ դեռ անկախ  

հարակա արաբական երկրներին: 

 

-Ակնհայտ է, որ թուրքական արևմտյան օգտակարությունը 

դեռ երկար ժամանակ շրջափակման մեջ կվերցնի մեր պա- 

հանջատիրությանը: 

 

-Հայկական հարցը ծառայեցնող ծառայությունը ԱՄՆ-ի մի- 

ջոցով Հայոց պահանջատիրության և Ղարաբաղի հիմնա-

խնդրով աշխատում է էլ ավելի խորացնել Հայաստանի 

կախվածությունը Եվրոմիությունից: Ինչ վերաբերում է 

ժամանակին, ցավոք սրտի, այն պատրաստ է բացելու ՀՀ 

դռները «Արևմտյան գործընկերություն» և նման բազում 

նախագծերի առջև՝ հանուն  «ցմահ-զինաթափության»:   

 

-Ահա թե ինչ է գրում «Հրապարակ» թերթը՝. «Ֆրանսիային 

անհրաժեշտ էր Եվրոմիության անունից ապտակ հասցնել 

Թուրքիային՝ հասկացնելով, որ Հարավային Կովկաս է 

մտնում հենց Եվրոմիությունը, և որ Անկարան այնտեղ 

անելիք չունի»: Ի՞նչ կավելացնեք այդ առթիվ:  

 

-Քաղաքական տեսանկյունից դյուրախաբ ու հեշտավաս-

տակ արտահայտությունները իմպերիալիստական ագրե-

սիան արդարացնող խաղի մեջ չեն կարող ունենալ որևէ 

նշանակություն: 

Եվրոմիության և թեկուզև ներկայիս ոչ ժողովրդավարա-

կան Թուրքիայի տերը մեր արտաքին քաղաքականությանը 

«կերակրող» նույն ձեռքն է: 

 

 -Այսօր Ղարաբաղի որոշ քաղաքական ուժեր գտնում են, 

որ Ղարաբաղը չի զգում Աբխազիայի և Հարավային Օսե-

թիայի օրինակով միակողմանի անկախության ճանաչման 
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կարիք: Նրանք ձգտում են Ղարաբաղի անկախության մի-

ջազգային ճանաչման,  Մինսկի խմբի շրջանակում, որը, 

ըստ նրանց, ձևափոխման կարիք չի զգում:  

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Մինչ պահպանողական միտքը քարշ կգա՝ կախված 

Մինսկի պոչից, դրանով իսկ ցուցադրելով իր անճարութ-

յունը, խաղաղարարության քողի տակ գործող արևմտյան 

որսորդը կշարունակի ուղիներ որոնել հերթական թակար-

դը տեղադրելու  տարածաշրջանում:   

Կգա ժամանակ, երբ Ղարաբաղը Աբխազիայի և Հարավա-

յին Օսեթիայի օրինակով Ռուսաստանից բացի, որևէ այլ 

երկրի կողմից իր անկախության ճանաչման կարիքը չի 

զգա: Մենք պետք է ձգտենք և հասնենք նրան, որպեսզի 

Ռուսաստանն իր քաղաքական հայեցակարգում տեղ հատ-

կացնի Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը՝ որպես Հայաս-

տանի անբաժան մաս լինելու հայտարարությանը, որը և 

կհամարվի մեր հիմնական ձեռքբերումը:  

Պրոցեսներն իրար փոխարինող դաշտն իր բաժին բնահողն 

է պահանջում այսօր մեզնից, պահանջում է  ցուցաբերել  մի  

քանի քայլ առաջ մտածելու կարողություն, հավասարա-

կըշռելու համար թվացյալ հայախնամ Մինսկի խմբի՝ եր-

կուսը՝ ընդդեմ մեկի՝ տարածաշրջանում ժողովրդավա-

րություն աճեցնող  խաղակցության  ներքին հակադրութ-

յան փոխազդեցությունը, այդ խմբի մեջ ներգրավելով Չի-

նաստանը: 

-Գտնում եմ, որ դա անհնարին է: ԱՄՆ-ը չի պատրաստվի 

այդ խմբում տեսնել Չինաստանին: Եթե անգամ Չինաստա-

նը ևս անդամակցվի Մինսկի խմբին, դժվար թե այսօր այն 
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ունենա որևէ կարևոր նշանակություն: Չէի ասի որ հայ-

չինական կապերը իրենց ստվերի տակ կարող են առնել  

ադրբեջանա-չինական հարաբերությունները: 

-Իսկ ինչու՞ չհամարել ԱՄՆ-ի ներկայությունը այդ խմբում 

ավելորդ: Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը կա-

րող են իրենց վրա վերցնել Ռուսաստանը և Եվրոմիութ-

յունը: Իսկ եթե տարածաշրջանային հակամարտությունը 

չի կարող անտեսել սեփական  հետաքրքրությունները 

պաշտպանող գերտերությանը, որի ներկայությունը պատ-

րաստ է ցանկացած պահ խախտելու հարցի արդարացի 

կարգավորման հավասարակշռությունը, ապա հասկանա-

լի չէ, թե ինչու Ռուսաստանը չի կարող խաղի մեջ մտցնել 

Չինաստանին: Թե՞ ժամանակը չէ դեռ: 

Ղարաբաղյան հարցում Չինաստանի բացակայությունը 

Ռուսաստանի ավելորդ զգուշության հետևանքն է: 

Այսօրվա դրությամբ՝ Ղարաբաղյան հարցում միակ ընդու-

նելի ֆորմատը Ռուսաստան-Եվրամիություն, ԱՄՆ-          

Չինաստան, Թուրքիա-Իրան հակակշռությունը կարող է 

համարվել: 

Տարածաշրջանում Իրանի ակտիվության բացակայությու-

նը ևս Ռուսաստանի մտավախության հետևանքն է: 

Ռուսաստանը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ջա-

նադրվող խաղաղության գործընթացում առայժմ չի կամե-

նում տեսնել Չինաստանին և Իրանին, որը  անվստահութ-

յան հետևանք է: 

Ներկայիս Ռուսաստան, ԱՄՆ, Եվրոմիություն ձևաչափը 

պատրաստ է վերմակը ձգելու դեպի Արևմուտք: 

Ինչ վերաբերում է անհնարինությանը՝ մենք վաղուց ենք 

փխրում անհնարինության դաշտը: Երևի մոռացել ենք, որ 

խոսքը վերաբերում է առաջընթացին: 

Համոզված եմ՝ մոտ  ապագայում Ադրբեջանը կբռնի եվրո-
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ինտեգրացիայի ուղին, և հայ-ռուսական դաշինքի ապահո-

վության դեպքում, Ղարաբաղի հարցում էլ ավելի կմեծանա 

Չինաստանի դերը: 

-Բայց չէ՞ որ Չինաստանը ևս ունի նման պրոբլեմ (Հիմա-

լայան անջատողականներ): 

-Նման պրոբլեմ ունենալով հանդերձ ՄԱԿ-ում և ընդհան-

րապես աշխարհի շիկացած մի շարք գոտիներում, ռուս-

չինական միաբանությունը այն հականերգործումն է, որը 

Ղարաբաղի հիմնահարցում կներկայացնի Կոսովոյի՝ «բա-

ցառիկ իրադարձություն» համարվող հարցի կարգավոր-

ման ասիական տիպարը: 

-Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ Ռուսաստանն, ի հակակշիռ 

Արևմուտքի, տարածաշրջան չի հրավիրում իր ստրատե-

գիական դաշնակցին՝ ի դեմս Չինաստանի: 

-Մինչ այսօր Ռուսաստանն այդ երկու հանրապետութ-

յունների վրա իր ազդեցությունը կարողացել է պահպանել՝ 

Եվրոմիության կազմավորման, և ԱՄՆ-ի կողմից Հարավ-

սլավիայի, Իրաքի և Աֆղանստանի դեմ պատերազմների 

հաշվին: Այսօր ԱՄՆ-ի ռազմանավերի հայտնությունը Սև 

ծովում, ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը Վրաստանում, մերձսև-

ծովյան և Կովկասյան երկրները համախմբող տնտեսական 

ծրագրերը նշանն են այն բանի, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոմիութ-

յունը պատրաստվում են հաստատվել Հարավային Կով-

կասում: 

Ռուսաստանը քաջ գիտակցում է, որ չբավարարելով Ադըր-

բեջանի պահանջները, վաղ թե ուշ այդ երկիրը իր հույսերը 

կկապի   Արևմուտքի հետ: 

Տանելով խաղաղարարի դեր՝ միևնույն ժամանակ ռուսա-
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կան իշխանությունները ներքուստ համոզված են, որ մոտ 

ապագայում ստիպված կլինեն պաշտպանելու կողմերից 

մեկին: Եվ քանի տարածաշրջանում ներկայիս իրավիճա-

կը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին, հետևաբար Ադրբեջանին էլ 

բաժին կհասնի խաղի կանոնները խախտողի դերը, որի 

դռները բաց են ցավակցող Արևմուտքի դիմաց: 

Իմ կարծիքը այն է, որ Ռուսաստանը, որին առայժմ հաջող-

վում է տարածաշրջանին վերաբերվող բարդությունները 

հարթել ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, և Մինսկի խմբի շրջանակներում,  

ամերիկա-իրանական հակամարտության դեպքում, ստիպ-

ված կլինի   Ղարաբաղյան հարցի հանդեպ ցուցաբերել նոր՝ 

գլոբալ մոտեցում, որն էլ կպահանջի հարցի կարգավոր-

ման  իր նոր ձևը: 

-Ձեր կարծիքով Ղարաբաղը կճանաչվի՞ որպես հակա-      

մարտող կողմ: 

-Անգամ եթե Ղարաբաղը վերականգնի 1997թ. Լիսաբո-

նում կորցրած դիրքերը, միևնույն է անկախության ճանա-

չումը՝ Արևմուտքի,  Արևելքի և նույնիսկ Հայաստանի նը-

կատմամբ կշարունակի գրավել հակաարդյունավետ դիրք: 

-Կարելի՞ է համարել, որ Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի 

անբաժան մաս ճանաչելով, Դուք անտեսում եք Ղարաբաղի 

ժողովրդի կամքը: 

-Հարկավոր է Ղարաբաղում անցկացնել հերթական հան-

րաքվե և հերթական անգամ համոզվել, որ  ժողովրդի երա-

զանքը շարունակում է մնալ Ղարաբաղի վերամիավորումը 

Հայաստանին:  

-Իհարկե, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները չդիմեն հա-



 689 

կաքայլի և չստեղծեն հակամիավորման մթնոլորտ: 

-Հուսանք, որ ԼՂՀ-ի ապագան գտնվում է ամուր ձեռքե-

րում, որոնց վերջնական նպատակը Ղարաբաղի վերամիա-

վորումն է Հայաստանին: 

-Հայաստանում մի շարք քաղաքական ուժեր համոզված 

են, որ Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները պետք է 

շարունակեն զարգանալ խաղընկերության շրջանակնե-

րում: Ձեր կարծիքով ինչի՞ կհանգեցնի հարաբերություն-

ների նման զարգացումը:  

-Խաղընկերությունը իհարկե կանոնավորում է իրադար-

ձությունների բնականոն ընթացքը, սակայն այն չպետք է 

վերածվի անել կախվածության: 

Մեր դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ մենք շա-

րունակում ենք Եվրոպային նայել որպես Եվրոպա, ԱՄՆ-

ին՝ որպես այդպիսին: 

Եվրոպան պատրաստ էր օժանդակելու ցանկացած ան-

ջատողական շարժում, եթե այն կաջակցեր ԽՍՀՄ-ի փլուզ-

մանը, ներկայումս նա պատրաստ է «մարդու իրավունք-

ների պաշտպանության» անունից հովանավորելու ցան-

կացած նախագիծ, որն ուղղված է ԱՊՀ-ի դեմ, և հակառա-

կը, պատրաստ է  ցուցաբերելու հարձակողականություն՝ 

ցանկացած ազատ մտքի հանդեպ, ելնելով տարածքային 

ամբողջականության սկզբունքից, եթե այն հակասում է 

Արևմուտքի շահերին: 

Մեր անկախության ոչխարը եվրոպական գայլին պահ տա-

լը հերթական զոհաբերությունն է ադրբեջանա-գլոբալիս-

տական հարաբերությունների զոհասեղանին: 

 

Կգա ժամանակ, երբ մեր ձեռքբերումների հիմնական 
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թշնամին կհամարվի Եվրոպան: 

-Եթե մենք չսպասենք հարցի հասունացմանը և հենց այսօր 

ճանաչենք Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան 

մաս, ինչպե՞ս կարող է անդրադառնալ այդ քայլը հարցի 

խաղաղ կարգավորման վրա, և ինչպիսի հետևանքներով: 

-Ղարաբաղյան հակամարտությունը  ոչ միայն հայ-ադըր-

բեջանական, այլ ռուս-ամերիկյան հակամարտություն է: 

Հետևաբար այդ հարցի վերջնական կարգավորումը կախ-

ված չէ միայն հայից կամ ադրբեջանցուց: Եթե մեզ ներքին 

կարգով տրված է հրահանգ՝ լծվելու խաղաղ աշխատան-

քին, ուրեմն այդ քայլով մենք  կհակադրվենք  Մինսկի խըմ-

բին: Միանգամից գործի կանցնի ՄԱԿ-ը և կստիպի Հա-

յաստանի կառավարությանը դուրս բերել զորքերը Ադըր-

բեջանի տարածքից:  

Ինչ վերաբերում է հետևանքին՝ Ռուսաստանի ջանքերը 

կվերջանան նրանով, որ Հայաստանի խորհրդարանը կը-

փնտրի իր կորցրած նախկին դիրքը: 

Ա՛յո, դա ճակատագրական նշանակության հարց է, որը 

նպաստավորության մեջ  չունի  ընտրություն:  

Մենք պարզապես պարտավոր ենք ճանաչելու Ղարաբա-

ղը՝  որպես Հայաստանի անբաժան մաս:  

Մեր կտրուկ դիրքորոշմամբ և Ղարաբաղը Հայաստանի 

անբաժան մաս ճանաչելով մենք կկտրվենք ներկայիս 

ժամանակ շահող բանակցային ձևաչափից, դրանով իսկ 

հարցի ողջ ծանրաբեռնությունը թողնելով Ռուսաստանին,   

պաշտպանելով մեր երկիրը հեղաշրջումից, հետևաբար 

բռնազավթումից, ստիպելով խաղի մեջ մտցնել նոր ձևա-

չափ (Չինաստանին խաղի մեջ մտցնելու հեռանկարով): 

Սակայն  մենք պետք է դիմենք վճռական այդ քայլին՝ առա-

վելագույն բարեհաջող իրադրությունում ստույգ ընտրված 
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ժամկետին:  

 

-Ի՞նչ կասեք Միացյալ ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) 

դերի մասին: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ Ղարաբաղի հարցը, 

ինչպես նաև պահանջատիրության խնդիրը իրենց լուծումը 

գտնեն այդ կազմակերպությունում: 

-Այդ կազմակերպությունն իր անվտանգության խորհրդով 

և կանոնադրությամբ հանդերձ զգում է բարեփոխման կա-

րիք: Ռեֆորմի կարիք են զգում նաև միջազգային մի շարք 

ինստիտուտներ: Մինչև չկարգավորվեն իրար հակադրվե-

լու պատրաստ կետեր պարունակող միջազգային օրենքնե-

րը, ինչպես նաև նրանց մեջ տեղ գտած  (տարածքային ամ-

բողջականությունը՝ ընդդեմ ազգի ինքնորոշման իրավուն-

քի) արհեստական   սկզբունքը, հարցի խաղաղ կարգավո-

րումը չի արդարացնի հայության սպասումները:  Այն կա-

ռաջարկի կարգավորման իր էտապային՝ այդ կետերի ներ-

դաշնակության Մադրիդյան մասնատող ձևը: 

Հարցի ծվատման այդպիսի կարգավորման կարիքը մենք 

չպետք է զգանք, քանի որ էլ ավելի կմեծանա առաջին էտա-

պից երկրորդին անցնելու կախվածությունը Արևմուտքից: 

Պահանջատիրության բաժնի վերաբերյալ կրկին անգամ 

նշենք,  որ եթե անգամ Հայոց ցեղասպանությունը ճանա-

չում գտնի նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, ինչպես նաև Սպիտակ 

տանը, պահանջատիրության հարցում մենք կկանգնենք 

լուրջ բարդությունների առջև, հաշվի առնելով, որ դեռ 

պարզ չէ թե ինչպիսի փաստարկ,  հիմնավորում կստանա 

«Համաշխարհային վերացականների միությունում», թե 

հետագծում ինչպիսի խոչընդոտների կհանդիպի Նյու 

Յորքի «Արտաքին հարաբերությունների խորհրդից» մինչև 

պետդեպարտամենտ տանող ճանապարհին: 
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Հնարավոր է, որ մենք վերադառնանք Թուրքիայում ծպտյալ 

հայերի վրա հենված մի նոր Բեռլինի կոնգրես, կամ 1912-

1914թթ.: Եվ եթե ներկայիս թուրքական կառավարության 

վարչակարգի գոյության պայմաններում մենք չենք կարող 

հույս չկապել թեկուզև նորամուծության ենթարկված 

երկգլխանի Սևրի պայմանագրի հետ, ապա ժողովըր-

դավարական կարգերը հաստատած, և մարդու իրավունք-

ները չոտնահարող Թուրքիայում, մենք կարող ենք ապա-

վինել հնարավորությանը՝ լծվելու Սևրի հետ համընթաց 

քայլող  Թուրքիայի տարածքում ինքնավար  «հայկական 

օջախ» ձեռք բերելու ավելի իրական գործընթացին: 

Վերադառնալով ՄԱԿ-ին՝ գտնում եմ, որ խաղաղության 

համար պատասխանատու միջազգային այդ մարմինը,  

նախ և առաջ պետք է գտնվի ԱՄՆ-ի տարածքից դուրս:       

-Հնարավո՞ր է, որ XXI դարում իրականանա Արևելք և Արև-

մուտք  ներկայացնող  երկու բևեռների միաձուլումը:  

-Ամեն ինչ հնարավոր է: Սակայն եթե դիմենք մոտիվացիա-

յին և փորձենք հասկանալ՝ հանուն ինչի միանգամից ջրի 

մակերես դուրս կգան մարդկային սրբասուրբ երազանք-

ներ՝ «խաղաղակեցության» գլխավորությամբ,  որը հանդես 

կգա որպես    կապող օղակ,   արևմտյան տիպի ժողովրդա-

վարության հետ ձեռք-ձեռքի:  

Դժվար թե նման փորձարարությունը խաղաղության հա-

մար  որպես օրինակ ծառայի:   

Երկրի հզորների հիմնական մասը իսկական ժողովրդա-

վարության կարիք չի ըզգում: 

-Ձեր կարծիքով  ի՞նչը կարող է լրացնել իսկական ժողո-
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վըրդավարության բացը: 

-Միջազգային անվտանգության նոր, կարող ու արդար 

ինստիտուտների կազմավորմումը:   

Ռուսաստանը  իսկական քաղաքակիրթ ժողովրդավա-

րության անունից   ջանք չի խնայի՝    փրկելու համար աշ-

խարհի ժողովուրդներին ամերիկյան տիպի մարդակեր 

ժողովրդավարությունից: 

Այսօրվա՝ «ժողովուրդ» և «մարդու իրավունքների պաշտ-

պանություն ...» նախադրություններին   նախահարձակման 

հատկացրած արևմտյան  ֆանատիզմը ընդհանուր ոչինչ 

չունի հունական կամ հռոմեական տիպի դեմոկրատիայի 

հետ: 

Եվ նման ժողովրդավարության անունից են պատրաստ-

վում  մեզ ենթարկել միակողմանի ճնշման: 

-Ի վերջո, մենք պետք է գործենք միջազգային օրենքներին 

համաձա՞յն, թե՞ ոչ: 

-Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ եթե Հայաստանի 

կառավարությունը թեքվում է դեպի Արևմուտք՝ թուլաց-

նելու համար ներքին ժողովրդական պոռթկումները, ձեռք է 

բերում ավելորդ ճնշում Արևմուտքի կողմից, որը կարող է 

կորստաբեր լինել, իսկ եթե անտեսում է Արևմուտքին, 

միանգամից ակտիվանում են հեղափոխական ուժերը: 

Այդպիսի պայմաններում մեր ազգային շահերը պահան-

ջում են կտրուկ ռուսական դիրքորոշում՝ Ղարաբաղը 

որպես Հայաստանի անբաժան մաս ճանաչելու ակնկալի-

քով՝ թեկուզև ժողովրդավարության զոհաբերության հաշ-

վին:  

Եթե  մենք կողմ ենք գործելու միջազգային օրենքներին հա-

մաձայն, ուրեմն մենք պետք է շարունակենք ներկայիս 
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քաղաքականությունը՝ Ղարաբաղյան հակամարտության 

կարգավորման հարցում   առաջնային դերը հատկացնելով 

Ղարաբաղի իշխանություններին, ջանք գործադրելով, որ-

պեսզի քաղաքական դաշտում Ղարաբաղը ճանաչվի   հա-

կամարտող կողմ: 

Գտնում եմ, որ վաղ թե ուշ Հայաստանի կառավարությունը 

ստիպված կլինի հաշտվելու այն մտքի հետ, որ «սահմա-

նից» այն կողմ մեզ սպասում է հուսաբեկություն, և   որ Ղա-

րաբաղի հարցում համազգային խաչը քարշ տվողի դերը  

պատկանում է իրեն: 

Գլոբալիզմի կանոններով շարժվող Ղարաբաղի  «սահմա-

նափակ անկախությունն» անգամ կհակադրվի ժողովրդի 

ինքնակերպությանը: 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ մենք պետք է մեր հույսը կապենք 

միջազգային օրենքները խախտող ձևերի հետ: 

-Ի՞նչ օրենքի խախտման մասին կարող է խոսք լինել, երբ 

միջազգային օրենքներում տեղ գտած և հիմնավորված 

իրավունքների սկզբունքները ի սկզբանե պատրաստ են 

ծառայելու իրենց «իսկական տերերին»: Հետևաբար մենք 

պետք է սովորենք նաև միջազգային  նման նորմերը տա-

րաբնույթ եղանակներով  մերժելու ձևերը: 

Մենք պետք է սովորենք միջազգային քաղաքական վայրի 

ջունգլիներում գոյատևելու ձևերը:  

-Ղարաբաղյան հարցում ի՞նչ կարելի է սպասել ԱՄՆ-ի 

արտաքին քաղաքականությունից, մոտակա ժամանակնե-

րում: 

-ԱՄՆ-ի պետական գործիչների այցերը Բաքու և Երևան, 

իրենց հակահայկական և հայամետ հայտարարություն-
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ներով հանդերձ, կշարունակվի, մինչ երկու երկրները 

կհայտնվեն Արևմուտքի գրկում: 

Մենք այսօր ունենք բոլոր հնարավորությունները թուլաց-

նելու ԱՄՆ-ի դերը տարածաշրջանում: 

-Այսօր հերթական համաշխարհային տնտեսական 

ճգնաժամի պայմաններում՝ մենք տեսնում ենք թե ինչպես է 

աճում սոցիալիզմի դերը աշխարհում: Չի՞ թվում Ձեզ, որ 

սոցիալիզմն այն նավահանգիստն է, որտեղ կարող են 

իրենց խարիսխները ձգել Ռուսաստանի, Չինաստանի, 

Հնդկաստանի, Լատինական Ամերիկայի, ինչպես նաև ա-

սիական մի շարք երկրների նավերը: 

-Այսօր «թելադրողի» համար միևնույն է, թե ինչ հասարա-

կարգ է տիրում որևէ երկրի ներսում: Կարևորը այն է, որ 

տվյալ երկրում իշխանությունը գտնվի իր ներկայացուցչի 

ձեռքին: Նրա պատրաստակամությունը «պատրանքայ-

նության» ճանապարհով՝ կապիտալիզմի ձեռնոցներով շա-

րունակում է փոփոխության ենթարկել դեպի նպատակա-

կետը տանող միջոցների դերը: Եվ եթե 1917թ. կոմունիզմի 

անհաջող փորձին այսօր փոխարինում է ժողովրդավա-

րությունը, դա չի նշանակում որ մի շարք գաղափարակիր 

զենքեր մատնվել են անգործության: Եվ չնայած մի շարք 

գաղափարախոսություններ շարունակում են ցուցաբերել 

իրենց խոնարհ ծառայությունները, սակայն  «հրեշտակնե-

րի» աչքին շարունակում են մնալ որպես խորթ, անցողիկ 

երևույթներ: Այո, կապիտալիզմը, կոմունիզմը, սոցիալիզմը,    

լիբերալիզմը, նացիոնալիզմը,  և այլն  այսօր շարունակում 

են մնալ՝  մեկ այլ ...իզմի խոնարհ ծառաները, և հատկաց-

ված են՝ գերնպատակին հասնելու ճանապարհին գտնվող 

կրակե օղակների փորձությանը: 

Ինչ մնում է ձգվող խարիսխներին՝ մենք մեր տեղը առաձ-
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գականության օրենքը կարող ենք փոխարինել հակազ-

դեցության օրենքով, հաստատվելով լավատեսության վրա 

հենված կիսագնդի կողմից երկրագնդում ստեղծված երկ-

րագնդում:  

-Ենթադրում եմ, որ  մեր ռուսակողմ պահանջատիրությու-

նը չի կարող ծանրակշիռ գտնվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի 

ժողովրդավարությունից:  

-Իհարկե մենք չենք կարող կտրվել ենթադրությունից, որը  

պահանջատիրության հարցում գործի տապալման մայրն 

է:  

Առաջարկվածը  ռուսակողմ համարվել չի կարող: Այն  ունի 

Հայկական հարցի շուրջը պտտվելու մեծ հնարավորութ-

յուններ մինչ կարդարացվեն մեր սպասելիքները: 

Ազգովին լրացնելով  ծանրակշռության գրկաբաց տեղը՝ 

մենք նրա քմահաճությանը կհանձնեք մեր ինքնությունը՝ 

ուժազրկելով մեր պայքարը: 

Լիովին խրվելով ծանրակշռության կեղտաջրերում՝ մեր 

պահանջատիրությունը կվերածվի պահանջարկի, և մենք 

ստիպված կլինենք ծեղ որոնելու: 

Պահանջատիրությունը պահունակություն չէ: 

-Ի՞նչ կասեք ԱՄՆ-ում պրեզիդենտական ընտրություննե-

րի վերաբերյալ: 

-Ես այն կարծիքին եմ, որ ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան կառա-

վարությունը իհարկե ի վիճակի էր իր կողմից հովանա-

վորվող դեմոկրատական կուսակցության երիտասարդ 

թեկնածու Բարակ Օբամայի դեմ հանելու նման երիտա-

սարդ թարմ ուժ՝ հանրապետական կուսակցությունից: Սա-
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կայն ներկայացման ողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ-

պեսզի պահպանվեն ստվերային իշխանության ուղղաձիգ 

խաղի կանոնները: Այսինքն՝ հանրապետական կուսակ-

ցությունը, ի դեմս Բուշի, պետք է հարվածի Իրաքին, Աֆ-

ղանստանին և այլն. նրա օրոք մութ ուժերի կողմից պետք է 

ստեղծվի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, որ-

պեսզի նրան փոխարինած դեմոկրատ՝ Բ. Օբաման դուրս 

բերի երկիրը տնտեսական ճգնաժամից՝ բարձր վարկանիշ 

ձեռք բերած հեղինակությունից կծկված բռունցքը ուղղելով 

Իրանի, Սիրիայի և ԱՄՆ-ի «դաշնակից» համարվող մի 

շարք արաբական երկրների դեմ՝ դասելով նրանց տեռո-

րիզմը հովանավորող երկրների շարքը: Իհարկե, այդ ամե-

նին նա կփորձի հասնել ամերիկա-ռուսական շահութաբեր 

մի նոր մակարդակի հարաբերությունների հաշվին:   

Նրան է պատկանում նաև Աֆրոմիություն կազմավորելու, 

լատինական երկրներում հակաամերիկյան շարժումը 

կանխելու, մի շարք երկրներ ՆԱՏՕ-ին անդամագրելու, աշ-

խարհի տարբեր երկրներում (նրանց շարքում նաև Թուր-

քիայում) «ժողովրդավարություն» հաստատելու առաքե-

լությունը: 

Իմ կարծիքը այն է, որ Հնդկաստանին և Չինաստանին      

ուղղված հիմնական հարվածը (հոգեբանական, տնտեսա-

կան, կենսաբանական և այլն), հատկացված է հանրապե-

տական կուսակցությանը, որը փոխարինելով դեմոկրատ 

Օբամայի վարչակազմին, միանգամից կանցնի գործի: 

Իսկ ինչու՞ այդ դերում չտեսնել Ա.Շվարցնեգերին: Չէ՞ որ 

մոտ ապագան  կպահանջի կռվի դաշտ ուղարկել ռոբոտ-

ներին, և ո՞վ կարող է իրեն ավելի արդարացնել տերմինա-

տորի դերում, եթե ո՛չ վերոհիշյալ դեմքը:  

Իսկ ինչու՞ չսպառել  Հ. Քլինթոնի, ինչպես նաև Ջ. Բայդենի 

էներգիան և կցելով նրանց Օբամայի վարչակազմին՝ չհար-

վածել նրանց հեղինակությանը, որպեսզի հերթական պրե- 
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զիդենտական ընտրություններում Ռ. Ռեյգանի  դերին ար- 

ժանացրած հանրաճանաչ և հեղինակավոր Առնին չկանգ-

նի լուրջ մրցակցության առջև:  

-Ձեր կարծիքով ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ժողովրդա-

վարությունը: 

-Նայած ինչպիսի ժամանակների մասին է խոսքը: 

Եթե խոսքը վերաբերում է մեր ժամանակներին, ժողո-

վըրդավարությունը այն բաց դարպասն է, որով փորձում է 

ներս խցկվել «Նեռը»: 

-Այսօր ԱՄՆ-ի արտաքին պարտքը հասնում  է 12 տրիլիոն 

դոլլարի: Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ այդ երկիրը ընթանում է 

դեպի կործանում: 

-Ո՛չ, չի թվում: Իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ Սաուդյան 

Արաբիայից հերթական վարկ պահանջող ԱՄՆ-ը, այդ 

երկրին տիրելուց հետո կվերադարձնի պարտքերը: Իսկ 

որտեղ է երաշխիքը, որ մոտ ապագայում չի վերանա փողը: 

Երևի մենք շփոթում ենք պարտքը յուրացնելու հետ: 

Պարտքը պարտք, սակայն մենք չպետք է անտեսենք ԱՄՆ-

ում առանց հետևանքները հաշվի առնող թղթադրամի  ան-

դադար տպագրությունը: Երևի մենք չենք նկատում, որ պե-

տության մեջ պետություն  ներկայացնող մարդկության մի 

որոշ խմբի համար պետության կործանումը գտնվում է 

«սեփական պետության»  սահմանանշից դուրս: 

 -Ինչպես մենք գիտենք՝  խաղաղապահ առաքելությունն 

իրականացնող Հայաստանի զինված ուժերը   իրենց մաս-

նակցությունը բերեցին հետպատերազմյան վերականգ-

նվող Իրաքում անցկացվող  հակատեռորիստական գործ-
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ընթացին: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Եթե Հայաստանի հատուկ նշանակության գումարտակը 

ծածկել է մեր արտաքին քաղաքականության բաց տեղը՝ 

ցուցաբերելով իր ծառայությունը միջազգային օրինապա-

հությանը, ապա հեռանկարում (ԱՄՆ-ի կամ Եվրոմիութ-

յան պատվերով) մեր զինված ուժերի մասնակցությունը  

նման ստուգայցներում ցանկալի չէ:  

-Այսօր Ռուսաստանի ստրատեգիական հետազոտության 

կենտրոնների աշխատակից մի շարք քաղաքագետներ այն 

կարծիքին են, որ շուտով ԱՄՆ-ը վերջնականապես կքայ-

քայվի և կտրոհվի մի քանի մասի (Կալիֆորնիա, Տեխաս և 

մերձատլանտյան պետական կազմավորում), որ այն կդա-

դարի գոյություն ունենալուց որպես գերտերություն, որ, 

այսօրվա տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, անջա-

տողական շարժումը (հնդկացիներ, իսպանացիներ և այլն) 

կստիպի Սպիտակ տանը հաշվի նստել իր  հետ: Ձեր կար-

ծիքը: 

-Մութ ուժերի կողմից խաղի մեջ մտցրած տնտեսական 

ճգնաժամը կրում է արհեստական բնույթ, որի նպատակն է՝ 

հզոր թափով զարգացող Ռուսաստանին վերադարձնել 

1998թ՝., հարվածել Չինաստանի աշխարհակալ տնտեսա-

կան առաջընթացին: Այո, այդ ճգնաժամը անկարող է որևէ 

վնաս պատճառել աշխարհի ստորգետնյա պահեստներում 

դարսված ոսկու պաշարներին, որոնք պատրաստ  են   էլ 

ավելի մեծացնելու աշխարհի տնտեսության վրա իրենց 

ազդեցությունը: 

Ո՛չ, չեմ կիսում այն միտքը, որ ԱՄՆ-ը կանգնած է 

քայքայման եզրին: Կասեմ հակառակը: ԱՄՆ-ի պատվերով 
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աշխարհի մի շարք երկրներ կանգնած են քայքայման ան-

դունդի եզրին:  

Ցավոք սրտի, Ռուսաստանին և Չինաստանին ուղղված այդ 

հարվածը կործանման անդունդի ծայրին  կանգնեցրեց եր-

րորդ աշխարհի մի շարք երկրների:  

Այսօր դրա դառը պտուղներն են քաղում նամանավանդ 

Աֆրիկյան մի շարք երկրներ, որտեղ սովը և հիվանդութ-

յունները լափում են բազմահազար մարդկային կյանքեր: 

Իսկ ինչու՞ չփորձել համատարած սովի և ողորմության 

պայմաններում ԱՄՆ-ի դրոշի ներքո միավորել ողջ Աֆրի-

կան: 

 

-Հնարավո՞ր է, որ Շ. Ազնավուրի՝ քաղաքականության մեջ 

ներգրավելը միջազգային թատերաբեմում Հայաստանի 

դիրքերը ամրապնդելու, նրա հեղինակությամբ Հայաստա-

նի ներքին և արտաքին քաղաքականության,   ինչպես նաև 

Հայկական հարցի վրա ազդելու փորձ է: 

 

-Շ. Ազնավուրի ներկայությունը քաղաքական դաշտում 

ժամանակավոր կարող է ամրապնդել ՀՀ նախագահի 

հեղինակությունը: 

Ինչ վերաբերում է միջազգային թատերաբեմին, չկա, գո-

յություն չունի  հեղինակություն, որը ի վիճակի լինի ազդե-

լու գլոբալիզմի վրա:  Մեխանիզմի դեմ մեխանիզմ է պետք: 

  

-Գտնում եմ, որ կապույտ երկնքի տակ երջանիկ ապրելու 

համար մեզ մեր ժամանակի նոր հերոսներ են պետք:  

 

-Դժբախտ է այն ժողովուրդը, որը հերոսների կարիք է 

զգում:  

 

-Թուրքիայի պրեզիդենտը հայտարարեց, որ իբր Առաջին 
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աշխարհամարտում Գերմանական բլոկում հայտնված 

Թուրքիայում ապրող հայերը ընտրեցին ռուսական կողմն-

որոշում (Ռուսաստանը պատերազմի մեջ էր Թուրքիայի 

դեմ), բարձրացրին ապստամբություն, որն էլ պատճառ 

հանդիսացավ մեծ թվով մարդկային զոհերի: 

Ինչու՞ Դաշնակցությունը լուռ է: Ու՞ր է նրա հերոսական 

անցյալը և ներկան: Ինչու՞  նա չի ներկայացնում փաստեր,  

որ կուսակցության ութերորդ համագումարի համաձայն՝ 

արևմտահայերը կամավոր կերպով իրենց նվիրվածութ-

յունը հայտնեցին թուրքական կառավարությանը, ընդհա-

նուր զորահավաքով կռվի ընդունակ տղամարդիկ մտան 

թուրքական բանակը, զինաթափվեցին, այնուհետև ոչնչաց-

վեցին: Որ նրան հաջորդած եղեռնից փրկվելու համար 

որոշ ժամանակ անց միայն տեղ-տեղ հայերը ստիպված 

եղան դիմելու ինքնապաշտպանության, որն էլ որակվեց 

որպես ապստամբություն: 

Ի՞նչու է լուռ այդ կուսակցությունը, ի՞նչն է պատճառը: 

 

-Նման հայտարարությունները ելնում են գլոբալիզմի շա-

հերից, որի ծրագրի համաձայն՝ թուրքական ծառայության  

նորարարը դարձավ Հայոց ցեղասպանության տարելիցի 

նախօրեին Թուրքիա մեկնած  ԱՄՆ-ի  նորընտիր նախա-

գահը: Դրան համընթաց ԱՄՆ-ի հայ համայնքի հանդեպ  

պետության վերադաս մարմինների գրաված դիրքը, Իսրա-

յել-Թուրքիա լարվածությունը մեղմացնող քայլերը վկա-

յությունն էին այն բանի, որ ԱՄՆ-ի պրեզիդենտը չէր պատ-

րաստվում կատարվածը որակել որպես ցեղասպանութ-

յուն: 

Նման պայմաններում Թուրքիայի պրեզիդենտի՝ ինչ-որ 

հայտարարության նշանակություն տալու և խաղաթղթերը 

բացելու միտումները հակահայկական մթնոլորտում կհա-

մարվեն հայ-թուրքական երկխոսությունը արդարացնելու, 
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հետևաբար Հայկական հարցը ուժազրկելու փորձեր, որոնք 

կարող են ջուր լցնել միայն գլոբալիզմի ծավալապաշտա-

կան ջրաղացին: 

  

Դաշնակցության վերադաս մարմինը այսօր քան երբևէ  

խորահայաց  է և  խորիմաց: 

Մենք անարդյունք ջանք թափելու ժամանակ պետք է 

չունենանք: 

 

-Իսկ ինչի՞ համար պետք է ունենանք ժամանակ: 

 

-Մենք պետք է ունենանք ժամանակ հասկանալու, որ տըն-

տեսական ճգնաժամը պատերազմների նախօրեին ծնվող 

այն բռունցքն է, որը պատրաստվում է տիրել Արևելքին՝ 

հայ-թուրքական սահմանը բացելու, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ին 

անդամագրելու, հարձակողական սպառազինությունների 

կրճատման (ՀՍԿ), Ռուսաստանից «խաղաղատենչություն» 

հայցող խաղակերպությունների, Իրանին և Աֆղանստա-

նին հարվածելու միջոցով: 

Մենք պետք է ունենանք ժամանակ՝ հասկանալու, որ մեր 

պահանջը ուղղված է Աֆղանստանում թմրանյութերի ար-

տադրությունը ծավալող և ամբողջ երկրագնդով մեկ տա-

րածող, աշխարհի մարդկության հոգեվիճակը խառնող ու-

ժի դեմ, որը ամենուր շարունակում է հանդես գալ դատա-

վորի դերում: 

 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ մեր պահանջը պետք է ուղղենք 

դատավորին: 

 

-Մեր պահանջը ուղղված է հանցագործությունը ի կատար 

ածողին՝ հանձին Թուրքիայի: Պարզապես անկախ մեր 
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կամքից՝ այն ուղղված է նաև կազմակերպիչ ուժ հանդի-

սացող դատավորի դեմ: 

Մենք պետք է սովորենք աչք փակելու ձևերը և վերջ տանք 

դատավորին մեղադրելուն հանցակցության մեջ: 

Ինչ վերաբերում է թուրքական հայտարարության ուժա- 

զրկմանը, վիճաբանությունների նախապատվությունը 

հայանպաստ մթնոլորտից կսահմանափակի մեր հնարա- 

վորությունները: 

 

-Մեկնարկող ինչպիսի՞ նոր ծրագրեր կարող են ամրապըն-

դել  մեր պաշտպանական համակարգը: 

  

-Մեկնարկող նոր ծրագրերը, գործարար շրջանակներում 

սատարվող նախագծերը, խորացող ներքաղաքական զար-
գացումները չպետք է անցնեն մեր առաջընթացին ուղե-

ցույց հանդիսացող առաջադեմ գիծը: 

 

-Ինչպիսի՞ կետերից  կարող է կազմվել մեր  առաջընթացին 

ուղեցույց  առաջադեմ գիծը: 

 

-1. Տարածություն պահպանել հյուսիս-ատլանտյան դաշին-   

քի էքսպանսիայից և չհանձնել մեր շահերը միջազգային  

չափանիշներին. 

2. Թուլացնել ԵՄ, ԵԽԽՎ-ի կողմից գործադրվող ճնշումը ոչ 

թե երկդիմի խաղով, այլ հստակ ռուսամետ դիրքորոշմամբ. 

 3. Հրաժեշտ տալ եվրոպական հարևանության քաղաքա-

կանությանը, որը խաղաղության համապարփակ պայմա-

նագրերով, հռչակագրերով, համաձայնագրերով, մեղմ և 

կոշտ արհեստական խաղերով փնտրում է ազդեցության 

տարատեսակ լծակներ՝ տարածաշրջանը ԱՄՆ-ի մութ ու-
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ժերին հանձնելու համար. 

4. Ո՛չ ասել ԱՄՆ-ի խաղաղապահ ուժերին տարածաշըր-

ջանում. 

5. ԼՂ-ի հիմնահարցում շարունակելով բանակցային գործ-

ընթացը՝ պատրաստվել դուրս գալ նրա կարգավիճակը 

փաստող՝ «միջազգային ատյաններում մեկ ձայնի տեղ եր-

կուսը կունենանք» նախապաշարմունքից, հարցի կարգա-

վորման դրական լուծում պահանջող սպասողական դե-

րից՝ ցուցաբերելով հստակ և պրոգրեսիվ մոտեցում.  

6. Ապաշրջափակման վրա հենված տնտեսության կայու-

նությունը չհամարել արդարացված, քանի որ այն տեղի  

կունենա ԱՄՆ-ի տարածաշրջանային գերակայության 

հաստատման քաղաքականության շրջանակներում և պայ-

մաններում, որը ուղղված է Ռուսաստանի, հետևաբար մեր 

ազգային շահերի դեմ.  

7. Հրաժարվել համակողմանի սիրակատակ քաղաքակա-

նությունից՝ հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ը գլոբալ ճգնաժամի 

պայմաններում ուժի մեջ կմտցնի ազդեցության բոլոր մի-

ջոցները՝ որակական փոփոխություններ մտցնելու համար 

ԱՄՆ-Չինաստան և ԱՄՆ-Հնդկաստան  հարաբերություն-

ներում «անջատի՛ր և իշխի՛ր» հնարամտության տակ, որը 

ևս մեկ անգամ ուղղված է հիմնականում Ռուսաստանի և 

Իրանի դեմ.  

8.  Հնարավորության սահմաններում   շուտ կտրել Արևելքը 

Արևմուտքից՝ խուսափելու համար Թուրքիայում բարեփո-

խությունների ճանապարհին մեզ սպասող (պահանջատի-

րության հարցով) մի նոր հայ-թուրքական (ԱՄՆ-ի պատ-
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վերով)  ընդհարումից, տարածաշրջանում «խաղաղարար»  

գլոբալիստների տիրակալ-ներկայությունից. 

9. Ստեղծել պաշտպանական համակարգ՝ դուրս բերելու 

համար Հայաստանը արևմտյան ռազմավարական գործըն-

կերոջ թշվառ վիճակից, ամրապնդելու համար ստրատե-

գիական դաշնակցի իր դիրքերը հյուսիս-արևելյան դաշին-

քում: 

-Դուք ունե՞ք Հայաստանում պաշտպանական համակարգ 

ստեղծելու կոնկրետ առաջարկություն: 

-Եթե ժլատության մեջ որսում են ժլատին, ստախոսության 

մեջ՝ ստախոսին և այլն, ապա ինչո՞ւ արդար հասարակարգ 

ստեղծելու հարցում  չծանոթանալ «ժողովրդավարություն» 

ցանողի մրցակարգի ձևերին՝ կերակրելու համար նրա սեր-

մերը մեր մի բուռ հողում արյուն հայցողներին,  իշխանութ-

յան փառքի քաղցածներին: 

Այո, այսօր ԱՄՆ-ում հնարավոր չէ ստանալ  պրեզիդեն- 

տական թեկնածություն՝ առանց անդրկուլիսյան ուժերի 

երաշխավորության: Ցավոք սրտի, այդ նույն պատկերը կա-

րելի է հայտնաբերել նաև եվրոպական մի շարք եր-

կըրներում: Առանձին ջանք չի պահանջվում նկատելու, որ 

մոտ  ապագայում անդրատլանտյան՝ հեշտ ղեկավարվող  

երկկուսակցական համակարգի արտահանումը և նրա 

վերջնական հաստատումը Եվրոպայում, ինչպես նաև 

նրան անդամագրվող երկրներում,   ժամանակի հարց է:  

ԵՄ անդամ երկրներում տեղադրված գլոբալիստական 

կարգադրիչ սիստեմները ջանք չեն խնայի մեր երկրում ևս 

հաստատելու եվրոպական տիպի ժողովրդավարություն:  

Մենք պետք է խուսափենք «մարդու իրավունքների պաշտ-

պանության» վրա հենված հեղափոխական շարժումներից,  



 706 

արնանենգ հեղաշրջումներից, որոնք  ներկայացնում են 

գլոբալիստների ժամանակակից ժողովրդավարական 

պատկերը: 

Իհա՛րկե, Հայաստանի ընդդիմությունը եվրոպական կա-

ռուցագետների պատվերով կշարունակի քարկոծել Հայաս-

տանի կառավարությանը՝ ելնելով ժողովրդավարության 

պակասությունից, մեր երկրում ևս հաստատելու համար 

երկկուսակցական (ընդհատակյա) սիստեմ:  

Եվ իրոք, ինչու՞ Հայաստանում ևս չստեղծել  հատուկ մե-

խանիզմի կողմից վերահսկվող (գլոբալիստական) երկկու-

սակցական համակարգ՝ ԱՄՆ-ի օրինակով, և այդ համա-

կարգում չտեսնել երկու կատարածու կուսակցություննե-

րի: Ներկայիս մոտ հարյուր կուսակցությունների մի մասը 

կմիաձուլվի, մի մասն էլ կհայտնվի խաղից դուրս վիճա-

կում:  

Առաջ անցնելով Արևմուտքի կողմից Հայաստանի հանդեպ 

մշակվող ծրագրի իրագործումից՝ Ռուսաստանի հետ հա-

մաձայնեցված այդ քայլը կհամարվի մեր անվտանգության 

միակ գրավականը: 

Դրանով մենք կկանխենք մեր երկրի հանդեպ գլոբալիզմի 

ոտնձգությունները, թավշյա հեղաշրջումները, նարնջա-

գույն հեղափոխությունները:     

-Իսկ ի՞նչ կուսակցությունների կցանկանայիք տեսնել այդ 

համակարգում:   

-Լիբերալիզմի ճանկերից մեր շահերը փրկող կուսակցութ-

յունների: 

-Չի՞ թվում Ձեզ, որ այսօրվա դրությամբ Ձեր կողմից ներ-

կայացված հակաքայլի  իրագործումը անհնարին է: 
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-Իհարկե հասկանում ենք այդ անհնարինության հետ կապ-

ված ողջ բարդությունը: Սակայն, եթե այդ բարդությունները 

ավելի իրական և երկրամոտ համարվեն   քան սեփականը 

ձեռքում պահելու փորձերը, ուրեմն մենք ձեռք կբերենք նոր 

մակարդակի հիմնավորում՝ արդարացնելու կոալիցիայի 

քայքայման անհրաժեշտությունը, երկիրը վերածելու հա-

մար անիմաստ դիկտատուրայի, կամ էլ հանձնելու «կալ-

վածատիրոջը»:  

Համոզված եմ՝ մութ ուժերը դրսի ու ներսի բազմահնար 

ձևերով կաշխատեն քայքայել ցանկացած ազգապահպան 

կառույց՝ ձգելով սանձը դեպի «հալածողը»: Այնժամ արև-

մտյան «գործնապաշտությունը» կհայտնվի չոր դիկտատու-

րայի դեմ դիմաց, և մենք ականատեսը կլինենք  մարդու 

իրավունքները ոտնահարող նորատեսակ ձևերի, որոնք էլ 

կսերմանեն քաղաքացիական պատերազմ: 

-Բայց չէ՞ որ Ձեր կողմից առաջարկված ԱՄՆ-ից առաջ 

անցնել փորձող վերահսկվող երկկուսակցական համա-

կարգը  ևս դիկտատուրա է: 

-Կոալիցիան չպետք է կրի ձևական բնույթ: Մեր ժողովուր-

դը կարիքն ունի այդ թթվածնի: Այն պետք է կազմի ապագա 

մեր երկրի համերաշխության կորիզը: 

 

Ներկայացվածը պրոլետարիատի, իշխանության և մի շարք 

այլ դիկտատուրաներից տարբերվում է նրանով, որ այն 

պետք է պատրաստ լինի կրելու «Ազգային շահերի 

պաշտպանության միավորում» պատվավոր անունը՝ իր 

գործունեությունը սահմանափակելով ՀՀ-յանը հյուսիսա-

մետ նախագահի թեկնածուներ տրամադրելով: 

Նման սցենարով ընտրությունները կանցնեն ժողովրդա-

վարության շրջանակներում և կհամարվեն  արդար: 
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Մեր երկրի ժողովրդավարությունը և նրա հետագա բար-

գավաճումը պետք է հենված լինի ազգային անվտան-

գության  հատուկ նշանակության կառուցվածքի վրա: 

Այսօր երկրագնդի վրա ամենանենգ ու դավադիր  ընդ-

հատակյա դիկտատուրան  հաստատված է ԱՄՆ-ում, որը 

գործում է ժողովրդավարության քողի տակ:  

  

Չկա, գոյություն չունի աշխարհում իդեալական  կամ նրան 

մոտ ժողովրդավարական հասարակարգ: Աշխարհում այ-

սօր տիրում է դիկտատուրան: Որոշ երկրներում այն կրում 

է բացահայտ միապետական բնույթ, որոշ տեղեր  այն սահ-

մանվում է լոբբիզմի կողմից թույլի և ուժեղի օրինաչա-

փությամբ, որոշ տեղերում էլ այն ծառայում է ժողովրդա-

վարության դիմակի տակ թաքնված արմատական հավա-

տի վրա հենված մաֆիոզ կազմավորումներին: 

Եվ եթե երկրագնդի չարիքի բույնը փնտրենք Նյու Յորքում, 

Բրյուսելում, Մոսկվայում կամ Պեկինում և համոզվենք, որ 

համաքաղաքական ոլորտը թունավորված է դեպի նպա-

տակը սլացող տարբեր գաղափարներով, ուրեմն հասարա-

կական կարգը չի կարող գրավել առաջնային դիրք: Այն 

կարող է հանդես գալ միայն կատարածուի դերում, քանի 

որ չկա և չի կարող լինել գլոբալ գաղափարախոսություն-

ներից որևէ մեկից անկախ ժողովրդավարություն: 

-Ձեր կարծիքով  Հայաստանի  հայրենական  քաղաքական 

ուժերը  կընդառաջե՞ն  նման առաջարկությանը: 

-Անկասկա՛ծ: Սակայն ոչ այսօր. այն ժամանակ, երբ որևէ 

հակաքայլ ձեռնարկելու համար արդեն  ուշ կլինի:   

Առայժմ Հայաստանի քաղաքական ուժերին հիմնականում 

հետաքրքրում է մեր թշնամիների զենքը հանդիսացող, 

միևնույն ժամանակ հայ մարդու սպասումները  վերա-
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իմաստավորող արդար ընտրությունները, որոնք համար-

վում են իշխանության գլուխ անցնելու հաջողության միակ 

գրավականը: 

-Հերթական նախագահական ընտրություններում կուսակ-

ցություններից  ո՞րը ունի հնարավորություն անցնելու Հա-

յաստանում իշխանության գլուխ: 

 

-Այսօր Հայաստանում իշխանության համար պայքարը 

հիմնականում ընթանում է գլոբալիզմից առայժմ անկախ 

ՀՀ իշխանական կուսակցության և արևմտյան «ժողովրդա-

վարությունից» ղեկավարվող լիբերալ սկզբունքների վրա 

հենված գլոբալիստական արմատական ընդդիմության 

միջև: Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի իշխանության 

գլուխ անցնելու հնարավորությունները խիստ սահմանա-

փակ են: Նրանց մնում է միայն որոշել, թե որ ճամբարում 

կարող են հիմնել իրենց վրանը՝ մեր արժեքները պահան-

ջող լիբերալիզմի, թե՞ Անկախ հայկական պետականութ-

յան: 

 

-Երեկ  ապրիլի 27-ին (2009թ.)  լրագրողների հետ հանդիպ-

մանը ՀՅԴ-ի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն 

Ռուստամյանը հայտարարեց, որ Հայ հեղափոխական դաշ-

նակցությունը (ՀՅԴ) դուրս է գալիս քաղաքական կոալի-

ցիայից, դառնում է ընդդիմություն, հրաժարվում է պաշ-

տոններից, բայց չի համագործակցելու Հայ ազգային կոնգ-

րեսի հետ, նաև չի պահանջելու իշխանությունների հրա-

ժարականը, որքան էլ անհաղթահարելի սկզբունքային 

տարաձայնություններ ունի նրանց վարած արտաքին քա-

ղաքականության հետ:    

Փետրվար ամսին մեր հերթական հանդիպման ժամանակ 

Դուք առանձին կարևորության արժանացրիք կոալիցիայի 
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դերը, սակայն, ինչպես տեսանք ՀՅԴ-ն ի վերջո դուրս եկավ 

կոալիցիայից:  

Ըստ Ռուստամյանի՝ Դաշնակցությունը «հավասարակշըռ-

ված ընդդիմություն» կլինի, ծայրահեղ քայլերի չի գնա, եւ 

պետք է իշխանությունների եւ ընդդիմության համագոր-

ծակցության օրինակ ծառայի: 

Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ նման հայտարարությունը 

ՀՅԴ-ի և ՀՀ  կառավարության կողմից մշակված արհես-

տական խաղ է, որի հիմնական նպատակն է՝ 

. դիմակայել արտաքին հրավերներին. 

. էլ ավելի թուլացնել արմատական ընդդիմության՝ Հայ 

ազգային կոնգրեսի  դերը: 

 

Դուք բազմիցս նշել եք, որ Արևմուտքը կանի ամեն ինչ՝ 

քայքայելու կոալիցիան: Ինչպես տեսնում ենք, կոալիցիան 

բռնել է քայքայման ուղին: 

Կարելի՞ է համարել, որ դա արտաքին ազդեցության հետե-

վանք է, որ ՀՅԴ-ն Սփյուռքի դաշնակցականների ճնշման 

տակ է դառնում ընդդիմություն:  

Կարելի՞ է ենթադրել, որ այստեղ խառն է Ռուսաստանի 

մատը: 

Չլինի՞ թե Դաշնակցության վաղահաս  կանխատեսության 

թիկունքին կանգնած են ընտրությունները: 

Ի՞նչ է նշանակում  նման քայլը: Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք 

կատարվածը: Ինչքանո՞վ  է այն արդարացված:  

Ձեր կարծիքը խնդրեմ: 

  

-Նախ ծանոթանանք ՀՀԴ-ի հայտարարության հետ. 
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ՀՅ  ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄՆԻ  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը հայտարարում է քաղաքական 

կոալիցիային իր մասնակցությունը դադարեցնելու մասին։ 

Նկատի ունենալով խնդրի քաղաքական նշանակությունը, հանրային 

հնչեղությունը եւ հետեւանքները` անհրաժեշտ ենք համարում պարզա-

բանել այս քայլի պատճառները։ 

Նախ` ՀՅԴ-ն կոալիցիային մաս կազմեց նախագահական ընտրություն-

ներից հետո երկրում ստեղծված ճգնաժամը, հայկական երկու պետութ-

յունների անկախությանն ու անվտանգությանը ուղղված ռազմաքաղա-

քական սպառնալիքները միասնական ուժերով հաղթահարելու եւ համա-

կարգված բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակադրումով։ 

Այս ընթացքում որոշակի հաջողություններ արձանագրվեցին, սակայն 

անհաղթահարելի սկզբունքային տարաձայնություն առաջացավ արտա-

քին քաղաքականության ուղեգծի շուրջֈ  

Մենք մշտապես համոզված ենք եղել, որ պետության ազգային անվտան-

գության ռազմավարական ուղղություններից մեկը Հայոց ցեղասպանութ-

յան համընդհանուր, մասնավորապես՝ Թուրքիայի կողմից ճանաչումն ու 

դատապարտումն էֈ Սա դիտարկվել է ոչ միայն պատմական արդարութ-

յան վերականգնման, այլեւ տարածաշրջանում փոխադարձ վստահության 

մթնոլորտի բարելավման եւ ապագայում նման ոճիրների կանխարգելման 

համատեքստումֈ  

Այս առումով, ինչպես արդեն հայտարարել ենք, մեզ համար անընդունելի 

ու դատապարտելի էր ապրիլի 24-ի անմիջական նախօրեին եւ Թուրքիայի 

ղեկավարների հակահայկական, նախապայմաններ թելադրող կեցվածք-

ների համատեքստում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարա-

րությունների համատեղ հայտարարության ընդունումըֈ Ունենք նաեւ 

սկզբունքային տարաձայնություններ Հայաստան-Թուրքիա բանակցութ-

յուններում արծարծվող որոշ դրույթների վերաբերյալ ՀՀ իշխանություն-

ների դիրքորոշման հարցումֈ  

Այդ դրույթների վերաբերյալ ամբողջական տեսակետները կարտահայ-

տենք դրանց հրապարակային քննարկումների ժամանակ։ 

Հետայսու ՀՅ Դաշնակցությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում գոր-

ծելու է նոր՝ ընդդիմադիր ուժի կարգավիճակովֈ Մեր հիմնական առաջ-

նահերթությունները լինելու են.  
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1. Դառնալ իշխանության լիարժեք այլընտրանք՝ բոլոր հիմնահարցերի 

վերաբերյալ առաջարկելով սեփական ծրագրերն ու լուծումները։ 

2.Որպես ընդդիմություն ստանձնել իշխանություններին արդյունավետո-

րեն հակակշռելու եւ զսպելու դերակատարություն։ 

3.Իրականացնել անհրաժեշտ գործառույթներ՝ քաղաքական դաշտի 

առողջացման եւ բյուրեղացման, իշխանություն-ընդդիմություն քաղաքա-

կիրթ հարաբերությունների ձեւավորման, սոցիալական արդարության 

հաստատման եւ ժողովրդավարության ամրապնդման նպատակով։ 

4.Ծավալել նախընտրական խոստումներից բխող ամբողջական գործու-

նեություն` դրսեւորելով ՀՅ Դաշնակցության գաղափարա-քաղաքական 

ինքնատիպությունը։ 

5.Հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ղարաբաղյան հակամարտութ-

յան կարգավորման գործընթացներում առաջնորդվել բացառապես ազգա-

յին-պետական շահերի եւ նպատակների գերակայությամբ։ 

Մենք գնահատելի ենք համարում կոալիցիոն գործընկերների հետ համա-

տեղ գործունեությունը եւ հաջողություն ենք մաղթում նրանց աշխա-

տանքներին՝ ի շահ մեր պետության եւ ժողովրդի։ 

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՐՄԻՆ 27 ապրիլի 2009թ. 

  

Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ապրիլի 23-ի հայ-

տարարությամբ արձանագրել է, որ հայ-թուրք-շվեյցարա-

կան համատեղ հայտարարությունը «ենթադրում է բացա-

սական առումով Հայաստանի արտաքին քաղաքական 

ուղեգծի փոփոխություն, ինչը կուսակցության համար հիմք 

է հանդիսացել քննարկել կոալիցիային մասնակցության 

«նպատակահարմարության» հարցը: 
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Իշխող կոալիցիան ձեւավորվել էր 2008 թվականի մարտի 21-ին Հայաս-

տանի Հանրապետական, «Բարգավաճ Հայաստան», «Օրինաց երկիր» 

կուսակցությունների եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության միջեւ ստո-

րագրված հուշագրով: 

Դուք հարցնում եք՝ ի՞նչ է նշանակում սա: 

Սա նշանակում է, որ Դաշնակցությունը համոզված չէ, որ 

հեռուն հասած հայ լողորդը հնարավորություն կունենա 

վերադառնալու ափ, որ գայլաձկան երախին բաժին չի 

դառնա: 

Սա նշանակում է, որ Դաշնակցությունը չի վստահում ՀՀ 

կառավարության արտաքին քաղաքականությանը, որ այն 

վաղ թե ուշ չի հայտնվի նախապայմանների ճիրաններում: 

Ինչ վերաբերում է արտաքին ճնշմանը, իմ կարծիքը այն է, 

որ ոչ մի  ճնշում չի  կարող  կեղծել ազգային շահերը 

պաշտպանող կուսակցության  անցած ուղին, նրա պայքա-

րը,  որի նպատակայնությունը չի ճանաչում որևէ նախա-

պայման՝ նամանավանդ կապված հայոց պահանջատի-

րության և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ: 

Նման քայլը արդարացման կարիք չի զգում, քանի որ ՀՀ 

արտաքին քաղաքականությունը դեպի անդունդը ձգող ան-

դեմ ուժերի դեմ մղվող պայքարի ճանապարհին անտես-

ված ժամանակի և տարածության մեջ կանգ առնելու պա-

հի, կողմնակի զսպող ուժի  կարիքն է զգում: 

Անկախ խաղաձևից՝ Դաշնակցության նոր քաղաքական 

դիրքավորումը այն ափսեն է, որտեղ կարող են հիմնավոր-

վել ազգային այն ուժերը, որոնց ներկայությունը կօժանդա-

կի մի նոր քաղաքակիրթ, առողջ կառուցողական կոալի-

ցիայի ստեղծմանը:   
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-Դուք կիսու՞մ եք Դաշնակցության նոր գաղափարակա-

նությունը, որ գոյություն ունի կառուցողական կոչվող ընդ-

դիմություն: 

-Առողջ պետականություն ունենալու Դաշնակցության գա-

ղափարայնությունը նոր չէ: 

Այ՛ո, կիսում եմ այդ գաղափարաբանությունը, որը կայուն 

կյանքի ուղեգիրն է: 

Կիսում եմ, սակայն մասնավորապես: 

 

-Իսկ ինչու՞ մասնավորապես: 

 

-Դաշնակցության ներկայիս դիրքավորումը իհարկե կլը-

րացնի այն բացը, որը կամրապնդի մեր երկրի պաշտպա-

նական համակարգը: Սակայն այն չի կտրի   գլոբալիզմի 

հանդեպ գրաված դիրքում առկա անարդյունավետ երկկեր-

պությունից: 

Դաշնակցությունը անելիք շատ ունի: 

Կգա ժամանակ, երբ ազգային ուժերը՝ նրանց մեջ նաև 

ներկայիս իշխող Հանրապետական կուսակցությունը, մի 

կողմ կդնեն ներքաղաքական հարցերը՝ փրկելու համար 

մեր երկիրը գերուժի՝ ԱՄՆ-ի, Եվրոմիության, մասնավո-

րապես գլոբալիստական Ֆրանսիայի՝ «խաղաղածուփ և 

խաղաղարար» մեր հասարակության բոլոր շերտերը ներ-

թափանցող նենգ ու տիրակալ  ոտնձգություններից: 

Հարկավոր է՝ առջևում Ֆրանսիայի կողմից Ֆրանսա-հայ-

կական հարաբերությունների արհեստականորեն ավելի 

բարելավման ակտիվությունն ուղղել դեպի պահանջատի-

րության դաշտ՝ ընձեռելով «Սփյուռքի արևմտյան կառա-

վարության» և Ֆրանսիայի միջև համագործակցության խո-

րացման հնարավորություն՝ փորձելով ստիպել  Արևմուտ-

քին կատարելու առաջին լուրջ քայլը: 
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-Ինչպիսի՞ տրամաբանական եզրահանգման կարող ենք 

գալ: Ինչպե՞ս կընթանան աշխարհում ռազմաքաղաքական 

զարգացումները: Ինչպիսի՞ եզրակացություններ կարող են 

համարվել կարևոր: Ի վիճակի՞ ենք մենք տեսնելու մի քանի 

քայլ հեռուն՝ նրան հաջորդող քայլերի հանդեպ ունենալով 

պատրաստի ծրագիր:    

 

-Այսօր նեոլիբերալիզմի արհեստական համաշխարհային 

տնտեսական  ճգնաժամի  նպատակը մեկ միասնական հա-

մաշխարհային վարչություն  ստեղծելն ու նրան ղեկավա-

րելն է (G20): Ներկայիս Միջազգային արժութային հիմնա-

դրամի և Առևտրի համաշխարհային  կազմակերպության, 

ինչպես նաև մի շարք միջազգային ինստիտուտների 

գործունեությունը չի բավարարում նեոպահպանողական-

ների պահանջները: 

Տնտեսական արհեստական Ճգնաժամը մարդկության վրա 

գլոբալ հսկողություն սահմանելու առաջին քայլն է, որը 

կուղեկցվի աֆղանական և իրանական գլոբալիստական 

հաղթարշավով: 

Անդրադառնալով եզրակացությանը՝ կարևոր է, որպեսզի 

հասկանանք, որ թևակոխելու ենք շատ ավելի ակտիվ ժա-

մանակաշրջան, որտեղ ամեն  խոսք կամ գործողություն 

ճակատագրական նշանակություն կարող է ունենալ մեր 

երկրի համար: 

Հիմնական փորձությունները դեռ առջևում են:  

Մեզ սպասում են համարձակ քաղաքականություն վարելու 

ժամանակներ՝ հաշվի առնելով որ ԱՄՆ-ի Սպիտակ տան 

քաղաքականությունը նպաստում է ռուսական  երկրորդ 

բլոկի ստեղծման արագացմանը: 

Եվ ինչքան էլ ԱՄՆ-ը խորացնի տնտեսական կախվածութ-

յունը, իրականացնելու համար «Մեծ Արևելք» ծրագիրը, մի-
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ևնույն է, երկբևեռ համակարգի կառույցը անխուսափելի է:  

Հասկանալով, որ հայ ժողովուրդը  գլոբալիզմի առաջին 

զոհն էր, կարևոր է, որպեսզի ներկայիս գլոբալիստները ի 

վիճակի չլինեն  մեզ ուղղելու Ռուսաստանի, ինչպես նաև 

մեր սեփական շահերի դեմ:  

Կարևոր է, որպեսզի հայ-թուրքական մերձեցում հետա-

պընդող, մեկնարկող նոր ծրագրի թվացյալ դրական դինա-

միկան խրախուսի մեզ ետ չընկրկել զիջելով, այլ հասկա-

նալով, որ մեր գործը այն երկրի հետ է, որը Երկրորդ հա-

մաշխարհային պատերազմի ժամանակ այդպես էլ չհար-

ձակվեց ԽՍՀՄ-ի վրա: 

Ի՞նչն էր պատճառը, Ստալինգրա՞դը.  

Օ՜ ո՛չ: 

Ներկայիս թուրքական քաղաքականությունը կարծես փոր-

ձում է հավատալ, որ  սկսած 1920թ-ից Արևմուտքի հան-

դեպ անհնարին համարվող  կուլտուրական հեղափոխութ-

յունը այսօր իրականություն է, որը իբր թե կնպաստի երկու 

զարգացող հարևան երկրների միջպետական և ներպետա-

կան խնդիրների  կարգավորմանը: 

Կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղյան հիմնահարցի ներկա-

յիս համատեքստում ինքնորոշումը արդարացնող կետերը 

չաղաղակեն և չնշանավորեն փոխհարաբերությունների 

կարգավորման ժամանակավճար՝ առողջ մթնոլորտ ստեղ-

ծելու հայ-թուրքական սահմանի բացման  կարևորությու-

նը, հաշվի առնելով, որ հաջողությամբ պսակած արարո-

ղությունը, ինչպես նաև ԵՄ-յան կողմից «Արևելյան գործ-

ընկերություն» ծրագրով նախատեսված անայցագրային 

կարգ հաստատելը, անցագրային ռեժիմի ազատականաց-

ման ուղղությամբ  ձեռնարկվող  քայլերը համարվում են 

գլոբալիստական «Ասիամիություն» կազմավորման նախա-

դրյալը:  
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Կարևոր է կանխատեսել մոտակա ժամանակներում 

սպասվող թուրք-գլոբալիստական գաղտնի համաձայնա-

գրի հայտնությունը, ըստ որի  հայ-թուրքական սահման-

ների բացման, ինչպես նաև կարգավորվող հարաբերութ-

յունների շնորհիվ, Հարավային Կովկասը յուրացրած Արև-

մուտքի երկծայր կայծակնացայտ   խոստումնավոր նետերը 

չեն անտեսի Թուրքիայի ջանքերը այդ գործընթացում, որը 

իր արտացոլումը կգտնի պահանջատիրության խնդրում: 

Հենվելով ոչ միայն ուղեկոճղի, այլև ներըմբռնման վրա, եթե 

փորձենք  կանխատեսել մի քանի քայլ հեռուն, կնկատենք 

որ, եթե ԱՄՆ-ի պրեզիդենտը բարեհուսություն է ներար-

կում Իրանի ժողովրդին իսլամական տոնի նախօրեին, դրա 

հետ համընթաց Իրանի հարցով հատուկ պատվիրակութ-

յուն ուղարկելով Ռուսաստանի մայրաքաղաք, նշանակում 

է՝  ԱՄՆ-ը  վերադառնում  է մինչ Բելգրադը ռմբակոծելու 

քաղաքականությանը, նշանակում է՝ պահանջատիրության 

հարցով հայ-իրանական համագործակցությանը հարվա-

ծող արևմտյան ձգողականությունը իր հերթին ևս վերա-

դառնում է 1909թ. Հայկական հարցը հակադրելու մեկու-

սացվող Հայաստանի ազգային շահերին: 

Կարևոր է, որ տարածաշրջանում ՀՀ դիրքերը ամրապըն-

դող, խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղյան հիմնահարցի 

(ԼՂՀ անմիջական մասնակցությամբ) և պահանջատիրութ-

յան խնդրի կարգավորման ուղիներ փնտրող  քաղաքակա- 

նության հաշվարկները չգերբեռնավորեն իրենց հնարավո-

րությունները՝ հենված հայ-ռուսական ռազմա-քաղաքա-

կան դաշինքի վրա, որը այսօր համարվում է ՀՀ Արտգործ-

նախարարության տունդարձի երաշխիքը: 

-Եթե նախագահ Բարաք Օբաման ապրիլի 24-ի իր ուղեր-
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ձում  կիրառեր «ցեղասպանություն» բառեզրը, կամ ԱՄՆ-ի 

Կոնգրեսն  ընդունի  Հայոց  ցեղասպանության  վերաբերյալ 

բանաձև,  ինչպիսի՞ նշանակության կարժանանա Հայաս-

տանի և Թուրքիայի միջև սկսված հարաբերությունների 

կարգավորման գործընթացը:  

-Թիվ 252 բանաձևը, որը կազմվել է թիվ 106 բանաձևի 

նմանությամբ,  հնարավոր է, որ նախորդների պես կասեց-

վի  վարչակազմի կողմից, որը չէր ցանկանում վատացնել 

դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ: 

Թուրքիայում ազգայնական մթնոլորտը ապակայունաց-

նող ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հայկական օրինագծի   ընդունու-

մը, անշուշտ, կկանգնեցնի  Թուրքիայի և Հայաստանի միջև   

սկսված գործընթացը, որին կարելի է չտալ որևէ նշանա-

կություն, քանի որ ցեղասպանության ճանաչումը  ԱՄՆ-ի 

կողմից Թուրքիայում հասունացող իշխանափոխության 

մարտակոչն է, որը դժվար թե տեղավորվի «Մեծ Արևելք» 

նախագծի խթանիչ ուժ հանդիսացող  Աֆղանա-իրանական 

արգելքը հաղթահարող ժամանակահատվածի մեջ: 

  
-Եթե չլիներ արմատական գլոբալիզմը, Արևմուտքը սա-

տար կկանգնե՞ր հայերին:  
 

-Իհարկե 1914թ. մենք կռվում էինք գլոբալիզմի դեմ, իհար-

կե,  կստանար ծարավը իր բաժին ջուրը, եթե նա իր պա-

հանջը չուղղեր ջուրը կտրողին: 

Գլոբալիզմին պետք չէր անկախության ձգտող Հայաստան 

Մերձավոր Արևելքի սրտում:  

-Ի՞նչ կավելացնեք նոր կանոններով շարժվող ԱՄՆ-ի նոր 

վարչակազմի գործելակերպին: 

 

http://araxmag.blogspot.com/2009/02/blog-post_80.html
http://araxmag.blogspot.com/2009/02/blog-post_80.html
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-Նոր կանոններով շարժվելու  Օբամայի վարչակազմի՝ դե-

պի հարաբերությունները նորմալացում տանող «երկկու-

սակցական միաբանության» «լիցքաթափման» դավադիր 

քաղաքականությունը իրականացվում է նախկինի պես՝ 

նպատակի իրացման գործիք հանդիսացող   ՆԱՏՕ-ի միջո-

ցով:           

«Աֆղանստանում կայունություն հաստատելու գործում 

Ամերիկայի եւ Իրանի շահերը կարող են համընկնել»  հոր-

դորումի տակ  Իրանի ներսում   ներքաղաքական փոփո-

խություններ հետապնդող, ահաբեկչական եւ ծայրահեղա-

կան խմբավորումները ոչնչացնելու պատրվակի տակ Մի-

ջին Արևելքում իր տիրապետությունը հաստատել պատ-

րաստվող Համաշխարհային կենտրոնական կառավարութ-

յունը շարունակում է հետապնդել մեկ նպատակ, այն է՝ 

Ռուսաստանի դուրսմղումը տարածաշրջանից: 

Այո, ԱՄՆ-ը չի հրաժարվի Կովկաս արագացված ներթա-

փանցման եւ այնտեղ իր ռազմական ներկայության ընդ-

լայնման պլաններից,  որի դիմակայությունը լրացուցիչ ազ-

դակ է ստանում:   

-Այսօր Եվրոմիությունը առաջարկում է Ռուսաստանին և 

Թուրքիային մասնակցել «Արևելյան գործընկերություն» ծը-

րագրին դիտորդի կարգավիճակում: Ի՞նչ կասեք այդ առ-

թիվ: 

-Անդրադառնալով Եվրոմիության դերին՝ նշենք, որ բյու-

րոկրատական  դավակից այդ սիստեմը համարվում է ան-

դըրկուլիսյան գերուժի գործիք հանդիսացող ՆԱՏՕ-ի «սի-

րահրավերը»: Նա հիմնականում գործի է անցնում (Ռու-

սաստանին գործընկերության առաջարկներով) այն ժա-

մանակ, երբ հյուսիսային արջը ոտքի է ելնում ՆԱՏՕ-յա-

կան որսորդին դեմ հանդիման: 
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Եվրոմիությունը համարվում է ՆԱՏՕ-ի հովանավորը, որը 

«Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրի մեկ-

նարկի տակ աշխատում է իրականացնել գերուժի վերջնա-

նպատակը: 

- Ռուսաստանի Արտգործնախարարությունը հաճախ  ընդ-

առաջում է արևմտյան հնարիմացությանը: Ինչքանո՞վ է 

այն արդարացված: 

-Ինչքանո՞վ է արդարացված այն, որ «Գործընկերություն 

հանուն խաղաղության» ռասիստական ծրագրի տակ 

Արևելյան Եվրոպայի երկրները հայտնվեցին ՆԱՏՕ-ի կազ-

մում: 

Ինչքանո՞վ են արդարացված ներկայիս ՆԱՏՕ-ի փորձերը՝ 

Ռուսաստանից կտրելու և իր հովանու տակ վերցնելու   

նախկին  ԽՍՀՄ  երկրները: 

Դիտորդի կարգավիճակը այն արգելափակոցն է, որը 

կփորձի թույլ չտալ Ռուսաստանին դիմելու կտրուկ հա-

կաքայլերի: Դիտորդի կարգավիճակին տրված է դիտելու և 

ոչ թե ազդելու դերը: Այսինքն՝ ռուսական աչքերին տրված է 

տեսնելու, թե ինչպես է անդամալուծվում մարմինը:  

Ինչքան մենք ընդառաջում ենք արևմտյան ծրագրերին, 

այնքան Արևմուտքը հեշտ է իրագործում դեպի Արևելք իր 

ծավալատիրական նախագծերը: 

Հարկավոր է կտրականապես վերջ տալ արևմտյան 

կողմնորոշմանը: 

Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի՝ դիտորդի դերին, այն՝ ԵՄ-

յանը անդամագրվելու հրաժարականն է, որը կստիպի 

Ռուսաստանին հավատալու, թե իբր ԵՄ-նը այլևս նպա-

տակ չի հետապնդում ծավալվելու, թե իբր Թուրքիան վե-

րադարձել է 1919թ. նրան կրկին անգամ ձեռք մեկնելու, 
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իրականում իրականացնելու արևմտյան «Կովկասյան ին-

տեգրացիա» հրամայականը: 

-Ձեր կարծիքով հայ-թուրքական «մերձեցում» հետապնդող 

քայլը ունի՞ հնարավորություն՝ մերվելու «զավթիչ ուժ» ան-

վանման փոխադարձ մեղադրանքի հետ: 

-Մինչ մենք Թուրքիայի հետ «մերձեցում» կխաղարկենք՝  

մեղադրելով իրար  «զավթիչ ուժ» լինելու մեջ, թուլացնելու 

համար Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի ազդեցության 

ոլորտը տարածաշրջանում, «մերձեցման հեղինակը» ամ-

րապնդելով դիրքերը Վրաստանում՝ փորձում է օղակի մեջ 

վերցնել հայ-ռուսական և հայ-իրանական կապերի առաջ-

ընթացի նախադրյալները: 

 

Ո՛չ, նման քայլը չունի հեռանկար: Արդյունավետությունը 

դիմակայման մեջ է: 

 

-Ինչու՞ չհամարել, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

և պահանջատիրության խնդրի հետ կապված ողջ բար-

դության հիմնապատճառներից մեկը այն է, որ թուրքա-

կան խմորը ունի կետ՝ մատնանշելու, թե ով է ցեղասպա-

նության  իսկական հեղինակը: 

 

-Վերադառնալով մեր տաշտակին՝ նշենք, որ եթե մենք 

փորձում ենք հունցել մե՛ր խմորը, դեմոկրատիզացիայի   

մրցավազքում ոչ միայն չպետք է առաջ անցնենք Ադրբեջա-

նից, ինչպես նաև Թուրքիայից, այլ պետք է ունենանք մեր 

սեփական ուղին:   

 

-Ի վերջո, ինչպիսի՞ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ 

Թուրքիայից՝ կապված Հայոց ցեղասպանության ճանաչ-
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ման հետ: 

 

-Այսօրվա ոչ ժողովրդավարական Թուրքիայից մենք   սպա-

սելիքներ պետք է չունենանք:    

Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը   

շարունակում է հանդես գալ ԱՄՆ-ի սեփական շահերի վե-

րադասավորության՝ միավոր շահող կատարածուի դերում՝ 

հատուկ կարևորություն հաղորդելով իր նշանակությանը  

հայ-թուրքական հարաբերություններում: 

 

-Ըստ Ձեզ, վաղ թե ուշ բազմաբևեռային աշխարհը իր տեղը 

կզիջի երկբևեռային կառուցվածքին, և որ ԱՄՆ-ի դեմ հան-

դես կգա մի նոր ճամբար, որի միջուկը կկազմեն Ռուսաս-

տանը, Չինաստանը և Հնդկաստանը:  

Ձեր կարծիքով այդ երեք երկրներից որին կտրվի եռյակը 

գլխավորողի դերը: Եվ ընդհանրապես, ինչու՞ այդ եռյակը 

չի կարող առաջ անցնել ԱՄՆ-ից և, ի հակառակ Արևմուտ-

քի,  ստեղծել Ասիամիություն՝ ընդհանուր արժույթով, որ-

պես հակակշիռ դոլլարի և եվրոյի, դրանով իսկ փրկելով 

ասիական երկրները ամերիկյան հեգեմոնիայից: 

-Այսօր աշխարհի տնտեսության անիվը  պտտվում է երեք 

գերտերությունների՝ ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և Ռուսաստա-

նի հետաքրքրությունների շուրջ: Չինաստանը համարվում 

է անդրկուլիսյան ուժերի հիմնական մրցակիցը,  որն իր 

շուրջ համախմբելով ասիական մի շարք երկրներ, նրանց 

թվում նաև Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, ստեղծեց 

միասնական արժույթ՝ ասիական արժեթղթային միավոր՝ 

«Աքյու-ACU» (Ասիական միասնական արժույթ) դրանով 

իսկ ամբողջ արևելքը հակադրելով ամերիկյան դոլլարին, 

ինչպես նաև եվրոյին: Սակայն ներկայիս համաշխարհա-

յին տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Չինաստանը 



 723 

և Ռուսաստանը ստիպված եղան  առաջ մղել պահուստա-

յին արժույթի ստեղծման հարցը առաջարկելով միջազգա-

յին փոխհաշվարկներում կիրառել Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամը SDR-ը (Special Drawing Rights):   

Նկատենք, որ չինական յուանը ունի բոլոր հնարավորութ-

յունները կազմելու հակակշիռ արևմտյան ֆինանսական 

համակարգին: 

Ռուսաստանն իր հերթին ջանք է գործադրում  ամրապնդել 

ազգային արժույթի դիրքը միջազգային շուկայում՝ ներշըն-

չելով ԱՊՀ-ին  նոր մրցակցային տրամադրվածություն: Նա 

միաժամանակ մի նոր ակտիվություն մտցրեց Լատինական 

Ամերիկայում և աջակցում է այդ երկրների կողմից մի նոր 

միության կազմավորմանը: Այսինքն Ռուսաստանը և Չի-

նաստանը ի հակառակ ԱՄՆ-ի միաբևեռ քաղաքականութ-

յան, շարունակում են նպատակին հասցնել բազմաբևեռ 

աշխարհակարգի կազմավորման գործընթացը՝ հանուն 

տնտեսական անկախության, հանուն՝ խաղաղության: 

Այո՛, այսօր արևելյան ռուսական ռուբլին և չինական 

յուանը պատրաստ են վերածվելու հակազդող ուժի՝ ընդդեմ 

արևմտյան ամերիկյան դոլլարի և եվրոպական եվրոյի: 

Ենթադրում եմ, որ կգա ժամանակ, երբ Ռուսաստանի և Չի-

նաստանի կողմից կստեղծվի կոալիցիոն մի մեխանիզմ, 

որն արտաքին ուժերից   կապահովի արևելյան բլոկի ան-

խոցելիությունը,  ինչպես նաև ազգային շահերի պաշտ-

պանությունը, որտեղ համերաշխորեն  իրար կլրացնեն այդ 

երկրների՝ քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև ռազ-

մական հետաքրքրությունները՝ դրանով իսկ աշխարհում 

բազմաբևեռ կառույցը վերածելով երկբևեռայինի: Կգա ժա-

մանակ, երբ հակագլոբալիստական ուժերը կմիավորվեն՝ 

կանխելու համար մի որոշ խմբի կողմից  երկրագունդը   

զավթումը, և այնտեղ դաժան դիկտատուրա հաստատելը: 
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Ինչ վերաբերում է Արևելքի կողմից Ասիամիության կազ-

մավորմանը, առանց որի կարծես թե դժվար է պատկե-

րացնել երկրորդ ճամբարի դերը, այն չպետք է լուծարի 

սահմանները՝ դեպի միաձուլում տանող Եվրոմիության 

օրինակով՝ հաշվի առնելով, որ այն չի բխում Ռուսաստանի 

պետական շահերից: 

Ինչ վերաբերում է միջուկին՝ նրա սաղմնավորմանը   կա-

րող են միանալ  այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են՝  Ճապո-

նիան,  Հարավային Կորեան, Իրանը, Վիետնամը, ինչպես 

նաև արաբական աշխարհի որոշ երկրներ:  

Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը ի վիճակի 

լինեն կանխելու ԱՄՆ-ի կողմից առաջ քաշվող Աֆրո-

միության ծրագիրը: Իհարկե, նրանք ի վիճակի են իրենց 

թևի տակն առնելու այնպիսի երկրներ,  ինչպիսին ասենք 

Լիբիան է, սակայն մասնակի հովանավորությունը չի կա-

րող ապահովել  մայր ցամաքի անկախությունը: 

Այդ ամենը կհանգեցնի նրան, որ ԱՄՆ, ԵՄ և ԱՖՄ  կոալի-

ցիան կհայտնվի ԱՊՀ-ԱՄ, և ԼՄ դեմ, որոնք  էլ իրենց  հեր-

թին վաղ թե ուշ կփոխակերպվեն համաշխարհային  երկու  

բլոկների: 

Եվ չնայած Ռուսաստանը կորցրեց նախկին աշխարհաքա-

ղաքական գերտերության կարգավիճակը, իր ազդեցության 

ոլորտները, սակայն հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի ներկայիս գլո-

բալ բռնատիրական քաղաքականությունը, որը նպաստում 

է ռուսական կայսերապաշտական ռևանշիզմին, կհանգեց-

նի նրան, որ  նոր թափ կստանա Արևելք-Արևմուտք հակա-

մարտությունը՝ վերականգնելով երկբևեռ աշխարհաքաղա-

քական համակարգը մի նոր տեսքով: 
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Եվ ինչքան էլ Չինաստանը ջանք գործադրի, որպեսզի Շան-

հայի համագործակցության կազմակերպությունը չստանա 

ռազմական տեսք, և չնայած Չինաստանը խուսափում է 

տեսնելու  Ռուսաստանին  արևելյան «թևի» լիդերի դերում 

և գրավել է   զորանալու երկարաժամյա դիրք, սակայն աշ-

խարհաքաղաքական մրցակցությունը կստիպի հարվածի 

տակ հայտնված այդ երկրներին բոլորելու ուժերը՝ ընդդեմ 

բազմադեմ և բազմահնար նենգաժպիտ դավադրության: 

ԱՊՀ-ն  կվերածվի արևելյան բլոկի՝  ներառյալ Չինաս-

տանը և Հնդկաստանը,  ՀԱՊԿ-ն՝ արևելյան ռազմական 

ալյանսի՝ ի հակակշիռ ՆԱՏՕ-ի. Համաշխարհային այդ 

երկրորդ բլոկը կունենա իր միջպետական միասնական 

արժույթը, «Սոցինտերն»-ը, իր միջազգային դատարանը, իր 

Ասիախորհրդարանը՝ ի հակադիր ժողովրդավարության 

անունից գործող ծայրահեղության՝ հանուն երկրագնդում 

իսկական ժողովրդավարության հաստատման:  

-Ձեր կարծիքով ո՞րն է ամենից մեծ վտանգը Ռուսաստանի 

համար Արևմուտքի կողմից: 

-Ինտեգրացիան: 

-Ռուսաստանն ունի՞ ընտրության հնարավորություն: 

-Ռուսաստանը պետք է վերածվի գերտերության՝ իր թևի 

տակն առնելով Արևելքը, ինչպես նաև Լատինական Ամե-

րիկան, ստեղծելով երկրորդ բլոկ՝ ի հակակշիռ ԱՄՆ-ի և 

Եվրոմիության: 

-Ի վերջո խաղաղությու՞ն, թե՞ սառը պատերազմ: 

-«Թե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պա-

տերազմին»: 



 726 

Այսօր սառը պատերազմը ավելի շատ ձեռնտու չէ ԱՄՆ-ին, 

որը պատրաստվում է ներսից քայքայել արևելյան տարա-

ծաշրջանային կազմավորումները, միությունները, որոնք էլ 

վաղ թե ուշ պետք է վերածվեն արևելյան բլոկի: 

-Իսկ ի՞նչ է պետք, որպեսզի Արևելքի և Արևմուտքի միջև  

կրկին չկախվի երկաթյա վարագույրը:   

- Ինչքան էլ մենք Արևմուտքի և Արևելքի միջև կախենք վա-

րագույր, միևնույն է, նրանք իրար հետ շարունակում են 

մնալ կապված փոխշահավետ տնտեսական կապերով 

(հյուսիսային և հարավային  խողովակաշարեր, խոշոր 

ներդրումներ և այլն), որոնք էլ ավելի են նշանակալից 

դարձնում խաղաղ գոյակցության դերը: Սակայն բարի-

դրացիական և կայուն հարաբերությունների հաստատու-

մը, փոխշահավետ կապերի զարգացումը  չպետք է տանի 

դեպի  ինտեգրում: 

Իսկ երկաթյա վարագույր չկախելու համար, ԱՄՆ-ը պետք 

է հրաժարվի իր միաբևեռ քաղաքականությունից: Նա անե-

լիք չունի Աֆղանստանում, Իրաքում, Իրանում և այլուր: 

Դրա համար գոյություն ունի «ՄԱԿ»:  ԱՄՆ-ը համարվում է 

միջազգային ահաբեկչության  հիմնական դրդապատճառը: 

Եթե ԱՄՆ-ն և Եվրոմիությունը հետապնդեին մարդասի-

րական նպատակներ, կասեինք հնարավոր է մոտակա ժա-

մանակներում աշխարհում խաղաղության հաստատումը: 

Այն ժամանակ մենք կհրաժարվեինք երկու Հայաստան ու-

նենալու մտքից: 

-Մենք կարո՞ղ ենք ԱՄՆ-ին այսօր տեղավորել Հռոմի 

դերում: 

-Կարթագենի դերում  ավելի հարմար է տեսնել Ռուսաս- 
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տանին, քան Հռոմի դերում՝ ԱՄՆ-ին: 

-2008թ. Ֆրանսիայի նախագահ Ն.Սարկոզին ՄԱԿ-ի ամ-

բիոնից հայտարարեց «Մենք ցանկանում ենք համատեղ 

ապագա կառուցել Ռուսաստանի հետ:» Ի՞նչ կարող եք 

ասել այդ առթիվ:   

-Եթե ԱՄՆ-ի համաշխարհային կառավարությունը ձգտում 

է համաշխարհային տիրապետության, նշանակում է էլ 

ավելի կթուլանա ՄԱԿ-ի դերը, և հակառակը կբարձրանա 

այնտեղ հանդես եկող Սարկոզիի դերը: 

Ֆրանսիայում, 2008թ. հոկտեմբերի 8-ին, Ռուսաստանի 

պրեզիդենտ Դ.Մեդվեդևի և Ն.Սարկոզիի հանդիպման ժա-

մանակ, Ֆրանսիայի պրեզիդենտը լրագրողներին հրավի-

րած  ասուլիսում հայտարարեց՝ «մենք ԱՄՆ-ի գործակալ-

ներ չենք»:  

Մենք պետք է հետևություն անենք արված հայտարարութ- 

յունից: 

Ռուսաստանին ինտեգրացիայի ենթարկելու Եվրոմիութ- 

յան միտումները, երկրագունդը զավթելու փորձեր են, որը 

մատնված է անհաջողության:  

-Մենք կարո՞ղ ենք մնալ մեր համոզմունքի մեջ, որ Ռու-

սաստանը այն երկիրն է, որի հետ համատեղ կարող ենք 

կազմակերպել  մեր հետաքրքրությունների պաշտպանութ-

յունը, որի հետ կարող ենք կապել մեր ապագան: 

-Մենք պետք է հատուկ տեղ հատկացնենք հայ-ռուսական 

համագործակցությանը ո՛չ միայն մեր անկախության, ո՛չ 

միայն հանուն փոխադարձ հետաքրքրությունների պաշտ-

պանության, այլև հետագա սադրանքներից խուսափելու 

համար: 
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Ինչքան էլ մերձենան հարաբերությունները Ռուսաստանի 

և ԱՄՆ-ի միջև, քանի ԱՄՆ-ը հաստատ է իր կողմից տար-

վող միաբևեռ քաղաքականության մեջ, Ռուսաստանը կշա-

րունակի մնալ որպես հակազդող ուժ, որպես ընդդիմութ-

յուն, որի հետ էլ կարող ենք կապել մեր ապագան: 

 

- Մի խոսքով հակագլոբալիստական ներկայիս բազմաբևեռ 

ուժերը կարող են միավորվել և գործել մեկ դրոշի տակ:  

 

-Արևմուտքի կողմից կազմավորվող միավորումների 

(ՎՈՒԱՄ, «Սևծովյան տնտեսական համագործակցութ-

յուն», «Կովկասյան միություն» և այլն) դեմ, որոնք գործում  

են ընդդեմ Ռուսաստանի,  «ԵվրԱԶԵՍ»-ի (Եվրասիական 

տնտեսական ընկերակցություն) և ԱՊՀ-ի  համադասութ-

յունը, համակարգումը Շանհայի համագործակցության 

կազմակերպությանը (ՇՀԿ) կծնի մի նոր միություն, որը իր 

մեջ ներգրավելով Իրանը և Հնդկաստանը՝ կստեղծի հակա-

գլոբալիստական երկրորդ բլոկը, որը հովանավորելով 

Լատինական Ամերիկայի երկրների կողմից կառուցվող 

տարածաշրջանային միությունը՝ կդառնա հակակշիռ ուժ 

ընդդեմ գլոբալ ոտնձգության: Հակառակ դեպքում ԱՄՆ-ը  

հնարավորություն ձեռք կբերի  ԱՄՆ-Չինաստան մի նոր 

մակարդակի հարաբերության (G2), ԱՄՆ-Հնդկաստան հա-

կաահաբեկչական ձեռնարկումների և ԱՄՆ-Ռուսաստան 

գործընկերության միջոցով շարունակելու իր նվաճողական 

քաղաքականությունը՝ հարվածելով այդ երկրների միաս-

նությանը, սրելով այդ երկրները իրար դեմ, դրանով իսկ 

կտրելով Իրանը թիկունքից: 

Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից ձեռնարկվող բազմա-

բևեռային շինությունը կարող է հիմնավորվել արևելյան 

բլոկի մեջ: Այն կարող է մտցնել պարզունակություն և 

պաշտպանել այդ ճամբարում հիմնական գերտերություն-
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ների հետաքրքրությունները և անկախությունը միմյան-

ցից: 

Մի խոսքով հակագլոբալիստական ներկայիս բազմաբևեռ 

ուժերը կարող են միավորվել և գործել մեկ դրոշի տակ:  

ՇՀԿ-ն վերաիմաստավորման ենթարկելով՝ տարածաշրջա-

նային գերտերությունները ի վիճակի են ստեղծելու մի նոր 

ԱՊՀ, մի նոր տուն, մի նոր  բևեռ, նոր ճամբար, որը կհե-

ռացնի միմյանց հանդեպ լարվածությունը, մտավախութ-

յունը, անվստահությունը և կստեղծի առողջ մթնոլորտ: 

Հակառակ դեպքում ԱՄՆ-ն օգտվելով բազմաբևեռային 

կառույցների միջև առկա սեփականը առաջ մղելու մրցակ-

ցությունից, կստանա խուսանավելու անսահման հնարա-

վորություն՝ փորձելով իրագործել իր հակամարդկային ծը-

րագիրը: 

Ռուսաստանը, Չինաստանը և Հնդկաստանը իրենց հետա-

քըրքրությունները կարող են փրկել՝ ելնելով միասնական 

դիրքից: 

 

-Ամերիկա-իրանական հավանական պատերազմի դեպ-

քում  ի՞նչ կնշանակի Չինաստանի անտարբերությունը: 

 

-ԱՄՆ-Իրան հակամարտությանը ուղղված Չինաստանի 

հեռազգա զգուշավոր հայացքը՝ տեսնելու ԱՄՆ-ին  մի «նոր 

Վիետնամ»-ի ծուղակում՝նրան   թուլացնելու հեռատեսութ-

յամբ,  կհամարվի  այն բացը, որի միջոցով դավադրությունը 

կփորձի ներխուժել մարդկության ամրոցը: 

   

 -Ինչպիսի՞ Հայաստան կցանկանայիք տեսնել 2020թ-ին: 

-Ազատ, անկախ և միացյալ հակագլոբալիստական Հայաս-

տան արևելյան ճամբարում: 
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-Ինձ թվում է՝ քիչ հավանական է նման վերջնանպատակի 

իրագործումը: 

-Այ՛ո, քիչ հավանական է, հետևաբար մենք պետք է գործ 

ունենանք հակադիր ճամբարներում գտնվող երկու Հայաս-

տանների (Արևելյան և Արևմտյան) ներկայության փաստի 

հետ:  

 -Եթե փորձենք ամփոփել երկխոսությունը, ինչպե՞ս  կհեր-

թագրեիք կարևորությանը արժանացած կետերը: 

- Մեր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը պետք է                           

   հենված լինի ազգային շահերի պաշտպանության վրա. 

 

 . Հայաստանի կառավարությունը պետք է պատրաստ լինի  

   մեր երկրի համար ճակատագրական և նշանակալից     

   պահին  անցնելու կտրուկ և միակողմանի դիրքորոշման.  

 

.  Մեր քաղաքականությունը պետք է հենված լինի կարճա-    

   ժամկետ փուլերի վրա՝ հաշվի առնելով   երկրագնդի վրա 

   տեղի ունեցող իրադարձությունների անկանխատեսելի    

   ընթացքը. 

 

.  Հայաստանի կառավարությունը չպետք է երեսը շրջի    

   դեպի Արևմուտք.                                       

 

.  Վարել  այնպիսի քաղաքականություն, որ Ադրբեջանը    

    բռնի ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելու ուղին. 

. Պահանջատիրության խնդրի կարգավորման բանալին  

    փնտրել ԱՄՆ-ի անդրկուլիսյան կառավարության  շրջա-                
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    նակներում.  

 

. Արևմուտքում հատուկ տեղ հատկացնել հայ-հրեական  

  փոխշահավետ հարաբերություններին. 

 

. Արևելքը կտրել Արևմուտքից. 

 

. Սփյուռքում ստեղծել երկբևեռ հայկական կառավարութ-   

  յուններ. 

  

.  Բավարարել մեր ազգային գաղափարախոսության  

   ժամանակակից պահանջները. 

 

.  Ճանաչել Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան  

   մաս: 

 

 

-Դուք գտնում եք, որ Արևմուտքի հայ համայնքը  պետք է 

ընդունի համաշխարհայնացման գաղափա՞րը: 

 

-Հայ համայնքը, իհարկե, կարող է մնալ որպես հակագլո-

բալիստական, սակայն եթե նրա վարչությունը կամ 

համագումարը փորձում է լուծել պահանջատիրության 

խնդիրը, առնվազն նա պետք է ցույց չտա իր հակագլոբա-

լիստական դեմքը, նա պետք է չթաքցնի ազատական ար-

ժեքների հանդեպ իր համակրանքը, անգամ եթե հակառա-

կորդը համոզված է դրա արհեստականության մեջ: Մենք 

երբեք չենք կարող լուծել մեր առջև ծառացած համահայկա-

կան գերխնդիրները՝ հաշվի չառնելով հակառակորդի հե-

տաքրքրությունները:   
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-Իսկ հնարավո՞ր է համախմբել Սփյուռքի քաղաքական 

ուժերը՝ ասենք  թե ԱՄՆ-ում, որին կենթարկվեն աշխարհի 

տարբեր երկրների հայ համայնքները, նրա ջանքերը ուղղել 

փրկելու համար մեր երկիրը գլոբալիզմի լծից: 

 

-Եթե հակագլոբալիստական նման կառավարությունը կամ 

որևէ մարմին ի վիճակի լինի գործելու գլոբալիզմի սրտում 

և նրա դեմ՝ արգելք հանդիսանալով նրան տիրելու Հա-

յաստանը, ես կլինեմ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը:  

Գլոբալ այդ ուժի հատուկ ծառայությունները թույլ չեն տա 

նման կառույցի իրականացման: Նրանք տարբեր առիթնե-

րով «ձիակառքի» անիվների տակ կթողնեն իրենց դեմ ծա-

ռացած ցանկացած պատնեշ:   

Հայաստանը գլոբալիզմից կարող է փրկել միմիայն Հայաս-

տանի կառավարությունը: 

 

-Այն ժամանակ, երբ հայ քաղաքական էլիտան լավա-

տեսությամբ էր հակված Մադրիդյան սկզբունքի հանդեպ, 

Ձեր այնժամյա թերահավատությունը  արդարացի կեցվածք 

է ընդունում այսօր: Ինչպես տեսնում ենք, Մինսկի խումբը 

ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա Ղարաբաղի հար-

ցով: Ձեր կարծիքով սադրանքի ինչպիսի՞ ձև կարող է 

զբաղեցնել տեղ և հաստատվել մեր ներքին և արտաքին 

քաղաքականության մեջ: 

-Սադրանքի ձևերը տարբեր են, հնարավորությունները՝ 

լայն: 

Հայաստանի վրա գործադրվող ճնշումը հիմնականում 

կապված է տարածաշրջանում խաղաղապահ ուժերի   մի 

առանձին՝ «հարցի հանդեպ նոր մոտեցում պահանջող» տե-

ղակայման  և նոր գազամուղային խոշոր նախագծի միջո-

ցով Արևմուտքի ազդեցությունը ծավալելու մտայնության 
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հետ: 

Մեր խստապահանջությունը Հայաստանի իշխանություն-

ների քաղաքական դիմակայումն է, որը կապահովի ռուսա-

կան երկերեսության հայ-ռուսական շահավետությունը: ՝՝ 

-ԼՂՀ-ն  կվերադառնա՞ բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ 

որպես հակամարտող կողմ: 

- Հնարավոր է, սակայն գտնում եմ, որ կտրելով Ղարաբաղը 

բանակցային գործընթացից, չճանաչելով նրան որպես հա-

կամարտող կողմ՝ դրանով Արևմուտքը բացեց Հայաստանի 

վրա ճնշումը ուժեղացնելու իր հետագա քայլերը:  

Այո՛, այսօր Ղարաբաղի իշխանությունները շարունակում 

են նվիրված մնալ իրենց որդեգրած ուխտին, այն է՝   

.Իրավական հիմքերի վրա դնել Ղարաբաղի անկախութ-

յան կարգավիճակը՝ դրսևորելով ժողովրդի կամքը  հերթա-

կան հանրաքվեի միջոցով. 

. Ցամաքային կապը Հայաստանի հետ. 

. Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքը. 

.  Հարցի խաղաղ կարգավորումը. 

. Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին՝ որ-

պես հակամարտող կողմ: 

 

Սակայն գտնում եմ, որ Արևմուտքի հանդեպ ադրբեջանա-

կան ծանրակշռությունը (խողովակաշարային նախագծեր, 

տարածաշրջանում Թուրքիայի խաղանենգություն, ԱՊՀ-ից 

ադրբեջանական տարանջատություն) և դեպի Արևելք 

ընթացք ստացած ՆԱՏՈ-յա-ԵՎՐՈ-ռազմավարական հա-

մակարգությունը էլ ավելի կուժեղացնի ճնշումը Հայաս-

տանի վրա, և մենք պետք է պատրաստ լինենք մտցնելու 
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հակա-նեոինտերվենցիոնիստական խաղ՝ հենված ռուսա-

կողմ կամայականության վրա:  

Սա, իհարկե, գերզգայուն մտավորականի գործ չէ:  

-Մենք պետք է անցնենք  կամակոր մանկան դերի՞ն: 

-Հաճախ մանուկը իր կամակորությամբ ավելի շուտ է հաս-

նում ուզածին: 

-Վերջերս  Ռուսաստանը և Ադրբեջանը ռազմական հա-

մագործակցության դաշնագիր կնքեցին Մոսկվայում:  

Հիշենք, որ Ադրբեջանը   չի  համարվում  ՀԱՊԿ-ի անդամ:  

-Այդ քայլը՝ ուղղված երկու հանրապետությունների՝ Մոսկ-

վայից կախվածության հավասարակշռության խախտման 

դեմ, չի կարող թողնել նշանակալի  որևէ ազդեցություն 

հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության վրա: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ պատահական  որևէ քաղաքական 

իրադարձություն մեր առջև բացի մեր խնդիրների կարգա-

վորման հաջողության դռները: 
-Իհարկե, պատահականություններ գոյություն ունեն մեր 

կյանքում: Գոյություն ունեն նաև հրաշքներ, որոնք չեն ծա-

ռայում ամենքին: 

Սակայն մենք չենք կարող ապավինել պատահականութ-

յանը, քանի որ հայտնվել ենք մի այնպիսի խաղում, որտեղ 

հիմնականում պատահականություններ չեն լինում: 

Պատահական չէ Մադրիդյան ընդլայնված մոտեցումը, որը 

հնարավորություններ է ընձեռում ապահովելու  տարածա-

շրջանում կայունությունը խախտող ամերիկյան դեմոկրա-
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տիայի առաջընթացը, որը թույլ է տալիս Արևմուտքին 

Ղարաբաղի հարցով էլ ավելի խորացնելու Հայաստանի 

կախվածությունը Եվրոմիությունից, որը ունի հարցի չը-

կարգավորման պատասխանը: 

Պատահական չէ ԱՄՆ-ի նախագահի զինաթափող այն 

հայտարարությունը, որը կոչ է անում գերտերություններին 

ազատվել միջուկային զենքերից՝ խրախուսելով տիեզերա-

կան սպառազինությունների սեփական նախագծերը: 

Պատահական չէ, որ 2009թ. հուլիսի 14-ին Ֆրանսիայում 

Բաստիլի գրավման օրվան նվիրված տոնակատարության 

պատվավոր հյուրերն էին Հնդկաստանի զինված ուժերի 

ներկայացուցիչները: Համոզված եմ՝ Հնդկաստանում ապա-

գա  իշխանափոխության, հեղաշրջման, նրա ռազմական 

վերադաս մարմնի վարձագրման հարցում գլոբալիստա-

կան հատուկ ծառայությունները պարապ չէին այդ օրերին:  

-Մեր վերջին հանդիպումից   անցել է բավականին ժամա-

նակ. այդ ընթացքում տեղի ունեցան իրադարձություններ, 

որոնք մի նոր մտահոգություն  սերմանեցին մեր ժողովրդի 

հոգեկանում՝ վերածվելով ճակատագրական նշանակութ-

յան հարցերի: Շվեյցարիայի միջնորդությամբ առաջ քաշ-

վեց «Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման և զարգացման մա-

սին» արձանագրությունը, որը նախատեսում է սահմաննե-

րի բացում,  երկու երկրների միջև առևտրական կապերի 

հաստատում և այլն: Առաջիկայում սպասվում է Հայաս-

տանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպում, որտեղ 

պետք է վճռվի այդ արձանագրության բախտը: Ի՞նչ կասեք 

այդ առթիվ: 
-Շվեյցարական նախաձեռնություն նշանակում է գերուժի 

նախաձեռնություն: Սա Թուրքիայի միջոցով Հարավային 
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Կովկասը ապակայունացնող նախաձեռնություն է: Սա 

Հայկական հարցին հարվածող, միևնույն ժամանակ Հայոց 

ցեղասպանությունը նպատակին հասցնող նախաձեռնութ-

յուն է՝ ի վնաս Հայաստանի և Թուրքիայի:  Սա համաշխար-

հային հեգեմոնիայի  անդրատլանտյան խաղաշարժ է, որի 

հիմնական հարվածը ուղղված է Իրանի դեմ: 

-Բայց չէ՞ որ այսօր սեպտեմբերի 17-ին (2009թ.) ԱՄՆ-ի նա-

խագահ Բարաք Օբաման հայտարարեց, որ հրաժարվում է 

Չեխոսլովակիայում և Լեհաստանում հակահրթիռային 

սարքերի տեղակայումից՝ հաշվի առնելով, որ Իրանի 

միջուկային ծրագրի հետ կապված մտավախությունները 

չափազանցված են: Ինչպես տեսնում ենք, ԱՄՆ-ը հրաժար-

վում է Իրանի դեմ ուժային հանգուցալուծման քաղաքա-

կանությունից: 

-Մենք չենք կարող նման հայտարարությունը վերագրել 

ԱՄՆ-ի նախագահին: Այն ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքակա-

նության մեջ փոփոխություն մտցնող մեխանիզմի հայտա-

րարություն է ԱՄՆ-ի նախագահի շուրթերով, որը նշանա-

կում է ռազմական նվաճողական գործողության ձևափո-

խում: ԱՄՆ-ի հրաժարականը՝  ներխուժել  Իրան՝ Իրաքի 

սցենարով, նամանավանդ ՄԱԳԱՏԷ-ի  զեկույցից հետո, ո-

րը հաստատեց Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույ-

թը, հիմք է  դնում մի շարք «պատրաստի» հայտարարութ-

յուններից ու այդ երկրի հանդեպ կիրառվող  նոր  պատժա-

միջոցներից հետո Իսրայել-Իրան պատերազմի հավանա-

կանության:    

Ռուսաստանի հանդեպ «բեռնաթափող» քաղաքականութ-

յուն մշակող, հայ-թուրքական համագործակցությունը խո-

րացնող ուժը պատրաստ է զավթելու այն երկիրը, որը, ինչ-
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պես ոսկոր, խրված է Ասիամիություն հետապնդող ծրագրի 

կոկորդում: 

-Դուք պնդում եք, որ Թուրքիան զուրկ է ինքնուրույն քաղա-

քականությունի՞ց: 

-Արտաքնապես այն շարունակում է դրսևորել արտաքին 

ինքնուրույն քաղաքականություն: Սակայն այդ քաղաքա-

կանության ուղեկիցը, սկսած  հիմնականում XIX դ. վերջից, 

շարունակում է մնալ այն ուժը, որը Թուրքիային շարու-

նակում է խոստանալ «Համաթուրքիզմ»՝, հաճախ այդ գա-

ղափարայնությունը փոխարինելով Եվրոմիությանը անդա-

մագրումով, թուրք-ամերիկյան կապերի ամրապնդումով, 

թելադրելով իր կամքը: 

Ահա թարմ օրինակ՝ 

Ռոբերտ Վեքսլերը նախազգուշացնում է Թուրքիային  

Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի՝ 

Թուրքիայի հետ բարեկամության խմբի համանախագահ 

Ռոբերտ Վեքսլերն Անկարայի հետ շփումների ժամանակ 

կոչ է արել արագություն հաղորդել Հայաստանի հետ սկը-

սած երկխոսության գործընթացին: Այս մասին տեղեկաց-

նում է թուրքական «Sabah» օրաթերթի կայքէջը: 

«Վեքսլերը նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հետ զրույցի ժա-

մանակ ասել է, որ եթե այդ երկխոսությունն ընդհատվի, ա-

պա Հայոց ցեղասպանության մասին օրինագիծը կրկին 

կբերվի ԱՄՆ-ի կոնգրեսի օրակարգ և այս անգամ արդեն 

հավանության կարժանանա»:  

Վեքսլերը միևնույն ժամանակ խոստացել է նորանոր ջան-

քեր գործադրել թուրք-ամերիկյան տնտեսական կապերն 

ավելի խորացնելու և զարգացնելու ուղղությամբ: Panorama.am                                                                    
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Ձգել Հայաստանը դեպի Արևմուտք՝ թուլացնելու համար 

Ռուսաստանի և Իրանի ացդեցությունը տարածաշրջանում 

մի կողմից, և ձգել Թուրքիային դեպի Արևելք՝ իբր թե թու-

լացնելու  ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության ազդեցությունը տարա-

ծաշրջանում մյուս կողմից, ճնշումը երկու երկրների՝ Հա-

յաստանի և Թուրքիայի վրա, նրանց հաջողությունը կախ-

ված է տարաձայնությունները հարթելուց: Իսկ ինչպես գի-

տենք, տարաձայնությունները հիմնականում պտտվում են 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, պահանջատիրութ-

յան և Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ: Ի՞նչ ճանա-

պարհով են Արևելքը և Արևմուտքը պատրաստվում հար-

թել նման ասեկոսները: 

Ապաշրջափակումը հերթական զոհաբերություն պահան-

ջող առաջին քայլն է:  

-Ինչպես տեսանք, ՀՅԴ ջանքերով Ղարաբաղի մայրաքա-

ղաք Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ երկօրյա համա-

հայկական համաժողով, որը կոչ արեց Հայաստանին չստո-

րագրել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչ-

վող  միջազգային միջնորդների առաջարկած շրջանակա-

յին համաձայնագիրը և միջոցներ ձեռնարկել, որ Ղարա-

բաղի իշխանությունները վերադառնան բանակցային սե-

ղանի շուրջ: Միևնույն ժամանակ ՀՅԴ-ը պահանջեց ՀՀ ԱԳ 

նախարարի հրաժարականը, կազմակերպեց հացադուլ՝ ու-

ղըղված հայ-թուրքական արձանագրության վավերացման 

դեմ: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-ՀՀԴ-ն ի տարբերություն մի շարք քաղաքական ուժերի, ոչ 

միայն տեսնում է վտանգի ակունքը, այլ ծանոթ է նրա բա-

ղադրությանը: Նրա մտահոգությունը այսօր առաջին հեր-

թին ոչ թե ՀՀ նախագահի հրաժարականն է, այլ մեր երկրի 
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անկախությունը, մեր ժողովրդի անվտանգության երաշ-

խիքի բացակայությունը: Նա դեմ է այն արձանագրությա-

նը, որը կասկածի տակ կդնի Հայոց ցեղասպանության 

փաստը, որը իրավական հիմքերի վրա կդնի Կարսի պայ-

մանագիրը՝ ճանաչելով Թուրքիայի ներկայիս սահմաննե-

րը: Նա դեմ է այն արձանագրության վավերացմանը, որի 

դեռ չծնված նախապայմանները  հարվածի տակ կդնեն 

Հայկական հարցը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ միա-

սին:  

Նա քաջածանոթ է նման մարտահրավերին, մրցամարտի 

հրավերքի իսկական հեղինակին: 

Տնտեսության բարգավաճում քողի տակ, այսօր արտաքին 

ուժերը մի նոր ժամանակակից սադրանք են պատրաս-

տում Հայաստանի համար, որի հետևանքները ջրի մակե-

րես կելնեն Հայաստանի վզին մի շարք միջազգային պար-

տավորություններ փաթաթելուց հետո: 

 

-Բայց  ակնհայտ է, որ  ՀՀ-ը տրվում է այդ նախաձեռնութ-

յանը՝ ի նկատի ունենալով միայն տնտեսական կողմը: 

 

-Գոյություն չունի տնտեսություն առանց քաղաքականութ-

յան: Տնտեսություն առանց քաղաքականության ևս քաղա-

քականություն է: Այսօր տնտեսությունը և քաղաքակա-

նությունը սերտ կապված են միմյանց հետ: 

 

-Ո՞րը կլինի Ձեր հերթական կոչը: 

 

-Կոչ եմ անում համախմբվել ՀՀԴ-ի և Հայ առաքելական 

եկեղեցու շուրջ: 

 

-Բայց այսօր Հայ առաքելական եկեղեցին իշխանության  
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հոգու հայելին է: 

 

-Մեր ազգային շահերը այսօր հայ-թուրքական նման մեր-

ձեցման դեմ ազգային ուժերի և եկեղեցու միջև երկխոսութ-

յան կարիք են զգում: 

Եկեղեցին ազգի համերաշխության աղբյուրն է, որը կարող 

է իր ձայնը բարձրացնել մեր ժողովրդին իր հիմնագծից  շե-

ղող ցանկացած քայլի դեմ: 

Եկեղեցին Աստծո և ժողովրդի հանդեպ ունի պատասխա-

նատվություն: 

 

-Ինչքանո՞վ է արդարացված, եթե այդ պատասխանատ-

վությունը շաղախվի ազգայնականությամբ:  

Արդյո՞ք նա կարող է նոր շունչ փոխանցել Հայ եկեղեցուն: 

Եթե քաղաքական այդ ուժը անցնի իշխանության գլուխ, 

ինչքանո՞վ նա կարող է տարբերվել ներկայիս իշխանութ-

յուններից իշխանություն-եկեղեցի հարաբերություննե-

րում: 

 

-Ազգային շահերի պաշտպանությունը հասուն, առողջ ու 

անվտանգ ազգայնականություն է:  

Այդ պատասխանատվության հետևանքով չէ և ո՛չ էլ շնոր-

հիվ, որ այսօր աշխարհում գոյություն ունեն ազգեր, ազ-

գություններ իրենց ավանդույթներով: Կտրելով պատաս-

խանատվությունը ազգային արժեքներից՝ դրանով կարդա-

րացվի հոգևորի անջատողականությունը, որը հարված է՝ 

ուղղված պետական անվտանգությանը: Պետական շահերը 

չպաշտպանող իշխանությունը հարվածի տակ է դնում ազ-

գային գաղափարախոսությունը, որը չի կարող գոյություն 

ունենալ առանց հոգևոր արժեքների: Հետևաբար, Հայ եկե-

ղեցին մասն է կազմում թեկուզև մեր ներկա հիվանդագին 

օրերից մշակված  ազգային գաղափարախոսության, որը 
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խոստանում է կազդուրում Բարձրյալի նախապահպանա-

կան կարողությամբ:   

 

Իսկ ինչքանո՞վ նա կարող է տարբերվել: 

 

Իշխանության գլուխ անցնելու դեպքում նա կարող է 

սահմանադրությամբ, պետական մակարդակով այնպիսի 

ֆինանսավորում երաշխավորել Հայ եկեղեցուն՝ միևնույն 

ժամանակ ապահովելով նրա անկախությունը պետությու-

նից, որպեսզի եկեղեցին ի վիճակի գտնվի  բոլոր ծառայութ-

յունները մատուցելու անվճար:  

Նա կարող է ապահովել  հոգևոր հայրերին բարձր աշխա-

տավարձով՝ հանուն մաքրամաքուր ծառայության, հանուն 

եկեղեցի-ժողովուրդ հարաբերությունների ուղու սրբա-

գործման:  

Դա կնպաստի, որպեսզի մեր ժողովուրդը կտրվի այլադա-

վանությունից, որը ֆինանսավորվում է գերուժի կողմից, 

որը ներխուժում է մեր ընտանիքները, որը թուլացնում է 

մեր պայքարի ոգին, հարվածում է պետական անվտան-

գությանը,   ցնցում է մեր անկախության հիմքերը:   

 

Իսկ ի՞նչն է խանգարում դրան հասնելու համար՝ ստվե-

րային քաղաքականութու՞նը: 

 

-Ինչպես տեսնում ենք, ՀՅԴ-ն դեմ չէ հայ-թուրքական սահ-

մանների բացմանը: Նա դեմ է նախապայմաններին: 

 

-Փորձված անբարոյականի հետ մտնել ստորգետնյա գի-

շերային ակումբ՝ թեկուզև առանց նախապայմանների՞: 

Ինչպես գիտենք, սպառման մեխանիզմը չի նախատեսված 

միայն ներքին օգտագործման համար: 
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Համոզված եմ՝ ազգային շահերի պաշտպանությանը լիո-

վին տրված քաղաքական այդ ուժը ներքուստ ևս դեմ է հայ-

թուրքական սահմանի նման բացմանը: Սակայն նա իր 

մտավախությունը ներկայացնում է մասնավորապես՝ հաշ-

վի առնելով, որ ժողովուրդը պատրաստ չէ ճիշտ ընկալելու 

նման դիրքորոշումը: Իմ կարծիքով, նրբազգացման հետ 

հաշվի նստող փորձառու այդ կուսակցությունը փորձում է 

տարածություն պահպանել «պատերազմի կուսակցութ-

յուն»  մակերեսային անվանակոչությունից՝ առաջարկելով 

վտանգավոր այդ գործընթացի կանխման սահուն ձևը: 

Սակայն այդ կուսակցությունը խուսափելու ոչինչ չունի՝ ո՛չ 

իր հերոսական պատմությունից, ո՛չ ներկա իր խորախոր-

հուրդ դիրքորոշումից, ո՛չ էլ մեր երկրի հանդեպ նետած 

գլոբալ մարտահրավերից: 

Հայ-թուրքական հայատյաց անդրատլանտյան նախագծի 

դիմաց մենք ի վիճակի ենք զարկ տալու հայ-իրանական 

ճանապարհաշինական նախագծերին: 

 

-Ի՞նչ է Ձեր համար նշանակում Հայոց ցեղասպանության 

հարցում հայ-թուրքական հանձնախմբի ստեղծում: 

 

-Խուլերի հավաք: 

 

-Ի՞նչ է Ձեր համար նշանակում հայ-թուրքական մերձեցում 

հետապնդող արձանագրությունը: 

 

-Հերթական դավադրություն: 

 

ԱՄՆ-ը միջազգային մի շարք համաձայնագրերով կսահ-

մանափակի Հայաստանի անկախությունը՝ նրան տիրելու, 

հետևաբար Հարավային Կովկասին տիրելու հեռանկարով: 
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Ռուսաստանը ապաշրջափակման միջոցով կհետապնդի 

Հայաստանի տարածքով ապագա խողովակաշարային 

նախագծեր իրականացնելու և վերահսկողության տակ  

առնելու,  հետևաբար եվրոպական երկրները իրենից վա-

ռելիքային կախվածության մեջ պահելու՝  վստահ, որ հայ-

ռուսական համագործակցությունը չի տա որևէ ճեղքում: 

Թուրքիան էլ ավելի կամրապնդի իր դիրքերը՝ Արևելքի և 

Արևմուտքի միջնահատվածում ստանալով իր շահաբա-

ժինը: 

Այո՛, շահաբաժին կստանա նաև Հայաստանը: Սակայն կը-

գտնվի՞ արդյոք մեկը, ով կհավատա, որ   համաշխարհային 

«կարգ ու կանոն» հաստատող մեքենան ներկայիս Էրդո-

ղանյան Թուրքիայի ներկայությամբ թույլ կտա Հայաստա-

նին տնտեսապես զորանալու՝ առանց նախա կամ վեջնա-

պայմանների: 

1920թ. Թուրքիայի խորհրդայնացման և ներկայիս Հայոց 

ցեղասպանության հերքման ու Ղարաբաղյան հիմնախնդ-

րի փոխզիջման ծրագրի հեղինակը շարունակում է մնալ  

Թուրքիայի միջոցով բոլշևիկյան Ռուսաստանին և ներկա-

յիս ռուսական քաղաքական էլիտային «կերակրող» ձեռքը: 

 

-Դուք դեմ  եք խորհրդարանում այդ արձանագրության 

վավերացմա՞նը: 

Ի՞նչ  եք առաջարկում: 

 

-Առաջարկում եմ հայ-թուրքական արձանագրությունը 

ստորագրելու դիմաց անվավեր համարել Կարսի պայմա-

նագիրը և  խորհրդարանում դնել այդ հարցի քննարկումը: 

 

-Դուք հորդորում եք երկու Հայաստանների կազմավորում, 

այն դեպքում, երբ Ձեր կողմից մեծարված կուսակցությունը 

դեմ է նման՝ ազգը տարանջատող գաղափարներին: 
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Ահա մեջբերում. 

«Ոչ պակաս վտանգավոր են այն ձեւակերպումները, որ 

դրսեւորվում են վերջին օրերին քաղաքական դաշտի մեկ 

այլ հատվածից: Այն է՝ Ցեղասպանության հետապնդման 

հարցը պետք է թողնել Սփյուռքին: Այս հարցում Հայաս-

տանին պետական մակարդակով լոկ դիտորդի կարգա-

վիճակում տեսնողները հրաժարվում են «Հայաստան-

Արցախ-Սփյուռք միասնականություն», «հայկական աշ-

խարհ», «համաշխարհային ազգ» ձեւակերպումներից եւ 

իրականացնում ազգի մասնատման, տարբեր հատված-

ների հակադրման խիստ վտանգավոր քաղաքականութ-

յուն: 

Այս բոլոր մոտեցումները, փոխլրացնելով միմյանց, լուրջ 

սպառնալիք են մեր ազգային-պետական շահերի ու ան-

վտանգության համար: Մենք կրկին կոչ ենք անում պա-

տասխանատու բոլոր ուժերին՝ անհատներին, երիտասար-

դությանը. միավորվե՛նք մեր ձեռքբերումներն ու ապագան 

վտանգող կեցվածքների ու քայլերի դեմ»: 

ՀՅ Դաշնակցության մամլո գրասենյակ 18.09.2009 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-ՀՀԴ-ի կոչը չի հակասում միասնականության համակար-

գային ներունակ  ձևին: 

Այդ առթիվ ժամանակը կարող է ասել իր խոսքը: Հանգա-

մանքները մեզ տանում են մի արահետով, որտեղ միասնա-

կանությունը ևս ունի ընտրության իր տարբերակը՝ հանուն 

արդյունավետության: Ինչքան էլ զավթախուժողը բարձրա-

գոչի, որ միասնականությունը չի տրված միասնականութ-

յուն հայցողին, այլ խորամանկին, միևնույն է, մենք չենք 

պատրաստվում իրերին նայել այսօրվա աչքով որպես այդ-
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պիսին՝ սպառելու մեր խոստումները առաջնային գծում, 

հաշվի առնելով, որ ծրագրերի կիրառումը չունի հնարա-

վորություն՝ համակերպվելու անընդհատ փոփոխվող ան-

դեմ գործընթացներին: Մինչ մեր խոցահարվող միասնա-

կանությունը կհարմարվի ուշադրություն շեղող խուսա-

վարմանը, պատրաստ են հայտնվելու նորերը՝ իրենց 

նորակերպ պահանջներով, պատրաստ՝ ստեղծելու հերթա-

կան լարվածություն, տարաձայնություն, հակասություն: 

Եվ մինչ մտախոհը կփնտրի, թե որ գագաթնաժողովը կամ 

սկզբունքն է (Հելսինկյան, Լիսաբոնյան, Պրագայի, Բուդա-

պեշտյան կամ Մադրիդյան) ավելի հայանպաստը, տեսա-

դաշտում հայտնված նորակոչիկը պատրաստ է բացելու 

զգացմունքներին տրվածների դարպասները իրեն հաջոր-

դող տիրակալի առջև:  

Եվ երբ ամեն ինչ որոշված է ստույգ ժամկետների  նա-

խահաշվարկով, (Թուրքիայում իշխանափոխություն, Իրա-

նին հարվածելու ժամանակահատված,  Ռուսաստանի հա-

կագործությունը թուլացնելու, այնուհետև  նրա հանդեպ 

լարվածությունը արհեստական ձևով ուժեղացնելու, ... 

ազգերի միասնականությանը հարվածող մեխանիզմների 

կիրառում, ճնշում ԱՄՆ-ի  հայ համայնքի վրա և այլն), երբ 

ընտրանու կողմից որոշված է յոթը սարից այն կողմ մեզ 

«դիմավորելու» ձևերը, պառակտիչ ուժի ակտիվ ներ-

կայության պայմաններում միասնականությունը անզոր 

պայման չէ, այլ արդյունավետ գործող պաշտպանական 

համակարգ: 

 

Իհարկե, նման պայմաններում ունենալ սեփական «ոչ»-ը, 

կլրացնի համակիրների շարքերը: Իհարկե, համախմբել 

ազգը մեկ դրոշի տակ և ելնել միասնական դիրքից, միշտ էլ   

համարվել է մեր հրամայականը: Իհարկե, նման միաս-

նականության մեջ մենք տեսնում ենք չարդարացված 



 746 

խիզախման բացակայություն, հետևաբար ժողովրդի ան-

վտանգության հարցում՝ մեծ պատասխանատվություն: 

Սակայն գտնում եմ, որ ներկայիս մեր ազգային գաղափա-

րախոսությունը ի վիճակի է գործելու իրադրությունների 

պայմաններին համաձայն՝ մութ աշխարհի բարդ մեխա-

նիզմի դեմ ունենալով սեփական, թեկուզև ոչ փորձարկ-

ված, սակայն դիմակայուն խաղաոճը: 

Ընտրությունը ներկա է ոչ միայն միասնականության ձևի, 

այլև սահմանների բացման հարցում: 

Եվ չնայած գլուխ է բարձրացրել կեղծ տնտեսականը, սա-

կայն հայ-թուրքական ո՛չ թե սահմանը, այլ ուղեփակոցը 

պետք է մնա փակ, մինչ կլուծվեն համազգային մի շարք 

խնդիրներ: 

Այսօրվա փակ «սահմանը» մեր անկախության խորհըր-

դանշանն է: 
 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ դիվանագիտական հարաբերութ-

յունների հաստատումը, սահմանների բացումը ճանա-

պարհ հարթի դեպի երկխոսություն, դեպի ազգային խըն-

դիրների կարգավորում:  

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է սպասվում մեզ սահմանը բացելուց 

հետո: 

 

-Կարճ մաքոքային զվարճալի ժամանակից հետո՝ խորը 

հիասթափություն: 

Գերուժի նպատակն է Եվրոպան զավթելուց հետո ծավալ-

վել դեպի հարավ և արևելք: Այդ ճանապարհին նա պատ-

րաստ է նետել ոսկորներ նրանց, ովքեր հնազանդվելու 

դիմաց կաղկանձում են: Տնտեսական ոսկոր շպրտելուց 

հետո և անմիջապես եվրոպական իրավագիտակցություն 

Հայաստանի վզին փաթաթելուց հետո նա պատրաստ 

կգտնվի շպրտել հերթական ոսկորը (հայկական) այս ան-
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գամ արդեն ազգայնական Թուրքիային՝ պատրաստելով 

հերթական սադրանքը՝ (քաղաքական, ռազմական) խաղա-

ղարարի քողի տակ էլ ավելի պղտորելու առանց այն էլ ոչ 

մաքուր տարածաշրջանային ջուրը: 

Այսօր մեր հիմնական թշնամին սահմանը բացելու կես 

ճանապարհին մեր ժողովրդի ազատության և երկրի ան-

կախության հավակնողը՝ հրապուրիչն է: 

Բացել սահմանները՝ նյութի միջոցով խառնակելու հա-

յության արյունը՝ հանուն իշխանական գրպանները ուռ-

ճացնող ստվերային, տնտեսական և քաղաքական ուրվա-

կանի հայտնության, չի բխում մեր ազգային-պետական 

շահերից: 

 

-Երկու երկրների միջև հավատի պակասության և ան-

վստահության վրա հենված երկխոսությունը ինչքա՞ն 

հեռու կտանի մեզ: 

 

-Մենք հեռուների հետ գործ չունենք: Արևի տակ մենք մեր 

տեղն ունենք: 

Մենք կհավատայինք այդ երկխոսությանը, եթե այդ հար-

ցին ընդառաջողը չլիներ աշխարհին աչք դրած ուժը: 

Դա նա է, ով կարող է շշնջալ. «Եթե պետությունները ճա-

նաչում են Հայոց ցեղասպանությունը, չի նշանակում, որ 

նրանք կողմ են հայկական խնդրի վեջնական կարգավոր-

մանը»:  

Ով վերադառնում է 1921թ. Ս. Վրացյանի օրոք Հայաստանի 

և Թուրքիայի հետ մերձեցման քաղաքականությանը: 

Դա նա է, ով նոր դեսպան-հեղափոխականներ է պատրաս-

տում՝ ուղարկելով աշխարհի տարբեր երկրներ տապալելու 

համար ազգային իշխանությունները: 
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-Ի՞նչն է պատճառը, որ ՀՅԴ-ն չի պահանջում ՀՀ նախա-

գահի հրաժարականը: 

 

-Այո՛, ՀՀԴ-ն իր կտրուկ «ոչ»-ը ուղղեց արձանագրություն-

ների դեմ: Նա անցկացրեց ստորագրահավաք, իր բողոքը 

արտահայտեց նստացույցով, հայտարարեց հացադուլ, 

անցկացրեց բողոքի երթեր, «Ժառանգություն» կուսակ-

ցության հետ միասին ստեղծեց հայրենանվեր ուժերի միա-

վորման մի նոր կորիզ՝ չպահանջելով մեր երկրի նախա-

գահի հրաժարականը: 

Դուք հարցնում եք՝ ինչն է պատճա՞ռը: 

Պատճառը այն է, որ այդ կուսակցության պայքարը ուղըղ-

ված է հիմնականում արտաքին ճնշող սադրիչ  ուժի դեմ: 

Նա բազմիցս հայտարարել է, որ չի դիմում արմատական 

քայլերի՝ պահպանելու համար վտանգավոր ուղուց հետ 

դառնալու հնարավորությունը, չապակայունացնելու հա-

մար ներկայիս, թեկուզև շիկացած, սակայն խաղաղ իրա-

վիճակը:  

Նա  չի պատրաստվում ճանապարհ հարթել  պառակտիչ  

ուժերի համար և, ստեղծելով մի նոր փրկարար միություն, 

հնարավորություն է ընձեռում բոլոր առողջ ընդդիմադիր 

ուժերին միավորվելու՝ հանուն մեր ժողովրդի բարօրութ-

յան, մեր երկրի անկախության: 

 

-Մենք կա՞րող ենք համարել, որ ՀՀ ներկայիս կառավա-

րությունը Հայաստանի անկախության կողմնակից չէ: 

-Մենք հաջողություն ենք մաղթում ներկայիս ՀՀ իշխա-

նություններին գլոբալիզմի դեմ պայքարում, սակայն, եթե 

այդ պայքարը շարունակի անտեսել ժողովրդի կամքը, եթե 

կորցնի հետդարձի արահետը, եթե շարունակի արհամար-

հել զգուշությունը, հեշտ ենթարկվի արտաքին ուժերի 
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ճնշմանը և տարվի «Հայաստանի անվտանգությունը երաշ-

խավորող» միջազգային կոմպլեմենտարիզմի խաղերով, 

նրանք կհամարձակվեն գործել Հայաստանի ազգային շա-

հերի դեմ՝ վաստակելով ժողովրդի արհամարհանքը: 

-Ինչպե՞ս կարելի է կտրվել արտաքին ուժերի ազդեցութ-

յունից: Ո՞րն է ելքը: 

-Ցավոք սրտի, արտաքին ուժերի ազդեցությունից կտրվե-

լու հնարավորություններ չկան: Այդ ուժերը անընդհատ 

կաշխատեն շարունակել ազդելու մեր ներքին և արտաքին 

քաղաքականության վրա: Սակայն մենք ունենք հնարավո-

րություն՝ ստեղծելու մեր պաշտպանական-հակահարձա-

կողական կառույցը մեր շահերը արդարացնող քաղաքա-

կան դաշտի շրջանակներում՝ չընկնելու համար գերուժի 

բացարձակ ազդեցության տակ, քանզի գերուժի կախվա-

ծությունից ազատվելը լրացնում է անհնարինության շար-

քերը, քանի որ «գաղտնիության քաղաքականությանը» ծա-

ռայող հեղաշրջումից կամ իշխանափոխությունից հետո   

այդ ուժը ներթափանցում է տվյալ երկրի զինված ուժերը և 

իշխանափոխության սցենարի ապագա հեղինակային ի-

րավունքները վերցնում է իր վրա:  

Իհարկե, ներկա են բացառություններ ներկայիս կիսան-

կախ Թուրքիայի օրինակով, սակայն  դրանք կրում են ժա-

մանակավոր բնույթ: 

 

-Մենք ճի՞շտ հասկացանք, որ մեր երկրի անկախությունը 

առաջին հերթին պետք է կապված լինի կտրուկ «ոչ»-ի հետ: 

  

-Մեր երկրի անկախությունը առաջին հերթին պետք է 

կապված լինի կտրուկ կողմնորոշման հետ: 
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Այն պետք է կապված լինի ազգային շահերի պաշտպա-

նության ապահովությունը երաշխավորող հակազդող հա-

մակարգի և պետական ինքնագիտակցության,  ինքնատի-

պության, ինքնորոշման և, վերջիվերջո, ինքնավստահութ-

յան ու  ինքնակամության հետ: 

Այն պետք է կապված լինի նաև Հայ առաքելական եկեղեցու  

դերի նրա աճի հետ Հայաստանում: Իզուր չէ՝ այսօր Ռու-

սաստանը ուժեղացնում ռուս-ուղղափառ եկեղեցու դերը 

հասարակության մեջ: 

Այն տարածության վրա պետք է կապված լինի հայ-թուր-

քական մերձեցման առաջին իսկ նախապայմանից խուսա-

փելու  հետ, որը պատրաստ է վերածվելու վերջնապայմա-

նի, որը մեր տեսադաշտից դուրս է:   

Այ՛ո այն պետք է կապված լինի կտրուկ «ոչ»-ի հետ: 

 

-Ի վերջո մոտ ապագայում ՀՅԴ-ն ունի՞ հնարավորություն 

անցնելու իշխանության գլուխ: Պատրաստ կգտնվի՞ նա 

արդյոք իշխանական դիրքերում ամուր պահելու այդ «ոչ»՝-

ը, աչքից չընկնելով Արևմուտքի:  

Ինչքանո՞վ է արդարացված այդ «ոչ»-ը: 

  

-2010-2015 և 2018-2020թթ. համարվում է գերուժի «ուղե-

ղային գրոհ»-ի ժամանակաշրջան: Այդ ժամանակներին 

հատկացրած սցենարը նա կաշխատի իրականացնել ամեն 

գնով՝ օգտագործելով զսպանակային քաղաքականություն: 

Այն պատրաստ է G-8 –ը վերածել G-20-ի, որպես վերջնա-

կայան ընտրելով  G-2-ը, տապալելու համար վերջինիս 

երրորդ համաշխարհայինով Ջեկսոն-Վենիկից հալածված 

խաղաղ կամ ռազմական ճանապարհով: Դա նշանակում է, 

որ մենք մտնում ենք արկածային ժամանակաշրջան, որ-

տեղ արտաքին ուժի ճնշման դեմ մեր հակազդեցության թի-

կունքին  տեղակայված «ոչ»-ի դերը արժանանում է հա-
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տուկ նշանակության:  Այ՛ո, նա ի վիճակի է պահպանելու 

այդ մերժումը վկայելու համար, որ ԱՄՆ-ի կամ Եվրո-

միության աչքից ընկնելը իրենից կներկայացնի այն ուժը, 

որը կհամարվի մեր անկախության գրավականը: 

Սակայն մինչ իշխանության գլուխ անցնելը, նախ և առաջ 

բարձր դիրքեր զբաղեցնելու կարիք է զգում նման դիմա-

կայող քաղաքականության վարկանիշը, նրա դեռ չծնված 

նոր առույգ գաղափարախոսությունը, ազգային ձեռն-

տվությանը համապատասխան իրավիճակի հասունությու-

նը: 

 

-Որոշ քաղաքական կարծիքներ գտնում են, որ Բաթումի և 

Ալեքսանդրապոլի անվերապահ անձնատուրություն ստո-

րագրած ՀՅԴ-ն հայ-թուրքական մերձեցման հարցում իրա-

վունք չունի հանդես գալու Սփյուռքի անունից: Ըստ նրանց՝ 

«Ոչ»-ից այն կողմ չտեսնող ազգայնական այդ կուսակցութ-

յունը չի հասկանում, որ սա գերտերությունների կողմից 

տրամադրված՝ հայ-թուրքական կուտակված հարցերը 

ինքնուրույն լուծելու հնարավորություն է, որի՝ ձախողման 

դեպքում, կհետևի  հզորների միջամտությունը՝ միակողմա-

նիորեն խնդիրների կարգավորման հեռանկարով՝ «դուք ի 

վիճակի չեղաք լուծելու ձեր խնդիրները, այժմ ձեր խնդիր-

ները կլուծենք մենք առանց ձեզ» ուղեազդակով:  

-«Մենք չենք կարող ասել «ոչ», քանի որ Թուրքիան գերտե-

րություններից կվաստակի իր կարևորագույն միավորները 

և կստանա  հարմար դիրքից հանդես գալու հնարավո-

րություն»: 

Ըստ նրանց՝ ներկա փուլում ՀՅԴ-ի «ոչ»-ը արհեստավար-

ժությունից զուրկ անգիտակից սադրանք է՝ ուղղված մեր 

ազգային շահերի դեմ: Խնդրեմ: 
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-Որոշ քաղաքական կարծիքներ  ՀՀԴ-ի   համար դիվանա-

գիտական դասընթացներից հանկարծակիի եկած ներկա-

յիս նման ուսմունքի հիմնական դրույթները հետապնդող 

անառարկելի պնդում առավել ևս  հեղինակություն չէ: Այդ 

կուսակցության համար հիմնականում հեղինակություն է 

Երկնային ստեղծարար ուժը և թեկուզև չափավորի կողմից 

հետապնդվող, սակայն իր ազատության համար մարտնչող 

հայ ժողովրդի անկախ պետականությունը: 

Այսօր մեր սլաքը ուղղված է ոչ թե տեսանելիի, այլ անտեսի 

դեմ, որը զբաղեցրել է մեր տեսադաշտից դուրս գտնվող 

սարի թիկունքը: Եվ երբ առաջինը, որ պետք է դառնար 

երկրորդը, միանգամից վերածվում է չորրորդի՝ տեղաշար-

ժելով հինգերորդին, երբ մեր սպասված երրորդը պատ-

րաստ է ձևափոխվելու և ներկայանալու  իններորդի տես-

քով, երբ դիվանագիտությունը միանգամից կորցնում է տա-

րիներով կուտակած գիտելիքները և ուժային կենտրոնից  

պարտադրած, սրընթաց մեկը մյուսին հաջորդող տեղա-

շարժերից պատրաստ է հայտնվելու խաղի կանոններից  

դուրս  դաշտում, այնտեղ, որտեղ անզոր է գտնվում ամե-

նակարող արհեստավարժությունը, ի հայտ է գալիս այդ 

ամենը կանխանշած պարզ ու հասարակ «ոչ»-ը, որի դեմ,  

թեկուզև ժամանակավոր, անգործության են մատնվում 

անզոր հնարքները: 

Մեր «ոչ»-ը նեղ շրջանակներին մատչելի «ոչ» չէ:  

Այն Գրոմիկոյան «ոչ» է: 

Կրկին անգամ վերադառնալով Բաթում՝ նշենք, որ Ձեր 

կողմից ներկայացվածը պայմանագիր էր և ոչ անվերապահ 

անձնատուրություն:  

Այ՛ո, մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի հաղթական ոգով 

էր համակված հայ ժողովուրդը, որը Սարդարապատի ճա-

կատամարտից հետո ոտքի էր ելել մի նոր հաղթարշավով, 

որը պատրաստ էր ազատագրելու ոչ միայն Ալեքսանդրա-
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պոլը, այլև անցնելու հակահարձակման՝ նամանավանդ 

հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ  հայկական կանո-

նավոր ջոկատներին համընթաց ծնունդ էր առել պարտի-

զանական պայքարը: Բաթումի պայմանագրով կոտրել այդ 

թափը, իհարկե, այն հարվածում էր ժողովրդի հոգեկանին: 

Սակայն Հայ ազգային խորհուրդը, որը գտնվում էր Թիֆ-

լիսում կանգնեցրեց  պատերազմական գործողությունները 

և Բաթումում կնքեց պայմանագիր Օսմանյան կառավա-

րության հետ, ըստ որի Հայաստանի տարածքը կազմում էր 

11 հազար ք. կմ.  բավականին ծանր պայմաններով: 

Հայ ազգային խորհուրդը դիմեց նման քայլի՝ հաշվի առնե-

լով հետևյալ հանգամանքները՝ 

 

1. Սարդարապատում պարտվելուց հետո օսմանյան բա-

նակը պատրաստվում էր հերթական համալրումներ կա-

տարել՝ կրկին անգամ  շարժվելու դեպի Երևան: 

Մեր պատմության մեջ կան բազում դեպքեր, երբ հակառա-

կորդը մի շարք հարձակումներից և հետ շպրտվելուց հետո 

ի վերջո տիրել է այս կամ այն բերդին, քաղաքին և այլն: Եվ 

սա թշնամու կողմից ոչ թե գործի մեջ դրված հոգեբանական 

արշավ էր, այլ լուրջ պատրաստակամություն: 

Պարզ չէր, թե ինչպիսի հունով կընթանային հերթական 

պատերազմական գործողությունները. 

      
2. դիմելով նման քայլի՝ ՀՀ նորընտիր կառավարությունը 

հաշվի էր առել այն հանգամանքը, որ  շուտով Օսմանյան 

կայսրությունը կպարտվի Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմում, և անկախ Հայաստանը ձեռք կբերի իր տա-

րածքները վերադարձնելու հնարավորություն: 

  



 754 

Ինչպես տեսանք, հետագա իրադարձությունները ցույց տը-

վեցին, որ այդ քաղաքականությունը արդարացված էր: 

Հայաստանը խուսափեց նոր ռազմական ընդհարումներից, 

կոտորածներից, իսկ Օսմանյան կայսրությունը, պարտվե-

լով Առաջին աշխարհամարտում, ետ կանչեց զորքերը Ան-

դըրկովկասից: 

Վերադառնալով անվերապահ անձնատուրությանը՝ նշենք, 

որ այն ընդունեցին Գերմանիան, Ավստրո-հունգարիան և, 

իհարկե, Օսմանյան կայսրությունը: 

Բաթումը Սարդարապատի հաղթական բազուկով ստորա-

գրած Հայաստանի անկախությունը ապահովող պայմա-

նագիր էր, որին հաջորդեց անկախ հայկական պետակա-

նության կազմավորման և կայացումի ժամանակահատ-

վածը, որն էլ վերջացավ 1920թ նոյեմբերի 29-ին բոլշևիկյան 

Ռուսաստանի հետ  կնքած պայմանագրով, ըստ որի Հա-

յաստանում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր:  

Ալեքսանդրապոլի  պայմանագրի  ձգձգումը նախատեսված 

էր Հայաստանը բոլշևիկյան Ռուսաստանին հանձնելու  մի-

տումով, որից հետո կայացած պայմանագիրը ուրիշ ոչինչ 

էր, քան իրավական ուժ չունեցող ոչ լիազորված կողմերի 

միջև կնքված փաստաթուղթ: 

Վերադառնալով. «այժմ ձեր խնդիրները կլուծենք առանց 

Ձեզ» ուղեազդակին՝  եթե իրոք գերտերությունների հաշ-

վարկները երկու երկրներին կանգնեցնում են  խնդիրները 

ինքնուրույն կարգավորելու անհնարինության առջև, պար-

տադրելու համար կարգավորման ճնշող ձևը, դե ինչ, եկեք 

հերթական անգամ համոզված լինենք, որ ԱՄՆ-ի կողմից 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման (Թուրքիային էլ ա-

վելի կախվածության մեջ ձգող), միևնույն ժամանակ  Ղա-

րաբաղի հիմնահարցի վրա ճնշում գործադրող, Ռուսաս-

տանից Հայաստանի զոհաբերությունն նախագծող Գերու-

ժի ոտնձգության միակ պատասխանը «Ոչ»-ն է:    
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-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ  Հայաստանի սահմաններին վե-

րաբերող չորս տխրահռչակ  պայմանագրերը (Բաթումի, 

Մոսկվայի, Ալեքսանդրապոլի, Կարսի) չունեն իրավական 

ուժ: 

- 1918թ-ի Բաթումի կոնվենցիան ստորագրել էր օսմանյան 

կառավարությունը, և նույն կառավարությունն էլ չեղյալ էր 

ճանաչել այն 1920թ. Սևրի պայմանագրով: 

Այնպես որ, Հայաստանի սահմաններին վերաբերող գո-

յություն ունի երեք պայմանագիր՝ Մոսկվայի, Ալեքսան-

դրապոլի և Կարսի, որոնք չունեն իրավական ուժ: 

Մոսկվայի պայմանագիրը անօրեն է, քանի որ «Ռուսաս-

տանի Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ Սովետական Հան-

րապետություն»-ը (ՌՍՖՍՀ) չուներ միջազգային ճանա-

չում, հետևաբար նա չուներ միջազգային պայմանագիր 

ստորագրելու իրավասություն: Թուրքական կողմը ևս իրա-

վասու չէր ստորագրելու պայմանագիր, քանի որ այն հան-

դես էր գալիս ոչ թե Թուրքիայի կառավարության, այլ այս-

պես կոչված «Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով»-ի անունից, 

որը ընդամենը հասարակական կազմակերպություն էր, ո-

րի մեջ միավորված էին նախկին պատգամավորներ, պաշ-

տոնանկ զինվորականներ ու պաշտոնյաներ: Քեմալական-

ները Թուրքիայում գործող օրինական կառավարության 

պայմաններում իրավունք չունեին ստորագրելու նման 

պայմանագիր: Ինչպես գիտենք, Թուրքիայի սուլթան Մո-

համմեդ Զ-ն մեկնեց Թուրքիայից 1922թ-ին՝ ի դեպ առանց 

գահից հրաժարվելու, և մինչ այդ միայն նրա  կառավա-

րությանն էր վերապահված միջազգային հարաբերութ-

յունների մեջ մտնելու լիազորությունները, միայն սուլթանը 

կարող էր լիազորել որևէ անձի՝ գործելու երկրի անունից:  
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Մուստաֆա Քեմալը սուլթան-խալիֆի դեմ ապստամբելու 

պատճառով մահապատժի ենթարկված հանցագործ էր, ո-

րը 1921թ-ին գտնվում էր  փախուստի մեջ: Նրա նկատ-

մամբ   մահապատժի վճիռ էր կայացրել Թուրքիայի հոգևոր 

վերադաս մարմինը, նրա նկատմամբ նույն տարվա մայիսի 

11-ին մահապատժի վճիռ էր կայացրել  թուրքական ռազ-

մական դատարանը, որը  1920թ. մայիսի 24-ին հաստատ-

վել էր սուլթանի կողմից:   

Թուրքիայի «Ազգային մեծ ժողով»-ը 1920-21թթ. ընդամենը 

ապստամբական շարժման գործադիր մարմին էր: 

Թուրքիայի Հանրապետությունը հռչակվել է 1923թ. հոկ-

տեմբերի 29-ին, հետևաբար, քեմալականների օրինական 

իշխանության մասին կարելի է խոսել միայն   1922-1923թթ. 

հետո:  

Երկու կողմերն էլ իրավունք չունեին կնքելու պայմանա-

գիր, որը վերաբերում էր այդ պայմանագրի մաս չկազմող 

երրորդ կողմին: 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը անօրինական էր, քանի 

որ՝        

. կնքող կողմերից ոչ մեկը չի ունեցել դրա իրավասությու-

նը: Հայկական կողմը իրենից այլևս իշխանություն չէր ներ-

կայացնում, իսկ թուրքական կողմը դեռ իշխանություն չէր. 

.  այն կնքվել է զավթիչ ուժի ուղղակի սպառնալիքի տակ: 

Անօրինական ու անվավեր է նաև Կարսի պայմանագիրը, 

քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի եղել միջազգային իրավունքի 

սուբյեկտ:  

ՌՍՖՍՀ-ը, Թուրքիայի «Ազգային մեծ ժողովը», ինչպես նաև 

Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապե-

տությունը ճանաչված չէին ոչ մի երկրի կողմից, չունեին 
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դեսպանություն որևէ երկրում և զուրկ էին «այլ պետութ-

յունների հետ  հարաբերությունների մեջ մտնելու կարո-

ղությունից, (capacity to enter into relations with the other states), 

որը ամրագրված է Մոնտեվիդեոյի պետությունների 

իրավունքների և պարտականությունների մասին 1933թ-ի 

(Convention on Rights and Duties of States, 1933) համաձայնա-

գրի առաջին հոդվածի չորրորդ կետում: 

1918-1921թթ. կնքած հինգ պայմանագրից չորսը անվավեր 

են, քանի որ այդ փաստաթղթերը ստորագրվել են միջազ-

գային օրենքների ոտնահարմամբ:   

Այդ պայմանագրերը, որոնք պայմանագրեր կոչվելու իրա-

վունք չունեն, կնքվել են միջազգային իրավունքի    մի շարք 

սկզբունքների  կոպիտ խախտումով, հետևաբար կնքման 

պահից դրանք անվավեր են, քանի որ Պայմանագրերի 

իրավունքի մասին Վիեննայի 1969թ. կոնվենցիայի 53-րդ 

հոդվածը (Vienna Convention on Law of Treaties, Vienna, 1969), 

միանշանակորեն ամրագրում է, որ ՚պայմանագիրն անվա-

վեր է, եթե կնքելու պահին այն հակասել է միջազգային 

ընդհանուր իրավունքի որևէ անբեկանելի հիմնադրույթիՙ, 

(այսինքն` jus cogens-ի) (A treaty is void, if at the time of its 

conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general 

international law) :  

 

Որպես օրինական պայմանագիր՝ շարունակում է մնալ  

Սևրի պայմանագիրը, ինչպես նաև նրան հաջորդած Լոզա-

նի պայմանագիրը: 

 -Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ Լոզանի պայմանագիրը 

փոխարինեց Սևրի պայմանագրին:   

-Լոզանի պայմանագիրը չի կարող փոխարինել Սևրի պայ-

մանագրին: 
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 Լօզանի պայմանագրի կնքումով Սեւրի պայմանագիրը չեղեալ չի յայտա-

րարուել: Որեւէ պայմանագիր կամ միջազգային պարտաւորութիւն նոր 

պայմանագիր կնքելու պարագային ինքնըստինքեան չեղեալ չի լինում: 

Պայմանագիրը չեղեալ է դառնում ոչ այլ կերպ, քան չեղեալ յայտարա-

րումով: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է չեղեալ յայտարարուել միմ-

իայն նախորդ պայմանագրի մաս հանդիսացող բոլոր, կրկնում եմ բոլոր, 

կողմերի համաձայնութեամբ, դրա մասին յստակ յայտարարումով եւ այդ 

իրողութեան ամրագրումով յաջորդ պայմանագրի մէջ: Լոզանի պայմա-

նագիրը չեղեալ չի յայտարարել Սեւրի պայմանագիրը: Լոզանի պայմա-

նագրի մէջ ընդհանրապէս որեւէ յիշատակում չկայ Սեւրի պայմանագրի 

մասին: Այո, ըստ միջազգային իրաւունքի, պայմանագիրը կնքած երկըր-

ները իրաւասու են յաջորդ պայմանագրով վերատեսութեան ենթարկել 

նախորդ պայմանագրի դրոյթները: Սակայն փոփոխուած կամ նորամուտ 

դրոյթները իրաւական ուժ ունեն միայն նոր պայմանագիրը ստորագրած 

երկրների համար, իսկ մնացածների համար շարունակում են ուժի մէջ 

մնալ նախորդ պայմանագրի դրոյթները: Սա յստակօրէն ամրագրուած է 

Վիեննայի Պայմանագրերի իրաւունքի մասին համաձայնագիրի 39, 40 եւ 

41րդ յօդուածներում: Սեւրի պայմանագիրը ստորագրել է 18 երկիր, իսկ 

Լօզանի պայմանագիրը ընդամէնը՝ 7ը: Այսինքն, Լօզանին չմասնակցած 

երկրների համար իրաւական է Սեւրի պայմանագիրը, իսկ Լօզանի պայ-

մանագիրը ստորագրած երկրների համար իրաւական են Սեւրի պայմա-

նագրի այն դրոյթները, որոնք չեն փոփոխուել Լոզանի պայմանագրում:  

Աւելին, Լոզանը ոչ միայն չեղեալ չի յայտարարել հայոց իրաւունքները, 

այլեւ 16րդ յօդուածով վերահաստատել է դրանք: Այսպէս, Լոզանի պայ-

մանագիրն անդրադառնում է թուրք-պուլկարական, թուրք-յունական եւ 

թուրք-սիրիական սահմաններին, ըստ այդմ յստակեցնում Թուրքիային 

պատկանող տարածքները միայն երկրի այդ հատուածներում: Իսկ քանի 

որ Լօզանի պայմանագրի 16րդ յօդուածը յայտարարում է, որ Թուրքիան 

հրաժարւում է բոլոր այն տարածքներից, որոնց վրայ Լօզանի պայմա-

նագրով չի ճանաչուել Թուրքիայի ինքնիշխանութիւնը, իսկ Ուիլսընի 

իրաւարար վճռով Հայաստանին յատկացուած տարածքների վրայ Լոզա-

նի պայմանագիրը չի ճանաչել թուրքական ինքնիշխանութիւնը, հետեւա-

բար Թուրքիան մէկ անգամ եւս հաստատել է ուիլսընեան Հայաստանից 

իր հրաժարումը: 

Այսպիսով, Լոզանի պայմանագրի 16րդ յօդուածը վերահաստատել է Սեւ-

րի պայմանագրի 90րդ յօդուածի Թուրքիայի հրաժարումը բոլոր այն տա-
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րածքներից, որոնք Վուտրօ Ուիլսընի իրաւարար վճռով փոխանցուել էին 

Հայաստանի Հանրապետութեանը:  

Ամփոփելով վերոշարադրեալը, կարելի է անել հետեւեալ եզրակացութ-

իւնները.  

– Սեւրի եւ Լոզանի պայմանագրերը իրաւական երկու տարբեր փաստա-

թըղթեր են:  

– Լոզանի պայմանագիրը իրաւասու չէր եւ չեղեալ չի յայտարարել Սեւրի 

պայմանագիրը:  

– Լոզանի պայմանագիրը, հիմնական օրէնքի կարգավիճակով, ամրագրել 

է ոչ մուսուլման փոքրամասնութիւնների իրաւունքները:  

– Լոզանի պայմանագիրը վերահաստատել է Թուրքիայի հրաժարումը 

իրաւարար վճռով Հայաստանի Հանրապետութեանը փոխանցուած տա-

րածքների տիտղոսից եւ իրաւունքից:  

                                                                 Ասպարեզ 
                                                                                   Հայկական Իրաւունքներն ու                                                                                                                                                                            

                                                                                                Միջազգային Օրէնքը 

                                                                                                            31. 08. 2007թ. 

 

-Բայց  չէ որ Վիեննայի պայմանագրերի մասին կոնվեն-

ցիան կնքվել է Կարսի պայմանագրից մոտ 50 տարի հետո 

և հետադարձ ուժ չունի: 

 

-Իսկ ի՞նչ է ամրագրել Վիեննայի միջազգային համաձայ-

նագիրը կապված պատմական հիմնադրույթների հետ: 

Ճիշդ է, որ Պայմանագրերի իրաւունքի մասին Վիեննայի համաձայնա-

գիրն ընդունուել է 1969թ.ին եւ յետադարձ ուժ չունի, ինչպէս յայտարա-

րուած է համաձայնագրի 4րդ յօդուածում, այնուամենայնիւ յստակ է, որ 

բոլոր այն չափորոշիչային հիմնադրոյթները, որոնցով քննութեան առանք 
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վերոնշեալ պայմանագրերը, միջազգային իրաւունքում առկայ են եղել եւ 

գործել են դարեր ի վեր, այսինքն լատիներէն ասած՝ եղել են jus cogens, այ-

սինքն բոլորի համար պարտադիր ու անբեկանելի: Դրանք պարզապէս 

ամրագրուել են Վիեննայի միջազգային համաձայնագրի մէջ: Եւ ինչպէս 

հաստատում է նոյն Վիեննայի համաձայնագրի 53րդ յօդուածը, պայմանա-

գիրն անվաւեր է, եթէ կնքելու պահին ոտնահարուել է միջազգային իրա-

ւունքում ճանաչում գտած որեւէ անբեկանելի հիմնադրոյթ, այսինքն որեւէ 

jus cogens:  

Հետեւաբար, վերը քննութեան առած վեցը պայմանագրից չորսը անվաւեր 

են, քանի որ նրանցից իւրաքանչիւրը կնքուել է միանգամից մի քանի jus 

cogens-ների ոտնահարմամբ: Անվաւեր պայմանագրերն են՝ Պրեսթ-Լի-

թովսքի պայմանագիրը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, Մոսկուայի 

պայմանագիրը եւ Կարսի պայմանագիրը: Սեւրի պայմանագիրը օրինա-

կան է եւ վաւեր, սակայն այն ուժի մէջ չի մտել, քանի որ լիովին չի 

վաւերացուել: Իսկ Լոզանի պայմանագիրը, ինչպէս ասուեց, Հայաստանին 

վերաբերում է անուղղակիօրէն:  

  Հայ Դատի հիմնասիւնը եւ յաջողութեան գրաւական հանդիսացող ԱՄՆի 

նախագահ Վուտրո Ուիլսընի իրաւարար վճռի (Arbitral Award) մասին  մի 

փոքր պատմական ակնարկ:  

1920թ.ի Ապրիլի 25-26-ին Դաշնակից եւ ենթակայ ուժերի Գերագոյն խոր-

հուրդը (Supreme Council of Allied and Associated Powers), բաղկացած Մեծն 

Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ճափոնիայի ներկայացուցիչ-

ներից, որոշում կայացրեց դիմել ԱՄՆի նախագահին երկու խնդրանքով.  

Ա.- Ստանձնել Հայաստանի մանդատը,  

Բ.- Իրաւարար վճռով որոշել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը (15): 

Նոյն խնդրանքը, 89րդ յօդուածի տեսքով, ներառուեց Սեւրի դաշնագրի մէջ 

եւ արդէն Հայաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպէս նաեւ դաշնագիրը ստորա-

գըրած գրեթէ քսան երկրի անունից յղուեց ԱՄՆի նախագահին: ԱՄՆի 

նախագահը, իրաւասու մարմինները (պետքարտուղարութիւնը, պաշտ-

պանութեան նախարարութիւնը եւ նախագահի վարչակազմը) եւ հա-

մապատասխան աշխատանքային խումբը (փրոֆ. Վեստերմանի գլխա-

ւորութեամբ), մանրակրկիտ ուսումնասիրեցին հայցը եւ կայացրին իրա-

ւարար վճիռը: Վուտրո Ուիլսընը իրաւարար վճիռը ստորագրեց 1920թ. 



 761 

Նոյեմբերի 22ին: Այն Դեկտեմբերի 6ին պաշտօնապէս փոխանցուեց Փա-

րիզ՝ դաշնակից ուժերի Գերագոյն խորհրդին: Սոյն վճռի պաշտօնական եւ 

ամբողջական անուանումն է. «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների նա-

խագահի որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ սահմանի, Հայաս-

տանի դէպի ծով ելքի եւ հայկական սահմանին յարակից թուրքական 

տարածքի ապառազմականացման վերաբերեալ» 22 Նոյեմբերի 1920թ.: 

                                                                 Ասպարեզ 
                                                                                   Հայկական Իրաւունքներն ու                                                                                                                                                                            

                                                                                                Միջազգային Օրէնքը 

                                                                                                               31. 08. 2007թ. 

 

 -Հայ ազգային կոնգրեսը՝ ի դեմս նրա նախագահի շարու-

նակում է պնդել, որ ՀՅԴ-ն դեմ է հայ-թուրքական հարա-

բերությունների կարգավորմանը, շարունակում է մեղա-

դրել ՀՅԴ-ին՝ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքելու, 

ինչպես նաև պատմական իրավունքով առաջնորդվելու 

մեջ՝  

«Հայ դատը, կամ այլ կերպ՝ պահանջատիրությունը, պե-

տականազուրկ ազգին վայել դավանանք էֈ Պետություն ու-

նեցող ազգը պետք է առաջնորդվի բոլորովին այլ կատեգո-

րիաներովֈ Ժամանակն է, վերջապես, գիտակցել, որ քաղա-

քականության եւ իրավագիտության մեջ պատմական իրա-

վունք հասկացություն գոյություն չունի, եւ չի կարելի աշ-

խարհի հետ խոսել այդ լեզվով՝ անմեղսունակի վիճակում 

չհայտնվելու համարֈ Միեւնույն է, այդ լեզուն հասկացող 

չկա ու երբեք չի լինելուֈ Պատմական իրավունք տերմինը 

պատկանում է պրոպագանդայի ոլորտին, իսկ պրոպա-

գանդան, որքան էլ կարեւոր, չի կարող ու չպետք է փոխա-

րինի քաղաքականությանը»։ 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 
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- ՀՀԴ-ն դեմ չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների կար-

գավորմանը: Պարզապես նա գտնում է, որ այդ հարաբե-

րությունները կկարգավորվեն միմիայն վերականգնելով 

պատմական արդարությունը, հայերի իրավունքը՝ ապրելու 

իրենց պատմական հողում: Այդ կարգավորմանը մենք 

կհասնենք միմիայն Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպա-

նության ճանաչմամբ՝ առանց որևէ նախապայմանների:  

Այդ հարաբերությունների կարգավորումը կախված է 

Թուրքիայից:  

Իսկ ի՞նչ կտա մեզ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների 

նորմալացումը՝ առանց նրա կողմից Հայոց ցեղասպանութ-

յան ճանաչման. առևտու՞ր, մենք չենք պատրաստվում 1,5 

միլիոն հայերի թափած արյունը, նրանց կողմից մեր բռնա-

զավթած քաղաքները  շահարկման առարկա դարձնելու:  

Վերադառնալով Ալեքսանդրապոլ՝ նշենք, որ այնժամ հա-

յության մարմինը  դրված էր զոհասեղանին՝ քաղցած գա-

զաններին որպես կերակուր, որոնք ձեռից ձեռ էին փախց-

նում այն: Հասկանալի է, որ նման պայմաններում կապած 

ցանկացած պայմանագիր չի կարող փրկել հայության 

շահերը:  

Այդ պայմանագիրը կնքվել էր թուրքական արշավանքը 

կասեցնելու նպատակով, փրկելու համար լինել չլինելու 

սեղանին փռված արյունլվա հայության մարմինը: 

Գիտակցաբար խառնել ժամանակները, ներկայիս խաղաղ 

իրադրությունը համեմատելով 1920թ. արյունահեղձ օրերի 

հետ, ևս քաղաքականություն է: 

 Գտնում եմ, որ այս հարցը անդրադառնալու կարիք այլևս 

չի զգում: 
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Ինչ վերաբերում է պատմական իրավունքին, առանց 

պատմական իրավունքի գոյություն չունի և չի կարող 

ունենալ քաղաքականություն, ինչպես նաև իրավագիտութ-

յուն, քանի որ վերջիններս ծառայում են   իրադարձություն-

ներին, գործընթացներին,  որոնք  էլ ներկայացնում են անց-

յալը: Բանեցվող քաղաքականության կողմից ներկայաց-

ված ներկան, որը պատկերվում է անցյալի և ապագայի 

երևակայական հարթությունում, պարզապես գոյություն 

չունի:  

Այ՛ո, գոյություն չունի ներկա:  

Եվ քանի ընթացքի մեջ է ժամացույցի սլաքը, որպես    նուրբ 

վարվեցողություն կարող է հանդես գալ միմիայն անցյալի և 

ապագայի ներդաշնակությունից ծնված պատրանքը, որն էլ 

ներկայանում է  քաղաքականություն անվանակոչությամբ: 

Մենք չենք հենվում անցյալը անտեսող անհայտ քաղաքա-

գիտական մոտեցումների  վրա, որոնք գոյություն չունեն: 

Մեր իմացած քաղաքականությունը հենվում է միմիայն 

պատմական արձանագրումների, սահմանումների վրա և 

ելնում է այդ սկզբունքից: 

 

-Իսկ ի՞նչ լեզվով կարելի է խոսել աշխարհի հետ, որպեսզի 

ըստ մեր հանրապետության առաջին նախագահի այն լինի 

հասկանալի: 

 

-Ներկան անցյալից, ապագան ներկայից գերադասող լեզ-

վով, որը կելնի լիբերալ-բուրժուազիայի ռասիստական 

տեխնոլոգիական պրոգրեսի ունիվերսալիզմի սկզբունքից: 

Նման մոտեցումը արտացոլում է «հայը չպետք է վերա-

դառնա իր ակունքին, իր պատմությանը, հետևաբար 



 764 

իրավունքին» պոստմոդեռնիզմի գլոբալիստական պատ-

կերը: 

-Ինչպիսի՞ նպատակահարմարություն կարող է հասունաց-

նել ՀՅԴ-ի և ՀԱԿ–ի միջև հնարավոր  համագործակցությու-

նը: 

-Հնարավոր համագործակցությունը, ինչքան էլ նպատա-

կահարմար, նրա ջուրը պղտոր է, պտուղը՝ թունաբեր: 

-Հայ ազգային կոնգրեսը-ՀԱԿ» շարունակում  է նախկին 

կոալիցիայի անդամ Դաշնակցությանը համարել իշխա-

նական կուսակցություն, որի ուշացած արձագանքի երկ-

դիմության   նախանշանը ՀՀ նախագահի հրաժարականը 

չպահանջելն է: 

-Հայ ազգային կոնգրես պատվավոր անունը կրող լիբերալ-

ները ունեն մտավախության լուրջ պատճառներ, քանի որ 

ծնվեց մի ուժ, որի հիմնական նպատակը մեր երկրին հա-

վակնող արտաքին ուժային կառույցներին ծառայելը և  

նենգավորի մատնացույցով Հայաստանի նախագահի հրա-

ժարականը  չէ, այլ մեր ազգային շահերի պաշտպանութ-

յունն է՝ ինքնիմացության և ինքնարժեքի գնահատման ան-

կախ ու անզիջումի ճանապարհով: 

Ազգորոշ ուժի շնորհիվ ստեղծվեց կենտրոնաձիգ մի դաշտ, 

որը դեպի իրեն է ձգում հայրենանվեր առողջ ուժերին:   

Սա այն ուժն է, որը երկար տարիներ սատարեց իշխանութ-

յանը՝ հանուն մեր երկրի անկախ ապագայի, հանուն կա-

յունության, որը դարձավ կոալիցիայի անդամ՝ ընդդեմ ար-

տաքին ոտնձգության, ընդդեմ ներքին դավադրության, սա-

կայն արտաքին քաղաքականության մեջ բեկումնային 

վտանգավոր գործընթացը ստիպեց նրան դուրս գալու կո-
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ալիցիայից, հրաժարվելու իշխանական աթոռներից՝ հոր-

դորելով իշխանությանը հետ դառնալու մոլորեցնող ու-

ղուց:   

Սա այն դաշտն է, որը ունի իր մեջ մեծ ու հզոր բանակ 

տեղակայելու հնարավորություն, որը չի կարող չառաջաց-

նել լուրջ մտավախություն: 

Սա այն ուժն է, որը  ունի բոլոր հնարավորությունները վե-

րածվելու փրկարար միության, համազգային մի նոր շարժ-

ման՝ հանուն մեր երկրի անկախության: 

Ժամանակը արմատական ընդդիմության կուռ շարքերից 

կպահանջի ոչ միայն նոսրացում, այլև թույլ չի տա նրանց 

ներկայիս ընդգրկումի տաղանդով զբաղվել հասու սերնդի 

հոգեորսությամբ:  

Վերադառնալով իշխանափոխությանը՝ նշենք, որ հայ-

թուրքական հարաբերությունները արհեստականորեն 

մերձեցնող գործընթացը «Արևելյան գործընկերության» դեմ 

մեր ամրոցի դարպասները բացող  քաղաքականություն է, 

որը  կտանի դեպի իշխանափոխություն: 

 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ՀՀ կառավարության կողմից տար-

վող բազմակողմանի և հստակ քաղաքականության պա-

տասխանը «ոչ»-ն է: 

 

-Ծպտյալ նախապայմաններ պարունակող արձանագրութ-

յունների պատասխանը Դաշնակցության նրբանկատ     

«ոչ»-ն է: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ սա «Ոչ»-ի և «Այո»-ի պա-

տերազմ  է:  
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-Սա բարու և չարի պատերազմ է, պարոնա՛յք բարու և չա-

րի: Եվ մենք մեր պայքարի հիմնական տեղը հատկացնում 

ենք կապույտ երկնքին: 

-Հայ-թուրքական սահմանը բացվելու ճանապարհին մեր 

կողմից  ի՞նչը կարող է համարվել որպես միամտություն: 

- Հայկական տարածքով ձգել Թուրքիային դեպի Ռուսաս- 

   տան, որպեսզի ԱՄՆ-ը ճանաչի Հայոց  ցեղասպանությու- 

   նը, միամտություն է. 

 

. Թանկ գներով սահմանները բացել՝ էժան գնով կրկին  

   փակելու համար՝ միամտություն է. 

 

. Հետ չկանգնել, «Միևնույն է, Հայկական հարցը չի լուծ- 

  վելու, գոնե սահմանները բացենք» պարտվողական   

  քաղաքականությունից՝ միամտություն է. 

 

. Բացել հայ-թուրքական սահմանները ամերիկյան երա- 

  ժըշտավարությամբ, անգամ եթե լուծվեն մեր  համա- 

   հայկական խնդիրները՝ միամտություն է. 

 

. Խոսել Արևմուտքի հետ՝ ելնելով հայ-ռուսական շահերից,  

  առանց մեր ազգային ուղեգծի՝ միամտություն է: 

 

-Եթե անկեղծ խոստովանեք, ո՞րը կլինի Ձեր անձնական 

միամտությունը: 

 

-Իմ միամտությունը կայանում է նրանում, որ՝ 
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. հավատում եմ, որ ազատությունը և անկախությունը 

գոյություն ունեն ոչ միայն գաղափարապես. 

.  հավատում եմ, որ կարող ենք ունենալ մի իշխանություն, 

կառավարություն, որը իրավունք կոչեցյալի հարցում կու-

նենա չափի ցգացում.  

. հավատում եմ, որ համաշխարհային նախագիծը իրակա-

նացնող անհրաժեշտն ու օգտակարը վերջնականապես չեն 

կործանի բարին ու բարոյականը, մեր ներքին թշնամինե-

րի՝ արևմտյան ծախու գործակալների ձեռքով. 

. հավատում եմ, որ մեր քաղաքական վերնախավը բարձր 

դիրքերում կհայտնվի հասկանալու համար, որ լիբերա-

լիզմի ճորտը՝ հակասությունների բույն հանդիսացող բազ-

մակուսակցական համակարգը, էլ ավելի է թուլացնում հա-

սարակարգը՝ մեր ժողովուրդը բաժանելով բազում հակա-

սական հատվածների, և որ կհայտնվի մի ուժ, որը կհաս-

տատի մեր երկրում երկկուսակցական՝ ՊԱԿ-ի կողմից 

տնօրինվող համակարգ՝ հանուն կայունության, հանուն 

մեր անկախության. 

. որ հավատում եմ հավասարությանն ու եղբայրությանը: 

Մի՞թե բնության մեջ գոյություն ունի հավասարություն: 

Իսկ ինչքա՞ն մարդկանց կյանք լափեց այդ հավասարութ-

յունը: Իսկ ինչքա՞ն երկրների ինքնավարություն ու ազնվա-

կան կարգեր կործանեց այդ հեղափոխական ազատութ-

յունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը. 

 

. հավատում եմ այլասերող ազդեցություն գործող բոլոր 

«իզմ»-երի մեջ ամենախարդախին՝ ինտերնացիոնալիզմին. 

 

. որ հնարավոր է այդքան հեշտ կտրվել դժգոհություն ար-
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տադրող «ազատ» մամուլից, որ հավատում եմ սահմանա-

դրության մեջ ամրագրված ժողովրդի իրավունքներին, որ 

գլոբալ ուժի ակտիվ գործունեության պայմաններում 

կարելի է ունենալ ազգային շահերը պաշտպանող սահմա-

նադրություն, որ իշխանությունը կդադարի լինել չարա-

շահման աղբյուր, որ պետությունը չի վերածվի խռովութ-

յունների խաղահրապարակի, որ ժողովները չեն վերածվի 

հռետորական մրցասպարեզի. 

 

.  որ այդքան հեշտ կարող ենք կտրվել կեղծ սոցիալիզմից, 

անարխիզմից, կոմունիզմից և այլնից՝ հանուն համաշխար-

հային «համերաշխության», որ այդքան հեշտ կազատվենք 

արհեստական համաշխարհային տնտեսական ճգնաժա-

մից. 

 

. որ լիբերալիզմը արմատախիլ կարվի ոչ թե նրան գործի 

մեջ դրած մեխանիզմի, այլ ազգային իշխանությունների 

կողմից, որ  Ֆրանսիայի ժողովուրդը կդադարի պատվով 

նշել իր «Մեծ» հեղափոխության տոնակատարությունը, 

քանի որ այդ հեղափոխությունը Ֆրանսիան ստրկացնող 

գերուժի հեղափոխություն էր, որը այսօր փորձում է ներ-

խուժել մեր երկիրը. 

 

.  որ իմ հայրենիքում կծնվի մի ուժ, որը զերծ կլինի գերու-

ժի ազդեցությունից: 

 

Դե՛ ինչ, եկե՛ք մեր ուժը, մեր հավատը փնտրենք մեր միա-

մտության մեջ: 
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-Դե՛ ինչ, սպասենք  հոկտեմբերի 10-ին  Շվեյցարիայում 

կայանալիք հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ 

պատմական նշանակության հանդիպմանը:                           

  ___________________ 

 

-Ինչպես տեսանք, 2009թ. հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվե-

ցին հայ-թուրքական արձանագրությունները:  

Ձեր խոսքը: 

 

-Արևմտյան՝ ձգողական   ռուս-ամերիկյան լիցքաթափման՝ 

Ռուսաստանի  տնտեսության զորացմանը «ընդառաջող»  և  

Արևմուտքի ճանապարհը հարթող քաղաքականությունը 

տվեց իր առաջին պտուղը:   

 

Սա տարածաշրջանը Ռուսաստանից տարանջատող, արև- 

մտյան բեմավարությամբ ասիական երկրները միավորե-

լու հերթական քայլն  է: 

-Իմ անձնական կարծիքը այն է, որ ՀՀ արտաքին քաղա-

քականությունը մշակվում է Մոսկվայում, որտեղ ակնհայտ 

է Անդրանիկ Միհրանյանի ազդեցությունը, ըստ որի՝ Հա-

յաստանը ընտրել է հարձակողական դիվանագիտություն և 

հասցրել է ձեռք բերել միավորներ՝ «...հայկական դիվա-

նագիտությունը Միացյալ նահանգներին քաշեց այս հարցի 

մեջ որպես կողմ, որը իր վրա վերցնում է պարտականութ-

յուն: Ես սա համարում եմ փայլուն հաջողություն»,- ասել է 

քաղաքագետը: Նա ի նկատի ունի  «Ճանապարհային քար-

տեզ»-ը: 

Ինչպես գիտենք, հայ քաղաքագետը ողջունում է հայ-

թուրքական համագործակցության նախաձեռնությունը, 

ըստ որի՝ կասկած չկա,  որ ՀՀ նախագահը շատ ավելի  
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ճկուն է,  իսկ ԱԳՆ-ը՝ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ -«7օր»: 

-Ուրախ եմ,  որ հայկական դիվանագիտությունը ի վիճակի 

է Միացյալ Նահանգներին քաշելու նման հարցի մեջ որպես 

կողմ, որը իր վրա է վերցնում «պարտականություն»: Սա-

կայն մի կողմ դնելով մեր երկրի նախագահի ճկունությունը 

և արտաքին գործոց նախարարի  պրոֆեսիոնալիզմը՝ մենք 

կհասնենք «հայ-թուրքական մերձեցման» նախագծի ԱՄՆ-

ի  ընդառաջման և Ռուսաստանի սատարման երկու աթոռի 

միջնագծին՝ համոզվելու համար, որ ռուս-թուրքական ժա-

մանակակից զուգավորումը, որն ունի բավականին հա-

րուստ փորձ (1920թ.), շարունակում է մնալ որպես պատ-

րանք,   որը ստիպում է հավատալու, որ մենք ի վիճակի ենք 

հարձակվելու և ձեռք բերելու միավորներ: Միայն պարզ չէ, 

թե ու՞մ վրա ենք հարձակվում և ու՞մ հանդեպ ենք ձեռք բե-

րում միավորներ: Թուրքիայի՞, անհեթեթություն. միգուցե 

միավորներ արտադրողի՞: 

Տեղ չհասնող քարերով  բավականին առաջ վազողին քար-

կոծող համարձակ քաղաքականությունը  կուտ ուտեցնող 

բազմապատիր ճանապարհով շտապում է հասնելու իրերի 

դասավորությանը: 

Եկեք նշենք, որ բավականին վտանգավոր են այն կազմա-

կերպությունները, որոնք մասնավորապես ֆինանսավո-

րվում են Արևմուտքի կողմից, առանձնապես Նյու Յորքի 

կամ Վաշինգտոնի, եթե անգամ այդ կազմակերպություն-

ների ղեկավար-աթոռները զբաղեցնողների հիմնական 

մասը ստացել է Մոսկվայի հավանությունը, քաջալերանքը: 

-ՀՀ նախագահը հայ-թուրքական հարաբերությունների 

կարգավորման գործընթացը համարում է սեփական նա-

խաձեռնություն:  
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Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ:  

 

-«Հայ-թուրքական արձանագրություններ» անունը կրող 

նախագիծը գերուժի նախաձեռնություն է:  

Այն ի սկզբանե ի հայտ է եկել 2003թ. ապրիլի 3-ին Թուրքիա 

այցելած Քոլին Փաուելի և այնժամյա Թուրքիայի արտաքին 

գործոց նախարար Ա. Գյուլի միջև կայացած գաղտնի բա-

նակցության  ժամանակ, որը կազմված էր 9 հոդված պա-

րունակող 3  թերթից:  Այնտեղ դրված էր հայ-թուրքական 

սահմանի բացման հարցը: Սակայն ներքին կարգով այն 

հանդիպեց թուրքական իշխանությունների համառ դիմա-

դրությանը, որն էլ ավելի համախմբեց թուրքական կա-

ռավարող օղակները՝ համախմբելով ժողովուրդը իսլամա-

կան գաղափարախոսության շուրջ: Դրանից հետո Թուր-

քիայում տեղի ունեցան մի շարք իրադարձություններ՝ 

2007թ. սպանվեց «Ակոս» թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ 

Դինքը (չի բացառվում, որ այն հատուկ ծառայությունների 

կողմից ուղղված էր երկիրը ապակայունացնելուն), որից 

հետո ձերբակալվեցին մի շարք թուրք ազգայնական մտա-

վորականներ: Թուրքիայում տեղակայված Արևմուտքի հա-

տուկ ծառայությունների բաժանմունքները այդ երկրում  

հետապնդում էին մեկ նպատակ. այն է՝ ուժեղացնել գեր-

ուժի ազդեցությունը թուրքական կառավարող շրջանակ-

ների վրա՝ նրանց ծառայեցնելու դեպի Արևելք ծավալվող 

արևմտյան զավթողամոլ քաղաքականությանը: Այդ ծրա-

գիրը («ճանապարհային քարտեզ») էլ ավելի ընթացք ստա-

ցավ 2007թ-ին, որը դրսևորվեց 2008թ. Շվեյցարիայում կա-

յացած հայ-թուրքական գաղտնի բանակցություններում: 

2008թ. մարտի 1-ին Հայաստանում կազմակերպած գունա-

վոր հեղափոխության պարտությունից հետո, գերուժը հա-



 772 

մոզված լինելով, որ չի կարող իրականացնել իր ծրագիրը  

Հարավային Կովկասի՝ մասնավորապես Հայաստանի հան-

դեպ՝ շրջանցելով Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, 

նա   էլ ավելի ուժեղացրեց ճնշումը Թուրքիայի վրա Հայոց 

ցեղասպանության հարցով՝ նրա ժխտումը համարելով 

քրեական հանցագործություն: Այդ առթիվ Շվեյցարիան ըն-

դունեց նման որոշում: Գերուժը Ֆրանսիայում «հիշողութ-

յան վերականգնում» կարգախոսի տակ կազմակերպեց  եր-

թեր, Թուրքիայում իր բաժանմունքները սկսեց «ներեցե՛ք, 

հայե՛ր» քարոզարշավը: 

Նախագծվեց հայ-թուրքական ֆուտբոլային ընկերական 

խաղ, որը տեղի ունեցավ 2008թ. սեպտեմբերի 6-ին, որին 

ներկա էին Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները, որի 

նպատակն էր ստեղծել հայ-թուրքական բարեկամական 

մթնոլորտ՝ նախօրոք հող պատրաստելով հայ-թուրքական 

արձանագրությունների ստորագրման համար:  

2009թ. ապրիլի  6-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Բարաք Օբաման 

այցելեց Թուրքիա, որի հիմնական նպատակն էր զգաս-

տացնել արևմտյան արժեքների հանդեպ թուրքական հա-

վատարմության պատրաստակամությունը՝ այն արժևորե-

լով հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ:  

Հասկանալի է, որ նման պայմաններում ԱՄՆ-ը չէր ճանա-

չի Հայոց ցեղասպանությունը: 

Ինչպես տեսանք, գերուժը հասավ իր նպատակին. 2009թ. 

հոկտեմբերի 10-ին Շվեյցարիայում ստորագրվեցին հայ-

թուրքական արձանագրությունները: Դրան հաջորդեց ՀՀ 

նախագահի ֆուտբոլային պատասխան դիվանագիտական 

այցը Թուրքիա: 

Գերուժի ներկայիս՝ երեք ուղղությամբ (հայկական, քըր-

դական, հունական հարցեր) դիվանագիտական գրոհը 

թուրքական կառավարության վրա, ապացույցն է այն բա-
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նի, որ Համաշխարհային տիրապետության կենտրոնակա-

յանը գոհ չէ թուրքական ծառայությունից: Եթե թուրքական 

կառավարությունը փորձում է փրկել Թուրքիան հերթա-

կան ծվատումից, ապա այդ փրկությունը գերուժի ենթա-

կայությանը լիովին տրվելն է: Մոտ ժամանակները ցույց 

կտան, որ Թուրքիան չունի նույիսկ կիսանկախ քաղաքա-

կանություն վարելու հնարավորություն: 

  

Ո՛չ, այդ նախաձեռնությունը սեփական համարվել չի կա-

րող: Այն ծնվել է Եվրոմիության գաղափարին համընթաց:  

-Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում այդ հարցում Մոսկվայի 

լռակյացությունը: 

-Դա նշանակում է, որ հայկական լպրծուն և սեփական 

դիրքերը ամրապնդել հետապնդող, Արևմուտքին հարող  

քաղաքականության մեջ Ռուսաստանը հայկական «հայ-

ռուսական ռազմավարական գործընկերությունը «երաշ-

խավորող» խաղից հետ չմնացող իր բաժին մասնակցութ-

յունն է ամրագրում «Հայաստան-Արևմուտք» հարաբերութ-

յուններում: 

Դա նշանակում է, որ արտաքին հրավերի դեմ Ռուսաս-

տանը առաջ է մղում Հարավային Կովկասի գերակայութ-

յան իր սեփական ծրագիրը, որի հսկողության տակ է գըտ-

նըվում ոչ միայն հայ-թուրքական սահմանը, այլև Հայաս-

տանի տնտեսության առյուծի բաժինը: Այ՛ո, համաձայն 

ենք՝ չի կարող գոյություն ունենալ որևէ հայ-թուրքական 

համաձայնագիր՝ առանց Մոսկվայի հետ համաձայնութ-

յան, որը բարձրացնելով Հայաստանի դերը Արևելք-Արև-

մուտք խաչմերուկում, մշակելով նոր տարանցումային նա-

խագծեր, փորձում է թուլացնել Վրաստանի նշանակութ-

յունը՝ Թուրքիայի հետ մեկտեղ իբր թե մեծացնելով Արև-
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մուտքի հանդեպ քաղաքական և տնտեսական խուսավար-

ման հնարավորությունները: Ռուս-թուրքական մերձեցման 

ցանկացած փորձ պահանջում է իր զոհաբերությունը, որին 

պետք է պատրաստ լինի Հայաստանը: 1920-21թթ. զոհա-

բերվեց Հայաստանի մի մասը, որպեսզի կայանա վերոնշյալ 

մերձեցումը. այսօր մեր ազգային շահերի հաշվին փորձում 

է գլուխ բարձրացնել ռուս-թուրքական առասպելը՝ իբր թե 

միահամուռ ուժերով պաշտպանվելու անդրատլանտյան 

լիբերալ-դեմոկրատական իմպերիալիստական ճիրաննե-

րից: 

Այ՛ո, մենք մնում ենք հավատարիմ Ռուսաստանին, 

սակայն մեր երկրի անվտանգությունը չպետք է ապահովվի 

մեր ժառանգական հարստության զոհաբերության հաշվին: 

Ինչ մնում է նախապայմանին, որ իբր թե այն տեղ չի զբա-

ղեցնում  արձանագրության մեջ, համոզված եմ՝ այն ի հայտ 

կգա որոշ ժամանակ անց, այն ժամանակ, երբ անհնարի-

նությանը կտրվի խաղից դուրս գալու հնարավորություն-

ները: Չստորագրելով հայ-թուրքական մերձեցման որևէ 

փաստաթուղթ թեկուզև առանց նախապայմանի՝ դրանով 

մենք կկտրենք Ռուսաստանին Թուրքիայի հետ տարա-

ծաշրջանում գրկախառնվելու հնարավորությունից, մի 

երկրի, որը ունի բազում երես, և որի արտաքին քաղաքա-

կանությունը մշակվում է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտում: 

Իհարկե, հայկական դիվանագիտության հաղթանակը մենք 

կարող ենք համարել որպես Մոսկվայի հաղթանակ, սա-

կայն ինչի՞ հաշվին: 

Ամրապնդել և կայացնել կապերի բուն էությունը մեր հյու-

սիսային բարեկամի հետ, մեկ-մեկ մերժելով, հիշեցնել տա-

լով որ բարեկամությունը պետք է հենված լինի փոխադարձ 

շահերի վրա, շարունակում է կազմել մեր արտաքին քա-

ղաքականության առանցքային մասը: 
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-Ինչքանո՞վ կարող է կտրուկ կողմնորոշումը չենթարկվել 

ռուս-ամերիկյան պարտադրանքին՝ կապված հայ-թուրքա-

կան արձանագրությունների հետ: 

-Այդ կողնորոշումը կարող է արտահայտել իր տեսակետը՝ 

կապված արձանագրությունների հետ՝ ելնելով մեր ինքնու-

րույն պետականության շահերից, դրսևորելով քաղաքա-

կան կամք:  

Մենք չենք կարող մեր արժեքները վստահել  մեր հետա-

քըրքրությունները անտեսող, ռուս-ամերիկյան «հակա-

մարտությունները կարգավորող» փխրուն և նվաղկոտ 

գործընկերությանը:  

-Ձեր կարծիքով այդ արձանագրությունները կվավերաց-

վե՞ն Թուրքիայի կողմից: 

-Հայ-վրացական և հայ-իրանական հարաբերությունները 

կասկածի տակ դնող ուժը մեր երկրին մեղմաբար տիրելու 

հնարքներով, Ղարաբաղի, Հայոց պահանջատիրության 

խնդիրների կարգավորումը շրջանցելով, ձևազեղծելով՝ 

իհարկե իր մեծամոլությամբ կարող է ստիպել Թուրքիային՝ 

վավերացնելու այդ կամ նրան փոխարինող այլ արձանա-

գրություններ, սակայն ցանկացած արձանագրություն՝ 

առանց միջազգային քաղաքական արդարադատությամբ 

մեր խնդիրների կարգավորման, զուրկ է հայանպաստ հե-

ռանկարից՝ հաշվի առնելով գերուժի նախագիծը, մտա-

դրությունը:  

-Ըստ քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանի՝ Վիլսոնի որո-

շումն իրավական ուժ չունի, քանի որ այն չի վավերացվել 

ԱՄՆ Սենատի կողմից:  
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Այդ միտքը հաստատեց նաև ՀՀ ԱԳ նախարարը: Չլինի՞ թե 

նման հայտարարությունները հումք են պատրաստում  

Թուրքիայի ԱԳ նախարարի՝ Հայաստանի  Հանրապե-

տությունը ճանաչում է ՙգոյություն ունեցող սահմանը՚  ըստ 

Մոսկվայի (16 մարտի, 1921թ.) և Կարսի (13 հոկտեմբերի, 

1921թ.) պայմանագրերի, հայտարարության համար: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Այդ հարցով դիմենք Ա. Պապյանին՝ ներկայացնելով նրա 

նամակները ՀՀ ԱԳ  և Թուրքիայի ԱԳ նախարարներին: 

 
ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ  

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար 

պրն  Էդ. Նալբանդյանին 

 

Մեծարգո պարոն նախարար, 

Ս.թ. հոկտեմբերի 1-ին Հայաստան-Թուրքիա զույգ չարաբաստիկ արձա-

նագրություններին նվիրված խորհրդարանական լսումների ավարտին, 

նախապես տրված հարցերին Ձեր պատասխանների ժամանակ, Դուք 

հայտարարել եք հետևյալը. «Վիլսոնի որոշումն իրավական ուժ չունի, 

քանի որ այն չի վավերացվել ԱՄՆ Սենատի կողմից»: (Նախապես ներո-

ղություն եմ խնդրում, եթե Ձեր բառերն ինձ փոխանցելիս որոշ նրբերան-

գային փոփոխություններ կրած լինեն: Սակայն, կարծում եմ, որ միտքը 

ճիշտ է փոխանցվել): Ցավում եմ, որ այդ պահին արդեն դահլիճում չէի: Ես 

չէի կարող կանխատեսել, որ Ձեր պատասխանները կարող են տեղափոխ-

վել օրվա վերջը և նախնական պայմանավորվածության պատճառով 

ստիպված էի եղել հեռանալ:  

Սակայն չկա չարիք առանց բարիքի: Հիմա ես ստիպված եմ բաց նամակով 

պատասխանել Ձեր պնդմանը: Վայել չէ նախարարի խոսքը թողնել ան-

պատասխան: Դուք բառացիորեն կրկնել եք Ձեր համերկրացի Անդրանիկ 

Միհրանյանի երկու շաբաթ առաջ Երևանում արտասանած միտքը: Այդ 

առիթով ես պատիվ ունեցել եմ արդեն պարզաբանումներ տալու, ուստի 

կկրկնեմ իմ իսկ փաստարկները:  
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Դուք, ինչպես պարոն Միհրանյանը, ակնհայտորեն շփոթել եք ժամանա-

կագրական առումով իրար շատ մոտ, սակայն երկու տարբեր` Հայաստա-

նի մանդատի և Հայաստանի սահմանների հարցերը, հետևաբար, հանգել 

եք սխալ եզրակացության: Հաշվի առնելով հարցի այժմեականությունը` 

նպատակահարմար եմ գտնում համառոտակի անդրադառնալ վերոհիշյալ 

հարցերին: 

Հայաստանի մանդատի և Հայաստանի սահմանների հարցը 

. Փարիզի խաղաղության վեհաժողովն ի վերջո անդրադարձավ Օսման-

յան կայսրության հիմնահարցերին Սան Ռեմոյի նիստի ժամանակ` 24-27 

ապրիլի 1920թ.: Այս հարցի շրջանակում վեհաժողովը ձեռնամուխ եղավ 

Հայաստանի հետագա ճակատագրի հստակեցմանը: Ըստ այդմ, Դաշնա-

կից ուժերի Գերագույն խորհուրդը (Supreme Council of the Allied Powers) 

1920թ. ապրիլի 26-ին պաշտոնապես դիմում հղեց ԱՄՆ նախագահ Վուդ-

րո Վիլսոնին երկու իրարից անկախ խնդրանքով, որ.  

ա) Միացյալ Նահանգները ստանձնեն Հայաստանի մանդատը (the United 

States to assume a mandate for Armenia),  

բ) Միացյալ Նահանգների նախագահը իրավարարությամբ վճռի 

Հայաստանի սահմանները (to arbitrate the frontiers of Armenia)1:  

Նշյալ հարցերն էապես տարբեր հարցեր էին, հետևաբար ունեին տարբեր 

հասցեատերեր և գտնվում էին տարբեր իրավասությունների շրջանակնե-

րում:  

 

Առաջին` մանդատի հարցով, Փարիզի վեհաժողովը դիմում էր Միացյալ 

Նահանգներին` որպես պետության: Նման խնդրանքի իրավական հիմքը 

Ազգերի լիգայի Կանոնադրության (Covenant) 22-րդ հոդվածն էր, համա-

ձայն որի Ազգերի լիգայի անդամ-պետությունները կարող էին Ազգերի 

լիգայի անունից իրականացնել խնամակալություն (tutelage): Քանի որ այս 

հարցը վերաբերում էր միջազգային պայմանագրով ստանձնելիք պար-

տավորությանը, ուստի Միացյալ Նահանգների նախագահը, ըստ ԱՄՆ 

սահմանադրության, պիտի ստանար ԱՄՆ սենատի «խորհուրդն ու հա-
մաձայնությունը»: Այսու, ԱՄՆ Սենատը 1920թ. մայիսի 24-ից հունիսի 1-ը 

քննության առնելով Հայաստանի մանդատը ստանձնելու հարցը, քվեար-

կությամբ մերժեց այն: Բուն պատճառն այն էր, որ ԱՄՆ չէր հանդիսանում 

Ազգերի լիգայի անդամ, հետևաբար բացակայում էր այդ կազմակերպութ-

յան անունից որևէ գործողություն կատարելու համար իրավական հիմքը:  
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Երկրորդ` Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանն իրավարարությամբ     

որոշելու հարցը, չէր գտնվում Սենատի լիազորությունների շրջանակում, 

ուստի ԱՄՆ օրենսդիր մարմինը չէր կարող և երբևէ չի անդրադարձել այդ 

հարցին: Միջպետական իրավարարությունը (international arbitration) մի-

ջազգային իրավունքի հարց է և կառավարվում է բացառապես միջազգա-

յին հանրային իրավունքով: Հետևաբար, հայցադիմումի երկորդ կետին, 

դեռևս Սենատի կողմից Հայաստանի մանդատի հարցի քննարկումներն 

սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ` 1920թ. մայիսի 17-ին, նախագահ Վիլսոնը 

տվել է դրական պատասխան և ստանձնել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 

սահմանը որոշող իրավարարի պարտականություններն ու լիազորութ-

յունը: Այսինքն կլիներ Սևրի պայմանագիրը, թե ոչ, իրավարարության 

օրինական հայցադիմումը կար, հետևաբար օրինական վճիռը կայացվելու 

էր:  

 

Հարցի հետագա ընթացքը համեմատաբար ավելի հայտնի է: Սան Ռեմոյի 

(26 ապրիլի 1920թ.), ինչպես նաև Սևրի (10 օգոստոսի 1920թ.) հայցա-

դիմումների (compromis) հիման վրա, ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը 

1920թ. նոյեմբերի 22-ին կայացնում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահման-

ների վերաբերյալ իր իրավարար վճիռը (Arbitral Award), որն ըստ 

պայմանավորվածության ուժի մեջ է մտնում անմիջապես և առանց 

նախապայմանների: Երկու օր հետո` նոյեմբերի 24-ին, վճիռը պաշտոնա-

կան հեռագրով փոխանցվում է Փարիզ` Խաղաղության վեհաժողովի և 

Ազգերի լիգայի տնօրինմանը: Վճիռն ընդունվում է ի գիտություն, սակայն 

մնում է առկախ, քանի որ վճռի շահառուն` Հայաստանի Հանրապետութ-

յունը, 1920թ. դեկտեմբերի 2-ին դադարում է գոյություն ունենալուց:  

Վիլսոնի իրավարար վճռի կարգավիճակի հարցը. 

 

Նախ անհրաժեշտ է նշել, որ ցանկացած իրավարար վճիռ, եթե իրակա-

նացվել է առանց ընթացակարգային խախտումների, ոչ միայն վերացա-

կանորեն «իրավական ուժ» ունի, այլև անվեհապահորեն պարտադիր է 

կատարման համար (binding document): Ավելին, իրավարար վճիռներն 

«վերջնական են և անբեկանելի» (final and without appeal)2: «Իրավարար 

վճիռն իրավարարի վերջնական և կատարման համար պարտադիր որո-
շում է» (The arbitral award is the final and binding decision by an arbitrator)3:  

 

Իրավարար վճիռների վերջնական և անբեկանելի լինելը ամրագրված է 

(codified) միջազգային իրավունքի մեջ: Ի մասնավորի` Միջազգային վեճե-
րի խաղաղ կարգավորման Հաագայի կոնվենցիայի (The Hague Convention 
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for the Pacific Settlement of International Disputes), 1899թ. խմբագրման #54 և 

1907թ. խմբագրման #81 հոդվածներում:  

Վերոշարադրյալից ակնհայտ է, որ Իրավարար վճիռը.  

ա) ինքնին պարտադիր և անբեկանելի վճիռ է,  

բ) կարիք չունի ներպետական որևէ վավերացման կամ հավանության:  

 

Ըստ այդմ, Միացյալ Նահագների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը իր Իրավա-

րար վճռով մեկընդմիշտ որոշել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմա-

նը, այն ուժի մեջ է առ այսօր և ենթակա չէ բեկանման:  

Անդրադառնանք մի կարևոր հարցի ևս. Իսկ ԱՄՆ իշխանական և հանրա-
յին կառույցները երբևէ որևէ դիրքորոշում արտահայտե՞լ են նախագահ 

Վիլսոնի` Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող իրավարար վճռի 

նկատմամբ:  

ԱՄՆ գործադիր իշխանության դիրքորոշումը. 

 

ԱՄՆ-ի բարձրագույն գործադիր իշխանությունը ոչ միայն ճանաչել է Վիլ-

սոնի իրավարար վճիռը, այլև վավերացրել է այն և, ըստ այդմ, այն 

դարձրել ԱՄՆ ներքին օրենսդրության մաս (the law of the land): ԱՄՆ 

նախագահ Վուդրո Վիլսոնը և պետքարտուղար Բեյնբրիջ Քոլբին 

(Bainbridge Colby) իրենց ստորագրություններով և Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներ պե-տության Մեծ կնիքով (The Great Seal of the United States) 

վավերացրել են իրավարար (Arbitrator) Վուդրո Վիլսոնի վճիռը: Ըստ 

միջազգային իրավունքի, իրավարարի անձնական ստորագրությունը և 

կնիքը, եթե կա այդպիսին, միանգամայն բավարար է Իրավարար վճիռի 

վավերականության համար: Վուդրո Վիլսոնը կարող էր բավարարվել մի-

այն իր ստորագրությամբ  կամ նաև իր` նախագահական, կնիքով: Այդ 

դեպքում վճիռը կլիներ անհատական, թեկուզև նախագահական, պար-

տվորություն: Սակայն Իրավարար վճիռը վավերացված է պետության մեծ 

կնիքով  և ամրագրված է այդ կնիքի պահապան (keeper) պետքարտու-

ղարի կողմից: Ըստ այդմ, Վիլսոնի իրավարար վճիռը Միացյալ Նահանգ-

ներ պետության անվերապահ պարտավորությունն է: 

ԱՄՆ օրենսդիր իշխանության դիրքորոշումը. 

Ինչպես նշել էի վերը, Իրավարար վճիռները ենթակա չեն որևէ օրենսդրա-

կան հավանության կամ վավերացման: Հետևաբար, ԱՄՆ Սենատը, որին 

ըստ ԱՄՆ սահմանադրության վերապահված է արտաքին քաղաքակա-
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նության հարցերին անդրադառնալու իրավունքը, երբևէ ուղղակիորեն 

քննության չի առել հայ-թուրքական սահմանը որոշող իրավարար վճիռը: 

Այսուհանդերձ, այլ հարցերի քննարկման ժամանակ ԱՄՆ Սենատը միա-

նըշանակորեն, առնվազն մեկ անգամ, արտահայտել է իր վերաբերմունքը 

նշյալ վճռի նկատմամբ:  

Երբ 1927թ. հունվարի 18-ին ԱՄՆ Սենատը մերժեց 1923թ. օգոստոսի 6-ի 

թուրք-ամերիկյան պայմանագրին հավանություն տալը, դա արեց երեք 

պատճառով: Պատճառներից մեկն այն էր, որ «Թուրքիան ձախողել է Վիլ-
սոնի վճռի իրականացումը Հայաստանի հանդեպ» (failed to provide for the 

fulfillment of the Wilson award to Armenia)4: Այդ առիթով սենատոր Ուիլյամ 

Քինգը պաշտոնական հայտարարության մեջ շատ ավելի հստակ է 

արտա-հայտվել. «Ակնհայտորեն Միացյալ Նահանգների կողմից ոչ ճիշտ 

և ան-հիմն կլիներ հավատ և հարգանք ընծայել Քեմալի պնդումներին ու 
հա-վաստիացումներին, քանի դեռ նա շարունակում է իր 

վերահսկողության ու ինքնիշխանության տակ պահել Վիլսոնյան 

Հայաստանը» (Obviously it would be unfair and unreasonable for the United 

States to recognize and respect the claims and professions of Kemal so long as he 

persist in holding control and sovereignty over Wilson Armenia)5: 1927թ. 

Սենատի քվեարկությունը միա-նշանակորեն վկայում է, որ Վիլսոնի 

իրավարար վճիռը 1927թ.-ին վավերական և իրավական ուժ ունեցող վճիռ 

էր: Դրանից հետո իրավական տեսանկյունից ոչինչ չի փոխվել, 

հետևաբար, այն շարունակում է ուժի մեջ մնալ առ այսօր: Առանձնակի 

շեշտեմ, որ վերոհիշյալ քննարկումն ու քվեարկությունը տխրահռչակ 

զույգ արձանագրությունների մեջ վկայակոչված «սահմանը որոշող 

համապատասխան պայմանագրերից» տարիներ հետո էին:  

Ի դեպ, առ այսօր թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վերահաստա-

տումը չունի պայմանագրային հիմք և այդտեղ առկա են բազմաթիվ բաց 

մնացած և խնդրահարույց իրավական հարցեր:  

ԱՄՆ հանրային կառույցների դիրքորոշումը. 

Միացյալ Նահանգներում ամենակարևոր հանրային կառույցները կու-

սակցություններն են: Կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթները 

ամփոփվում են Կուսակցությունների հիմնածրագրի (Party Platform) մեջ, 

որոնք հաստատվում են կուսակցությունների համագումարների կողմից:  

Միացյալ Նահանգների Դեմոկրատական կուսակցությունը (ներկա նա-

խագահ Օբամայի կուսակցությունը) երկու անգամ` 1924թ. և 1928թ., պաշ-

տոնական դիրքորոշում է արտահայտել Վիլսոնի իրավարար վճռի նկատ-

մամբ:  
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Դեմոկրատական կուսակցությունը 1924թ. իր ծրագրի մեջ առանձին տո-

ղով, որպես հիմնադրույթ-նպատակ, ամրագրել է «Հայաստանի նկատ-

մամբ նախագահ Վիլսոնի իրավարար վճռի իրականացումը» («Fulfillment 

of President Wilson’s arbitral award respecting Armenia»)6: Դեմոկրատական 

կուսակցության 1928թ. ծրագիրը գնում է մի քայլ առաջ և խոսում է ԱՄՆ 

որպես պետության և Դաշնակից պետությունների «խոստումների և 

պարտավորությունների» մասին. «Մենք զորակցություն ենք հայտնում 

Միացյալ Նահանգների անկեղծ ջանքերին, որոնք նպատակամղված են 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի և նրան հաջորդող տարիներին 

Միացյալ Նահանգների և դաշնակից ուժերի կողմից Հայաստանին և հայ 
ժողովրդին տված խոստումների և պարտավորությունների իրականա-
ցումն ապահովելուն»: («We favor the most earnest efforts on the part of the 

United States to secure the fulfillment of the promises and engagements made 
during and following the World War by the United States and the allied powers to 

Armenia and her people»)7: Հայաստանի Հանրապետությանը տված Միաց-

յալ Նահանգների միակ անկատար «խոստումն ու պարտավորությունը» 

եղել և մնում է նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստա-

նի և Թուրքիայի սահմանի վերաբերյալ:  

 

Մեծարգո պարոն նախարար,  

 

Դուք նաև ասել եք, որ «Հայաստանը ՍՍՀՄ պայմանագրերի իրավահա-
ջորդն է»: (Դարձյալ ներողություն, եթե նրբերանգային անճշտություններ 

կան):  

Դուք ճիշտ չեք, ՍՍՀՄ իրավահաջորդը Ռուսաստանի Դաշնությունն է: 

Նայեք ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կազմը: Միջազգային ինքնութ-

յունը (international personality) չի կարող տրոհվել: Երբ, օրինակ, Հնդկաս-

տանը տրոհվեց Հնդկաստանի և Պակիստանի, ինքնությունը չբաժանվեց: 

Այն ժառանգեց Հնդկաստանը, իսկ Պակիստանը ստիպված էր քայլ առ 

քայլ կերտել իր միջազգային ինքնությունը, այսինքն ստորագրել 

պայմանա-գրեր, հաստատել հարաբերություններ: Երբ Պակիստանից 

բաժանվեց Բանգլադեշը, Պակիստանի ինքնությունը չտրոհվեց և 

Բանգշադեշը սկսեց սեփական միջազգային ինքնության կերտումը:  

ՍՍՀՄ տրոհման պարագային էլ ինքնության անվերապահ ժառանգորդը 

Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, բայց ոչ երբեք` Հայաստանը: Նորաստեղծ 

Հայաստանը, ինչպես նաև մյուս նորանկախ երկրները, Անկախ երկրների 

համագործակցություն ստեղծելու մասին համաձայնագրի 12-րդ հոդվա-

ծով hռչակել են սոսկ հետևյալը. «Բարձր պայմանավորվող կողմերը 

երաշխավորում են նախկին ԽՍՀ Միության պայմանագրերից և համա-
ձայնագրերից բխող միջազգային պարտավորությունների կատարումը»8: 
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Այսինքն, նորաստեղծ պետություններրը ստանձնել են որոշակի վարքա-

կանոնային պարտավորություններ, սակայն սա չի նշանակում, որ սկսել 

մաս կազմել (became party to) ՍՍՀՄ կնքած պայմանագրերին: Հակառակ 

պարագային, Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք չէր ունենա հատ 

առ հատ ստորագրելու կամ միանալու բազմաթիվ միջազգային կոնվեն-

ցիաների, պայմանագրերի, արձանագրությունների, որոնց վաղուց ի վեր 

մաս էր հանդիսանում ՍՍՀՄ-ը: Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետութ-

յունը, այս օրերին հաճախ հիշատակվող, Դիվանագիտական հարաբե-

րությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիային (1961) միացել է 1993թ. 

հուլիսի 23-ին, այն դեպքում, երբ ՍՍՀՄ-ը (ներկայումս` Ռուսաստանի 

Դաշնությունը) նշյալ կոնվենցիային մաս է 1964թ. փետրվարի 11-ից:  

 

ՍՍՀՄ պարագային գործել է tabula rasa-յի (մաքուր տախտակի) 

սկզբունքը: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, քանի որ միջազգային իրավունքի 

տեսանկյունից Հարավային Կովկասի երկները եղել են բռնատիրված 

երկրներ, որովհետև երբ 1920/21թ. բոլշևիկյան Ռուսաստանը վերանը-

վաճեց Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը, սրանք արդեն ճանաչված 

երկրներ էին: Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը ՍՍՀՄ պայ-

մանագրերի իրավահաջորդը չէ, («երկրի համար ընդհանրապես իրավա-

կան հիմք չի կարող առաջացնել որևէ պայմանագիր կամ պարտա-

վորություն, եթե տվյալ երկրի պաշտոնյաները բացահայտորեն գործել են 

օտար ուժի հրահանգով»9) այլև Սովետական Ռուսաստանի (1920-

1922թթ.), ապա և ՍՍՀՄ բռնատիրության (1922-1991թթ.) տարիներին 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ փոփոխություն օրինա-

կան չէ. «բռնատիրման ժամանակ երկրի տարածքի որևէ մասի զիջում 

հետևանքազուրկ է» (a cession of territory during occupation is not effective):  

 

Ընդունեցեք, պարոն նախարար, հարգանացս խորին հավաստիքը:  

 

Արա Պապյան  

«Մոդուս վիվենդի» կենտրոնի ղեկավար  

2 հոկտեմբերի, 2009թ.  
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ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ 

 

Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար 

 

պրն  Ահմեդ Դավութօղլուին 

 

Մեծարգո պարոն նախարար, 

Հետաքրքրությամբ կարդացի ս.թ. հոկտեմբերի 21-ին Թուրքիայի Հանրա-

պետության խորհրդարանում Ձեր արտասանած ելույթի տեքստը: 

Տպավորությունները խառն էին: Սակայն հիմնական զգացումն այն էր, որ 

Դուք ուզում եք ցանկալին ներկայացնել իրականի տեղ:  

 

Նախ զամանալի էր, որ ՙբռնազավթման՚ (occupation) մասին է խոսում մի 

երկրի արտգործնախարար, որն արդեն ավելի քան երեք տասնամյակ բըռ- 

նազավթված է պահում Կիպրոսի տարածքի 37%-ը, և գրեթե ինը տաս-

նամյակ իմ հայրենիքի՝ Հայաստանի Հանրապետության, տարածքի երեք-

քառորդը: Ուզում եմ շեշտել, որ խոսքը չի գնում ինչ-որ վերացա-

կան ՙհայկական հողերի՚ մասին, այլ միայն միջազգային օրինական փաս-

տաթղթով, այն է ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար վճռով 

[arbitral award] (22 նոյեմբերի, 1920թ.) Հայաստանի Հանրապետությանը 

հատկացված տարածքի: Իրավարար վճռին ես կանդրադառնամ ավելի 

ուշ, պարզապես առայժմ ուզում եմ նշել, որ համաձայն միջազգային իրա-

վունքի իրավարար վճիռները ՙվերջնական են և անբեկանելի՚ (definitive and 

without appeal):1 

 

Մեծարգո պարոն նախարար, 

Մեկնաբանելով Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրա-

պետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 

մասին արձանագրության հինգերորդ պարբերությունը,2 Դուք հետևութ-

յուն եք անում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է ՙգոյութ-
յուն ունեցող սահմանը՚  ըստ Մոսկվայի (16 մարտի, 1921թ.) և Կարսի (13 

հոկտեմբերի, 1921թ.) պայմանագրերի: 

Խիստ կամայական մեկնաբանություն: Փաստաթուղթը չի վկայակոչում 

վերոհիշյալ, այսպես ասած, պայմանագրերը: Արձանագրությունը հիշա-

տակում է միայն ՙմիջազգային իրավունքի համապատասխան պայմա-
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նագրերը» (the relevant treaties of international law): Այսինքն, հստակ է, որ 

վկայակոչյալ պայմանագրերը պետք է կառավարվեն միջազգային իրա-

վունքով (governed by international law), այսինքն՝ գոնե չհակասեն միջազ-

գային իրավունքին: Միևնույն ժամանակ, արձանագրությունը, վկայակո-

չելով ՙմիջազգային իրավունքի համապատասխան պայմանագրերը՚ (the 

relevant treaties of international law) և ոչ թե պարզապես ՙմիջազգային պայ-
մանագրերը՚ (international treaties), տալիս է ավելի ընդգրկուն սահմանում 

(inclusive definition), այսինքն ներառում է ՙմիջազգային իրավունքի գործիք-
ներն՚ (the instruments of international law) ընդհանրապես, անկախ անվա-

նումից: Ինչպես ներկա դեպքում ունենք ՙարձանագրություն՚ կոչվող 

փաստաթղթերի պարագային: Ըստ այդմ, ՙպայմանագիր՚  հասկացությունը 

պետք է մեկնաբանել անկախ փաստաթղթի անվանումից, որպես զուտ 

միջպետական օրինական գրավոր համաձայնություն: [“Treaty” means an 

international agreement concluded between States in written form and governed by 

international law. Article 2.1(a), Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969].  

Ակնհայտ է, որ արձանագրության մեջ հիշատակվող ՙգոյություն ունեցող 

սահմանը՚  դա բոլշևիկա-քեմալական գործարքի հետևանքով առաջացած 

անօրինական բաժանարար գիծը չէ: Անօրինականությունը չի կարող 

առաջացնել օրինական հետևանք՝ ex injuria non oritur jus: ՙԳոյություն ունե-
ցող սահման՚ նշանակում է միջազգային իրավունքի մեջ գոյություն ունե-

ցող և միջազգային իրավունքին համապատասխանող սահման: Իսկ նման 

միայն մի սահման կա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև՝ դա ԱՄն նախա-

գահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով որոշված սահմանն է:  

Ձեր ելույթում վկայակոչված Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերն, միջազ-

գային իրավունքի տեսանկյունից, ընդհանրապես պայմանագրեր էլ չեն: 

Որպեսզի նշյալ գործարքները պայմանագիր համարվեն, նրանք պետք է 

կնքված լինեին ճանաչված պետությունների օրինական իշխանություննե-

րի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից: Ո՜չ քեմալականները և ո՜չ էլ 

բոլշևիկները, առավել ևս Հայաստանում իշխանության բերված հայ բոլշ-

ևիկները, 1921թ. չեն եղել այդպիսին: Այսինքն, պայմանագրերը կնքելու 

բուն գործողությունը կնքելու իսկ պահին հակասել է միջազգային իրա-

վունքի հիմնարար նորմերի՝ jus cogens-ների: Իսկ համաձայն Ձեր իսկ 

ելույթում վկայակոչված Վիեննայի Պայմանագրերի իրավունքի մասին 

կոնվենցիայի (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) 53 հոդվա-

ծի ՙՊայմանագիրն անվավեր է, եթե կնքման պահին այն հակասել է 

միջազգային ընդհանուր իրավունքի հիմնարար նորմի» (A treaty is void if, 

at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general 
international law): 



 785 

Արդյո՞ք Դուք իսկապես կարծում եք, որ երկու չճանաչված, հետևաբար 

անօրինական վարչախմբեր, ինչպիսիք էին բոլշևիկներն ու քեմալական-

ները 1921թ.-ին, կարող էին երկկողմ պայմանագրով (Մոսկվայի պայմա-

նագիր) չեղյալ հայտարարել օրինապես բանակցված և 18 ճանաչված պե-

տությունների կողմից ստորագրված միջազգային փաստաթուղթը (Սևրի 

պայմանագիրը): Միթե՞ Դուք կարծում եք, որ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով 

պակտն օրինական փաստաթուղթ է: Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև 

երկու երկիր՝ տվյալ դեպքում ՍՍՀՄ և Գերմանիան, չէին կարող որոշել 

երրորդ երկրների սահմանները: Իսկ ինչո՞ւ եք կարծում, որ երկու խռովա-

րարական շարժում, ինչպիսիք էին, կրկնում եմ, բոլշևիկներն ու քեմալա-

կանները 1921թ., իրավասու էին Մոսկվայում որոշելու մեկ այլ երկրի՝ թե-

կուզև բռնազավթված Հայաստանի Հանրապետության, սահմանի հարցը:  

Միթե՞ Դուք կարծում եք, որ Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական 

Հանրապետությունը, ինչպես նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի Սովետա-

կան Սոցիալիստական Հանրապետությունները, երբևէ, ըստ միջազգային 

իրավունքի, ունեցել են պայմանագիր կնքելու կարողություն (capacity to 

make treaties under international law): Իհարկե ոչ: 1920թ. ապրիլից (Ադրբե-

ջան), 1920թ. դեկտեմբերից (Հայաստան) և 1921թ. փետրվարից (Վրաս-

տան) ի վեր այս երկրները եղել են պարզապես տարբեր վարչատարած-

քային միավորների տեսքով ռուսական բոլշևիզմի կողմից բռնազավթված 

տարածքներ: Հայաստանի պարագայում Միացյալ Նահանգների Սենատը 

1924թ. հունիսի 3-ին իր ընդունած #245 բանաձևով միանշանակորեն 

արձանագրել է դա. ՙՀայկական պետությունը կործանվել է Սովետական 

Ռուսաստանի և Թուրքիայի համատեղ գործունեության արդյունքում»: 

(Turkey joined with Soviet Russia in the destruction of the Armenian State): 3 Եթե 

1920թ. դեկտեմբերի 2-ից չկար Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպե՞ս 

էր այն կարող 1921թ. հոկտեմբերին Կարսում միջազգային պայմանագիր 

կնքել:  

Միջազգային իրավունքի անվիճելի նորմ է, որ զավթիչների գործողութ-

յունները իրավական հետևանք չեն ստեղծում նվաճված երկրների հա-

մար. ՙբռնազավթման ժամանակ երկրի տարածքի որևէ մասի զիջում 

հետևանազուրկ է (a cession of territory during occupation is not effective):4 

Սրա մասին երկու կարծիք լինել չի կարող:  

Այն որ արձանագրությունները չեն օրինականացնում Հայոց ցեղասպա-

նության հետևանքով առաջացած իրավիճակը և չեն ճանաչում որևէ սահ-

ման միանշանակորեն արձանագրված է Հայաստանի Հանրապետության 
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նախագահ պրն  Սերժ Սարգսյանի 2009թ. հոկտեմբերի 10-ի ուղերձի մեջ: 

Նա հստակորեն հայտարարում է. ՙՑանկացած հարաբերություն Թուրքիա-
յի հետ չի կարող կասկածի տակ դնել հայ ժողովրդի հայրենազրկման ու 
ցեղասպանության իրողությունը», ինչպես նաև. ՙՀայաստանի և Թուրքիա-
յի միջև առկա սահմանների հարցը ենթակա է լուծման գերակա միջազ-
գային իրավունքի համաձայն: Արձանագրությունները դրանից ավելի ո-
չինչ չեն ասում»:  

Պարզ և հստակ: 

Հիմա տեսնենք, թե ո՞րն է այն ՙգերակա միջազգային իրավունքը», որի 

համաձայն Հայաստանի և Թուքիայի սահմանների հարցը ենթակա է 

լուծման»: 

Սա հասկանալու համար պետք է վերադառնանք ոչ վաղ անցյալի այն 

կարճատև ժամանակահատվածին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը 

որպես պետություն միջազգային հանրության կողմից ձեռք էր բերում իր 

ճանաչումը: Երբ Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի Գերագույն խոր-

հուրդը (Supreme Council) 1920թ. հունվարի 19-ին, հանձինս Բրիտանական 

կայսրության, Ֆրանսիայի և Իտալիայի, ճանաչեց Հայաստանի Հանրա-

պետությունը, դա արեց որոշակի պայմանով՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության սահմանները պետք է որոշվեին հետագայում: Նույն պայմանով 

1920թ. ապրիլի 23-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեց նաև 

ԱՄՆ:  

Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մեջ, բնականաբար, կարև-

որագույնը հայ-թուրքական սահմանի հարցն էր: Ուստի, Փարիզի վեհա-

ժողովի Սան Ռեմոյի նիստը, ի շարս այլ հարցերի, 1920թ. ապրիլի 24-27-ին 

քննության առավ այդ հարցը և ապրիլի 26-ին պաշտոնապես դիմեց ԱՄՆ 

նախագահ Վուդրո Վիլսոնին որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագա-

հը իրավարարությամբ վճռի Հայաստանի սահմանները (to arbitrate the 

frontiers of Armenia):5 1920թ. մայիսի 17-ին նախագահ Վիլսոնը տվեց իր 

դրական պատասխանը և ստանձնեց Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 

սահմանը որոշող իրավարարի պարտականություններն ու լիազորութ-

յունը: Հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ սա Սևրի պայմանագիրը ստորագրե-

լուց (10 օգոստոսի, 1920թ.) գրեթե երեք ամիս առաջ էր: Կլիներ Սևրի 

պայմանագիրը, թե ոչ, իրավարարության օրինական հայցադիմումը 

(compromis) կար, հետևաբար Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը 

որոշող իրավարար վճիռը կայացվելու էր: Ուրիշ բան, որ Սևրի պայմա-
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նագիրը պարունակում է ևս մեկ՝ լրացուցիչ, հայցադիմում: Հարկ եմ հա-

մարում նշել, որ հայցադիմումների (compromis) վավերականության 

(validity) համար բավարար է միայն լիազոր ներկայացուցիչների ստո-

րագրությունները, և հայցադիմումները վավերացման (ratification) կարիք 

չունեն:  

Ըստ այդմ, Սան Ռեմոյի (26 ապրիլի, 1920թ.), ինչպես նաև Սևրի (10 օգոս-

տոսի, 1920թ.) հայցադիմումների (compromis) հիման վրա, ԱՄՆ նախա-

գահ Վուդրո Վիլսոնը 1920թ. նոյեմբերի 22-ին կայացրեց Հայաստանի և 

Թուրքիայի սահմանների վերաբերյալ իր իրավարար վճիռը (Arbitral 

Award), որն ըստ պայմանավորվածության ուժի մեջ մտավ անմիջապես 

(thereupon) և անվերապահորեն:  

Երկու օր հետո՝ նոյեմբերի 24-ին, վճիռը պաշտոնական հեռագրով փո-

խանցվում է Փարիզ՝ Խաղաղության վեհաժողովի և Ազգերի լիգայի տնօ-

րինմանը: Վճիռն ընդունվում է ի գիտություն, սակայն մնում է առկախ, 

քանի որ վճռի շահառուն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, 1920թ. 

դեկտեմբերի 2-ին դադարում է գոյություն ունենալուց: 

Վիլսոնի իրավարար վճռի ներկա կարգավիճակի հարցը. 

Նախ անհրաժեշտ է նշել, որ ցանկացած իրավարար վճիռ անվեհապա-

հորեն պարտադիր է կատարման համար (binding document): Ավելին, 

իրավարար վճիռները ՙվերջնական են և անբեկանելի՚ (final and without 

appeal):6 ՙԻրավարար վճիռն իրավարարի վերջնական և կատարման 

համար պարտադիր որոշում է՚ (The arbitral award is the final and binding 

decision by an arbitrator):7 

Իրավարար վճիռների վերջնական և անբեկանելի լինելը ամրագրված է 

(codified) միջազգային իրավունքի մեջ: Ի մասնավորի՝ Միջազգային վե-
ճերի խաղաղ կարգավորման Հաագայի կոնվենցիայի (The Hague 

Convention for the Pacific Settlement of International Disputes), 1899թ. 

խմբագրման #54 և 1907թ. խմբագրման #81 հոդվածներում: Ըստ այդմ, 

Միացյալ Նահագների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը իր Իրավարար վճռով 

մեկընդմիշտ որոշել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը, այն ուժի 

մեջ է առ այսօր և ենթակա չէ բեկանման: 
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Հետևաբար, երբ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրա-
պետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 

մասին արձանագրության 5-րդ պարբերությունը արձանագրում է ՙմիջազ-
գային իրավունքի համապատասխան պայմանագրերով որոշված գոյութ-
յուն ունեցող սահմանի փոխադարձ ճանաչումը», ապա այն միանշա-

նակորեն նկատի ունի առ այսօր գոյություն ունեցող միակ օրինական 

փաստաթղթով՝ ԱՄՆ նաագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով, ո-

րոշված (defined) սահմանը: Ուրիշ մեկ այլ օրինական, ինչպես արձա-

նագրության տեքստում է՝ ̔միջազգային իրավունքի», փաստաթուղթ չկա:  

Այստեղ կարևոր է անդրադառնալ մի կարևոր հարցի ևս. Իսկ ԱՄՆ իշխա-

նական և հանրային կառույցները երբևէ՞, որևէ՞ դիրքորոշում արտահայ-

տել են նախագահ Վիլսոնի Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող 

իրավարար վճռի նկատմամբ: 

Գործադիր իշխանության դիրքորոշումը. 

ԱՄՆ-ի բարձրագույն գործադիր իշխանությունը ոչ միայն ճանաչել է Վիլ-

սոնի իրավարար վճիռը, այլև վավերացրել է այն և, ըստ այդմ, այն դարձ-

րել ԱՄՆ ներքին օրենսդրության մաս (the law of the land): ԱՄՆ նախագահ 

Վուդրո Վիլսոնը և պետքարտուղար Բեյնբրիջ Քոլբին (Bainbridge Colby) 

իրենց ստորագրություններով և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պե-
տության Մեծ կնիքով (The Great Seal of the United States) վավերացրել են 

իրավարար (Arbitrator) Վուդրո Վիլսոնի վճիռը: Ըստ միջազգային իրա-

վունքի, իրավարարի անձնական ստորագրությունը և կնիքը, եթե կա այդ-

պիսին, միանգամայն բավարար է Իրավարար վճռի վավերականության 

համար: Վուդրո Վիլսոնը կարող էր բավարարվել միայն իր ստորագրութ-

յամբ կամ նաև իր՝ նախագահական, կնիքով: Այդ դեպքում վճիռը կլիներ 

անհատական, թեկուզև նախագահական, պարտավորություն: Սակայն 

Իրավարար վճիռը վավերացված է պետության մեծ կնիքով  և ամրագըր-

ված է այդ կնիքի պահապան (keeper) պետքարտուղարի կողմից: Ըստ 

այդմ, Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Միացյալ Նահանգներ պետութ-

յան անվերապահ պարտավորությունն է:  

Օրենսդիր իշխանության դիրքորոշումը. 

Իրավարար վճիռները ենթակա չեն որևէ օրենսդրական հավանության 

կամ վավերացման: Նրանք ղեկավարվում են միջազգային հանրային 

իրավունքով: Հետևաբար, ԱՄՆ Սենատը, որին ըստ ԱՄՆ սահմանա-
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դըրության վերապահված է արտաքին քաղաքականության հարցերին 

անդրադառնալու իրավունքը, երբևէ ուղղակիորեն քննության չի առել 

հայ-թուրքական սահմանը որոշող իրավարար վճիռը: Այսուհանդերձ, այլ 

հարցերի քննարկման ժամանակ ԱՄՆ Սենատը միանշանակորեն, առնը-

վազն մեկ անգամ, արտահայտել է իր վերաբերմունքը նշյալ վճռի նկատ-

մամբ:  

Երբ 1927թ. հունվարի 18-ին ԱՄՆ Սենատը մերժեց 1923թ. օգոստոսի 6-ի 

թուրք-ամերիկյան պայմանագրին հավանություն տալը, դա արեց երեք 

պատճառով: Պատճառներից մեկն այն էր, որ ՙԹուրքիան ձախողել է 

Վիլսոնի վճռի իրականացումը Հայաստանի հանդեպ՚ (failed to provide for 

the fulfillment of the Wilson award to Armenia):8 Այդ առիթով սենատոր 

Ուիլյամ Քինգը պաշտոնական հայտարարության մեջ շատ ավելի հստակ 

է արտահայտվել. ՙԱկնհայտորեն Միացյալ Նահանգների կողմից ոչ ճիշտ 

և անհիմն կլիներ հավատ և հարգանք ընծայել Քեմալի պնդումներին ու 

հավաստիացումներին, քանի դեռ նա շարունակում է իր 

վերահսկողության ու ինքնիշխանության տակ պահել Վիլսոնյան 

Հայաստանը՚ (Obviously it would be unfair and unreasonable for the United 

States to recognize and respect the claims and professions of Kemal so long as he 

persist in holding control and sovereignty over Wilson Armenia):9 1927թ. 

Սենատի քվեարկությունը միանշանակորեն վկայում է, որ Վիլսոնի 

իրավարար վճիռը 1927թ.-ին վավերական և իրավական ուժ ունեցող վճիռ 

էր: Դրանից հետո իրավական տեսանկյունից ոչինչ չի փոխվել, 

հետևաբար, այն շարունակում է ուժի մեջ մնալ առ այսօր:  

Հանրային կառույցների դիրքորոշումը. 

Միացյալ Նահանգներում ամենակարևոր հանրային կառույցները կու-

սակցություններն են: Դրանց ծրագրային հիմնադրույթներն ամփոփվում 

են Կուսակցությունների հիմնածրագրի (Party Platform) մեջ, որոնք հաս-

տատվում են կուսակցությունների համագումարների կողմից: 

Միացյալ Նահանգների Դեմոկրատական կուսակցությունը (ներկա նա-

խագահ Օբամայի և պետքարտուղար Քլինթոնի կուսակցությունը) երկու 

անգամ՝ 1924թ. և 1928թ., պաշտոնական դիրքորոշում է արտահայտել Վիլ-

սոնի իրավարար վճռի նկատմամբ: 

Դեմոկրատական կուսակցությունը 1924թ. իր ծրագրի մեջ առանձին 

տողով, որպես հիմնադրույթ-նպատակ, ամրագրել է ՙՀայաստանի նկատ-
մամբ նախագահ Վիլսոնի իրավարար վճռի իրականացումը՚ («Fulfillment 

of President Wilson’s arbitral award respecting Armenia»):10 Դեմոկրատական 
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կուսակցության 1928թ. ծրագիրը գնում է մի քայլ առաջ և խոսում է ԱՄՆ 

որպես պետության և Դաշնակից պետությունների ՙխոստումների և 

պարտավորությունների՚ մասին. ՙՄենք զորակցություն ենք հայտնում 

Միացյալ Նահանգների անկեղծ ջանքերին, որոնք նպատակամղված են 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի և դրան հաջորդող տարիներին 

Միացյալ Նահանգների և դաշնակից ուժերի կողմից Հայաստանին և հայ 
ժողովրդին տված խոստումների և պարտավորությունների իրականա-
ցումն ապահովելուն»: («We favor the most earnest efforts on the part of the 

United States to secure the fulfillment of the promises and engagements made 

during and following the World War by the United States and the allied powers to 

Armenia and her people»):11 Հայաստանի Հանրապետությանը տված Միաց-

յալ Նահանգների միակ անկատար ՙխոստումն ու պարտավորությունը՚ 
եղել և մնում է նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստա-

նի և Թուրքիայի սահմանի վերաբերյալ:  

 

Մեծարգո պարոն նախարար, 

Ի տարբերություն ամերիկացիների և եվրոպացիների ներկա սերնդի, 

մենք թուրքերին լավ ենք ճանաչում, ուստի պատրանքներ չունենք: 

Կարծում եմ, դուք էլ մեզ եք լավ ճանաչում, հետևաբար պատրանքներ 

պիտի չունենաք: Եթե դուք՝ թուրքերդ, կարծում եք, որ Հայաստանի 

ձեռքերն ոլորելով հայ ժողովրդին ինչ-որ բան կարելի է պարտադրել, 

չարաչար սխալվում եք: Մեր պատմությունը դրա հակառակի ապացույցն 

է:  

Մենք՝ հայերս և թուրքերը, դատապարտված ենք միասնաբար, երկուստեք 

ընդունելի լուծումներ գտնելու: Լուծումները կարող են տարբեր դրսևո-

րումներ ունենալ, բայց մի բան հստակ պիտի լինի՝ այն պիտի նպաստի 

ողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը, տնտե-

սության բազմակողմանի զարգացմանը, գործակցական մթնոլորտի ձևա-

վորմանը, ինչպես նաև ծառայի համաշխարհային ուժային կենտրոնների 

որոշակի շահերի կենսագործմանն ու նրանց տարածաշրջանի հարցերի 

մեջ ավելի լայն ներգրավվմանը: Ընդսմին, այդ ձևը պիտի լինի այնպիսին, 

որ փարատի հայկական կողմի անվտանգության մտահոգությունները, 

հնարավորություն ընձեռի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսութ-

յանը հարաճուն և շարունակական զարգանալու համար, ինչպես նաև 

երաշխավորի հայկական մշակութային արժեքների պահպանումը: 

Միևնույն ժամանակ, հարցի լուծումը չպիտի էականորեն ոտնահարի 

Թուրքիայի շահերը և թուրքական կողմին պետք է հնարավորություն տա 

զգալու, որ հարցի առաջարկվող լուծումը արժանապատիվ ելք է ստեղծ-

ված իրավիճակից: 
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Մեծարգո պարոն նախարար,  

Մենք պատրաստ ենք համագործակցության, սակայն մի ընկալեք դա որ-

պես թուլության նշան և մի փորձեք մեզ ստիպել, որ սպիտակ դրոշ պար-

զենք: Դա երբեք չի լինի:  

Ընդունեցեք, պարոն նախարար, հարգանացս խորին հավաստիքը:  

Արա Պապյան 

«Մոդուս վիվենդի» կենտրոնի ղեկավար, Կանադայում Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, 2000-2006թթ.              

23 հոկտեմբերի, 2009թ. 

-Ինչպես տեսանք, պատմական այդ հանդիպումը ընթա-

նում էր թուրքական զվարճալիությամբ: 

-Արևմտյան հեգեմոնիան հենված է դավանամոլության 

վրա: Դա նշանակում է, որ նա երբեք հետ չի կանգնի երկ-

րագնդին տիրելու և մարդկությանը ստրկացնելու մտադը-

րությունից: Այդ մտադրությունը իրականացնելու համար 

նա ունի երկու ճանապարհ՝ խաղաղ և ռազմական: 

Այն երկրները, որտեղ անհնարին է կատարել հեղաշրջում, 

գերուժը զավթում է ռազմական ճանապարհով: 

Հաշվի առնելով ատոմային մեր ժամանակներում ռազմա-

կան ճանապարհով երկրագնդին տիրելու անհնարինութ-

յունը՝ մարդատյաց այդ մեքենան փորձում է իրականացնել 

իր ծրագիրը խաղաղ ճանապարհով: 

Այդ նպատակի համար նրան ծառայում են բազմահազար 

մեխանիզմներ, որոնք նախագծում են կարճ ժամկետում 

այդ ծրագիրը իրականացնող հնարքներ, որոնց թվին է 

պատկանում նաև Համաթուրքիզմը: 

Այո, ինչպես նշեցինք, նոր համաշխարհային կարգ հետա-

պնդող անդրատլանտյան ուժային կառույցը  ազգային իշ-

խանությունները, տիրակալությունները մագլցող ժողովըր-
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դավարության բռնազավթման ձևերով փորձում է յուրաց-

նել Ասիան, և այդ ճանապարհին մինչ իրանա-աֆղանա-

կան արգելագծի հաղթահարումը նա չէր զգում որևէ իզմ-ի   

կարիք: Սակայն կանգնելով իրանական պատնեշի դեմ, 

նրա առջև ծառանում են այդ արգելքը հաղթահարելու երեք 

տարբերակ՝ 

  

1. հեղաշրջում. 

2. Իրանի դեմ պատերազմ. 

3. ներքաշել Իրանը համիսլամիզմի վերմակի տակ՝ նրան 

ներսից քայքայելու հեռանկարով: 

 

Այսօր երկրագնդին տիրելու ճանապարհին գերուժը առաջ 

է քաշում նաև Համաթուրքիզմը, որի վառ օրինակն է վը-

կայում 2009թ. հոկտեմբերի 3-ին Նախիջևանում կայացած 

թյուրքալեզու երկրների 9-րդ վեհաժողովը, որտեղ Ադրբե-

ջանի նախագահը հիշեցրել է Նախիջևանի և Զանգեզուրի 

հետ ցամաքային անջատման մասին, որի արդյունքում 

Նախիջևանը զրկվել է Ադրբեջանի հետ ցամաքային հա-

ղորդակցության կապից՝ "Նախիջևանը միևնույն ժամա-

նակ մնում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի շրջանների հետ 

միակ կապ ստեղծողը: 

Նախիջևանը, ժամանակին անջատվելով Ադրբեջանից, իր 

պատմական, հիմնական հողից` Զանգեզուրից, որն այսօր 

գտնվում է Հայաստանի կազմում, կարելի է ասել՝ աշխար-

հագրական առումով մասնատել է մեծ թուրքական աշ-

խարհը: Այսինքն, թուրքական աշխարհի գործունությունը 

որպես մեկ ընտանիք, մեկ միասնական ուժ կանգ է առել 

տասնյակ տարիներ: Բայց ձեռնարկված քայլերի շնորհիվ 

մենք այսօր այդ կապն ավելի ենք ամրապնդում",- նշել է 

Ադրբեջանի նախագահը: 
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Սա «թուրքական այլընտրանք»-ի տեսքով արևմտյան հա-

կառուսական՝ Թուրքիայի կողմից Արևմուտքի հանդեպ 

նախապատրաստություն է, նախապատվություն: 

Թուրքական զվարճանքը մինչ հանդիպումը կայացած 

թուրք-արևմտյան գաղտնի բանակցությունների իրական 

պատկերն է, որը  ոչ այլ ինչ է, քան  իր պատմական դերը 

արդարացնող Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի մասնակ-

ցությամբ հակառուսական ինսպիրացիա: 

Թուրքիայի դերը արևմտյան գործադիր՝ կիրառման տեխ-

նիկական կառուցվածքում ուրիշ ոչինչ է, քան լայնածավալ 

մարտավարության մեկ հատվածի առաջընթացը կանոնա-

վորող պարտադրված հանձնակատարություն: 

-Հոկտեմբերի 17-ին (2009թ.) ՀՅԴ Խմբակցության նախա-

գահ Վ. Հովհաննեսյանը հայտարարեց, որ ՀՅԴ-ն անցնում է 

գրոհի: Ձեր կարծիքով ու՞մ դեմ է անցնում գրոհի: 

-Փուչ գաղափարախոսության դեմ և ո՛չ Արևմուտքի, Հյու-

սիսի կամ Արևելքի: 

Նա չի պատրաստվում վարել գրոհային կուլ գնալու քա-

ղաքականություն: Նրա գրոհը խիստ սահմանափակ է, 

կրում է հակազդեցիկ բնույթ և հիմնականում ուղղված է 

մեր ժողովրդին հոգեցունց անող քաղաքականության դեմ. 

լինի դա արտաքին թե ներքին: 

Նրա  հայացքը ուղղված է ցեղասպանությունը չճանաչողի, 

հետևաբար, սպանդը սատարողի, պատմությունը խեղա-

թյուրողի, Հայկական հարցը կեղծողի, դեռ արյունոտ ձեռ-

ները չլվացած հակառակորդի հետ հավակնոտ արձանա-

գրությունների հետամտությամբ բարիդրացիական հա-

րաբերություններ ստեղծելու դեմ: 
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Նրա հարվածը ուղղված է մեր երկրի անկախությունը 

հարվածի տակ դնող հավանական քաղաքական առևտրի 

դեմ: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ նրա հարվածը ուղղված է 

արժանապատվությանը փոխարինած ճկուն դիվանագի-

տության դեմ: 

 

-Մի՞թե ճկուն դիվանագիտությունը չէր հայտնաբերել, որ 

ներկայիս Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 1973թ. 

հաղթականը չէ: 

Դիվանագիտություն՝ սպորտային համակերպվածութ-

յա՞մբ: 

Իսկ ինչու՞ ֆուտբոլի, եթե ոչ աշխարհի բացարձակ չեմ-

պիոն հայ բռնցքամարտիկի հետ կազմակերպած հայ-թուր-

քական ընկերական մրցապայքարով: 

Բայց չէ, մեզ ի սկզբանե պարտություն է պետք արժանա-

պատվության տեղ, որպեսզի փակենք նուրբ դիվանագի-

տության «լայնանիստ» ճեղքերը: Որպեսզի հարվածենք մեր 

երիտասարդության հոգեկանին, որպեսզի պարտությամբ 

ընկճենք արցախյան գոյամարտով շաղախված հաղթական 

հոգեվիճակը՝ հանուն էժան թելադրանքի: 

Նրա հարվածը ուղղված է սեփական դաշտից սկսված 

պարտվողական քաղաքականության դեմ: 

-Չի՞ թվում Ձեզ, որ մեր հատկացրած տեղը արժանա-

պատվությանը ծառայող ՀՅԴ-ին չի համապատասխանում 

նրա ներկայիս վիճակին: Չլինի՞ թե մենք ավելի շատ զբաղ-

ված ենք առանձին վերցրած քաղաքական ուժի հնարավո-

րությունների գերագնահատմամբ:  

-Հարցերը պատասխան են պահանջում:  
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Իսկ արժանապատվությունը ազգի, ժողովրդի ուղն ու 

ծուծն է: Առանց նրա՝ ազգային գաղափարախոսությունը  

ինքնությունը կորցրած իմմատերիալիզմ է, աննյութակա-

նություն: 

Արժանապատվությունը ազգային, պետական գաղափա-

րախոսության էությունը, նրա բովանդակությունն է, հիմ-

նադրույթների, գործոնների համակարգը,   ժողովրդի ինք-

նապահպանումն ու նրա ազատ, անկախ զարգացումն է,  

բարեկեցիկ կյանքի ապահովումը: 

Արժանապատվությունը մեր ռազմավարությունն է և մար-

տավարությունը, մեր լեզուն է, մշակույթը, պատմությունը, 

մտածելակերպը, հիշողությունն ու ինքնագիտակցությունն 

է, բնավորությունն է, հոգեկան նկարագիրը, մի խոսքո՛վ ա-

սած հոգեբանությունն է, հայրենասիրությունը, ոգին ու ճա-

շակն է, մեր կենցաղն է, մեր ընտանիքը, մեր ավանդույթը, 

մեր դիմագիծն ու անհատականությունը: 

Առանց արժանապատվության՝ ազգի գոյությունը դատա-

պարտված է կործանման: 

Ինչ վերաբերում է գերագնահատմանը, մենք փորձում ենք 

թերագնահատել մի ուժի, որը փորձում է փրկել մեր ժո-

ղովրդին պարտադրվող ինքնամերժումից, ստրկացումից, 

ինքնաոչնչացումից:  

Սակայն դա մեզ չի հաջողվի, քանզի նմաններին է հատ-

կացված մեր ազատությունն ու անկախությունն երաշխա-

վորողի առաքելությունը: 

Կենտրոնացնել հարցերը հիմնականում այդ կուսակցութ-

յան շուրջ ինչ-որ բան է հուշում: 

-Իսկ որտե՞ղ մնաց Ձեր խոնարհությունը, թշնամու առաջ 

խոնարհվելու Ձեր վարդապետությունը: 
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-Այսօր մեզ ոչ ոք չի պարտադրում խոնարհվելու:  

Վարդապետությունը որին մենք ճանաչում ենք Վարդա-

նանց պատերազմով, նախատեսված է լինել չլինելու պայ-

մաններում քո հարազատին, ազգակցին փրկելու և ո՛չ թե 

նրան խաղաղ պայմաններում կործանելու հաշվարկով: 

Պատվի համար ինքնասպանություն գործելու՝ մենք միշտ 

էլ ժամանակ կունենանք: 

Մեծ ուժ գործադրել չի պահանջում հասկանալու, որ ար-

ժանապատվությանը ուղեկցում են մեր ժողովրդի ան-

վտանգությունը և մեր ժամանակների ոչ պարտվողական 

համառ քաղաքականությունը: 

-Այսօր մենք մեր առջև կարող ենք դնել մեկ հարց՝ ո՞ր 

քաղաքական ուժի շուրջ համախմբվել, որպեսզի ապա-

հովենք  խաղաղությունը տարածաշրջանում, դուրս բերենք 

երկիրը տնտեսական ճգնաժամից, պաշտպանենք մեր 

ձեռքբերումները Արցախյան ճակատում, հաստատենք մեր 

երկրում քաղաքակիրթ երկրներին վայել ժողովրդավա- 

րական կարգեր: 

-Այսօր մենք մեր առջև կարող ենք դնել մեկ հարց՝ այդ ո՞ր 

ուժի շուրջ կարող ենք համախմբվել, որպեսզի առաջին 

հերթին պահպանենք մեր ինքնությունը: 

-Դուք կոչ եք անում համախմբվել Դաշնակցության շուրջ՝   

որպես միակ առողջ ընդդիմության, միևնույն ժամանակ 

հանդես գալով ժողովրդավարության սահմանափակման 

օգտին, այն դեպքում, երբ ՀՅԴ-ն իր հիմնախնդիրները 

պատրաստ է լուծելու՝ հիմնվելով ժողովրդավարական եւ 

իրավական պետության հիմնարար սկզբունքների վրա: 

Ահա նրա ուղենիշները. 
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ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒ-

ՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմինը, 

մեկնելով Հայաստանի եւ հայության առջեւ ծառացած արտաքին եւ ներ-

քին ներկա մարտահրավերներն ու սպառնալիքները հաղթահարելու ան-

հրաժեշտությունից եւ նպատակ ունենալով՝ - վերահաստատել եւ ամրա-

պընդել երկրի ազգային-պետական ուղեգիծը, - նոր որակ հաղորդել ժո-

ղովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետության կառուցման 

գործին՝ ապահովելով երկրի թռիչքաձև զարգացումը, - համախմբել հա-

սարակությանը պետական եւ համազգային խնդիրների եւ դրանց իրա-

կանացման գաղափարների եւ ծրագրերի շուրջ, - ծավալել հասարակութ-

յան պահանջներից եւ ՀՅԴ գաղափարաքաղաքական ծրագրերից ու նպա-

տակներից բխող հրապարակային գործունեություն և նախապատրաս-

տվել առաջիկա համապետական ընտրություններին, ներկայացնում է 

ներկա փուլում կուսակցության քաղաքական օրակարգի գլխավոր ուղե-

նիշներն ու առաջնահերթությունները երեք հիմնական մակարդակնե-

րում՝ ազգային հիմնախնդիրներ, սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ 

եւ հասարակական-քաղաքական հիմնախնդիրներֈ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Ազգային հիմնախնդիրները, ունենալով համահայկական տարողություն 

եւ նշանակություն, ձեւավորում են Հայաստանի եւ հայության միասնա-

կան օրակարգըֈ Այդ հիմնախնդիրների լուծման բնույթով է պայմանա-

վորված մեր ինքնության պահպանումը, անկախ պետականության ամ-

րապնդումը եւ սերունդների ապագանֈ 

Հայության համար պատասխանատու եւ շրջադարձային ներկա պատ-

մական փուլում առանձնահատուկ կարեւորություն ունեն հետեւյալ հա-

մազգային նշանակության խնդիրները եւ դրանց լուծման ռազմավարա-

կան սկզբունքները. 
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Ա.- ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը կարգավորելու հայեցակարգը 

պետք է հենվի հետեւյալ սկզբունքների վրա. 1. Հայկական կողմերի (Հա-

յաստան եւ Արցախ) փոխզիջումը չի կարող նահանջ արձանագրել Արցա-

խի ժողովրդի՝ 1991թ.-ի անկախության եւ 2006թ. ԼՂՀ Սահմանադրության 

ընդունման համաժողովրդական հանրաքվեներով արդեն իսկ արտա-

հայտած կամքից եւ պետք է լինի համարժեք եւ համաչափ Ադրբեջանի 

միաժամանակյա զիջումներին. 

2. Արցախը, լինելով հակամարտության հիմնական եւ ինքնուրույն կողմ, 

պետք է ճանաչվի եւ հանդիսանա որպես իրավահավասար բանակցային 

կողմ, իսկ Հայաստանը պետք է ճանաչվի եւ հանդիսանա ԼՂՀ անկախութ-

յան եւ անվտանգության երաշխավորըֈ Անհրաժեշտ է Հայաստանի եւ Ար-

ցախի միջեւ կնքել համաձայնագիր ռազմավարական դաշինք ձեւավորե-

լու մասին եւ խնդիր հարուցել Ադրբեջանի հետ ուժի կիրառումը բացառող 

եռակողմ պայմանագիր ստորագրելու վերաբերյալ.  

3. Արտաքին քաղաքականության օրակարգում ամրագրել եւ հետապնդել 

ԼՂՀ միջազգային ճանաչման հարցը եւ Ադրբեջանի հետ բանակցություն-

ները շարունակել Արցախի կարգավիճակի եւ անվտանգության խնդիր-

ների լուծման առաջնայնությունը ապահովելու նպատակադրումովֈ 

Բ.- ՀԱՅ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բնականոն հարաբերություններ հաս-

տատելու համար նախադրյալներ կարող են ստեղծվել միայն Թուրքիայի 

կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և հատուցման պատրաս-

տակամություն դրսևորելու, ինչպես նաեւ թուրք ադրբեջանական միաս-

նական հակահայկական քաղաքականությունը դադարեցնելու դեպքումֈ 

Պատմական այս շրջափուլում առանց նախապայմանների երկկողմ հա-

րաբերությունները կարգավորելու գործընթաց սկսելը չափազանց լուրջ եւ 

պատասխանատու քայլ է եւ Հայաստանի կողմից միակ զիջումը պետք է 

հանդիսանաֈ 

Հետագա կարգավորումը պետք է իրականացվի ազգային անվտանգութ-

յան ռազմավարությունը չխափանելու, մեր ժողովրդի լինելիությունն ու 
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նրա նպատակների իրականացման հեռանկարը չվտանգելու պատաս-

խանատվությամբֈ 

Առ այդ՝ 1. առանց նախապայմանների ցամաքային շրջափակման վերա-

ցումը եւ միջազգային իրավունքի ընդհանուր հիմունքներով դիվանագի-

տական հարաբերությունների հաստատումը պետք է ընդունվի որպես 

հարաբերությունները կարգավորելու բնական մեկնակետֈ Հակառակ 

պարագայում` ՀՀ արտաքին գերատեսչությունից պահանջել պաշտոնա-

պես արձանագրել երկու կողմերի միջեւ առկա հիմնախնդիրների լուծու-

մը կանխորոշելու նպատակով Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատ-

մամբ ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացնելու եւ հարեւան երկու 

երկրների միջեւ հակամարտությունը խորացնելու փաստը. 

2. ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը պետք է անհրաժեշտ դիմակայութ-

յուն ապահովի թուրքադրբեջանական տանդեմի հակահայկական ծրագ-

րերին եւ առաջնորդվի հետեւյալ սկզբունքներով`-Թուրքիայի կողմից ներ-

կայացվող նախապայմանները գնահատել որպես անօրինական եւ մեր 

ազգային արժանապատվությունը վիրավորող, 

- բացառել հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ ղարաբաղյան հակա-

մարտության կարգավորման առկա գործընթացների փոխկապակցումը՝ 

ինչը կհանգեցնի Հայ Դատի ամբողջական փաթեթի անթույլատրելի 

տրոհման, 

- չկնքել որեւէ պայմանագիր, որով կարող է ուժը կորցված ճանաչվել կամ 

վերացվել ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի միջազգա-

յին իրավական նշանակությունը, 

- մինչեւ բովանդակ հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքների վերա-

կանգնումը, ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգի անքակտելի 

մասը պետք է կազմեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման և փոխհա-

տուցման հարցերը, 

-բացառել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը 

թուլացնող որեւէ գործողություն՝ այդպիսով ի չիք դարձնելով ուրացման 

թուրքական քաղաքականության փորձերըֈ 
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Գ.- ՋԱՎԱԽՔ 

Հայ-վրացական բարիդրացիական հարաբերությունների ամրությունն ու 

հետագա զարգացումը մեծապես պայմանավորված են Վրաստանում 

բնակվող մեր հայրենակիցների` որպես այդ երկրի լիարժեք քաղաքացի-

ների անվտանգության, քաղաքական, սոցիալական եւ մշակութային իրա-

վունքների հարգմամբ եւ ապահովմամբֈ 

Միեւնույն ժամանակ լիովին արդարացված եւ օրինական է հայաբնակ 

Ջավախքի ձգտումը լիարժեքորեն իրացնել Վրաստանի ստանձնած մի-

ջազգային պարտավորություններով եւ ազգային փոքարամասնություն-

ների վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված իրավունք-

ները՝ ընդհուպ մինչեւ ինքնավարության ձեռքբերումըֈ 

Զուգահեռաբար, անհրաժեշտ է ընդլայնել ջավախահայության սոցիալ-

տնտեսական, կրթական եւ մշակութային զարգացման ծրագրերը եւ ամ-

րապնդել կապը Հայաստանի հետֈ 

Դ.- ՍՓՅՈՒՌՔ 

Հայաստանը, Արցախը եւ Սփյուռքը կազմում են բովանդակ հայության 

մեկ միասնական օրգանիզմըֈ Այդ օրգանիզմի ներքին կարողականութ-

յունը բացահայտելու եւ դեպի համազգային նպատակներն ու իղձերն 

ուղղորդելու համար անհրաժեշտ է ինքնակազմակերպման եւ համա-

կարգման նոր մակարդակ ապահովել եւ ունենալ ընդհանրական կամքի 

արտահայտման հստակ ձեւաչափֈ Հայության կազմակերպված միասնա-

կանությունն է այն ուժը, որով ընդունակ ենք դիմագրավել աշխարհի 

ուժային կենտրոնների եւ հարեւանների ճնշումներին, պահպանելու ազ-

գային դիմագիծը եւ վերականգնել ոտնահարված մեր իրավունքներըֈ 

Անհրաժեշտ է խրախուսել եւ բարենպաստ պայմաններ ստեղծել երկքա-

ղաքացիության լիարժեք կիրառման, հայրենադարձության եւ Արցախի 

վերաբնակեցման ծրագրերի իրականացման համարֈ 
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Ե.-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

Պատերազմի վերսկսման սպառնալիքի և շրջափակման իրավիճակում 

գտնվող Հայաստանի արտաքին քաղաքականության արդյունավետութ-

յունը կախված է համազգային ձեռքբերումները, նպատակներն ու շահերը 

չզիջելու եւ չվտանգելու, երկրի անվտանգության ու զարգացման համար 

պայմաններ ապահովելու կարողությունիցֈ 

Առաջնահերթ է հայության անվտանգության եւ լինելիության, ՀՀ պետա-

կան անկախության եւ ինքիշխանության ամրապնդման խնդիրների գե-

րակայության վրա խարսխված արտաքին քաղաքականության դոկտրինի 

մշակումը եւ գործադրումը, միջազգային ասպարեզում հայության հա-

մազգային ներուժին համապատասխան երկրի հեղինակության եւ ազդե-

ցության ապահովումըֈ 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Ազգային հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ներազգային 

համերաշխության եւ միասնության հիմքը սոցիալական արդարությունն 

ու ազատությունն ենֈ 

Գլխավոր նպատակն է՝ սոցիալ-տնտեսական համակարգը հիմնելով ժո-

ղովրդավարական եւ իրավական պետության հիմնարար սկզբունքների 

վրա, վերականգնելով պետության կազմակերպիչ-կարգավորիչ դերակա-

տարությունը բարիքների ստեղծման ազատության եւ դրանց բախշման 

արդարության ապահովման գործում, կառուցել սոցիալական պետութ-

յունֈ Ըստ այդմ` հավասար հնարավորությունների հասարակության եւ 

սոցիալական պետության կերտման գործում կուսակցության հիմնական 

թիրախներն ու առաջնահերթությունները լինելու են՝ 

1. Միջազգային փաստաթղթերին համապատասխան պետության սոցիա-

լական պարտավորությունների ստանձնումը եւ գործադրումըֈ Մասնա-

վորապես՝ - չքավորության վերացում եւ կենսապահովման նվազագույն 

բյուջեին համապատասխան աղքատության շեմի ամրագրման հիման 

վրա սոցիալական քաղաքականության իրականացում.  

- սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ձեւավորում. 
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- երեխաների ծննդյան հաջորդականությամբ պայմանավորված խրա-

խուսման ամբողջական համակարգի ներդրում, բազմազավակ ընտանիք-

ներին պետական աջակցության, ժողովրդագրական երիտասարդացում 

ապահովող եւ ներգաղթը խրախուսող ազգային ծրագրի մշակում եւ գոր-

ծադրում. 

- առողջապահական համակարգի արմատական բարեփոխում՝ բժշկական 

ծառայությունների հավասար եւ համընդհանուր հասանելիության ապա-

հովում. 

- ազգային և համամարդկային արժեքների վրա հենված, միջազգային չա-

փանիշներին բավարարող կրթության երաշխավորում եւ մատչելության 

ապահովում. 

- պետության կողմից նախադպրոցական եւ հանրակրթական հաստա-

տություններում արդյունավետ եւ անվճար կրթության երաշխավորում. 

- աշխատանքային ու ինքնադրսեւորման հնարավորությունների ապա-

հովմանն ուղղված կրթություն-գիտություն -արտադրություն շղթայի իրա-

գործում. 

- հոգեւոր եւ մշակութային անվտանգության գործուն համակարգի ձեւա-

վորում. 

- մշակութային եւ մարզական կրթական հաստատություններում անվճար 

կրթության ապահովում նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երե-

խաների համար. 

- աշխատանքի իրավունքի ամբողջական իրացում և նույնանման աշխա-

տանքի դիմաց համարժեք վարձատրություն.  

- աշխատանքի ժամային նվազագույն դրույքաչափի համապատասխանե-

ցում երկրում միջին աշխատավարձի ժամային դրույքաչափի առնվազն 

կեսին. 
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- ԵՄ երկրների միջին ցուցանիշներին համապատասխան զբաղվածութ-

յան ապահովում` համապատասխան մակարդակ եւ որակավորում ու-

նեցող աշխատաշուկայի ձեւավորում.  

2. Տնտեսական անվտանգության, հայրենական արտադրության ընդլայն-

ման, արտահանման խրախուսման եւ ազատ մրցակցային հարաբերութ-

յունների վրա խարսխված տնտեսական կարգի հաստատումըֈ 

Ըստ այդմ, պետության՝ որպես մրցակցային տնտեսական կարգի հաս-

տատման գլխավոր դերակատարի, առաջնահերթ խնդիրներն են՝ - տըն-

տեսական մենաշնորհների վերացում եւ հակամենաշնորհային գործուն 

քաղաքականության իրականացում՝ ուղղված տնտեսական իշխանութ-

յամբ օժտված խմբավորումների կազմացրմանը, - արտահանման խրա-

խուսման ռազմավարության մշակում եւ պարենային ինքնաբավության 

առավելագույն մակարդակի ապահովում. - կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության և արտադրական ժողովրդավարության համա-

կարգի ձևավորում, - սեփականության իրվավունքի պաշտպանության ա-

մուր համակարգի ձևավորումֈ - երկրի բնական ռեսուրսների անխնա շա-

հագործումը բացառող, հասարակության եւ ապագա սերունդների բնա-

կանոն կենսապայմանները երաշխավորող բնապահպանական քաղաքա-

կանության իրագործում: 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Ժողովրդավարության կառուցման գործընթացը տեղապտույտից դուրս 

բերելու, պետության եւ իշխանության նույնացումը բացառելու համար 

առաջնահերթ խնդիր է երկրում պլուտոկրատիայի հիմքերի վերացումը, 

եւ ժողովրդավարական կայունության հաստատման նպատակով անհրա-

ժեշտ համակարգային, սահմանադրական, օրենսդրական բարեփոխում-

ների եւ համապատասխան ժողովրդավարական հաստատությունների ու 

մեխանիզմների արդյունավետ գործունեության ապահովումըֈ Այս աշ-

խատանքների գլխավոր ուղղություններն ու խնդիրներն են. 
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Ա.- ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ՍԱՀԱՄԱՆԱԴՐԱ-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ 

1. Վերահսկման, հակակշռման և զսպման ժամանակակից եւ թափանցիկ 

մեխանիզմներով օժտված խորհրդարանական կառավարման համակար-

գի ամրագրում. 

2. ԱԺ պատգամավորների թվի կրճատում, անձեռնմխելիության սահմա-

նափակում. 

3. Պատգամավորների կաշկանդում հրամայական մանդատով եւ դրանից 

բխող նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման կարգի սահ-

մանում. 

4. Հասարակության վստահությունը վերականգնելու նպատակով դատա-

կան համակարգի լիարժեք անկախացում եւ արմատական վերափոխումֈ 

Մասնավորապես, դատավորների առաջադրման նշանակման եւ ազատ-

ման, արդարադատության խորհրդի ձեւավորման, լիազորությունների եւ 

գործունեության միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխա-

նող կարգերի սահմանում. 

5. Քաղաքական եւ տնտեսական գործառույթների զուգակցումը բացառող, 

անձի չվարկաբեկվածության, անհրաժեշտ ունակության ու փորձառութ-

յան հատկանիշների գերակայությունը երաշխավորող եւ հանրային ծա-

ռայողների բնականոն առաջխաղացումն ապահովող կադրային քաղա-

քականության իրականացումֈ 

Բ.- ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

1. Եվրաինտեգրման հետ կապված ժողովրդավարացման գործընթացների 

խորացում եւ դրանց անշրջելիությունն ապահովող երաշխիքների ամրա-

պնդում. 

2. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հասարակական լայն ճակատ ձեւավորելու 

նպատակով հիմնել ինքնուրույն եւ թափանցիկ գործող հակակոռուպցիոն 

գործակալություն. 
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3. Հասարակական վերահսկողություն եւ միջամտություն ապահովելու 

արդյունավետ գործիքներով օժտված քաղաքացիական հասարակության 

կայացում. 

4. Խոսքի ազատության եւ բազմակարծության լիարժեք երաշխիքների ա-

պահովումֈ Մասնավորապես ՀՌԱՀ եւ Հանրային հեռուստատեսության 

խորհուրդների ձեւավորման ժամանակ քաղաքական հավասարակըշ-

ռությունն ու գործունեության թափանցիկությունը ապահովող կարգի 

սահմանում. 

5. Հասարակական կարգուկանոնի հաստատում, անպատժելիության եւ 

հոռի բարքերի բացառում. 

6. Ազգային հիմնախնդիրների լուծմանը հետամուտ որակապես նոր տըն-

տեսական, քաղաքական, հոգևոր մշակութային էլիտայի ձևավորումֈ 

Գ.-ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՒԱՎՈՐՈՒՄ 

Մասնավորապես՝ 1. Ընդդիմության իրավունքների եւ հակակշռման 

հնարավորությունների օրենսդրական ամրագրում. 

2. Հակակոռուպցիոն գործակալության ձեւավորում եւ նրա ղեկավարման 

վերապահումը ընդդիմությանը. 

3. Վերահսկիչ պալատի խորհրդում ընդդիմության քվոտայի ամրագրում. 

4. Հակամենաշնորհային քաղաքականությունն իրականացնող մարմնի 

ղեկավարի պաշտոնի վերապահում ընդդիմությանը. 

5. Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի պաշտոնի վերա-

պահում ընդդիմությանըֈ 
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Դ. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

1. 100% համամասնական ընտրակարգի սահմանում. 

2. Ընտրական հանձնաժողովների անաչառությունն ապահովող եւ պա-

տասխանատվությունը հստակ հասցեավորող անկախ եւ ինքնուրույն 

գործող ընտրական նոր կառույցի հիմնումֈ Մասնավորապես ԿԸՀ նա-

խագահի նշանակումն ու ազատումը վերապահել ԱԺ-ին. 

3. Ընտրություններին մասնակցությունը սահմանել որպես քաղաքացու 

պարտավորություն. 

4. Ամրագրել քվեաթերթիկների կեղծումը, ապօրինի շրջանառությունը, 

կրկնական քվեարկությունը կանխող եւ քվեարկության մատյանների հա-

սանելիությունն ապահովող գործուն մեխանիզմներ. 

5. Համապատասխան մարմինների գործառույթների մեջ ընտրակաշառքի 

կանխարգելմանն ու բացահայտմանն ուղղված հատուկ լիազորություննե-

րի եւ պատասխանատվության ամրագրում։ 

-ՀՀԴ-ն չի կարող լինել սոցիալիստական կուսակցություն, 

միևնույն ժամանակ լինել ազատության, արդարության, 

համերաշխության, միասնության և իրավական պետութ-

յուն կերտելուն դեմ: 

Չնայած նրա գործունեությունը ծավալվում է արդարության 

և համերաշխության անունից հանդես եկող գլոբալ խար-

դախության դաշտում, չնայած նրա պատկերած սոցիալիզ-

մը, արդարությունը և համերաշխությունը խիստ տարբեր-

վում են Տիրակալի   նշանաբաններից, սակայն նա չի կորց- 

նում հույսը, և շարունակում է հավատալ բնական համե-

րաշխությանը՝ համոզված լինելով, որ այն ի սկզբանե ներ-

կա էր երկրագնդում և կվերադառնա իր նախնական դիր-

քին  Տիրոջ կամքով, ստեղծվածի  հայցումով: 
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Հավատը գալիքի հանդեպ իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն 

անցյալն ու ներկան՝ նրան յուրօրինակ պայքարով, այլև ա-

պագան:  

Մեր գաղափարախոսությունը չի կարող կտրված լինել ա-

պագայից: 

Նրա հիմնական ուղենիշներից մեկն է հանդիսանում մեր՝ 

ներկայիս թեկուզև անարդարության դաշտում հիմքը դնել  

դեպի մեր ցանկալի ապագան տանող արդար սոցիալական 

պետության, որը հնարավոր չէ առանց թեկուզև ներմուծ-

ված ժողովրդավարության: 

Նա չի կարող կտրվել հայ հասարակական և քաղաքական 

կյանքից զուտ այն բանի համար, որ աշխարհում գոյություն 

ունի գերուժ՝ իր խարդախ նախագծերով: 

Այ՛ո, ՀՀԴ-ն պատրաստ է «նոր որակ հաղորդելու ժողո-

վըրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետութ-

յան կառուցման գործին՝», որով «պայմանավորված է մեր 

ինքնության պահպանումը, անկախ պետականության ամ-

րապնդումը եւ սերունդների ապագան»: 

Ստեղծել ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական 

երկիր, պահպանելով ինքնությունը, անկախ պետակա-

նությունը, դժվար հաղթահարելի բարձունք է: 

Սա բավականին դժվար իրագործելի խնդիր է, որին լծվել է 

այդ կուսակցությունը, քանի որ  ժողովրդավարությունը, իր 

միջազգային արժեքներով հանդերձ, անբնական է, և ինչ-

պես նշեցինք, համարվում է ժողովուրդներին ինքնությու-

նից կտրող գերուժի զենքերից մեկը: 

Վերադառնալով  Եվրաինտեգրմանը, ժողովրդավարաց-

ման գործընթացների խորացմանը և դատական համա-

կարգի լիարժեք անկախացման հետ կապված հարցերին՝ 

ՀՀԴ-ն ունի բոլոր հնարավորությունները՝ իր կողմնորոշ-

ված «պաշտպանական ասպարի» տակն առնելու մեր երկ-

րի անվտանգությունը՝ ժողովրդավարության «խորացու-
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մը» հպատակեցնելով նրան, քանի որ անկախությունը գլո-

բալիզմի մեր օրերում  չի կարող գոյատևել  առանց պաշտ-

պանական համակարգի, առանց նպատակակետի, որին էլ 

ուղղված է մեր  մեծապանծությունը: 

Մենք այսօր ազգովին պետք է սատարենք այդ կուսակ-

ցությանը՝ ամրապնդելու իր պաշտպանական և հակազդե-

ցիկ օղակները, եթե իրոք ջանում ենք ունենալու այն ընդ-

դիմությունը, որը կապահովի մեր ինքնությունը արևմըտ-

յան ընդհատակյա համաշխարհային գաղտնի գործակա-

լության ոտնձգություններից, նրանց՝ Հայաստանում ժողո-

վըրդավարության գործընթացների խորացում և դատա-

կան համակարգի լիարժեք անկախացում հետապնդող 

տիրակալությունից: 

Հակառակ դեպքում մեր հիմնախնդիրները կտրվեն արժե-

զրկմանը: 

ՀՀԴ-ն այսօր այն ուժն է, որին ոչնչով չես զարմացնի, որը 

ունի պատմական մեծ փորձ,  իր ներկուսակցական դիմա-

գիծը,  իր ստրատեգիան, տակտիկան, և թեկուզ նա զերծ չէ 

«ներքին օգտագօրծման, սպառեցման» քաղաքականությու-

նից, սակայն նա այսօր այն ուժն է, որը արժանի է վստա-

հության:  

Ծառը ճանաչում են պտուղից, նրա պտուղը այսօրվա «ոչ»-

ն է: 

Հուսանք, որ մոտ ապագայում մեր ժողովրդի հիմնական 

մասը կհամախմբվի այդ կուսակցության շուրջ, և միահա-

մուռ ուժերով կպաշտպանենք մեր արժեքները՝  համահայ-

կական խնդիրների կարգավորման ճանապարհին: 

Հուսանք, որ ՀՀԴ-ն զերծ կմնա հայկական «արմատական 

լիբերալիզմի» հետ համակցող ցանկացած միջնորդությու-

նից,  կվերանայի դեպի եվրաինտեգրում տանող Լիսաբոն-

յան՝ ժողովուրդների ազատությունը սահմանափակող ու-
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ղեկցությունները՝ մշակելով և նպատակին հասցնելով իր 

աջ թևը չջարդելուն հատկացված քաղաքականություն:  

Իսկ դատավորի գործունեության հիմքը  կազմող արդա-

րությունը կախված է պետության վերադաս մարմնի, կա-

ռավարության կամքից:   

Դատարանի անկախությունը չի կարող երաշխիքը լինել 

արդարության: 

Մեզ պետք չեն «անկախ»-խարդախ՝ Բեռլուսկոնի հալածող  

դատավորներ: Մեր ժողովուրդը ավելի շատ զգում է մեր 

ազգային և ժողովրդի սոցիալական, կենսական շահերը 

պաշտպանող հոգատար իշխանության, կառավարության 

կարիք: 

Մեր ազգային շահերը չպետք է զոհաբերվեն մեր երկրի 

հեղինակությանը: Հեղինակությունը պետք է ծառայի միայն 

ու միայն իր իսկական տիրոջը՝ ժողովրդին, մեր ազգային-  

պետական՝ շահերին, եթե իրոք մենք պատրաստվում ենք 

հաղթահարելու «արտաքին եւ ներքին ներկա մարտահրա-

վերներն ու սպառնալիքները՝  նպատակ ունենալով - վե-

րահաստատել եւ ամրապնդել երկրի ազգային-պետական 

ուղեգիծը»: 

Բռնելով Եվրաինտեգրման ուղին՝ մենք ոչնչով չենք տար-

բերվի ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների ինտեգ-

րում խաղացկունությունից, ինչպես նաև Հայ ազգային 

կոնգրեսի արևմտականությունից: 

Մեր ուղին Արևմուտքից մեր շահերի պաշտպանությունն է,  

Հյուսիսն է, Հարավը և Արևելքը: 

-Մի խոսքով՝ մեր ուղին «մեծ եղբայրն է»: 

-Մենք գիտենք՝ ինչ է նշանակում մեծ եղբորից կտրվել: Մեծ 

եղբորից կտրվել՝ նշանակում է «մեծ եղբորից կտրել»: Այսօր 
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մեր շուրջը պտտվում է 1918թ-ի մի նոր Սարդարապատ 

հյուսող ստվերածինը: 

-Այսօր մենք հանդիպում ենք հոդվածների, որոնք  շարու-

նակում են պնդել, որ հարկավոր է վերափոխել մեր գաղա-

փարախոսությունը՝ սկսած հավատքից, վերջացրած դպրո-

ցական դասագրքերով, որոնք մեկ այտին հարվածող ձեռքի 

դիմաց քարոզելով՝  «պարզիր երկրորդը», դրանով իսկ կա-

խում են մեր ժողովրդի վզից  խոնարհության փեշից կախ-

ված նսեմության բեռը, որն էլ պատճառն է մեր ժողովրդի 

պետական մտածելակերպի բացակայության և մեծ եղբոր 

հանդեպ բնազդային հպատակության ջանադրության: 

Ըստ նրանց՝ հարկավոր է մատաղ սերնդի բանական և 

հոգևոր աճի հիմնական մասը հատկացնել Հայկյան լայ-

նախոստում նետ ու աղեղին՝ վերադառնալով այդ դարա-

շրջանի՝ մեր էթնոսը կազմավորող հավատքի ակունքնե-

րին: 

 

-Բնազդային հպատակությունը վայել է տնային անասուն-

ներին:  

Մեր ժողովրդի կեցվածքը մեծ եղբոր հանդեպ գոյապահ-

պանման բնականությունը արդարացնող ծանրակշիռ նըր-

բազգացողություն է, կռահողականություն, որը մեր ժողո-

վըրդի մեջ ձևակերպվել է դարերի ընթացքում:  

Մենք քրիստոնեական ժողովուրդ ենք, և մեր «պարզիր 

երկրորդը» հիմնականում վերաբերում է հարազատ ձեռքի 

ապտակին՝ որպես պատասխան, որպես նշան մեծահո-

գության, հարգանքի, ներման: Երևի   տեսական սկզբունք-

ների ամբողջության վրա տարիներ մաշած անգործության 

իմաստության քար որոնողները ծանոթ չեն «Մի՛ վախեցիր 

մարմին սպանողներից, քանզի նրանք հոգի սպանել չեն 

կարող», «Տունդ չարից պաշտպանի՛ր» քրիստոնեական 
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մարտավարությանը, որն ունի բոլոր հնարավորություննե-

րը՝ անցնելու հակահարձակման: 

Մենք ժամանակ չունենք կենտրոնանալու վաստակաբե-

կություն ծնող վերակառույցների վրա: Մեր ամեն վայր-

կյանը անգին է, և մենք պետք է արժանվույն ձևով ընդու-

նենք ոչ թե պարտադրանք, այլ մեզ նետած մարտահրա-

վերը՝ հենվելով ձեռքի տակ ունեցածի վրա: 

 -Այսօր շրջում է հայկական այն մտահոգությունը, որ 

Ռուսաստանը հակված է իր գործընկերներին կրիտիկա-

կան պահերին լքելու ունակությանը: 

Դրա վառ ապացույցն է հանդիսանում Արևմուտքի ճնշման 

տակ դիրքերը զիջող Ռուս-իրանական համագործակցութ-

յունը: 

-Ռուսաստանը մարդկային աչքի տեսողությունից դուրս 

աներևույթ խորհրդամոլություն-միստիֆիկացիա չէ: 

Ռուսաստանը կազմում են քաղաքացիները, անհատները, 

որոնք հակված են սնվելուն, հագնվելուն և այլն, որոնց կող-

մից էլ մշակվում է երկրի ներքին և արտաքին քաղաքակա-

նությունը: Հայկական մտահոգությունը, ռուսական քաղա-

քական ապահովագրության գործակալությանը իր գործըն-

կերոջ խոսքը ուղղելով հանդերձ,  («պատերազմներ հովա-

նավորողի» հանուն տնտեսական շահերի ներկայիս ռու-

սական դիրքավորումը չի բխում Ռուսաստանի շահերից), 

չի պատրաստվում դասընթացներ  տալ նրա արտաքին քա-

ղաքականությանը՝  հաշվի առնելով  Ռուսաստանի գործ-

ընկերների (Մերձբալթյան երկրներ, Վրաստան, Ուկրա-

ինա և այլն) կողմից «խոստումնապահ...» հուսախաբութ-

յունների մեջ տեղ գտած քաղաքական նրբավարություննե-

րը: 
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Այդ երկրի հանդեպ մեր վստահության երկգլխանիությունը 

պատրաստ է ծնելու հակառուսական տրամադրություն-

ներ: Հայ-ռուսական համագործակցության փոխշահավե-

տությունը  կարող է ապահովել միմիայն  մեր աննկունութ-

յունը: 

Ժամանակները տարբեր են, և մեր օրերը մեզնից այդ են 

պահանջում: 

Չմոռանանք, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է:  

-Դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք իմ հարցին. ՀՅԴ-ին 

կհաջողվի՞ հերթական նախագահական ընտրություննե-

րում անցնել իշխանության գլուխ: 

Նա կարո՞ղ է վերածվել լուրջ հակակշիռ ուժի: 

Ինչպիսի՞ մրցակից կարող է նետել նրան ձեռնոց: 

Կհաջողի՞ նրան վերջ տալու ներկայիս իշխանությունների՝  

Հայաստանում Ղարաբաղյան տոհմիկությանը, սեփական 

ժողովրդի հանդեպ կիրառվող քսակիշխան անկուշտ ձեռ-

նածությանը,  իշխանական ժառանգորդի քաղաքականութ-

յանը:  

-Ձեր հարցը անուղղակի ձևով ստացել է իր պատասխանը: 

Իսկ եթե ակնարկը իր զարտուղի ճանապարհով չբավա-

րարեց հարցի՝ հստակություն հետապնդող դրդապատ-

ճառի  ամբողջությանը, դե ի՛նչ, եկեք հստակեցնենք և ա-

սենք, որ այդ կուսակցությունը արդեն վերածվել է լուրջ 

հակակշիռ ուժի: 

Ինչ վերաբերում է տոհմականությանը, գոյություն չունի   

Ղարաբաղյան տոհմականություն. գոյություն ունի նա-

խորդներից սերված իշխանական մոդիֆիկացիա, որը 
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ձևավորվում և իր նոր տեսքով հաստատվում է նորահաս-

տատ իշխանության համակարգում: 

Գոյություն ունի լուրջ տեսք ընդունած իշխանական համե-

րաշխություն, իր արդարությունը հետապնդող գաղափա-

րակցություն՝ յուրօրինակ դեմքով: 

 

Պատրաստ եմ կանգուն ծափահարությամբ ողջունելու մեր 

երկրի նախագահի ներկայությունը ցանկացած դահլիճում, 

որը ներկայացնում է մեր անկախ պետության դեմքը, որի 

անցած ուղին հաղթական է, ազգանպաստ՝ իր վրիպումնե-

րով հանդերձ: 

Սակայն վերադառնալով  հոկտեմբերի 10-ին՝ նշենք, որ 

անցնելով այդ սահմանը, «արձանագրություններում բացա-

կայում են հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը և 

հայոց պահանջատիրությանը վերաբերող կապակցութ-

յուններ» նշանաբանի տակ մեր արտաքին քաղաքակա-

նությունը՝ անկախ իր կամքից, իր դերակատարությանը 

ստանձնեց մի խաղակերպ, որն ենթակա է որդեգրելու 

Արևմուտքի հատուկ ծառայություններին հայտնի՝ փոքր 

երկրներին տրամադրվող «ուշացողի» քաղաքականութ-

յունը, որը հաշվի առնելով թույլ կողմի հետաքրքրություն-

ները, հանձնում է նրան վերջնական կախվածությանը: 

ՀՀ կառավարությունը դեռ ունի խաղից հրաժարվելու հնա-

րավորություն՝ օգտագործելով ճանապարհին մեզ սպասող 

թուրքական   «ճամփորդի»  մեկնած ձեռքը: 

Հայ-թուրքական սահմանը բացելու շնորհիվ ռուսական 

զորքերի դերը իմաստազրկող ուժը ՀՀ կառավարությանը 

տանում է  մի ուղով, որտեղ ՀՀ ԱԳ նախարարությունը 

պարտության դաշտում ունի «հաղթական» միավորներ 

ձեռք բերելու մեծ հնարավորություններ:  

Եկել է տունդարձի ժամանակը:  
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Իսկ նրան ձեռնոց կարող է նետել միայն իշխանազրկութ-

յունը:  

Մոտ ապագայում իշխանության գլուխ անցնելու պայքարի 

դաշտում ուժային կենտրոնների ուշադրության կենտրո-

նում հայտնվելու մեծ հավանականություն ունի «Բարգա-

վաճ Հայաստան» կուսակցությունը: 

- Այսօր ընդդիմությունը չափազանց թույլ է Հայաստանում, 

որի առջև փակ են հայկական հեռուստատեսության և 

լրատվական մի շարք աղբյուրների դռներ: Նա Հայաստա-

նում գործող ոստիկանական ռեժիմի պայմաններում չունի 

իշխանափոխություն անելու ռեալ հնարավորություն: 

ՀՅԴ-ն երկար ժամանակ եղել է իշխանության կազմում, և 

հասարակությունը պատրաստ չէ նրան տեսնելու ընդդի-

մության դերում: 

Հետևաբար, եթե ՀՅԴ-ն  ի վերջո   ընդունի «ՀԱԿ»-ի հետ 

համագործակցելու առաջարկությունը, ինչի՞ կհանգեցնի 

նման քայլը: 

-Ուրախ եմ, որ այսօր ընդդիմությունը չունի հնարավո-

րություն՝ անցնելու իշխանության գլուխ: Դա արտաքին և 

ներքին ճնշման դեմ իշխանական դիրքերը պաշտպանելու 

կարողության նշան է: 

Ուրախ եմ, որովհետև ՀՀԴ-ն դեռ չի ձևավորվել՝ որպես  

ընդդիմադիր հոսանքները առաջնորդող ուժ, որպես հիմ-

նական ընդդիմություն, և հարցի շտապողականությունը 

կրում է հակասական բնույթ: 

Երկու ընդդիմությունների միությունը իշխանության գլուխ 

անցնելու շեմին պատրաստ է գործի դնելու Արևմուտքի 

կողմից ՀԱԿ-ի ֆինանսավորումը բազմապատկող մի նոր 

սադրանք, որը   իշխանության գլուխ անցնելուց հետո կըն-
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դունի կուսակցությունների կրճատման օրենք և կներկա-

յացնի ՀՀԴ-ին նրա լուծարման ծանուցագիրը: 

Այո, հենց ազդագիրը, քանի որ ՀԱԿ-ի առաջնորդին այլևս 

չի հաջողվի Արևմուտքի հովանավորի՝ հայցվորի դերում 

անցնելով Հայաստանում իշխանության գլուխ, վարել ինք-

նուրույն քաղաքականություն: Նա չի ունենա Արևմուտքից 

կտրվելու հնարավորություն, և նրա դերը հատկացված է 

զբաղեցնելու արևելյան անկախությունից մինչ արևմտյան 

կախվածությունը ընդգրկած ժամանակահատվածը: 

Նրան չի հաջողվի վերադառնալ 90-ական թվականներ, 

քանի որ հատկապես այդ քաղաքական ուժի համար վնաս-

ված է ճակատագծի մի մասը, և Արևմուտքի ու Արևելքի 

ներկայիս «խաղընկերության» մեջ տեղ չի հատկացված 

նրա «ազգանպաստ» կոմբինացիոն տեղափոխություննե-

րին: 

Իսկ եթե Արևմուտքի առջև խաղաղ ճանապարհով փորձում 

է մեր ամրոցի դռները բացել ՀՀ  կառավարությունը՝ թու-

լացնելու համար արտաքին ճնշումը, ինչպես նաև ՀԱԿ-ի 

դիրքերը, ուրեմն  մեր ժամանակները կհամարվեն ճակա-

տագրական և կլրացնեն մի նոր «Փրկության կոմիտեի» 

շարքերը: 

-Ըստ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հարավային Կով-

կասում գլխավոր ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսի՝ 
ընդհանուր առմամբ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործացկութ-

յունը շատ արդյունավետ է: Ներկայումս ՆԱՏՕ-ն սերտո-

րեն համագործակցում է Հայաստանի ազգային անվտան-

գության ծառայության հետ սահմանների անվտանգութ-

յանը եւ սահմանապահ զորքերին աջակցելու հարցերում: 

Նա  տեղեկացրել է, որ իրենք համագործակցում են Հայաս-

տանի պաշտպանության նախարարության հետ այդ հա-

մակարգում բարեփոխումներ անցկացնելու, բարդ բյուջե-



 816 

տային լուծումներ պահանջող փաստաթղթերի մշակման 

գործում: Սերտ համագործակցություն է ձեւավորվել նաեւ 

արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ. 2010 

թվականին Երեւանում անցկացվելու են զորավարժութ-

յուններ: 

-Ի՞նչ ասել է սերտորեն համագործակցում է ազգային ան-

վտանգության ծառայության հետ սահմանների անվտան-

գության հարցում: Ի՞նչ ասել է համագործակցում է Հայաս-

տանի պաշտպանության նախարարության հետ այդ հա-

մակարգում բարեփոխություններ անցկացնելու  բյուջետա-

յին փաստաթղթերի մշակման գործում: Ի՞նչ ասել է համա-

գործակցում արտակարգ իրավիճակների նախարարութ-

յան հետ: 

Իսկ ինչու՞ ազգային անվտանգության ծառայության մեջ 

չցանել ԱՄՆ-ի հետախուզական վարչության սերմերը: 

Իսկ ինչու՞ բյուջե ֆինանսավորող կաշառքի միջոցով  Հա-

յաստանի պաշտպանության նախարարության համակար-

գում չմտցնել աշխարհի տարբեր երկրներում մեծ փորձ 

ձեռք բերած հեղաշրջող ռազմական սիստեմ: 

Ի՞նչ ասել է համագործակցում արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության հետ: 

Ահա նույն Սիմոնսի մեկ այլ հայտարարություն՝ «Եթե  Հա-

յաստանը ավելորդ համարի ռուսական ռազմական ներկա-

յությունն այստեղ, ապա կունենա Հյուսիսատլանտյան դա-

շինքի աջակցությունը»:  

 Ո՞վ է թույլ տվել դրանց խցկվելու մեր պաշտպանական 

համակարգը: 

ԱՄՆ-ը ռազմական հեղաշրջում է պատրաստում Հայաս-

տանում: 
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Իսկ եթե իրոք խաղաղ ճանապարհով մենք մեր երկիրը 

հանձնում ենք ստրկատերին, և մեր երկիրը, իրոք, զգում է 

իշխանափոխության կարիք, ապա այդ իշխանափոխութ-

յան դերը հատկացված է ՀՀԴ-ին: 

-Ու՞մ կողմից է հատկացված: 

-Մեր ազգային շահերը պաշտպանող անկախ պետկա-

նության, որին հավատարիմ է մեր ժողովուրդը: 

-Դաշնակցությանը կհաջողվի՞ վերածվել լիակատար ընդ-

դիմության: Ինչպե՞ս նա կարող է հասնել իշխանափոխութ-

յան: 

-Միայն քննադատելով իշխանությանը՝ չես հասնի իշխա-

նափոխության: Ներկա պայմաններում շոշափելով սոցիա-

լական հարցեր՝ ոտքի չես հանի ժողովրդին՝ ընդդեմ սո-

ցիալական անարդարության: Ցեղասպանության ճանաչ-

ման, պահանջատիրության և Ղարաբաղի խաղաթղթերը ի 

զորու  չեն բեկում մտցնելու իշխանափոխության հարցում, 

քանի որ այդ ամենին ժողովուրդը վերաբերվում է կասկա-

ծանքով, նրա մեկ հատվածը ծառայում է իշխանությանը   և 

արևմտյան ազատականությանը, մյուս հատվածը բոլորո-

վին չի կողմնորոշվում քաղաքականության մեջ, մի մասն էլ 

այդ քարոզչությունը ընդունում է որպես իշխանության 

գլուխ անցնելու միջոց:  

ՀՀԴ-ն կարող է ժամանակավոր կտրվել իշխանափոխութ-

յուն և հրաժարական հետապնդող հայտարարություննե-

րից՝ ցուցաբերելով նոր մոտեցում, հաշվի առնելով, որ Հայ 

դատը պայքարում է ոչ միայն Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման, պահանջատիրության, այլև մեր երկրի անկա-

խության համար: 
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ՀՀԴ-ն կարող է անցնել իշխանության գլուխ՝ մշակելով 

թարմ, բաց գաղափարախոսություն: Եվ ոչ մի սահմանա-

փակում չի կարող որպես պատնեշ կանգնել ազգապահ-

պան այդ գաղափարի դեմ: Սա այն դաշտն է, որտեղ անե-

լիք չունեն ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ արմատա-

կան ընդդիմությունը: 

ՀՀԴ-ն ունի բոլոր հնարավորությունները ժողովրդի հետ 

խոսելու հասարակ  հայի լեզվով: Եվ ոչ մի ոստիկանական 

ռեժիմ ի վիճակի չէ կանխելու թռուցիկների տարածումը 

ողջ երկրով մեկ, թե ինչպես է մեր հակառակորդը տըն-

տեսական հզոր գործարքների և Հայաստանը տնտեսական 

ճգնաժամից դուրս բերող նախագծերի քողի տակ  փորձում 

մտնել մեր տունը՝ խլելու մեր ձեռքից մեր ազատությունը: 

Եվ ո՛չ մի քննադատական խոսք իշխանության հասցեին: 

Այդ ամենը կթողնվի ժողովրդի ներըմբռնմանը: 

Իսկ հայ մարդու հետ շփման ձևերը բազում են:  

Այնժամ և՛ սոցիալականը, և՛ արցախականը, և համահայ-

կականը պատրաստ կգտնվեն միավորվելու ընդհանուր 

վտանգի դեմ: 

Եվ երբ կգա ժամանակը բերքահավաքի, այնժամ Ազգային 

Ժողովը ստիպված կլինի հաշտվելու նախագահական 

ընտրություններին իր մասնակցությունը բերող, օրակար-

գից դուրս գործող ժողովրդական մասսաների՝ հասարա-

կական կարգը  չխախտող միջամտության հետ՝  հասարա-

կական   վերահսկողության կարգով: 

  

-Հասկանում ենք, թե դա ինչ մոտեցում է: Սակայն դրանով 

նա հարվածի տակ կդնի Սփյուռքը: 
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Եկեք չմոռանանք նաև, որ ՀՅԴ-ն զուրկ չէ Արևմուտքի 

ազդեցությունից: 

-Նայե՜նք, դուրսը ձմեռ է: Այս տարի առաջին ձյունն է 

գալիս: 

Կգա ժամանակ, երբ մեր հակառակորդները հաշվի կնստեն 

մեր ամրոցի իսկական տերերի հետ: 

-Ափսո՜ս, որ մեր երկրի անկախությունը կարող է պաշտ-

պանել միայն դիկտատուրան: 

-Մեր ժողովուրդը այսօր  զգում է դեմոկրատական սոցիա-

լիզմի կարիք: Սակայն անկախությունը կորցնելու վտանգի 

առջև մենք կարող ենք ընտրել ուժեղ նախագահական իշ-

խանությունը: 

-Ներկայիս ուժեղության կարգով, ես ճի՞շտ  հասկացա: 

-Մեր ազգային շահերը պաշտպանող, և ոչ միայն, նաև սո-

ցիալապես անպաշտպան շերտի և ընդհանուր առմամբ 

մեր ժողովրդի հոգևոր, նյութական պահանջները բավա-

րարող, պատասխանատու և պարտավոր, հոգեհարազատ,   

ազգային դեմքով ժողովրդավարական  ուժեղության կար-

գով՝ ի օգուտ ժողովրդի և երկրի, և ո՛չ իշխանության և օլի-

գարխիայի: 

-Ըստ Ձեզ, որպեսզի դիմակայենք արտաքին հրավերներին, 

պետք է ստեղծել պաշտպանական համակարգ, հատուկ 

մարմնի կողմից վերահսկվող երկկուսակցական սիստեմ՝ 

պահպանելու համար մեր ռուսամետ դիրքորոշումը, ա-

պահովելու մեր երկրի անկախության անվտանգությունը:  



 820 

Եթե նման մեխանիզմ ստեղծի ներկայիս ՀՀ կառավարութ-

յունը, ինչքանո՞վ կհաջողվի ՀՅԴ-ին անցնել իշխանության 

գլուխ: 

-ՀՀ ներկայիս՝ Արևմուտքից իր շահաբաժինը ակնկալող 

կառավարությունը երբեք չի դիմի այդ քայլին:   

Նման քայլին կդիմի ՀԱԿ-ը (անկախ իր կամքից), վերոնըշ-

յալի հակատիպով,  ի օգուտ Արևմուտքի, և ՀՀԴ-ն, մասնա-

վորապես զոհաբերելով հեղինակությունը, հանուն մեր 

երկրի անկախության:  

Ի վերջո, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է իրեն արդարաց-

նում այդ ընդհատակյա մեխանիզմը ԱՄՆ-ում: 

-Եթե Ռուսաստանը թույլ տա ԵԱՀԿ Մինսկի համանախա-

գահող խմբին ճնշումը ուժեղացնել Հայաստանի վրա՝ իրա-

գործելու համար Մադրիդյան սկզբունքները, չի՞ նշանակի 

արդյոք, որ մենք չենք կարող մեր հույսերը կապել ՌԴ-յան 

հետ Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցում: 

-Դա կնշանակի, որ մեր բոլոր խոցելի խաղաթղթերը պետք 

է համախմբվեն հաղթաթղթի շուրջ: Եվ եթե այսօրվա դը-

րությամբ մեր հաղթաթուղթը Սևրն է, ուրեմն Ղարաբաղ-

յան հարցը կտեղափոխվի պահանջատիրության դաշտ: 

Իսկ տեղափոխել մենք կարող ենք՝  ճանաչելով ո՛չ թե Ղա-

րաբաղի անկախ պետականությունը, այլ այդ տարածքը՝ 

որպես Հայաստանի անբաժան մաս:  

Մենք պետք է մեր հարցերը հավաքենք մեկ բռունցքի մեջ:  

Մենք պետք է թույլ չտանք, որ ՌԴ-ը  հանուն Ռուսաս-

տան–ՆԱՏՕ հարաբերությունների արհեստական մերձեց-

ման, առ ու ծախի ենթարկի մեր ազգային շահերը:  
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Ինչ վերաբերում է հույսին, մեր հույսը արդարացված և 

ամրապնդված է գաղափարապես: 

Եվ եթե փոխզիջումը անխուսափելի է, ուրեմն գրաված 

ադրբեջանական տարածքներից հայկական զորքերի դուրս 

բերման դիմաց Թուրքիան պարտավոր է դուրս բերել զոր-

քերը բռնագրավված հայկական տարածքներից: 

Պատմական փորձը կայանում է նրանում, որպեսզի մեր 

հակառակորդներն ընկնեն իրենց ձեռքով փորած հորը 

(Մոսկվա, Կարս 1921թթ.): 

-Այսօր ակնհայտ են նախանշանները, որ Մինսկի հանձ-

նախումբը փորձում է իրագործել Մադրիդյան ընդլայնված  

սկզբունքը: 

-Եթե Միսկի խումբը պատրաստվում է «Մադրիդով» ճըն-

շում գործադրել մեզ վրա, ուրեմն Ղարաբաղի  պետակա-

նությունը առաջնային համարվել չի կարող: 

Մեր հակագործությունը չպետք է կայացվի սահմանի բաց-

ման շնորհիվ, այլ Ղարաբաղը ճանաչելով որպես Հայաս-

տանի անբաժան մաս: Դրանով մենք կմտնենք պայքարի 

երկրորդ փուլ, որը կկոչվի հակահարձակողական: 

Մենք ի վիճակի ենք ստիպելու Ռուսաստանին՝ գրավելու 

չեզոքությունից խուսափող միախորհուրդ դիրք, բարձր 

գնահատելով Ադրբեջանի արևմտամետ դիրքորոշումը: 

Եվ ոչ մի նախագիծ չի կարող արգելք հանդիսանալ մեր հե-

տաքրքրություններին, եթե այդ հարցում մենք ցուցաբերենք 

քաղաքական կամք: 

Այնժամ կարող են հավաքվել և՛ պատմաբաններ, և՛ իրա-

վաբաններ՝ միջազգային տարբեր մակարդակի հրապա-

րակներում երրորդ ուժի իրավարար միջամտությամբ 
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կարգավորելու Հայկական հարցի հետ կապված բարդութ-

յունները:  

Մինչ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս ճանաչելը, պատմա-

բանների հանձնախումբ ստեղծելը՝ կապված Հայոց ցեղա-

սպանության ճանաչման հետ, Ղարաբաղը պահանջատի-

րությունից կտրելու, մեր հարցերը հատվածաբար ջարդե-

լու փորձեր են: 

Պատահական չէ, որ Թուրքական կառավարությունը ա-

ճապարում է շտապ կերպով լուծել Ղարաբաղի հիմնա-

խնդիրը՝ որպես նախապայման ամրացնելով հայ-թուրքա-

կան արձանագրություններին, հասկանալով, որ   չլուծելով 

այդ խնդիրը առանձին հարթությունում, այն վաղ թե ուշ 

կկազմի Հայոց պահանջատիրության անբաժան մասը: Այդ 

է վկայում Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանդեպ ցուցաբերվող 

ներկայիս թուրքական մոլեռանդությունը:  

Այդ վտանգը էլ ավելի է կարևորում ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման հավանականությունը: 

Չճանաչել Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս, Ղա-  

րաբաղի ճանաչված կամ չճանաչված անկախ պետակա-

նությունը, այդ հիմնախնդիրը առանձին փաթեթում լուծե-

լու պատրաստակամությունը ձեռնտու է Թուրքիային, Ռու-

սաստանին, մասնավորապես (սադրանքի շարժառիթ) 

Արևմուտքին, ԼՂՀ և ՀՀ կառավարություններին՝ տարա-

ծաշրջանում պահածոյացված կայունությունը, հետևաբար, 

իշխանական աթոռները պահպանելու համար: 

Մեր ազգային ուժերը պետք է զգույշ լինեն՝ չընկնելու այդ 

թակարդը, որը գործում է մեր շահերի դեմ: 

Եվ մինչ Ռուսաստանը կհամոզվի, որ Եվրոպան «հետ բե-

րելու», Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները մեր-
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ձեցնելու և աշխարհը համատեղ վերահսկելու իր ջանքերը 

զուրկ են հեռանկարից, մենք պետք է պատրաստ գտնվենք 

շրջանցելու այդ ճանապարհին մեզ սպասող մի նոր  Ալեք-

սանդրապոլի դավադրությունը:  

Եթե այսօր մենք կոչ ենք անում միասնություն՝ ճանաչելով 

Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան մաս, դրանով 

ժողովուրդը կհամախմբվի Հայկական հարցի՝ մեկ ընդհա-

նուր գաղափարի շուրջ բոլորելով հայության ուժերը: 

-Իրո՞ք մեր արտաքին քաղաքականությունը համոզված է, 

որ մեր հարձակողական քաղաքականությունը սկսվում է 

հայ-թուրքական սահմանի բացումով: 

- Ինչպես նշեցինք, հայ թուրքական սահմանի բացումը մեր 

երկիրը տնտեսական նախագծերի մեջ խցկելու, նրա վզին 

արևմտյան հայադավ օրենքները փաթաթելու, հետևաբար 

Արևմուտքից կախվածության մեջ դնելու, մեր միակ հիմ-

նախնդիրը (պահանջատիրություն) Ղարաբաղի և ներքին 

պառակտման միջոցով մասնատելու և մեր երկրին տիրելու 

փորձ է: 

Դրան Արևմուտքը կարող է հասնել ՀՀ նախագահին նոբել-

յան մրցանակ պարգևատրելով: 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ ՀՀ կառավարությունը կողմ լի-

նելով հայ-թուրքական հարաբերություններին, դեմ լինե-

լով նախապայմաններին, ինքը պետք է առաջ քաշի նախա-

պայմաններ: 

-Այդ հարաբերությունների կարգավորումը լի է բարդութ-

յուններով, հակասություններով, դարանակալ վերջնապայ-
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մաններով, խտրական քաղաքական հետընթացություննե-

րով: 

Անգամ եթե բացվի հայ-թուրքական սահմանը, Ղարաբաղի 

վրա ճնշումը կհասնի մի այնպիսի աստիճանի, որ մեր 

կողմից առաջ քաշված ուշացած նախապայմանը   կխառնի 

մեր հակառակորդների ռազմա-քաղաքական դասավո-

րությունները, դիրքավորումները տարածաշրջանում: 

Ճանաչել Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս, արդեն 

նախապայման է: 

-Ղարաբաղի իշխանությունները համոզված են, որ Ղարա-

բաղի հիմնախնդիրը երբեք չի կարգավորվի առանց ԼՂՀ 

կառավարության, ինչպես նաև Ղարաբաղի ժողովրդի 

կամքը հաշվի առնելու: Ի՞նչ կասեք: 

-Եթե Ղարաբաղի իշխանությունների կամքը ունենար որևէ 

արժեք գերուժի համար, ապա նա, անկասկած, իր ուրույն 

տեղը կունենար Ղարաբաղի հիմնահարցին վերաբերող 

բանակցություններում: 

Ցավոք սրտի, Արևմուտքը չի պատրաստվում հաշվի նստել 

այդ կամքի հետ: Այդ կամքը պատրաստ կգտնվի հակադըր-

վելու նույնիսկ հայության շահերին՝ հաշվի առնելով ԼՂՀ 

կառավարության վերաբերմունքը ՀՀ կառավարության 

կողմից որդեգրած քաղաքականության հանդեպ կապված 

հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ: Եվ եթե մինչ 

օրս Ղարաբաղի անվտանգությունը գտնվում էր հուսալի 

ձեռքերում, ապա հոկտեմբերի 10-ից հետո ԼՂՀ կառա-

վարությունը համարձակվում է կիսելու   ՀՀ կառավարութ-

յան կողմից տարվող քաղաքականության ողջ պատասխա-

նատվությունը: 
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Կտրել Ղարաբաղը Ադրբեջանից՝ հանձնելու համար հա-

մաշխարհային հակաազգային ու հակաժողովրդական ու-

ժային կենտրոնի ենթակայությանը, արժեզրկում  է մեր ազ-

գային ազատագրական պայքարը:  

Հաջողություններ մաղթելով ԼՂՀ և ՀՀ կառավարություն-

ներին՝ համենայն դեպս ՀԱՊԿ-ի վրա հենված կողմնորոշ-

ման հաճախականության կանխամտածված փոփոխութ-

յունը չի կարող երաշխավորել պետական անվտանգութ-

յունը, մեր երկրի տնտեսական և քաղաքական անկախութ-

յան առաջընթացը ապահովող լծակների ինքնությունը հա-

մաշխարհային գլոբալ նենգադուլությունից:    

Այդ ամենը ակնհայտ կդառնա այն բանից հետո, երբ պարզ 

կլինի, որ ռուսական համակցությանը արևմտյան ռազմա-

կան մեքենային, չհաջողվեց ապահովել Աֆղանստանի և 

Իրանի անկախությունը: 

-Որոշ հայ ազգային քաղաքական ուժեր կողմ են  Հայաս-

տան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների խորացմանը:  

-Ինչպե՞ս ենք մենք փորձում վերադարձնել մեր նախկին 

սահմանները, եթե միություններ հետապնդող գլոբալ նա-

խագիծը դեմ է սահմանների ներկայությանը աշխարհում:  

Դրա ներկայությունն է Եվրոպան և Ասիամիության հիմքը 

դնող հայ-թուրքական սահմանի բացումը: 

Հետևաբար, Հայոց պահանջատիրությունը իր բաժին ի-

մաստը կարող է փնտրել միմիայն անկախության դաշ-

տում: Իսկ մեր անկախությունը մենք կարող ենք պաշտ-

պանել միմիայն անկախ Ռուսաստանի օժանդակությամբ: 

Կողմ լինելով Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների խո-
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րացմանը՝ մենք կողմ ենք մեր անկախությունը հանձնելու 

գործընթացի խորացմանը՝ հայտնվելու համար եվրոպա-

կան երկրների ժողովուրդներին միաձուլող դաժանադեմ՝ 

«հողը քեզ, ազատությունը՝ ինձ»  քաղաքականության ճի-

րաններում: 

-Ինչպիսի՞ գործողություններ կբավարարի հայ ազգային 

ուժերի ժամանակակից պահանջարկը: 

- Այդ քաղաքական ուժերի որպես կառուցողական ընդդի-

մության առաջարկը ազգային շահերի պաշտպանությունն 

է: Նրա կազմակերպումը և իրագործումը պահանջում է այդ 

ուժերից ստեղծել կոալիցիոն «պաշտպանական կոմիտե», 

անվտանգությունը ապահովող մեխանիզմ, համոզել ռու-

սական ազդեցիկ քաղաքական ուժերին միջամտությամբ 

հանդես գալ, որպեսզի ՌԴ-ը ևս մեկ անգամ վերանայի 

Հայաստանի դերը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություն-

ներում, ծավալել երկխոսությունը ոչ միայն հայ քաղաքա-

կան, այլև հասարակական շրջանակներում, լայն աշխա-

տանք տանել՝ միավորելու հայությունը նոր գաղափարի 

(ճանաչել Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս) շուրջ, 

պատրաստ գտնվել միավորելու Սփյուռքը պաշտպանա-

կան մեխանիզմի շուրջ:   

-Ինչպես  նշեցիք, մենք մտնում ենք  գերուժի ուղեղային 

գրոհի փուլ: Ըստ Ձեզ՝ ինչքանո ՞վ կհաջողվի մեր ազգային 

շահերի պաշտպանությունը ապահովող քաղաքական ու-

ժերին դիմակայել  ռուս-արևմտյան համագործակցությունը 

«արդարացնող»  «խաղաղարարի» այդ գրոհն: 

-Հակառակորդը փորձում է տիրել մեր ամրոցին՝  բացելով 

նրա դարպասը (հայ-թուրքական սահման): Դրան նա 
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պատրաստ է հասնելու ցանկացած գնով (կաշառք, ուղեղի 

լվացում, սադրանքի տարբեր տեսակներ):  

Այդ շահերի պաշտպանությունը  կարող է ապահովել ՀՀ 

կառավարությունը՝ չտրվելով արևմտյան այդ խաղին: 

Հակառակ դեպքում՝ պաշտպանության ողջ ծանրությունը 

ընկնում է ընդդիմության վրա, որը այսօր համախմբվել է 

ՀՀԴ-ի շուրջ, որի հնարավորությունները գալարաձև պը-

տույտից դուրս գալ են պահանջում: 

ՀՀ կառավարության խաղին տրվելու դեպքում, իշխա-

նությունների հետ սերտ համագործակցող մի քանի պե-

տական գործիչների վճռական կեցվածքը, որոնք պատ-

րաստ կգտնվեն հայրենիքի շահերը բարձր դասել անձնա-

կանից, կունենան ճակատագրական նշանակություն: 

Իսկ ինչու՞ այդ հայրենասերներից մեկի դերը չորոնել ԼՂՀ 

Ազգային ժողովի նախագահի մեջ, ով թղթակիցների հետ 

հանդիպումներում հիշեցնում է, որ արցախահայության 

գերնպատակը շարունակում է մնալ վերամիավորումը 

մայր Հայաստանի հետ: 

Վերադառնալով ռուս-արևմտյան համագործակցությանը՝ 

ինչքան էլ այն իր բացասական ազդեցությունը ունենա ՀՀ 

արտաքին քաղաքականության վրա, հայ-ռուսական գործ-

ընկերությունը նույնիսկ ամենալարված պահերին անգամ 

կարող է բավարարվել փոխշահավետություն որոնող քա-

ղաքական խրամուղու վստահ ներկայությամբ: 

-Ինչպիսի՞ն է Ձեր կարծիքով ԱՄՆ-ի վերաբերմունքը ԼՂՀ-

ի հանդեպ: 

-ԱՄՆ-ը պատրաստ է ծավալել Հայաստանին հատկացվող 

օգնությունները՝ այդ ծրագրում առանձին տեղ հատկաց-

նելով ԼՂՀ-ին, մյուս կողմից փորձությունները հերթա-



 828 

գրելով այն քաղաքական ուժերի գլխին, որոնք արգելք 

կհանդիսանան տնտեսական տարբեր ձեռնածությունների 

միջոցով Հայաստանը և ԼՂՀ-ն բռնագրավելու իր ծրագրին:  

  

-Հավանական ինչպիսի՞ փորձություններ կարող է պատ-

րաստել Արևմուտքը ՀՅԴ-ի կողմից կազմավորված ընդդի-

մության գլխին: Չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ շուտով միջազ-

գային գաղտնակայանը կազդի Հայաստանի ընդդիմադիր 

քաղաքական այդ ուժի վրա Սոցինտերնի միջոցով: 

 Ունի՞ արդյոք նա պաշտպանվելու  հնարավորություն: 

 

-Նախանշանները ցույց են տալիս, որ շուտով ՀՀԴ-ն ստիպ-

ված կլինի իր ուսերին վերցնելու համազգային խաչը քարշ 

տվողի՝ առաջնորդի դերը՝ պայքարելով երեք ճակատով՝ 

գերուժի դավադրության, թուրք-ադրբեջանական տարա-

ծաշրջանային ռազմամոլության և, ամենավտանգավորը, 

ներքին արևմտյան գործակալության դեմ: 

 

Ինչպես տեսնում ենք, պատկերը մռայլ է:  

Նման պայմաններում կուսակցության պահանջները կա-

րող է բավարարել միմիայն պարզ ու հստակ գաղափարա-

խոսության հետ համընթաց քայլող կրեատիվ, հակառա-

կորդի համար անըմբռնելի քաղաքականությունը՝ իր 

պատրաստի ծրագրով: 

Իսկ ինչ փորձություններ կարող է պատրաստել Արևմու՞տ-

քը. օ՜, Արևմուտքը վաղուց է պատրաստում իր փորձութ-

յունների սարդոստայնը, և ոչ միայն այդ կուսակցության 

գլխին: Սակայն, եթե մենք առանձնացնենք քաղաքական 

այդ ուժը, մենք կտեսնենք, որ պատահական չէ, որ այսօր 

չորս կողմից քարկոծում են այդ կուսակցությանը իր անց-

յալի մեջ:  

Նրան դեռ երկար կքարկոծեն Բաթումի և Ալեքսանդրա-
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պոլի պայմանագրերի կնքման մեջ:  

Չնայած պատկերը պարզ է. Դաշնակցությունը ուներ բոլոր 

հնարավորությունները՝ չստորագրելու այդ պայմանագրե-

րը: 

Սակայն, ինչպես գիտենք, մեր անկախության ճանապար-

հին ազգային ազատագրական պայքարում ՀՀԴ-ն տարբեր 

ժամանակներում տարբեր մոտեցումներ է ցուցաբերել:  Եվ 

ինչքան էլ նա հենվի   «մահ կամ ազատություն» կարգախո-

սի վրա, պատմությունը ցույց տվեց, որ երբ ժողովուրդը 

կանգնած էր մասսայական բնաջնջման վտանգի առջև, նա 

գերադասեց ժողովրդի անվտանգությունը: Դրա վառ ապա-

ցույցն են Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերը:  

Եվ չնայած պատկերը պարզ է, սակայն արտաքին ուժի 

պատվերով դեռ կշարունակեն մեղադրել այդ կուսակցութ-

յանը տարբեր հանցանքների մեջ, որը հետապնդում է 

միայն մեկ նպատակ, այն է՝ հեղինակազրկել ժողովրդի աչ-

քին ազգի համար հոգացող այդ կուսակցության անունը, 

արտաքին ճնշման և ներքին պառակտման շնորհիվ փլու-

զել ազգապահպան   քաղաքական այդ կառույցը: 

 

Ի հակառակ դրան՝ անհավասար պայքարում նա ունի 

հնարավորություն ուժի մեջ մտցնելու արդիականացված... 

գործելակերպի   հականերգործությունը՝ համախմբելով ժո-

ղովրդին առույգ գաղափարի շուրջ: 

 

-Ինչպե՞ս կարող է կառուցողական ընդդիմությունը համա-

խմբել ժողովուրդը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը, նե-

րառյալ մտավորականությունը, կողմ է հայ-թուրքական 

արձանագրությունների իրագործմանը: 

-Ժողովրդի հիմնական մասը դեմ է այդ արձանագրություն-

ներին: 
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Արևմուտքի միջոցով Հայաստանի տնտեսությանը նոր 

շունչ տալու, նրան նոր մակարդակ հանելու, միևնույն ժա-

մանակ պահպանելով (ՀԱՊԿ-ի միջոցով) հայ-ռուսական 

ռազմավարական գործնկերությունը, մատնված է անհա-

ջողության: Գոյություն ունեն բազում օրինակներ, որոնց 

երկդիմի խաղը գերուժի  անտես ու վերացական անհաշիվ 

հնարքների դեմ չի ունեցել նրան դիմակայելու հնարավո-

րություն: 

Նրա դեմ դիմակայելու միակ հնարքը «ո՛չ»-ն է, լինի դա 

մոխրագույն թե կապույտ: 

Հայ-թուրքական արձանագրության կողմից պահանջվող 

առաջին զոհաբերությանը ընդառաջող ՀՀ կառավարութ-

յան կողմից  սպասվելիք քայլի  պատրաստակամությունը 

կհամարվի այն ահազանգը, որի շուրջ կհամախմբվի հայ-

րենիքի շահերը գերադասող, ինչպես նաև ժողովրդի՝ դեռ 

չկողմնորոշված հատվածը: 

Հայ ազգային ուժերը ունեն բոլոր հնարավորությունները 

կանխելու Հայաստանում օր օրի ծավալվող թուրքամետ, 

հետևաբար արևմտամետ տրամադրությունները, որոնք 

ուղղակի հարվածի տակ են դնում մեր առողջ ազգային 

գաղափարախոսությունը: 

-Չլինի՞ թե ոչ թե ՀԱԿ-ի, այլ ՀՅԴ-ի հեղափոխական ուրվա-

կանն է շրջում Հայաստանում:  

-ՀՀ կառավարությանը բավականին քիչ ժամանակ է հատ-

կացված, որպեսզի վերջինս դրսևորի իրեն:   
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Հայաստանում առայժմ շրջում է ՀՀԴ-ի զսպող քաղաքա-

կանության ուրվականը: 

-Ժողովուրդը այսօր հավատում է ձեռքբերումներին: 

Չմոռանանք, որ ՀՅԴ-ն մի անգամ եղել է իշխանական 

գահին  բավականին երկար ժամանակ: 

 

-Երկու ու կես տարին չի կարող համարվել երկար ժամա-

նակ:    

Այդ կուսակցությանը բաժին հասավ ցեղասպանություն 

տեսած    համատարած գաղթականներով լի մի երկիր, որ-

տեղ տիրում էր սովը, համաճարակ հիվանդությունները, 

չորս կողմ վխտում էին ավազակախմբերը: Համենայն դեպս 

նա իր մեջ ուժ գտավ կանխելու պատերազմական գործո-

ղությունները, օգտվելով միջազգային իրադրությունից 

(Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից) զբա-

ղեցրեց Կարսը, ազատագրվեց  Սարիղամիշը, մայիսին Հա-

յաստանին միացավ   Նախիջևանը, վերականգնվեց 1914թ. 

ռուս-թուրքական սահմանը: 1919-ի հունիսին տեղի ունե-

ցան խորհրդարանական առաջին ընտրությունները, օգոս-

տոսի 7-ին նոր կառավարության ձևավորումը վստահվեց 

Ալեքսանդր Խատիսյանին: 1920թ. հունվարին Ֆրանսիան, 

Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան ճանաչեցին Հայաստանի 

անկախությունը: Նույն թվականի  ապրիլին Հայաստանի 

անկախությունը ճանաչեց ԱՄՆ-ը: 1920թ. Հայաստանը ար-

դեն կազմավորված պետություն էր,  երկիրը բաժանված էր 

4 նահանգների, գավառներում ներկա էին  ինքնավարութ-

յուններ: Գործածության մեջ էր դրված հայկական դրամը, 

հիմնված էր պետական դրամատունը, կային գավառա-

կան գանձարաններ: Խորհրդարանի կողմից ընդունվում է 

անվճար, պարտադիր  կրթության մասին սկզբունքը, բաց-

վում է պետական համալսարանը:  
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1920թ-ին Հայաստանը  ոտքի կանգնած ուժեղ պետություն 

էր՝ իր զարգացող տնտեսությամբ և կանոնավոր բանակով, 

երբ երկու կողմից հայտնվեցին  իրար գրկախառնվել պատ-

րաստվող՝ մի կողմից նոր ցեղասպանություն հետապըն-

դող, մյուս կողմից՝ պրոպագանդայի ճանապարհով հայկա-

կան բանակը կազմալուծելու պատրաստ երկու դաշույն-

ները: 

Ո՛չ մի իշխանություն  չունի նման արդյունքներ, ինչին 

կարճ ժամանակահատվածում հասավ այդ կուսակցութ-

յունը: 

Բավական է հիշենք 1990-ական թվականները, թե ինչքան 

ժամանակ պահանջեց ՀՀ կառավարությունից համազգա-

յին բարելավությունը: 

 

1918թ. դժոխային օրերը ուսած համազգային ծառայությու-

նը չի կարող համարվել գահակալություն: 

Գահակալությունը ավելի շատ բնորոշ է մեր օրերին: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք գալ այն համոզմունքին, որ հայ ժողո-

վըրդի հիմնական մասը տեղյակ չէ Հայ ժողովրդի պատ-

մությանը, որից էլ օգտվում են ավանդական այդ կուսակ-

ցության  հակառակորդ ուժերը՝ ներառյալ ՀԱԿ-ը: 

-Մեր ժողովրդի հիմնական մասը տեղյակ է Հայ ժողովրդի 

պատմությանը: Սակայն այդ տեղեկությունը նա ստացել է 

հիմնականում դպրոցական դասագրքերից, որոնք շաղախ-

ված են խորհրդային գաղափարախոսությամբ: 

Ինչ վերաբերում է հետխորհրդային ժամանակներին, այ՛ո, 

ժողովուրդը տեղյակ է, բայց ո՛չ քաջատեղյակ: 

Պատմությունը  իր բաժին արդարությունն է պահանջում ոչ 

միայն մեր հակառակորդներից, այլև Հայ ժողովրդի պատ-

մության դասագրքից: 
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Այսօր ժողովրդի հիմնական մասը  չի կողմնորոշվում քա-

ղաքականության մեջ և, ստանալով հանրահավաքային 

տեղեկություններ, հիմնականում հենվում է ներըմբռնման 

վրա: 

Ինչ վերաբերում է այդ կուսակցության հակառակորդնե-

րին, Դաշնակցությունը կարող է շարունակել իր կառու-

ցողական քաղաքականությունը՝ արհամարհելով արմա-

տական կամ նախկին իշխանական կոալիցիայի՝ Դաշնակ-

ցության թափուր տեղին աչք դրած ընդդիմության քաղա-

քական հանդեսը, նկատելով, թե Արևելքում իր հետ համըն-

թաց ինչպես է քայլում ազգային-քրիստոնեական ուղղվա-

ծությունը: 

-Եկեղեցու Հայաստանյան արևելյան թեմի ՀՅԴ-ի հետ 

համընթաց քայլը չի տեղավորվի եկեղեցի-իշխանություն  

կապը արդարացնող  «Հայաստան-Արևմուտք» գործընկե-

րության նախագծում:  

Ինչպես տեսնում ենք, դավադրությունը գործում է արդեն 

ներսից: ՀՀ Նախագահը հայ-թուրքական արձանագրութ-

յուններին վերաբերող Սփյուռք կատարած իր շրջագայութ-

յամբ, համախմբելով իր շուրջ հայկական ազդեցիկ կազմա-

կերպությունները՝ նրանց թվում Հայ բարեգործական ընդ-

հանուր միությունը, Հայկական համագումարը, Հայ առա-

քելական եկեղեցին և այլն, փորձում է նպատակին հասցնել 

այդ արձանագրությունները վավերացնելու և այն իրագոր-

ծելու գործընթացը: 

Չի՞ նշանակում դա արդյոք, որ եթե  ՀՅԴ-ն փորձում է կա-

տարել իշխանափոխություն, թերևս նա գիտակցում է, որ 

զբաղեցված է նաև հաջորդ նախագահական ընտրություն-

ների վերջնականը...: Նա մինչև չստանա «Տիրակալի» հա-

վանությունը, իշխանափոխության բոլոր փորձերը մատնը-

ված են անհաջողության: 
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Արտաքին ուժի օգնությամբ  միայն կհաջողվի ՀՅԴ-ին անց-

նել Հայաստանում իշխանության գլուխ՝ արմատախիլ ա-

նելու  վայրի կապիտալիմը, փրկելու Հայաստանի ժողո-

վըրդի մեծ մասը չքավորությունից,  լուծելու համար հայոց 

պահանջատիրության խնդիրը: 

Այսօր ակնհայտ է գերուժին իր ծառայությունը մատուցող 

երեք բևեռ՝ իշխանությունը պահպանելուն հակված ՀՀԿ, և 

իշխանության ձգտող ընդդիմություններ՝ ՀԱԿ և ՀՅԴ:  

Չէ՞ որ իշխանափոխությունը ինքնին չի կատարվում: Դա 

բավականին թանկ միջոցառում է: 

Դե ի՛նչ, այդ մրցապայքարում հաջողություն մաղթենք ՀՅԴ-

ին, որին  է տրված Հայաստանը այս թշվառ վիճակից դուրս 

բերողի առաքելությունը: 

-Ինչպես գիտենք, ՀՀԴ-ի իշխանական կոալիցիայի մեջ 

գտնվելու հիմնական պատճառը արտաքին զավթիչ ուժի 

համաշխարհային դավադրությունն է, որը սպառնում է 

նաև մեր երկրին:    ՀՀԴ-ի մտավախությունները անտեսելը, 

նրա ծանրակշիռ ու հեռատես խորհուրդները արհամար-

հելն էր պատճառը, որ այդ կուսակցությունը լքեց կոալի-

ցիան: 

Ինչպես տեսնում ենք, դա կատարվեց վերջերս: 

Սակայն նույնիսկ  ՀՀ նախագահի՝ Արևմտյան զավթողա-

կան խաղին տրվելուն անգամ նա չպատասխանեց իշ-

խանափոխության կտրուկ գործողություններով:  

Ո՛չ, համաձայն չեմ, որ իշխանափոխության կարելի է հաս-

նել միմիայն արտաքին ուժի շնորհիվ:  
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Նա չդիմեց նման քայլերի, քանի որ համոզված չէ որ միայն 

իրեն կհաջողի անցնել իշխանության գլուխ, և որ մեր եր-

կիրը վերջնականապես չի ընկնի գերուժի լծի տակ: 

Ուշադրությու՜ն. վստահ չէ՛: Ի՞նչ է նշանակում այդ: 

Դա նշանակում է, որ նրա իշխանության հավակնումը ու-

ղըղված է հենց արտաքին ծառայության դեմ: Որ նա ունի 

մեծ պատմական փորձ:   

Իր հերթին  Արևմուտքին ևս ձեռնտու չէ իր աչքին ազգայ-

նական թվացող այդ ուժին տեղավորել ծառայողի դերում, 

որը պատրաստ է պահանջելո՛ւ, պահանջելո՛ւ և պահանջե-

լո՛ւ: 

Իհարկե, լինում են բացառություններ, երբ նպատակը ար-

դարացնող ծառայությունների դերը հատկացվում են ան-

ցումային շրջաններին, սակայն ներկայիս երկու կուսակ-

ցությունների արջի ծառայությունների ներկայությունը հե-

րիք է, որպեսզի հայտնվի երրորդը՝ ոչ հարմարը, որը ան-

հավասար պայքարում ջանք չի խնայի փրկելու դեռ փըր-

կության արժանի, մեզ դարերով հալածանքների ենթար-

կող, մեզ իր ցավերով հոգատանջ անող, մեզ համար այն-

քան սուրբ ազգային շահերը՝ ազատությունը, անկախութ-

յունը, ինքնությունը: 

Անդրադառնալով ՀՀԴ-Հայ առաքելական եկեղեցի երկխո-

սությանը, ինչքան էլ այն չունենա հեռանկար, դրա կարիքը 

զգում է հայրենասեր հավատացյալների մի մեծ զանգված: 

Իսկ մաղթանքների համար երախտապարտ ենք: 

-Եթե փորձեք  իմ ականջին ծածկասել, ի՞նչն է պատճառը 

որ Դուք մեր առաջնային գծում տեսնում եք միմիայն ՀՅԴ-

ին:  
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Հնարավո՞ր է, որ մեր ազգի համար հոգացող կուսակցութ-

յունը վերջնականապես կտրվի գլոբալիզմի ազդեցությու-

նից: 

-Ինչպե՞ս կարելի է կտրվել գլոբալիզմի ազդեցությունից, 

երբ այն դեռ սկսած Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության 

ժամանակներից, դեռ էլ չեմ ասում քիչ էլ ավելի, համակել է 

ողջ մայրցամաքը, այնուհետև ողջ՝ երկրագունդը:  

Ինչպե՞ս կտրվել այդ ազդեցությունից, կամ ինչու՞ ժամա-

նակ ու ավել էներգիա ծախսել կտրվելու, երբ կտրվելը 

անհնարին է: Ինչպես ասում են, եթե... այն անշուշտ կգտնի 

մեզ: Եվ եթե իրոք, մեր ժամանակների ներկայիս տեսքով 

արդարությունը, հավասարությունը, համերաշխությունը և 

այլն, մի խոսքով կեղծ  հումանիզմի գաղափարախոսու-

թյան զենքերը  ծառայում են գաղտնի կանոնադրությանը, 

ուրեմն կարիք չկա փորձեր կատարել՝ գործելու այն խա-

ղադաշտից դուրս, ո՛րին, միայն ու միայն ո՛րին է հատկաց-

ված կենդանական աշխարհի գոյությունը, մի խոսքով  

երկրագունդը: 

Եվ հասկանալի է, որ այդ դաշտում ծնվող և գործող ցան-

կացած երևույթ, անկախ նրա կամքից, համակցվում է նրա 

ազդեցությանը: Չծնվեր այդ կուսակցությունը, պետք է 

ասեինք, չունեինք առաջնորդող քաղաքական ուժ, հետևա-

բար մի շարք  ժողովուրդների պես (սերբեր, չերնոգորա-

ցիներ, ռումիններ, բուլղարներ և այլն), ձեռք չբերեցինք ան-

կախություն: 

Իմաստ չունի կտրվել նրա ազդեցությունից: Պարզապես 

մենք ի վիճակի ենք հակազդելու միայն մեզ հատկացրած 

կետում՝ նույնիսկ հականերգործելու, եթե ունենանք այդ 

ուժին հակակշիռ հենակետ: Իսկ այդ հենակետը իր անկա-

խությունը գերուժից պաշտպանող, հետևաբար գենետիկո-

րեն մեր հետաքրքրությունների հետ կապված Ռուսաս-
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տանն է: Եվ ինչքան էլ ունենանք ոչ շիտակ ու ջինջ անցյալ, 

մենք պարտավոր ենք նայելու դեպի ապագան:  

Այդ են պահանջում մեր ազգային-պետական շահերը:  

Մեր այսօրվա հիմնական անելիքն է խուսափել մեր դեմ 

հերթագրված սադրանքներից, որոնք մերթ ընդ մերթ 

հայտնվում են, ինչպես արձակած նետերը: 

Ինչ վերաբերում է ծածկասելուն, ծածկաբանությամբ չեմ 

զբաղվում: Իմ խոսքը հստակ է, շիտակ՝  ՀՀԴ-ն միշտ էլ եղել 

է առաջնային գծում, պարզապես այսօր ես կրկին նրան 

տեսնում եմ նաև առաջնորդի գծում: 

Ցույց տվեք մեկ այլ քաղաքական ուժ, որն ավելի վստահելի 

է, ավելի ազգանվեր, ավելի անկեղծ: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ մեր քաղաքական ուժը խուսափի 

արտաքին սադրիչ նետերից: Չէ՞ որ դրանք անվերջ են ու 

բազմաբնույթ: 

-Ինչպես նշեցինք, ՀՀԴ-ի գործունեությունը սադրիչ այդ ու-

ժի ընդհանուր դաշտից դուրս չի կարող լինել: Նույնիսկ սո-

ցիալիստական արդար իշխանության հանդեպ մեր սպա-

սումները պատրաստ են տրվելու համաշխարհային սադ-

րանքին: Շատ հնարավոր է, որ իշխանափոխության ճանա-

պարհին Համաշխարհային կառավարությունը փորձի իր 

ծրագրերին ծառայեցնել Դաշնակցության գործունեությու-

նը: Մենք չենք ասում, որ ՀՀԴ-ն սուրբ կուսակցություն է, ո-

րը չի տրվի գլոբալ այդ սադրանքին: Մեր պարտքն է խու-

սափել այդ ականներից: Սակայն մեր պարտքը միմիայն 

այն չէ, որպեսզի անընդհատ խուսափենք այդ ծուղակ-

ներից՝  մեր մտավախությունները փոխանցելով ժողովըր-
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դին, ստեղծելով վախի վրա հենված (այսօր կամ վաղը մեզ 

կտիրեն) պաշտպանություն, հետևաբար ստեղծելով նման 

մթնոլորտ: 

Մեր պարտքն է՝  ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը 

արտաքին ոտնձգությունից մի կողմից՝ մյուս կողմից՝  

ժողովրդի հոգևոր և նյութական պահանջները, հենված 

ազգային շահերի պաշտպանության և ո՛չ նրա շահարկման 

վրա:   

-Որտե՞ղ է ողջախոհությունը: 

-«Ոչ»-ի և տեսակավորման տարբերության միջև: 

-Ինչպե՞ս հասկանալ տեսակավորում ասելով: 

-Եթե մեր թշնամին մեր առաջ փռում է  մի բուռ սադրիչ հա-

տիկներ (ցորեն, գարի, կորեկ և այլն), դրանց տեսակա-

վորման և ցանկացածի՝ ստամոքսի պահանջները բավա-

րարող կտցահարման դեպքում ... 

-Դե՛ ի՞նչ, սոված մնալը ևս հերոսություն է: 

-Հերոսությունը ցուցաբերվում է ոչ միայն կռվի դաշտում 

ձեռք բերած խիզախությամբ: Այն հաճախ ի հայտ է գալիս   

պատվախնդրության, տոկունության և, ամենակարևորը, 

սեփական ձեռքերով, հալալ քրտինքով ձեռք բերած մի կը-

տոր հացով բավարարվելու մեջ: 

 Այ՛ո, հենց բավարարվելու:  

Քչի մեջ բավարարվողին վաղ թե ուշ շատն է տրվում: 
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-Եթե ՀՀԴ-ն անցնի իշխանության գլուխ և չարդարացնի 

Ձեր սպասելիքները, որը կլինի Ձեր խոսքը: 

-Կարծիքը փոխելու ժամանակ մենք միշտ էլ կունենանք: 

Սակայն հարյուրամյա դժվարին ուղի անցած կուսակցութ-

յունը, որը տեսել է վիշտ ու ցավ, որը անցել է ցեղասպա-

նության թոհ ու բոհի միջով, որը «Մահ կամ Ազատութ-

յուն» կարգախոսով անցել է կրակների միջով, որը են-

թարկվել է հազար ու մի սադրանքների, որը անցել է փոր-

ձությունների, դավադրությունների  բոլոր օղակները, զգոն 

չլինելու իրավունք չունի: Հնարավոր է իհարկե, որ որոշ 

անհատներ իրենց չարդարացնեն ընդհանուր գործում, սա-

կայն այդ կուսակցության գաղափարը հաստատ է, հիմքը՝ 

ամուր, գործելակերպը՝ լայն ու ազնիվ, մնում է միայն վեր 

բարձրացնել նրա պատերը դեպի երկինք, դեպի արև, դեպի 

հավերժություն: 

-Դուք հաճախ եք անդրադառնում թարմ գաղափարախո-

սությանը, որը կարող է իրականացնել ՀՅԴ-ն:  

Ինչպիսի՞ մոդելի կարիք է զգում մեր երկիրը:   

-Այսօր մեր երկիրը խժռում է կոմունիզմի մնացուկների, 

պետական վերնախավի կեղծ ազգայինի և լիբերալ բուր-

ժուազիայի մի խաժամուժ, որը երկիրը կանգնեցրել է չքա-

վորության և  անբարոյականության անդունդի եզրին: 

Հարկավոր է մեկընդմիշտ ձերբազատվել այդ երեք կեղծ 

(հավասարություն հետապնդող դասակարգայնություն,   

ազգայնականություն, լիբերալ անհատական ամենաթո-

ղություն) ուղղություններից՝ իհարկե նրանցից յուրա-

քանչյուրից վերցնելով ինքնությանը օգտակարը: 

Երաշխավորելով ազգային-սոցիալիզմի անկախությունը 

ռասիզմից, իսկ ինչպես մենք գիտենք, ռասիզմը ոչ միայն 



 840 

ինչ որ ռասայի բիոլոգիական գերազանցություն է  մեկ այլ 

ռասայի հանդեպ, այլ մենք ականատեսն ենք նրա նոր ձև-

երին՝ տեխնոլոգիական, կուլտուրական և այլն,  արկածա-

յին մարքսիզմից վերցնելով հակաբուրժուական որոշ 

դրույթներ, լիբերալիզմից   վերցնելով այն ազատությունը, 

որը կելնի ոչ թե «ում կողմից», այլ «հանուն ինչի» սկզբուն-

քից, ամուր հիմքերի վրա կդրվի ազգային շահերից ելնող 

այն գաղափարախոսությունը, որի վրա էլ կկառուցվի մեր 

էթնոսը, ինքնությունը  պահպանող ռազմավարությունը: 

Այդ հարցին մենք պետք  է անդրադառնանք անհապաղ՝ 

հաշվի առնելով, որ եթե առաջին երկուսը պատկանում են 

փորձությանը տրված անցյալին, ապա վերջինս իրականն 

է, որը  սպառնում է մեր ինքնատիպությանը: 

Այո, մենք չենք կարող կանգնեցնել զարգացումը, այսպես 

ասած մոդեռնիզացիան երկրագնդի վրա: Սակայն մենք ի 

վիճակի ենք ունենալու զարգացման մեր յուրօրինակ ձևը: 

Ներկայիս լիբերալիզմի՝ առանց պատերի բերդ ներկայաց-

նող ազատությունը, որը կեղծագործվում է բարդ գործո-

ղություններ կատարող մեքենայություններով, ծածկագրե-

րով,  չի կարող կազմել մեր ազգային գաղափարախոսութ-

յան մաս: 

Ինչպես տեսնում ենք, մեր ներկայիս կառավարությունը 

հենված է լիբերալ-բուրժուազիայի անհատական ազատա-

կան ամենակարողության վրա, որին ուղեկցում է այդ ար-

ժեքների վրա հենված մեկ այլ բևեռ (ՀԱԿ):    

Հետևաբար,  սոցիալական առողջ հասարակություն ստեղ-

ծելու միակ քաղաքական ուժը մնում է ՀՀԴ-ն: 

-Եթե ԱՄՆ-ը ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը, ինչպե՞ս 

այն կանդրադառնա ՀՅԴ-ի քաղաքական կեցվածքի վրա: 
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-Այսօր Արևմուտքը այդ խնդիրը, ինչպես սուր, պահում է 

Թուրքիայի գլխավերև, նրա՝ արտաքին քաղաքականութ-

յան «ընդհանուր ուղուց» շեղվելու դեպքում ճանաչելու այն: 

Այսօր Արևմուտքի կողմից Թուրքիայի առաջ դրված է մեկ 

խնդիր՝ ընդառաջել Արևմտյան «Ասիամիություն» նախա-

գծին, որը նշանավորվում է հայ-թուրքական «սահմանի» 

հանդիսավոր բացմամբ: «Ասիամիություն» նախագծի իրա-

գործման ցանկացած ճակատում (հայ-թուրքական սահմա-

նի բացում, Իրանի և Աֆղանստանի բռնազավթում, համիս-

լամական և համաթուրքական խուսանավում, Թուրքիայի 

և Ադրբեջանի ժողովրդավարայնացում և այլն), Թուրքիայի 

ցուցաբերած պասսիվությունը պատճառ կհանդիսանա 

ԱՄՆ-ի կողմից հայկական ցեղասպանության ճանաչման: 

Սակայն Հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ի կողմից ճանաչ-

վելուց ինչպես նաև պահանջատիրության խնդիրը  ՄԱԿ-ի 

կամ միջազգային դատարանի կողմից կարգավորվելուց 

հետո, սկսվում է մի նոր փուլ, որը այսօր պատրաստվում է 

աննկատ ձևանալ՝ այն է հայ ազգային ուժերի և Արևմուտքի 

միջև մի նոր քաղաքական Սարդարապատի ներկայութ-

յունը: 

Հայաստանի անկախությունը կարող է ամրապնդել իր 

դիրքերը միմիայն մինչ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության 

ճանաչումը և պահանջատիրության խնդրի կարգավորու-

մը: 

Եվ եթե այսօր առաջնային գծում են հայոց պահանջատի-

րությունը և Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, ապա այն ժա-

մանակ առաջնային գծում շրջվելով՝ մեր դեմ կհառնի Հա-

յաստանի անկախության գերխնդիրը: 

Ցավալի է, եթե մենք դիմենք հակաքայլերի այն ժամանակ, 

երբ արդեն ուշ կլինի: 
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Այսօր մեր գերխնդիրը պետք է լինի ո՛չ թե պահանջատի-

րությունը, ո՛չ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, այլ մեր 

երկրի անկախությունը: 

-ՀՀԴ Ռուսաստանի բաժանմունքը հաճախ է կրկնում, որ 

ՀՀԴ-ն համարվում է ԱՊՀ երկրներից միակը, որը 

Սոցինտերի լիարժեք անդամ է: Ի՞նչ է սա, անդրատ-

լանտյան ուժային կենտրոնին   ծառայելու ներքին հպար-

տությու՞ն, այդ կուսակցության մեջ վարձագրված արև-

մտյան գործակալների ծանրակշռությու՞ն, թե՞ 1907թ-ի 

միամտության շարունակություն: 

 

Ձեր կարծիքով  ինչի՞ նշան է ՀՀԴ  նման դիրքորոշումը: 

 

-Աղավնու պես միամտության, օձի պես խորագիտության: 

  

-Դուք հավատու՞մ եք, որ ներկայիս հայ-թուրքական 

արձանագրություններին դեմ, 1921թ. հայ-թուրքական բա-

րեկամություն հետապնդող  «Պրոմեթեյան ուխտ» դաշին-

քին իր ակտիվ մասնակցությունը բերած ՀՅԴ-ի մեջ չեն  

վխտում Հայաստանում արևմտյան արժեքներ և չափա-

նիշներ ցանող, անվերջ հայ ռուսական հակասություն 

սադրող արևմտյան գործակալները: Որ սոցինտեռնի մեջ 

ներգրավված դաշնակները, որոնք միաժամանակ Բյուրոյի 

անդամ են, (եթե իրոք նրանք հայեր են) չեն իրակա-

նացնում սիոնիզմի ծրագրերը, նամանավանդ Ռուսաս-

տանում: 

Ի՞նչը կարող է լինել այսօր մեր նմանների հիմնական 

նպատակը: 
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-«Պրոմեթեյան ուխտ»-ին բերած հայերի մասնակցությունը  

հետապնդում էր մեկ նպատակ. այն է՝ վերականգնել  Հա-

յաստանի անկախությունը՝ ուժի մեջ մտցնելու միակ օրի-

նական միջազգային (Սևրի) պայմանագիրը, որի ուժա-

զրկման պատճառը Հայաստանի խորհրդայնացումն էր: 

Ներկայումս Հայաստանը անկախ երկիր է, և հայ-թուրքա-

կան նման մերձեցումը մեր անկախությունը մեր ձեռքից 

խլելու փորձ է: 

 

Ինչ վերաբերում է արևմտյան գործակալներին՝ իսկ որտե՞ղ 

չկան նրանք:  

 

Համոզված եմ՝ Դաշնակցությունը իր ծննդյան օրից երկար 

ժամանակ չէր հայտնաբերել իր հիմնական ախոյանին: 

Այսօր պատկերը բոլորովին այլ է: Այսօր  մեր հիմնական 

թշնամին  գիտակցում է, որ հայը հայտնաբերել է իր տունը 

քանդողին, որ հարկավոր է վերականգնել այդ տունը՝ վե-

րադարձնելու թեկուզև իրենից կախյալ, սակայն իսկական 

տիրոջը, մեղմացնելու սեփական մեղքերը: 

 

Մեր հիմնական նպատակը այն չէ, որպեսզի սրբագործենք 

ՀՀԴ-ի անցած ուղին: Մեր նպատակներից մեկը  այն է, որ-

պեսզի ձեռք մեկնենք, օգնենք հարազատ կուսակցությանը, 

որն արդեն մեկ դար ավել տառապում է այդ ընդհատակյա 

ուժի նենգադավությունից, որին կուլ գնաց մեր ժողովրդի 

մեծ մասը, նրա ամենաառողջ հատվածը:  

Իսկ ինչպե՞ս վերաբերվել կուսակցության մեջ հայրենա-

նվեր այն մեծ զանգվածի հանդեպ՝ իր վերադաս մարմնով 

հանդերձ, որին են ուղղված հերթական (հայ-ռուսական 

հակասություն, տեռոր Հայաստանի ներսում, ղեկավար 
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մարմնի լիկվիդացում, միջկուսակցական պառակտում և 

այլն) սադրանքները: 

Մեր նպատակն է ոչ թե կտցահարելու (ինչո՞վ կտարբեր-

վենք մեր թշնամիներից), այլ ձեռք մեկնելու, աջակցելու, 

թիկունք կանգնելու, մեր բաժին քարը բերելու մեր ամրոցի 

պատերը ամրապնդելու գործում:  

Դաշնակցությունը պատրաստ է լսելու ցանկացած քաղա-

քացու խոսքը, խորհուրդը, ընդունելու նրա մտահոգութ-

յունը, հայրենաշինության գործում նրա մասնակցությունը, 

առաջարկությունը: 

Մեր ազգային շահերը պահանջում են   հարվածը  ուղղել ոչ 

միայն արտաքին թշնամուն, այլև ներքին, որը համակել է 

հասարակական և քաղաքական բոլոր օղակները: Թող 

զգուշությունը ուղեկցի նաև ՀՀԴ-ին՝ վտանգազերծելու հա-

մար նրա՝ համազգային եղբայրակցության ուղին, որն ավե-

լի փորձված է, ազդեցիկ և ամենից շատ հոգատարության 

կարիք զգող: 

 

Այսօր մենք մեր առջև կարող ենք դնել մեկ հարց. այդ ո՞ր 

ուժի շուրջ   համախմբվել, որպեսզի պահպանենք մեր ազ-

գային դեմքը: 

-Ինչու՞ եք Դուք ընդունված ՀՅԴ-ի դիմաց օգտագործում 

ՀՀԴ անվանակոչումը: 

-Չնայած պաշտոնական անունը կապված է Արևմտյան Հա-

յաստանում բանտարկված Հայկական հարցի ազատագըր-

ման հետ, սակայն սրտի ցանկությունը  նրան տեղավորում 

է Միացյալ կազմում Արևելյան անկախ հանգրվանում:  

Սրա բնակության վայրը ուխտին համակցված գաղափա-

րականն է՝ վերջնականի հաշվենկատությամբ: 
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-Այսօր ուժի մեջ է մտնում հայրենիքի փրկության պրոպա-

գանդան, նամանավանդ ԱՄՆ-ում, որը կոչ է անում  երեք 

ավանդական կուսակցություններին համախմբվել Հայաս-

տանում տիրող ռեժիմի դեմ: Հնարավո՞ր է այդ երեք կու-

սակցությունների միությունը, ի՞նչ կասեք: 

-Ինչպես նշեցինք վերը, ամեն ինչ հնարավոր է: 

Սակայն, ինչպես գիտենք, մեր երկիրը 1920թ. հիմնակա-

նում դարձավ զոհը պրոպագանդայի: Այսօր, երբ  գիշատիչ 

ժանիքների հարվածներից դեռ չի ընկել մեր եզը, արդեն 

միսը բաժանում են իրար մեջ: Իսկ որևէ մեկը պարզե՞լ է, թե 

ու՞մ է ծառայում այդ պրոպագանդան: 

Հայ ավանդական կուսակցությունների միությունը կարող 

է իրականանալ միմիայն ներքին բանակցությունների և ո՛չ 

պրոպագանդայի միջոցով, որը կկրի նպատակային արդա-

րացված բնույթ՝ ելնելով մեր ազգային շահերից: 

Մեր ավանդական կուսակցությունները ճնշում իջեցնող 

կամ բարձրացնող պրոպագանդայի կարիք չեն զգում: 

-Ֆրանսիայում ստեղծվել է «Արևմտյան Հայաստանի հայե-

րի միություն»  կազմակերպությունը, որը պատրաստվում է 

վերականգնել ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ տեղ գտած 

ազգային փոքրամասնությունների իր իրավունքները: 

Կարելի՞ է համարել, որ Հայ դատին մրցակից է հայտնվել 

այդ դաշտում: 

-Հայ դատը մրցակցության մեջ չէ որևէ մեկի հետ հայոց 

պահանջատիրության հարցում: Եթե նորաստեղծ կազ-

մակերպությանը կհաջողվի հասնել հաջողության, դա կլի-

նի ընդհանուր հաջողություն: 
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Ուրեմն հաջողություն ցանկանանք այդ կազմակերպութ- 

յանը: Սակայն, քանի դեռ անհայտ է մեր համահայկական 

խնդիրների ճակատագիրը, քանի մեր երկիրը համարվում 

է անկախ հանրապետություն, այդ հատվածում դեռ կծնվեն 

բազում նախագծեր, որոնց էությունը կարող է ի հայտ բերել 

միմիայն ժամանակը: Եթե այդ կազմակերպությունը ՀՀ 

կառավարության նախագիծն է, եթե ՀՀ կառավարությունը 

վստահ է իր ձեռնարկումների մեջ, որ նրա՝ Արևելքը Արև-

մուտքից կտրելու պայքարը համաձայնեցված է  աշխարհի 

հզորների հետ և  բխում է մեր անկախ պետականության 

շահերից, մեզ մնում է միմիայն ողջունել նման նախաձեռ-

նությունը: Եթե այդ կազմակերպության ծնունդը անարատ 

է, բնական, և գաղափարը ուղղված է իրագործելու ՄԱԿ-ի 

կողմից ընդունված  օրենքը Արևմտյան Հայաստանում, ու-

րեմն  կանաչ լույս  ընդ պատմական արդարության: 

Սակայն գերուժի առաջ ու հետ քայլերը, ազգային փոք-

րամասնությունների, բնիկ ժողովուրդների իրավունքների 

պաշտպանության մասին, Եվրոպան այլ ազգերին ժողո-

վուրդներին միաձուլող և, հակառակը, նրանցից պաշտպա-

նող  որոշումները նշանն են այն բանի, որ Համաշխարհա-

յին կառավարությունը փոփոխություններ է մտցրել իր քա-

ղաքականության մեջ՝ իր ծրագրում տեղ հատկացնելով 

ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտ-

պանությանը, համակրանք և պաշտպանվածություն սեր-

մանելով հաճոյակատար ՄԱԿ-ի հանդեպ՝ երկրագնդի 

գրաված մասում պահպանելու խաղաղությունը, մյուս կե-

սում հրահրելով խռովություններ՝ կազմաքանդելու դեռ դի-

մակայող գերտերությունները: 

Մենք պետք է զգույշ լինենք՝ չենթարկվելու հերթական 

սադրանք-խաղին, այն է՝ փոխանակել  պահանջատիրութ-

յան մրգատու ծառը պատմական հանձնաժողովների վրա 
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տնկած, զրոյից սկսող և երկար տարիների «քրտնաջան» 

աշխատանք պահանջող  նորատունկ շիվի հետ:  

Այն է՝ Սևրի պայմանագրի հետ կապ չունեցող Թուրքիայի 

տարածքում մի բուռ հայկական հողակտորի ինքնավա-

րության  հաշվին  ձգել  ներկայիս  Արևելյան  Հայաստանը  

 արևմտյան քաղաքական բախտափորձությունների մեջ: 

-Եթե ի վերջո ՄԱԿ-ը պետք է լուծի հայոց պահանջախըն-

դիրը, ի՞նչ կնշանակի այդ: 

-Դա կնշանակի, որ ԱՄՆ-ն այդ հարցը թողնում է ՄԱԿ-ին, 

որպեսզի ՄԱԿ-ը կարգավորի այդ խնդիրը, որպեսզի չկոչ-

վի մեղսակից: 

-Դուք ունե՞ք մտավախություն: 

 -Տասը, քսան, հարյուր, հազար հատուկ նշանակության 

սադրանքներից մեկի ընդունումը կարող եք համարել մը-

տավախություն:  

Ներկայիս Արևելյան Հայաստանը պետք է հրաժեշտ տա 

Արևմուտքին՝ իր ակտիվ մասնակցությունը բերելով հայոց 

պահանջատիրության կարգավորման գործում՝ ի օգուտ 

արևմտահայերի: Փորձելով լուծել այդ հարցը, մտնելով 

տարբեր գործարքների մեջ՝ այդ գործարքներով էլ կքան-

դենք մեր տունը: 

Արևելյան Հայաստանը՝ մե՛զ, Արևմտյանը՝ արևմտահա-

յերի՛ն, Արևմուտքի հետ գործարքները՝ Սփյուռքի արևմըտ-

յան կառավարությանը, նրա համագումարին, բարեգործա-

կան ընդհանուր միությանը, ՌԱԿ-ին և այլն՝ իրենց արև-

մտյան արժեքներով հանդերձ: Հաջողություն ընդ Ձեզ:  
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-Մի՞թե ներկայիս Արևելյան Հայաստանը այդքան հեշտ 

կարող է հրաժեշտ տալ Եվրոպային: Մի՞թե այդքան հեշտ 

կարելի է ասել Արևելյանը՝ ինձ, Արևմտյանը՝ քեզ: Եվ եթե 

Դուք քարոզում եք օրենքի դիկտատուրա, մի՞թե ներկայիս 

օրենքի դիկտատուրան չի պատրաստվում պաշտպանելու 

իր ինքնիշխանությունը: 

Մի՞թե մենք չենք հասկանում, որ Մինսկի խմբով, ինչպես 

նաև քաղաքականապես և տնտեսապես կապված լինելով 

Եվրոմիության և տարբեր երկրների հետ, չես կարող  այդ-

քան հեշտ հրաժեշտ տալ  Արևմուտքին: Պարզապես գըտ-

նում եմ, որ մեր երկրի համար ճակատագրական նշանա-

կության բոլոր փաստաթղթերի ստորագրումները պետք է 

անցնեն մեր ազգային շահերը պաշտպանող կոալիցիոն 

մեխանիզմի, կառույցի, մարմնի (կարևոր չէ անվանումը) 

ֆիլտրացիան, որն այսօր չունի մեր պետությունը: 

Այ՛ո, այսօր քաղաքական դաշտում մենք չունենք պաշտ-

պանական համակարգ: Եթե մենք ունենայինք պաշտպա-

նական համակարգ, մենք կհասկանայինք, թե ինչ է նշա-

նակում կտրվել Արևմուտքից: Կտրվել Արևմուտքից՝ չի 

նշանակում, որ եվրոպական զբոսաշրջիկը իրավունք չունի 

մտնելու Հայաստան: 

Մենք համաձայն կլինեինք օրենքի այն դիկտատուրային, 

որը կպաշտպաներ մեր ամրոցը դիմակայելով  և ո՛չ  տուն 

հրավիրելով: Այդ ճանապարհը մենք անցել ենք: Մենք 

գիտենք, թե ինչ է նշանակում հրավիրել հակառակորդին 

տուն՝ երկար, անորոշ ժամանակով: Չմոռանա՛նք, որ մենք 

ունենք մի կտուրի տակ ապրելու մեծ փորձ և գիտենք, թե 

այն ինչպիսի վերջ ունեցավ: Ներկա դրությամբ պետության 

կողմից ընտրված ուղղությունը, ընթացքը, մի խոսքով  հա-

ճոյամոլ կուրսը մեզ տանում է դեպի անդունդ: 



 849 

Ինչ վերաբերում է Արևելյանին և Արևմտյանին, այս աշ-

խարհում ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից: 

-Մի  խոսքով,  մենք այսօր կռվախնձոր ենք Արևելքի և Արև-

մուտքի միջև:  

-Մի խոսքով, մենք միշտ էլ կռվախնձոր ենք եղել Արևելքի և 

Արևմուտքի միջև՝ Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի, ա-

րաբների և Բյուզանդիայի, Պարսկաստանի և Թուրքիայի, 

Պարսկաստանի և Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ռուսաս-

տանի, սակայն ոչ մի անգամ մենք չենք եղել կենտրոնաց-

ված, փակուղի մտցված մի փոքրիկ ժայռակտորի վրա:  

Մենք պարզապես պարտավոր ենք դիմագրավելու (և ո՛չ 

միայն) ժայռի վրա թառած մեր վերջին ամրոցը:  

-Այս տարվա գարնանը Դուք ավելի լավատեսորեն էիք 

տրամադրված մեր երկրի նախագահի կողմից տարվող 

քաղաքականության  հանդեպ: Ո՞րը կլինի Ձեր ներկայիս 

խորհուրդը: 

-Այս տարվա գարնանը մենք չէինք ունեցել հոկտեմբերի 10: 

Մեր երկրի նախագահին, որի թիկունքում Ղարաբաղյան 

հաղթանակն է, որին ներկայացնում  է մեր երկրի գերա-

գույն մարմինը, ուղղված խորհուրդը  չի կարող համարվել 

քաղաքավարություն: 

Սակայն Հայաստանի քաղաքացին (իսկ հայրենիքը բոլո-

րինս է) իր մտահոգությունը կարող է ուղղել մեր երկրի 

ներկայիս և ապագա ղեկավարներին, որ «խնդրեմ, համե-

ցե՛ք, ահա՛ իմ սահմանը, ահա՛ իմ խոհանոցը, ահա՛ իմ 

ննջասենյակը, որդ ուժեղ է, թո՛ղ նա էլ տիրի» քաղաքակա-

նությունը կորսաբեր է: Եվ ինչքան էլ ուժեղացվի գրա-
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քննությունը-ցենզուրան ընտանիքի անդամների հանդեպ 

դրսից տուն ներխուժածների հետ հարաբերություններում, 

միևնույն է, հնարավոր չէ կանխել շարքային քաղաքացուց 

մինչև վարչապետարան ձգված մեծ կաշառքների հոսքը՝ 

հանուն արևմտյան արժեքները գերադասող իշխանափո-

խության:  

Կանխել այդ դավադրությունը նման ձևերով՝ անհնարին է: 

Հնարավոր է՝ միմիայն փակելով մեր ամրոցի դարպասը, 

դրսից եկածներին ներս թողնելով միմիայն «հրավիրատոմ-

սով»: 

 

-Բայց չէ՞ որ մեր ամրոցը արգելված գոտի չէ: 

 

-Մեր ամրոցը մեզ համար սուրբ է: Նա մեր եկեղեցին է: 

Կեղտոտ  ոտքերով և մտադրությամբ  եկեղեցի չեն մտնում: 

 

-Ըստ մեր երկրի նախագահի՝ նա  վարում է բազմակողմա-

նի քաղաքականություն:  

 

-Հասկանում ենք՝ բազմակողմանի քաղաքականություն է 

պետք, ինչպես նաև շրջահայեցություն, նամանավանդ  

դրսի հանդեպ: Սակայն ո՛չ դրսի ողջ «աղբանոցը» ներքաշել 

տուն՝ դրսի հետին մտքերով: 

Կողմնորոշվե՛լ է հարկավոր: 
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-Ինչո՞վ կվերջանա այս ամենը, եթե վավերացվեն արձա-

նագրությունները: 

-Մենք այդ հարցին անընդհատ անդրադառնում ենք: Եվ 

եթե պետք է կրկնություն, ուրեմն կրկնենք ևս մեկ անգամ. 

արձանագրությունները վավերացվելուց և սահմանը բաց-

վելուց հետո ուժի մեջ կմտնեն տնտեսական հզոր 

նախագծեր, մեր երկրի նախագահը կներկայացնի տնտե-

սական աճը վկայող ինչ-որ թվեր, կկազմվի հասարակա-

կան կարծիք, որը կհաստատի ընտրված ուղու ողջ ճշ-

տությունը, ժողովուրդը բարձր կդասի մեր կառավարութ-

յան  քաղաքական ճկունությունը, ժողովրդի մեջ կառաջա-

նա նոր առույգ տրամադրություն, և ոչ մեկը չի նկատի, թե 

հասարակության ողջ շերտերը ինչպես է համակում սպի-

տակ ցեղասպանությունը: 

Այդ արձանագրությունները զուրկ են հեռանկարից: 

-Այսօր, հենց այսօր մեր առաջնային անելիքը ո՞րն է: 

-Այսօր, հենց այսօր մեր առաջնային անելիքը   գործողութ-

յունների (ռազմավարական նշանակության արձանագը-

րությունների, հռչակագրերի և այլն) ստորագրություննե-

րի բացակայությունն է՝ մինչ ամերիկա-իրանական հակա-

մարտության ձայնազդանշանը: Պարզապես գերուժը մինչ 

այդ հակամարտությունը փորձում է տարածաշրջանում 

տեղակայել իր ապաշրջափակման լծակները՝ էլ ավելի  

ծավալելու  Հարավային Կովկասի վրա իր ազդեցությունը:  

Չնայած ժամանակը գործում է մեր դեմ, սակայն շտապելը  

չի բխում մեր պետական շահերից:  
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-Ցավալի է, ցավալի, որ գերուժի մտահոգությունը այսօր 

մեր երկրում իշխանափոխությունն է: 

-Այսօր գերուժի հիմնական մտահոգությունը այն չէ, թե 

ինչպիսի կարգեր պետք է լինեն Հայաստանում,  այլ թե ինչ-

պիսի քաղաքական ուժ է պատրաստ օգնելու դուրս վռնդել 

ռուսական զորքերը տարածաշրջանից: 

-Արևմտյան այդ դիտումնավորությունը պահանջում է իշ-

խանափոխություն:                                           

-Եթե այդ գործընթացը կիրականանա միմիայն իշխանա-

փոխության միջոցով, ուրեմն արտաքին ուժի կողմից 

հետապնդվող իշխանափոխությանը, որպես այլնտրանք,       

գոյություն ունի ՀՀ կառավարության ներքին և արտաքին 

քաղաքականությանը դեմ  ՀՀԴ-ի իշխանափոխություն:  

-Ի՞նչ կարելի է սպասել մոտ ապագայից կապված հայ-

թուրքական մտերմախաղի հետ: 

-Նյու Յորք-Մոսկվա կապը արդարացնող ժողովրդավա-

րական ամբիոնից ներմուծված Հայաստանյան «հարձակո-

ղական» քաղաքականության մեջ ակնհայտ է ՀՀ արտաքին 

հնարամտության քմահաճությունը, որը կուլ գնաց Արև-

մուտքի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետաքրքրություննե-

րին: 

Սա Արևմտյան գերուժի և ռուսական հակամարտության 

մտերմախաղ է, որին տարվեց հայկական զինակոչիկը: 

Եվ եթե գերուժը օգտագործում է Թուրքիային՝ որպես թուր 

«Կովկասյան պլատֆորմ» նախագծով կտրելու  Հարավային 

Կովկասը Ռուսաստանից, Ռուսաստանը իր հերթին առաջ 

է մղում Հայաստանին՝ որպես վահան, ցույց տալով, որ չի 
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պատրաստվում խաղից հրաժարվելու՝ հետապնդելով  իր 

շահերը: 

Մինչև  2008թ. Թուրքիայում իշխանափոխություն հետա-

պնդող (ժողովրդավարական Թուրքիայի դրոշի տակ կազ-

մավորելու Ասիամիություն) և լուրջ դիմադրության հանդի-

պած գերուժը ժամանակի սղության պատճառով  այսօր 

փորձում է հասնել իր նպատակին՝ (Ասիամիության կազ-

մավորում) օգտագործելով ոչ միայն համաթուրքիզմը, այլև 

թուրքական իսլամը, որպես քարոզաԲԱՆ, որոնելով սու-

նիթների և շիիթների միջև հարմարապաշտության պայ-

մաններ: 

Անդրատլանտյան ձևաչափը մեկ ճակատով (Համաթուր-

քիզմ) փորձում է թուլացնել  Ղազախստան, Ղրղստան, Ուզ-

բեկստան, Թուրքմենստան-Ռուսաստան կապը, մյուս ճա-

կատով փորձում է խաղաղության և տնտեսական նախա-

գծերի քողի տակ միավորել իսլամական երկրները՝ (Համ-

իսլամիզմ) հանուն «Մեծ Արևելք» նախագծի իրականաց-

ման, «տեռոր»-ի դեմ պայքարի անվան տակ իր զինուժը 

ուղղելով իսլամի այն նուրբ տեղերին, որոնց համարում են 

արմատական (Աֆղանստան):   

Հայ-թուրքական սահմանի բացումը նշանն է այն բանի, որ 

Գերուժը Հայաստանը տեսնում է «Ասիամիություն» կազ-

մավորում հետապնդող ծրագրի շրջանակում: 

 

-Մենք վերադառնում ենք համաթուրքիզմին և համիսլա-

միզմին՝ որպես լուրջ վտանգի:  

 

-Համաթուրքիզմը և Համիսլամիզմը ևս ծառայում են խու-

սավարմանը: 

Ինչպես նշեցինք, այդ իզմ-երը գործի են դրվում այն դեպ-

քում, երբ հեղաշրջումները կորցնում են իրենց ուժը կամ 
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հատկացվում են իրագործումի «երկարաժամկետ» հղաց-

ման պահանջարկին:  

Թուրքիզմի և իսլամի միջոցով ստեղծել «սեփականաշը-

նորհված» Ասիամիություն՝ այն վերածելու համար ժողո-

վըրդավարության, մարդկությանը տիրելուց  հետո նրան  

փոխարինելու գերուժի դիկտատուրայի հեռանկարով ծրա-

գիրը շարունակում է հավատարմագրվել Ասիան տիրելու 

արևմտյան տիրակալի բազմահնար ուղղություններից մե-

կին:  

Ահա մի ուժի դեմք, որը 1917-1920թթ. Ռուսաստանում իրա-

գործեց մտավորականության աննախընթաց ոչընչացում, 

որը Լլոյդ Ջորջի շնորհունակությամբ տվեց  «Անգլիայի հա-

մար նպատակներից մեկը իրագործված է» հոգեմարտի 

«այժմ կամ երբեք» հրահանգը: 

Սա այն նշանաբանն է (այժմ կամ երբեք), որը hաղթական 

տեսք ընդունեց G-20 ձևաչափը կազմավորելուց առաջ, 

Ֆրանսիայի նախագահ Ն. Սարկոզիի զսպվածության կա-

լանքներից մի կերպ ազատված «սա մեր վերջին հաջողութ-

յան հավանականությունն է» արտահայտությամբ: 

 

-Դուք գտնում եք, որ ներկայիս թուրքական դիվանագի-

տությունը ուրիշ ոչինչ է, քան ամերիկյան գործակալութ-

յու՞ն: 

 

-Այդ դու՛ք ասացիք: 

Ներկայիս Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը իր 

երկրի սահմանափակ անկախությունը, ինչպես նաև իշ-

խանական աթոռները ամերիկյան «դեմոկրատական դիկ-

տատուրայից» պաշտպանող, հետևաբար գերուժի թելա-

դրանքը (Ասիայում «խաղաղության» միջնորդական ներ-

կայացուցչություն) իրագործող ծառայություն է: 
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-Հայ քաղաքական մեկնաբանների, փորձագետների մի 

շրջանակ գտնում է, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերութ-

յունները  մտել են վճռական փուլ, որտեղ Թուրքիան միա-

նալով ՆԱԲՈՒԿԿՈ նախագծին այլընտրանք հանդիսա-

ցող «Հարավային հոսք» գազային ծրագրին, պատրաստա-

կամություն հայտնելով  Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաս-

տանի հետ իր առևտուրն իրականացնել ազգային դրամով, 

բացահայտորեն հակաամերիկյան հայտարարություններ 

անելով Իրանի միջուկային ծրագրի օգտին, Իսրայելի հաս-

ցեին ուղղված քննադատական նոտաներով, արաբական 

երկրների հանդեպ մեծահոգությամբ, միանգամից երեք՝ 

ռուսական, արաբական ու իրանական ուղղություններով՝   

այլընտրանքային իր խուսավարման քաղաքական  դաշտը 

մեծացնելով, ցույց է տալիս ԱՄՆ-ին, որ պատրաստ է հա-

կահարված տալու ամերիկյան՝  ճնշում գործադրող ջանա-

դրություններին: 

 

-Միջնորդական առաքելությամբ թուրքական կառավա-

րության պաշտոնական այցերը ասիական երկրներ, ա-

ռանձնապես  նրա Իրան-Պակիստան լարվածությունը մեղ-

մելու քաղաքականությունը, վկայում է, որ Թուրքիան 

ստանձնել է արևմտյան «կանոնավարության» կողմից 

տրամադրված ասիական վարչարարի դերը: 

Նկատենք, որ այդ երկրներում բանակցությունները ավար-

տելուց հետո Թուրքիայի վարչապետը ոչ թե մեկնում է 

Մոսկվա, այլ Վաշինգտոն՝ ստանալու համար հերթական 

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական կարգադրությունները, 

ինչպես նաև կատարվածի գնահատականը:  

Իհարկե, Ասիամիության կազմավորման մեջ Թուրքիայի 

մատուցվող ծառայության դիմաց թուրքական երեսապատ 

հպատակությունը   հայկական  պահանջախնդրության և 
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Ղարաբաղի հիմնահարցում անշու՛շտ Արևմուտքից իր 

սպասելիք «առաջընթացի» ազդանշանը կհայցի: 

Հիշենք, որ սա Թուրքիայի կողմից միջնորդական  առաջին 

դերակատարումը չէ: Նա միջնորդությամբ հանդես էր եկել 

Իսրայել-Սիրիա գաղտնի բանակցություններով: Չմոռա-

նանք նաև Իրաք-Սիրիա միջնորդությունը: Հետևաբար 

հարց է առաջանում. Հայոց ցեղասպանության և քրդական 

հա՞րց, թե առաջիկայում մի նոր Իսրայել-Պաղեստին թուր-

քական միջնորդական խաղավարության, ոչ թե հանուն 

խաղաղության, այլ խաղաղության անվան տակ Իրաքից 

զորքերը դուրս բերող մի նոր կազմավորվող միության 

բռնատիրության: 

Մի խոսքով, թույլատրելիի կողմից տարվող թուրքական 

սանձարձակությունը («Հարավային հոսք» նախագծին 

կցվելը, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի հետ մեր-

ձեցումը, բացահայտ հակաամերիկյան հայտարարություն-

ները, Իսրայելի հասցեին ուղղված քննադատական նոտա-

ները և այլն թափ են ստանում թուրքական նոր դերա-

կատարության Կենտրոնական հետախուզական վարչութ-

յունից, որի հիմնական նպատակն է իսլամական  հոգիների 

փոխադարձ համակրանք սերմանել իրանական քաղաքա-

կանության մեջ՝ միավորելու (Գերմանիայի և Ֆրանսիայի 

օրինակով) ի սկզբանե երկու երկրներ, ստեղծելու համար 

մի նոր միության կորիզ: 

Այսօր Իրանի դեմքով աշխարհին սպառնացող վտանգը ոչ 

թե իրանական միջուկային ծրագիրն է, այլ Իրան-Իսրայել և 

Իրան-Պակիստան լարվածության թուլացումը Թուրքիայի 

նախաձեռնությամբ, որի թիկունքին «խաղաղարարի» դեմ-

քով թաքնված է ստրկացում հետապնդող «Ասիամիության» 

ուրվականը: 

Հաշվի առնելով ասիական երկրների վրա գերուժի հիմնո-

վին տիրապետություն հաստատելու, Իրանի կարգերի տա-
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պալման հետ նրա համակցվածութունը, Արևմուտքի կող-

մից այդ երկիրը կործանելու ընտրությունը շարունակում 

են կազմել իրար փոխարինող խաղաղ և ռազմական ճա-

նապարհները: 

Հաշվի առնելով իրանական միջուկային ծրագրի հանդեպ 

որդեգրած գերտերությունների հակազդեցությունը՝ Հյուսի-

սային Կորեայի հաղթաթղթի բացակայությունը մեծացնում 

է պատերազմի հավանականությունը, թուրքական նպա-

տակային միջնորդության ձախողման պայմաններում:  

 

Հուսանք, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա կործանելու հնա-

դարյան հարուստ անցյալ ունեցող անկախ այդ երկիրը, 

Իրանն էլ իր հերթին չի տարվի նոր ասիական կառավարչի 

դերում հայտնված գործակալի միջնորդական՝ խաղերին: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ Թուրքիան  արևելյան կողմնորոշու-

մով սպառնում է ԱՄՆ-ին՝ կանխելու համար հայկական 

պահանջների  հետ կապված նոր բանաձևերի ընդունումը, 

ստիպելով նրան ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որ-

պեսզի վերջինս դուրս բերի զորքերը գրաված ադրբեջա-

նական տարածքներից: 

-Ի համեմատ տարածաշրջանի երկրների հետաքրքրութ-

յունների՝ արևմտյան շահերը հետապնդում են իրենց  

հետաքրքրությունները, այն է՝ մեկ վերմակի տակ ձգել այդ 

երկրները: 

Ինչ էլ որ լինի, կան հարցեր, որոնք մնում են անփոփոխ՝ 

Թուրքիայում, Իրանում, Հայաստանում և Ադրբեջանում՝ 

իշխանափոխություն, և քանի այդ երկրներում գործում են 

անկախ կամ կիսանկախ իշխանություններ, Արևմուտքի 

արտաքին քաղաքականությունը այդ երկրների հանդեպ 

կրում է վերացական բնույթ: 
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-Թուրքական միջնորդությունը կարո՞ղ է ներխցկվել Մին-

սկի խումբը: 

-Մինսկի խմբի արևմտյան առաքելությունը ժամանակ շա-

հելն է,  մինչ արևմտյան զենքերը (Վրաստանի օրինակով 

Հարավային Կովկասի երկրներում ժողովրդավարության 

հաստատում, Իրանական կարգերի տապալում,  վերջնա-

կան հաղթանակ Աֆղանստանում, թուրքական միջնոր-

դություն-Ասիամիություն և այլն) կտոնեն վերջնական հաղ-

թանակը: Իհարկե, հնարավոր է, որ ձևափոխվի ձևաչափը, 

սակայն բուն էությունը, իսկությունը մնում է անփոփոխ: 

Թուրքական՝ ուշադրություն շեղող հանձնառությունը չու-

նի որևէ կապ Մինսկի հանձնախմբի հետ: 

-Արձանագրությունների ուղեկցությամբ մեր ազգային շա-

հերը զոհաբերվում են թուրքական միջնորդությա՞նը: 

 

-Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման  

զույգ արձանագրությունները թուրքական միջնորդությունը 

խրախուսող Արևելքը  զավթելու գործելակերպի մասն է 

կազմում: 

Այսօր մեր պայքարը ուղղված է հիմնականում ոչ թե ար-

ձանագրությունների, այլ Արևմուտքի ծավալապաշտական 

քաղաքականության դեմ, որին ծառայում են ազգային դեմ-

քը կորցրած   եվրոպական  և այլ երկրներ, ինչպես նաև 

«կիսանկախ» Թուրքիան: 

Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից 

հետո, անշուշտ, Արևմուտքը կուժեղացնի իր ճնշումը ստո-

րագրող կողմերի վրա՝ կարևորելով ժողովրդավարության 

հետ կապված հարցերի զուգահեռ կարգավորման անհրա-

ժեշտության մասին Միացյալ Նահանգների համոզմունքըֈ 
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-Ըստ Ձեզ՝ մեր երկրի անկախությունը և ժողովրդի անվը-

տանգությունը կարող է ապահովել միմիայն Ռուսաստան-

Հայաստան-Իրան ռազմավարական դաշինքը: 

Որոշ քաղաքագետներ գտնում են, որ այդ եռանկյունին ան-

խախտ է, և որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կհայտ-

նաբերի և կհարթի չքավորության և բավարար կյանքի միջև 

առաջացած ճեղքը: 

 

-Ինչի՞ հաշվին: Մեր անկախությա՞ն:  

Անխախտ ոչինչ չկա աշխարհում: 

Մինչ մեր  քաղաքական ընտրախավը կհայտնաբերի  թըշ-

վառության և առատության միջև առաջացած ճեղքը, ԱՄՆ–

Ֆրանսիա–Թուրքիա-Իսրայել կատվախաղը, ուղղորդվելով 

կանոնավորողի կողմից, անկախ նրանց որևիցէ մեկի կամ-

քից, վերածվում է արհեստականի, պատրաստում է քաղա-

քական ցունամի  Եվրասիայում՝ Հարավային Կովկաս-

Իրան-Միջին Ասիա-Ղազախստան ճեղքվածքով: 

-Անգլիայում հասունանում է Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման պտուղը, որը  հուսավառություն է ծնում: 

-Մենք գործ չունենք ժամանակից առաջ անցնող հաղթա-

կան հուսավառությունների հետ:  

Ազատության և անկախության ճանապարհին մեր՝ որպես 

ստեղծագործ ժողովրդի  նվիրվածությունը, իհարկե, պատ-

րաստ է ծնելու ոգևորվածություն, երազական հայեցողութ-

յուն, անրջելու հակված տրամադրություն, նամանավանդ 

երիտասարդության մեջ, որը հակված է իրականությունն 

իդեալականացնելուն, սակայն մեր ուղին իրապաշտութ-

յունն է, գործնականությունը: 
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-Ինչու՞մն է կայանում քաղաքականության մեջ մեր զիջո-

ղականության դժբախտությունը: 

-Մենք գործ չունենք նաև դժբախտության հետ: 

Մեր գիտելիքները ունեն մեր ներքին և արտաքին քաղա-

քականությանը բարձր դիրքերում պահելու հնարավորութ-

յուն: 

Մեր դիրքերը վերևից են նշմարում արևմտյան գերուժից 

կտրվելու հնարավորություն չունեցող թուրքական կախ-

վածության «ճկուն» դիրքավորումները: 

Այսօրվա եռագլուխ թուրքական խուսանավումը ցույց է 

տալիս այդ երկրի նողկալի հաճկատար վիճակը:   

Պարզապես նա վաղուց է հարմարվել այդ դերին, և նրան 

վաղուց են հայտնի քաղաքական քաղքենիության դասըն-

թացներում տեղ հատկացված բոլոր կածանները: 

Եթե խրոնիկական հիվանդությամբ տառապող հիվանդի 

հարմարվածությունը դրսևորվում է տնքոցներով, ապա 

թուրքական սինդրոմը արտահայտում է տիրոջը ծառայող 

հարայ-հրոցներով, կապկային խուճապ առաջացնող ցատ-

կերով, քաղաքական «բանան...»-հիստերիայով:  

Մեր ցավը կայանում է նրանում, որ հաճախ այդ խեղճու-

կրակությունը մենք ընդունում ենք որպես ճկուն դիվանա-

գիտություն, համակում ենք մեզ ինչ-որ անհասկանալի 

զգացումով, որը մեր զգաստ մտածելակերպի կայունութ-

յունը խախտող դրդապադճառը կարող է հանդիսանալ: 

Թուրքիան իր ամբողջ պատմության մեջ ծառայել է Արև-

մուտքին, այնուհետև նրան փոխարինած գերուժին, նա 

չունի ծառայությունից կտրվելու հնարավորություն (ծառա-

յությունից կտրվել, նշանակում է տրոհվել մի քանի մասի), 

ծառայում է այսօր, կշարունակի ծառայել վաղը՝ պարզա-

պես պահանջելով Արևմուտքից իր սեռական պահանջները 
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բավարարելուն հատկացված «այլասերության զնդանը» 

նետված զոհաբերությունները: 

-Ձեր կարծիքով կպահպանվե՞ն տարածաշրջանում ներկա-

յիս աշխարհաքաղաքական առանցքները: 

-Անդրատլանտյան համաշխարհային կառավարությունը 

Թուրքիա-Իսրայել արհեստական լարվածությամբ փոր-

ձում է խախտել տարածաշրջանում ստեղծված Ռուսաս-

տան-Իրան-Հայաստան-Սիրիա, և ԱՄՆ-Իսրայել-Թուրքիա 

-(Ադրբեջան)-Հորդանան աշխարհաքաղաքական առանցք-

ները՝ նեոօսմանիզմի հզորությամբ ոգեշնչված, կեղծ համ-

իսլամիզմի և տնօրինված համաթուրքիզմի խաղարվես-

տովֈ 

Արևմտյան խաղանենգության բեմահարթակում Ռուսաս-

տանից և Իրանից միավորներ կորզող փոխադարձ քաղա-

քական այդ հերյուրանքները  Արևմտյան նախագծերի առ-

ջև տարածաշրջանի դարպասները բացելու փորձեր են: 

Արևմուտքի դեմ Ռուսաստանի կոշտ դիրքից գործելու բա-

ցակայությունը կօժանդակի այդ առանցքների փլմանը: 

Հուսանք, որ ժամանակը հակառակը կապացուցի: 

-Այսօր ԱՄՆ-ը  ֆիլմ է նկարահանում  ռուս-վրացական 

հակամարտության վերաբերյալ: 

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է հետապնդում Հոլիվուդյան այդ նա-

խագիծը:  

Իսկ ինչու՞ չնկարահանել ֆիլմ հայ-ադրբեջանական հա-

կամարտության կամ Հայոց ցեղասպանության վերաբեր-

յալ:   

 

-Ռուս-վրացական  հակասությունը խորացնող բեմակա-

նացումը ճիշտ ժամանակին Հոլիվուդում ներկայանում է  
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«Մամիկոնյանի պայքարը հանուն հավատի» խորագրի 

տակ՝ ստեղծելու համար հայ-իրանական լարվածություն: 

-Հայ-թուրքական արձանագրությունները հայ հասարա- 

կությունը վերածեց երկու հատվածի, որոնց մեկ մասը հա-

մոզված է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը հիմ-

նականում հետապնդում է տնտեսությունը կարգավորելու 

նպատակ և ուրիշ ոչինչ է քան ապրանքափոխանակութ-

յուն, փոխադարձ վաճառահանություն, մեր ժողովրդի հա-

մար փրկություն, որը մի շարք քաղաքական ուժերի 

կողմից վերածվում է վատաբանության: 

-Ի՞նչ ասել է ժողովրդի համար փրկություն: 

Մի՞թե մեր ժողովրդի համար փրկության բոլոր միջոցները 

սպառվել են: 

Իսկ իրո՞ք մենք մտածում ենք ժողովրդի մասին: 

Եկեք համոզված լինենք, որ դրսի ու ներսի ֆինանսական 

կարողությունների, օգնությունների ճիշտ բաշխման դեպ-

քում մենք կունենայինք առույգ տնտեսություն, զարգացող 

արդյունաբերություն, ժողովուրդը կապրեր սոցիալապես 

բավարար կյանքով, հայ մարդը իր երկրում իրեն երջանիկ 

կզգար և չէր լքի հայրենիքը: 

Այդ հնարավորությունները մենք ունենք: 

Իսկ ի՞նչն է խանգարում: 

Ստվերային տնտեսությու՞նը, առանձին իշխանավորների 

անսահման ագահությու՞նը, շորթամոլությու՞նը, համատա-

րած կաշառակերությու՞նը, ժողովրդի հանդեպ անտարբե-

րությու՞նը: 

Ուրեմն եկեք հանգիստ թողնենք ժողովրդին: 

Էլ ավելի ուռճացնել օլիգարխների գրպանները՝ լցնելով 

Հայաստանը էժան թուրքական ապրանքներով, դրա դիմաց 

բացելով մեր դարպասը գերուժի հիմնական զենք հանդի-
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սացող ՆԱՏՕ-ի դիմաց, ուրիշ ոչինչ է, քան հոգին նյութի 

հետ փոխանակող իշխանական դիրքերը աշխուժացնող 

վաշխառություն:   

-Ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիան սահմանի բացումը 

կապում է ԼՂ-ի հիմնախնդրի կարգավորման հետ: Եթե 

բացվեն սահմանները և Արևմուտքը ռուսական հանդուր-

ժամտությամբ  ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա՝ հանե-

լու զորքերը գրաված ադրբեջանական տարածքներից, ո՞րը 

պետք է լինի մեր քայլը: 

-Ճանաչել Ղարաբաղը՝ (լեռնային և տափաստանային) իր 

ներկայիս տարածքով հանդերձ՝ (11 500ք.կմ-2009թ.տվ.),  

որպես Հայաստանի անբաժան մաս: 

-Իսկ եթե Հայաստանը ոչ թե ճանաչի Ղարաբաղը՝ որպես 

Հայաստանի անբաժան մաս, այլ պարզապես ճանաչի Ղա-

րաբաղի անկախությու՞նը:  

-Ինչպես նշեցինք, ներկայիս Ղարաբաղի իշխանություննե-

րի «Հայաստանը հարվածի տակ չդնելու» քաղաքականութ-

յունը իրեն կարդարացնի մինչև Իրանի դեմ պատերազմը:  

Ա՛յո, պատերազմը, որը անխուսափելի է, եթե Իրանում 

չկայանա հեղաշրջում, որը իմաստավորում է նույն պատե-

րազմը,  և Իրանը ձեռք չբերի միջուկային զենք: 

Մենք այսօր ընթանում ենք այդ վտանգին դեմ հանդիման, և 

տնտեսական նախագծերին զուգահեռ՝ Ղարաբաղի հարցով  

Արևմուտքի գերճնշումը  Հայաստանի վրա կստիպի ՀՀ կա-

ռավարությանը կամ հանձնել զենքերը, կամ էլ անցնել «վա 

բանկ»-ի՝ անսպասելիորեն ճանաչելով Ղարաբաղը՝ որպես 

Հայաստանի անբաժան մաս: 
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Մենք տեսնում ենք, որ հյուսիսային մեր բարեկամի կողմից 

պատերազմական գործողությունների շնորհիվ գրավված 

Կուրիլներում չստեղծվեց անկախ պետություն: Ի տարբե-

րություն Կուրիլների, կարելի է բերել բազում մոռացության 

տրված օրինակներ, որոնք կվկայեն, որ  ներկայիս Ղարա-

բաղի անկախության կարգավիճակը չի զգում ծեծվող Կիպ-

րոսյան դերի կարիքը: 

Կգա ժամանակ երբ մենք ստիպված կլինենք գործելու փա-

կուղուց, գործելու Մինսկի խմբի կամ նմանի դեմ, հարցի 

ողջ ծանրությունը թողնելով այդ քայլին «դեմ» Ռուսաս-

տանին՝ հաշվի առնելով, որ կորցնելու այլևս ոչինչ չենք 

ունենա: 

-Ես ճի՞շտ եմ հասկացել, որ մենք չենք զգում բանակցութ-

յուններին Ղարաբաղի մասնակցության կարիքը: 

-Այսօր մենք զգում ենք Ղարաբաղի մասնակցության կա-

րիքը բանակցություններին, որի կարիքը չենք զգա  վաղը: 

Հայաստանը պետք է պատրաստվի հարմար պահին անց-

նելու արդարացված հակազդող  քաղաքականության: 

 

-Ի վերջո հնարավո՞ր է, որ Ճանաչելով Ղարաբաղը՝ որպես 

Հայաստանի անբաժան մաս, ի հակառակ գերտերություն-

ների կամքի, մենք մեզ լրիվությամբ կտրված համարենք 

աշխարհից: 

 

-Մենք Ղարաբաղը կճանաչենք այն դեպքում երբ մեզ լըք-

ված, միայնակ կզգանք և  զգալիորեն կտրված գերտերութ-

յունների հովանավորությունից: Երբ ճնշումը Հայաստանի 

վրա կհասնի այնպիսի աստիճանի, որ մեր խնդիրը կփոր-

ձեն լուծել՝ շրջանցելով ԼՂ-ի կարգավիճակը հաստատող 

իրավական կողմը, երբ ինչպես նշեցինք, այլևս կորցնելու 
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ոչինչ չենք ունենա՝ չկտրվելով տեսադաշտում տեղ գտած 

այլընտրանքից, այն է, եթե՝ 

 

1. ԱՄՆ-ը կամ Իսրայելը հարձակվեն Իրանի վրա. 

2. Ադրբեջանը վերսկսի պատերազմական գործո-

ղությունները. 

3. Ադրբեջանը մտնի ՆԱՏՕ-ի կազմը: 

 

-Ինչպիսի՞ պատրաստականություն է պահանջում այդ 

հարցը: 

 

-Մինչ այդ գործընթացը սկսելը հարկավոր է նախ և առաջ 

վռնդել մեր ամրոցից արևմտյան գործակալների հիմնական 

մասին, փակել դարպասները Արևմուտքի՝ մասնավորա-

պես Եվրոմիության առաջ, դուրս բերել մի նոր մակարդակ 

քաղաքական պայքար վարելու հայկական արվեստը հայ-

ռուսական ռազմավարական գործընկերության շրջանակ-

ներում, վերադասավորություններ կատարել սեփական 

դաշտում, վերաիմաստավորել գործողությունը, կենտրո-

նացնել խաղաքարերը այնպես, որ ձեռք բերենք ճկուն շար-

ժվելաձև ցուցաբերելու հնարավորություն: 

Այդ գործողությունը պաշտպանելու համար նախ և առաջ 

հարկավոր է ընտրել հարմար ժամանակ. ստեղծել պաշտ-

պանական ճակատ  Վաշինգտոն-Բրյուսել-Մոսկվա գծում՝ 

գերապատվությունը տալով վերջինիս,  ինչ-որ պատրվակի 

տակ ստեղծել միություն,  նրա մեջ ընդգրկել հայ և օտար 

ազգերի հասարակական և քաղաքական ուժեր, ներգրավել   

խոշոր դեմքեր-բարձրարժեք «խաղաթղթեր»՝պատկերավոր 

արտահայտող հռետորներ, ընտրել գործելակերպը, շար-

ժելաձևը, գործելու պահը: 

Սփյուռքի  հնարավորությունների մի մասը ուղարկել ու-

ժային կենտրոններ՝ նամանավանդ Մոսկվա՝ օգնության 
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կարգով ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու 

ռուսական հասարակական և քաղաքական այն ուժերին, 

որոնք կարող են ազդել ՌԴ քաղաքականության վրա՝ ի 

պաշտպանություն Հայկական հարցի, ի պաշտպանություն 

Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանների կողմից կա-

յացված «Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս» 

որոշման: 

Իսկ ճանաչելով Ղարաբաղը որպես Հայաստանի անբաժան 

մաս, դրանով մենք մեր բոլոր հարցերը կենտրոնացնում 

ենք Հայկական հարցի շուրջ՝ ստիպելով մեր հակառակոր-

դին անելու առաջին քայլը: 

Իսկ առաջին քայլը ցեղասպանության ճանաչումն է, մեր 

պատմական տարածքի  վերադարձն, փոխհատուցումը, և 

իհարկե՛, Ադրբեջանի որպես պատերազմ սկսողի կողմից 

մեր անմեղ զոհերի վերակենդանացումն է և նրանց վերա-

դարձը իրենց մայրերին, կանանց, երեխաներին: 

 

-Այս անցքում հայկական կողմի ինչպիսի՞ գործողություն 

կհամարվեր ռազմավարական առումով արդարացված: 

 

-Գործողության բացակայությունը: 

Մենք կարող ենք սպասել մինչ ամերիկա-իրանական հա-

կամարտության շիկացումը, որը էլ ավելի կամրապնդի մեր 

դիրքերը հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերութ-

յան շրջանակներում, տարածաշրջանում՝ ռուս-ամերիկյան 

գերակայության դաշտում: 

Մենք այսօր ունենք որևէ դրություն, պահ՝ հմտորեն օգտա-

գործելու լայն հնարավորություններ: 
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-Մենք կհասնե՞նք հաջողության: 

-Հաջողությունը մեր ձեռքերում է, մնում է միայն, որ «աչքե-

րը չասեն՝ չենք տեսել, ականջները չասեն չենք լսել» և 

չհանձնեն մեր հաջողությունը մեր հակառակորդներին, այլ   

փոխանցեն մեր ժողովրդին: 

-Որոշ ղարաբաղյան փորձագետներ գտնում են, որ Ղարա-

բաղյան հարցը պետք է լուծվի առանձին հարթության մեջ: 

-Միջին շերտը զբաղեցրած պահպանողական իշխանական 

միջակ ուղեղներին  տված չէ հասկանալու, որ մեր անկա-

խությունը անգին է, որ այդ առանձին հարթությունը հար-

վածում է մեր անկախությանը՝ մղելով երկրորդային պլան 

Հայոց պահանջատիրությունը: 

Եվ եթե մինչ հիմա այն արդարացրել է իրեն՝ ժամանակ 

շահելով ռուս-ամերիկյան դիմակայության դաշտում, ապա 

մի որոշ ժամանակ անց մեր առանձին կտոր-կտոր պայ-

քարը ջախջախիչ պարտության կբերի մեզ: 

Այ՛ո, մինչև հիմա՝ նույնիսկ այսօր, Ղարաբաղի անկախ 

պետականությունը շարունակում է արդարացնել իր դերը, 

սակայն իրերի ներկա դասավորությունը ստիպում է հաս-

կանալու, որ մտնում ենք նոր փուլ, որտեղ հիմնական հա-

կառակորդը, օգտագործելով «ռազմաքաղաքական լարվա-

ծության թուլացմանն ուղղված դիրքորոշումը Մերձավոր 

Արևելքում», աշխարհի հերթական վերաբաժանման  ռուս-

ամերիկյան «համակամությունը», օգտագործելով առանձին 

հարթությունը, մեծ հնարավորություններ է ձեռք բերում 

մեզ տիրելու՝ «մասնատիր և տիրիր» կարգախոսի տակ: 

Եվ եթե մեզ սադրանքի են ենթարկում, ուրեմն մենք սադ-

րանքի կենթարկենք Ռուսաստանին՝ (թող Ռուսաստանը 
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մեզ նվիրի Արևմուտքին) միևնույն ժամանակ բարձր դիր-

քերում պահելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշին-

քը, հասկացնելով, որ այդ են պահանջում մեր համահայ-

կական, ազգային-պետական շահերը: 

Մենք պետք է պայքարենք երկու ճակատով, իսկ երկու 

ճակատով կռվելու համար հարկավոր է միավորել ուժերը 

մեկ դրոշի (Հայկական հարց) տակ, Ճանաչել Ղարաբաղը՝ 

որպես Հայաստանի անբաժան մաս՝ կտրելով մեր հակա-

ռակորդներին մեզ մասնատելու հնարավորությունից: 

 

-Իսկ ո՞րն է այդ երկու ճակատը: 

  

-Գերուժի ոտնձգության հանդեպ մեր պաշտպանությունը և  

թուրք-ադրբեջանական երկթամբ զավթողական քաղաքա- 

կանությանը դիմակայումը: 

 

-Մենք հրաժեշտ ենք տալիս 2009թ-ին և պատրաստվում 

ենք դիմավորելու Նոր տարին: 

Ի՞նչ կբերի մեզ հաջորդ տարին: 

 

-Մենք չգիտենք՝ ինչ կբերի մեզ հաջորդ և նրան հաջորդող 

տարիները:  

Սակայն մի բան ակնհայտ է՝ ՆԱՏՕ-ն ծավալվում է դեպի 

Արևելք, և չկա երկրագնդի վրա որևէ ուժ, որը ի վիճակի 

լինի կանխելու այդ ռազմարշավը: Դեռ կազմավորված չէ 

Ռուսաստան-Չինաստան-Հնդկաստան միությունը՝ որպես 

հակակշիռ ուժ, որպես երկրորդ գերուժ, որպես երկրորդ 

բլոկ: Հետևաբար ՆԱՏՕ-ի ուղին դեպի Արևելք լուսավորում 

է «տեռորիզմ»-ի, «բռնակալական կարգերի»-ի կանաչ լույ-

սը: 
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Այ՛ո, Իսրայել-Իրան պատերազմի հավանականությունը 

մեծ է: Մարդկությանը սպառնում է մի նոր աղետաբերութ-

յուն: 

Ռուսաստանը ի վիճակի է  կանխելու արևմտյան էքսպան-

սիան, զավթողագործությունը, մասնավորապես՝ Իրանի 

բռնազավթումը: 

-Իսկ ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչու Ռուսաստանը այդ հարցում 

ցուցաբերում է պասսիվություն: 

-Ակնհայտ է, որ Չինաստանի պասսիվությունը այդ հար-

ցում ծնում է ռուսական պասսիվություն, որն էլ թույլ կտա 

ԱՄՆ-ին սեփական կամ Իսրայելի ձեռքով հարվածելու 

Իրանին: 

Ինչպես նշեցինք, Չինաստանը օգտվելով Ռուսաստան-

ՆԱՏՕ հակասությունից, Արևմուտքին հակազդող ռուսա-

կան դիմակայության ներկայությունից, ընտրել է երկարա-

ժամկետ ծպտյալ հզորանալու քաղաքականություն, որը 

թույլ կտա  կրելու համաշխարհային, կամ հակառակ դեպ-

քում, Արևելյան դիմակայող բևեռի առաջնորդի դերը: 

Դա չինական փակ նախագիծ է, որը նրան խոստանում է 

տնտեսական և ռազմական հզորացում: 

Հետևաբար, Ռուսաստանը ևս որդեգրում է նման գործելա-

կերպ՝ առաջնային գիծ չհանելով իր պահեստային ուժերը, 

հատկացնելով ժամանակը Ռուսաստանի տնտեսական հը-

զորացմանը, նամանավանդ, որ պատերազմները Մերձա-

վոր Արևելքում բարձրացնում են նավթի արժեքը:  

Սակայն գտնում եմ, որ ինչքան էլ այդ  երկրները  պատ-

րաստ չլինեն ճակատ առ ճակատ դուրս գալու աշխարհի 

ամենահզոր գերտերության՝  ԱՄՆ-ի դեմ, հենվելով զինու-

ժի վրա, նրանք ի վիճակի են կանխելու պատերազմը Իրա-

նի դեմ: 
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Օգտվելով առիթից՝ ՆԱՏՕ-ն ծավալվում է դեպի Արևելք՝ իր 

առջև նպատակ դնելով, ցանկացած գնով բռնազավթել 

Իրանը և Աֆղանստանը: 

-Հետևաբար,  «Ռուսաստան-ՆԱՏՕ» վերաբեռնաթափումը 

չի խոստանում խաղաղ ժամանակներ: 

-Այ՛ո, ցավոք սրտի, մեզ սպասում են ոչ խաղաղ ժամա-

նակներ: 

ՆԱՏՕ-ն 2010-12թթ-ը կհատկացնի Իրանի և Աֆղանստանի 

բռնագրավմանը, նրան կհաջորդի Ասիամիության կազմա-

վորումը, որը կուղեկցվի Սիրիայի, արաբական մի շարք 

երկրների, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հեղաշըր-

ջումներով՝ նրան համընթաց վերջացնելով Աֆրոմիության 

կազմավորումը, դուրս գալու համար 2014-2015թթ., ողջ 

ռազմական ներուժը ուղղելով Հնդկաստանի, Չինաստանի 

և Ռուսաստանի դեմ, որի լարվածության գագաթնակետն էլ 

կզբաղեցնի 2018-2020թթ: 

Հուսանք, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը նոր շունչ կհա-

ղորդեն ՇՀԿ-ին՝ դիմակայելու իմպերիալիստական ագրե-

սիան: 

-Հնարավո՞ր է, որ ժամանակի ընթացքում Ռուսաստանը 

ինտեգրվի Եվրոմիությանը՝ նրան կլանելու, հետևաբար 

ԱՄՆ-ից  տարանջատելու,  հանդես գալու համար որպես 

ԱՄՆ-ին  և  Չինաստանին  հակակշիռ երրորդ լայնածավալ 

բևեռ: 

 

-Ռուսաստանը որպես երրորդ բևեռ հանդես է գալիս այ-

սօր, կարող է հանդես գալ այսուհետ ևս առանց Եվրոպա-
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յի, սակայն ինտեգրվելով նրան, պարզապես կտարալուծվի 

Արևմուտքին: 

Ո՛չ, հնարավոր չէ նման ձևով թուլացնել ԱՄՆ-Եվրոմիութ-

յուն կապը: 

Ինչ վերաբերում է երկրորդ հակադրվող ուժին, այդ դերում 

չի կարող իրեն լիահարմար զգալ ո՛չ Ռուսաստանը, ո՛չ էլ  

թեկուզև Սինգապուրյան տնտեսական հրաշքներով աշ-

խարհին զարմացնող, ժամանակի ընթացքում մեծ բար-

ձունքներ գրաված Չինաստանը: 

Արևմտյան հեգեմոնիայի դեմ որպես լուրջ հակաշիռ ուժ 

կարող է հանդես գալ միմիայն Ռուսաստան-Չինաստան 

միությունը, Արևելյան երկրորդ բլոկը, երկրորդ բևեռը: 

 

-Եթե ամերիկա-իրանական պատերազմի նախօրեին 

Հայաստանը չճանաչի Ղարաբաղը որպես Հայաստանի 

անբաժան մաս, ո՞րը կարող է համարվել որպես նրան  

փոխարինող հաջորդ քայլ: 

 

-Որպես փոխարինող հաջորդ քայլ կարող է լինել ճանաչել 

Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս, պատե-

րազմի ընթացքում, կամ նրա ավարտից անմիջապես հետո: 

Մենք հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում ոչ թե օդային 

կետավոր հարված, այլ պատերազմ Իրանի դեմ:  

Այն նշանակում է Իրանում  կարգերի տապալում: 

Այն Հայաստանի համար նշանակում է քաղաքական լիա-

կատար շրջափակում Արևմուտքի կողմից: 

Մենք պարզապես պարտավոր ենք Ռուսաստանին կանգ-

նեցնել փաստի առջև՝ ճանաչելով Ղարաբաղը՝ որպես 

հայկական նահանգ: 
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-Այսօր Թուրքիան էներգետիկ հզոր ծրագրեր է նախագծում 

Ռուսաստանի հետ՝ պատրաստվելով Ռուսաստանի 

միջոցով «կարգավորել» Ղարաբաղյան խնդիրը: 

Պատմության  դասերը ցույց են տալիս, որ ռուս-թուր-

քական հարաբերությունները բարելավվում են Հայաս-

տանի հաշվին: 

Դուք չե՞ք գտնում, որ մեր առջև սպասվելիք դավա-

դրությունը սպասվում է հենց հյուսիսից: 

 

-1813թ-ից մինչև 1917թ-ը արևելահայերը ռուսական դա-

վադրության չեն հանդիպել: 

Այ՛ո, ցարական Ռուսաստանը վարում էր ազգային  խըտ-

տրական քաղաքականություն: Սակայն մի՞թե թուրք-

պարսկական դաժան լծից ազատագրվելու համար մենք 

դիմել էինք «Ցարական Ռուսաստան» անունը կրող 

ժողովրդավարական երկրի: Ո՛չ: Մենք ազատագրման 

խնդրով դիմել էինք  կայսրության: Մի՞թե մեզ պարզ չէին 

կայսրության կանոնները: Անկախ նրանից, թե մեր ազա-

տագրական պայքարը համընկնում էր Ռուսաստանի 

շահերին թե ոչ, ցարական կայսրության մեջ հայերը իրենց 

ավելի ապահով էին զգում: Ցարական կարգերի օրոք, ա՛յո,  

ներկա էր լարվածությունը, սակայն չկային անտանելի 

պայմաններ: 

Լարվածությունից այն կողմ բոլոր փակուղի տանող արա-

հետները կապված էին հիմնականում Արևմտահայաստա-

նում Օսմանյան  հալածողական քաղաքականության հետ: 

Ինչ վերաբերում է Հոկտեմբերյան հեղափոխությանը  և 

նրանից բխող հետևանքներին, մենք դրանց անդրա-            

դարձել ենք: Ռուսաստանում ծագած քաղաքացիական 

պատերազմը, (1917-1920) որը հովանավորվում էր գերուժի 

կողմից, չէր կարող ելնել հայության շահերից: Հայության 

շահերը չէին կարող արդարացնել ո՛չ Բրեստ-Լիտովսկի 
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պայմանագիրը, ո՛չ տրոցկիզմը, ո՛չ լենինիզմը, ո՛չ էլ ստա-

լինիզմը:  

Հայության շահերը իրենց հարմարավետությունը կարող 

են փնտրել ներկայիս ՌԴ-յան հետ գործընկերությունում՝ 

հենված երկու երկրների անկախ դիրքերի վրա:  

Պատմության դասերը ցույց են տալիս, որ թուրք-գլոբալիս-

տական հարաբերությունները բարելավվում են Հայաստա-

նի հաշվին: 

Երբ հարցը վերաբերում է Ռուսաստանի հանդեպ վստա-

հությանը, իր հերթին ծնվում է մեկ այլ հարց՝ իսկ  ինչ-

քանո՞վ ենք մենք վստահելի Ռուսաստանի համար. 

միգուցե ՆԱՏՕ-ն մեր երկիր ներքաշելո՞վ: 

Եթե գերուժը նայում է Թուրքիային՝ որպես սեփական տա-

րածքի, մեր պարտքն է, որպեսզի ՌԴ-ն նայի Հայաստանին՝ 

(ներառյալ Ղարաբաղը) որպես սեփական տարածքի: Չեմ 

կարծում, որ Ռուսաստանը «իր» տարածքը փոխանակի 

էներգետիկայով: 

Անգամ եթե ՌԴ-յան հետաքրքրությունները հակադրվեն 

մեր շահերին, մեր պարտքն է ամեն գնով վերականգնել 

փոխվստահության, փոխշահավետ  դիրքերը՝ չմոռանալով, 

որ ռուսամետ ավել դյուրահարմարությունը ևս չի ելնում 

մեր ազգային շահերից: 

Այսօր հակառուսական տրամադրությունը Հայաստանում 

մեր անկախության ընդդիմությունն է: 

-Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ներկայիս  ռուս-թուրքական 

համագործակցությունը: 

 

-Արհեստական խաղ: 
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Արհեստական լարվածության հետևանքով Թուրքիայից 

հրեաների վերադարձը   իրենց պատմական հայրենիք՝ Իս-

րայել, նախանշանն է մոտ ժամանակներում այդ երկրում  

կատարվող բարեփոխությունների: 

Այսօր արևմտյան կարգադրությունը թուրքական «գաղտ-

նափակ» կառավարությանը գերուժի այն հրամայականն է, 

որը փորձում է բացել տարածաշրջանային (Թուրքիա, 

Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան) միջպետական սահ-

մանները: Այդ հարցում թուրքական  կառավարությունը՝ ի-

րեն չարդարացնելու դեպքում՝ Թուրքիայում իշխանափո-

խությունը անխուսափելի է: 

Վերադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին՝ Թուրքիայի 

կողմից թուրք-հրեական արհեստական լարվածությունը 

Ռուսաստանի աչքին բնականի վերածելու փորձը այն 

վտանգն է, որը փորձում է ռուսական «վստահաթղթի» 

շնորհիվ  Հայաստանի հարավային միջանցքով  հիմքը դնել 

«Մեծ Արևելք» նախագծի: 

 -Ըստ Ձեզ՝ ռուս-թուրքական համագործակցությունը գեր-

ուժի ներկայացու՞մ է: 

-Հարավային Կովկասը Ռուսաստանից կտրելու համար 

ընդհատակյա խաղացողը պատրաստ է նվիրելու Ռուսաս-

տանին ո՛չ  միայն թուրք-ռուսական խոշոր նախագծեր, 

այլև ռուս-ամերիկյան: Մի կողմից սերմանելով ռուս-թուր-

քական փոխվստահություն, մյուս կողմից պատրաստվելով 

ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը՝ հազարադեմ այդ 

մեխանիզմը փորձում է ջարդել հայերի կռու երկիրը: 

ԹԱՏՐՈՆ է պարոնայք, 1920-ական քեմալական նեոթատ-

րոն: 
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Գերուժը Ռուսաստանի հետ դեռ կշարունակի խոսել Էր-

դողանի և նրան փոխարինողների շուրթերով՝ նրանց  ցու-

ցամատը թափահարելով Կովկասյան միջանցքում  անկա-

խության ժայռերին կառչած ռուսամետ հայերին: 

-Արևմուտքի համար կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղյան 

հիմնախնդիրը կարգավորվի Թուրքիայի միջամտությա՞մբ: 

-Արևմուտքի համար շատ կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղի 

հիմնախնդիրը լուծվի Ռուսաստանի անմիջական նախա-

ձեռնությամբ, որպեսզի նրա ճնշման ներքո՛ ազատագրվեն 

Ադրբեջանի գրավված տարածքները, Մադրիդյան սկզբուն-

քի ուղին հարթող ռուս-թուրքական համագործակցության 

շրջանակներում, որպեսզի Ռուսաստանից հուսախաբ հա-

յությունը երեսը շրջի դեպի Հայոց ցեղասպանությունը ճա-

նաչող Արևմուտքը:  

Դրանով Արևմուտքը ևս մեկ հարված կհասցնի ԱՊՀ-ին: 

-Ո՞րն է Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս ճանա-

չելու դժվար հաղթահարելի  կողմը: 

-Տեղավորել այդ ճանաչումը ռուսական ափսեում: 

-Այսօր առկա են նախանշանները. ցուցաբերելով նման 

տնտեսական աճ՝ Չինաստանը շուտով կհամարվի տըն-

տեսապես ամենազորեղ երկիրը աշխարհում՝ իր վրա 

վերցնելով գերհզոր երկիր կոչվելու իրավունքը, առաջ 

անցնելով ԱՄՆ-ից: Այդ են վկայում նրա տնտեսական 

ցուցանիշները: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Չինաստանի տնտեսական հրաշքները ի զորու չեն կան-

խելու ԱՄՆ-ի հակահրթիռային պաշտպանության տիեզե-

րական նախագծերի ծավալումը: Ինչքան էլ նա առաջ անց-
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նի տնտեսապես, ռազմաքաղաքական առումով ԱՄՆ-ի 

գլխավորող դերը ակնհայտ է: 

Հնարավոր է, որ Չինաստանը տնտեսապես զբաղեցնի 

առաջնային դիրք: Հնարավոր է նույնիսկ, որ այդ երկիրը 

տնտեսապես առաջ անցնի ԱՄՆ-ից, սակայն ո՛չ գերուժից: 

Մենք չպետք է շփոթենք ԱՄՆ-ը գերհզոր ուժի հետ, որի  

անունից են գործում ԱՄՆ-ը, Եվրոմիությունը, Կանադան, 

Ավստրալիան և կայսերական հեղափոխությունների միջո-

ցով աշխարհի տարբեր կետերում գրավված երկրները: 

Դուք ուզում եք ասել՝ Չինաստանը ի վիճակի է առաջ 

անցնելու այդ գլոբալ համակարգի՞ց: 

-Քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանի կարծիքով «Կենտրո-

նական-արևելյան Եվրոպան ամբողջությամբ երբեք էլ չի 

գտնվել ԱՄՆ-ի ազդեցության ոլորտում և վերածվել է 

համառ պայքարի բեմահարթակի ֆրանս-գերմանական 

տանդեմի և անգլո-սաքսոնական տերությունների միջևֈ 

Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան մրցակցային հետևողա-

կան ծրագրեր են առաջ քաշում այս տարածաշրջանում՝ 

ազդելով գործնականում բոլոր պետությունների և հատ-

կապես Կենտրոնական-արևելյան Եվրոպայի էլիտար 

եռյակի` Լեհաստանի, Չեխիայի ու Հունգարիայի վրա, 

ինչպես նաև անհամեմատ փոքր պետություններ Սլո-

վակիայի և Սլովենիայի, բալկանյան երկրների, Ուկրաի-

նայի, Բելառուսի և Հարավային Կովկասի վրաֈ Այդ 

պայքարի դասական օրինակ էին «նարնջագույն հե-

ղափոխությունը» և հետհեղափոխական իրադարձութ-

յունները Ուկրաինայումֈ Այսպես թե այնպես՝ ֆրանս-

գերմանական տանդեմը և Ռուսաստանը համախմբվում են 

Կենտրոնական-արևելյան Եվրոպայում համատեղ ազդե-

ցություն հաստատելու հարցում` հակադրվելով ԱՄՆ-ին և 
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Մեծ Բրիտանիային: Ի՞նչ կասեք:  

-Գոյություն չունեն մասնավորի անունից հանդես եկող 

տանդեմներ: Գոյություն ունի մեկ միասնական արևմտյան 

ճակատ՝ իր գլոբալ  համակարգով: Ներկայացվող-մնացա-

ծի մի մասը պատկանում է հիմնականի ուղեհարդարին,  

մյուս ...ը՝ միջին շերտում թպրտացող, գնացքից ուշացած, 

թվացյալ ինքնուրույնության  քաղաքական «վերուվարնե-

րին», որոնք չունեն անկախության անունից հանդես գալու 

լիազորություններ: Իսկ եթե փորձենք արհեստական կեր-

պով ջրի մակերես հանել որևէ տանդեմ, ապա նրան կարող 

է ընդառաջել նախօրոք անհաջողության դատապարտված 

Շիրակ-Շրյոդեր-Պուտին եռյակի կողմից կենտրոնական 

Եվրոպան գերուժից փրկող պատմական անարդյունք ճիգը: 

-Ովքե՞ր կարող են տեր կանգնել հայ-թուրքական հարևա-

նության խաղաղության երաշխիքին: 

-Այսօր այդ երաշխիքին պատրաստվում են տեր կանգնել 

արևմտյան մեքենայությունները. աշխարհի տարբեր եր-

կըրներում՝ մասնավորապես Մերձավոր Արևելքում գործի 

մեջ դրված Իսրայելա-սիրիական և Իսրայելա-իրանական 

արհեստական հակամարտության մեջ Եվրոմիության մի 

կողմից խաղաղարար, մյուս կողմից հրահրիչ դերը տա-

րածաշրջանում ԱՄՆ-ի ազդեցության ոլորտը ծավալող 

նախագծում: 

 

-Ձեր կարծիքով ինչքանո՞վ են իրական Ադրբեջանի 

իշխանությունների շարունակվող ռազմատենչ հայտա-

րարությունները:  

Հնարավո՞ր է պատերազմի վերսկսում: 
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-Պատերազմի վերսկսումը կապված է հայ-թուրքական ար-

ձանագրությունները կյանքի կոչելու ճանապարհին հայտ-

նըված անհաղթահարելի արգելքների հետ:  

Պատերազմը կարող է վերսկսվել տարածաշրջանում սահ-

մանները լուծարել հետապնդող և այդ նախագծում արգել-

քի առջև կանգնած  ուժի հրահրումով միմիայն: 

Վերսկսված պատերազմը ԱՄՆ-ի կողմից կհետապնդի  

մեկ նպատակ. այն է՝ Ադրբեջանը հակադրել ՀԱՊԿ-ին, 

հայկական զինված ուժերի կողմից գրաված ադրբեջա-

նական նոր տարածքների վայնասունում, հետևաբար 

խուճապի մեջ հայտնված և օգնության ձեռք մեկնած Ադր-

բեջանում ՄԱԿ-ի ռազմավարական «գործընկեր» ՆԱՏՕ-ի  

խաղաղարար ուժերի տեղակայում: 

Տրվելով հրահրված խաղին, կորցնելով նոր տարածքներ՝   

Ադրբեջանը Վրաստանի օրինակով կլրացնի գերուժին են-

թակա երկրների շարքը: Իսկ Արևմուտքի ներկայությունը 

Ադրբեջանում կնշանակի իշխանափոխություն: 

Հաստատվելով այդ երկրում՝ արևմտյան իմպերիալիստա-

կան մեխանիզմը կտիրի արևելքը արևմուտքին կապող 

էներգետիկ հանգույցին:  

-Այսօր (2010թ. փետրվարի 9) Ուկրաինայում վերջացան 

նախագահական ընտրությունները, և երկրի նախագահ 

ընտրվեց Վ. Յանուկովիչը: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Ռուսաստանը ստացավ հնարավորություն՝ վերադարձնե-

լու կորցրած դիրքերը Արևելյան Եվրոպայում: 

Իր հերթին ԱՄՆ-ը կձգտի, որպեսզի Ուկրաինան անդա-

մագրվի Եվրոմիությանը: 
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-Իմ կարծիքը այն է, որ գլոբալ ուժի ազդեցության ներկայիս 

նման պայմաններում՝  

1. Հայաստանի անկախությունը. 

2. ժողովրդավարության պակասության կամ նրա 

արհեստականության հաշվին մեր երկրում 

պաշտպանական մեխանիզմի կազմավորումը. 

3. «Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս» 

ճանաչումը. 

4. Հայոց պահանջատիրությունը,   

5. նոր հայկական գաղափարախոսությունը    

դեռ երկար ժամանակ կշարունակեն մնալ՝ որպես դժվա-

րամարս հարցեր:  

-Եթե  քաղաքական մտավարժությունը մեզ վերադարձնում 

է նույն հարցերին,  դե ի՞նչ, ևս մեկ անգամ նետենք հայացք 

հաստատունությանը, չանտեսելով նոր ձևավորումները, 

որ՝ 

1. գլոբալ ուժի ազդեցության  ներկայիս պայմաննե-

րում, ինչպես նշեցինք, Հայաստանը իր անկախութ-

յունը կարող է ապահովել միմիայն Արևելյան ճամ-

բարում, Ն. Նազարբաեվի կողմից դեռ 1990-ական 

թթ-ին առաջ քաշած Եվրասիական մոդելում, որի 

մեջ կմտնեն Ռուսաստանը, Չինաստանը և մի շարք 

ասիական երկրներ: 
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Այդ նախագծի իրագործումը կախված է Արև-

մուտք-Արևելք հակասության աստիճանից:  

               Նախանշանները ցույց են տալիս, որ Արևելյան բլո-  

               կի կազմավորումը  հատկացված է մոտ ապագա- 

               յին: 

               Առայժմ առաջնային է համարվում    բազմաբևեռա-   

               յին ուժերի տարածաշրջանային հոծությունը,  նը-  

               րանց կողմից երկրագնդում խաղաղության ապա- 

               հովումը. 

 

2. ժողովրդավարության պակասությունը, նրա ար-

հեստականությունը կամ ազգայնացումը բխում է 

մեր պետական և ազգային շահերից: 

 

Ահա թե ինչ են գրել ժողովրդավարության վերաբերյալ ար-

տասահմանյան մի շարք գրողներ, հասարակական-քաղա-

քական գործիչներ՝ 

 
Ուինթրոփը, որի «Տունը բլրի վրա» գիրքը ոգեշնչում էր Ռոնալդ Ռեյգա-

նին, գրում էր, որ քաղաքակիրթ երկրներում «ժողովրդավարությունը 

համարվում է կառավարման ամենաանպետք և վատ ձևը կառավարման 

բոլոր ձևերից»:  

«Հիշեք` ժողովրդավարությունը երբեք երկար չի տևում», - ասում էր 

Ադամսը.  

«Այն արագ դատարկվում, հոգնում և ոչնչանում է: Դեռ չի եղել այնպիսի 

ժողովրդավարություն, որն ինքնասպան չլինի»: Նրան կրկնում է Ջեֆեր-

սոնը.  

«Ժողովրդավարությունը ոչ այլ ինչ է, քան ամբոխի իշխանություն, երբ 

մարդկանց 51 տոկոսը կարող է խլել մյուս 49 տոկոսի իրավունքները»:  
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Ջեֆերսոնի հետ համաձայնվում էր Մեդիսոնը. «Ժողովրդավարությունը 

կառավարման ամենազզվելի ձեւն է»: 

                                                                                                  Պատրիկ Բյուքենոն 

Եթե ժողովրդավարությունը լիներ համով-հոտով կերա-

կուր, մեզ այդքա՜ն չէին մատուցի. 

 

3. եթե մենք համոզված ենք, որ Արևմուտքը հետա-

պնդում է Հայաստանը գաղութացնելու նպատակ, 

ուրեմն մենք պետք է հույս չկապենք Արևմուտքի 

կողմից խաղարկվող որևէ ճանաչման հետ՝ 

երեսներս շրջելով դեպի Արևելք՝ Ղարաբաղը Հա-

յաստանի անբաժան մաս ճանաչելու հեռանկարով, 

առանց որևէ  տարածքային զիջումների.  

Զիջումներ և նոր սադրանքներ ծրագրող Արևմուտ-

քի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը 

հարվածում է մեր ազգային շահերին. 

Արևմուտքի նպատակն է Հայոց պահանջատիրութ-

յունը հակադրել հայ-ռուսական ռազմավարական 

դաշինքին. 

4. Հայոց պահանջատիրությունը Արևելքի պահան-

ջատիրություն է Արևմուտքից, հետևաբար՝ մենք 

պետք է կտրենք հայկական Արևելքը հայկական 

Արևմուտքից. 

և վերջապես 

5. նոր հայկական գաղափարախոսությունը պետք է 

հենված լինի Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնորոշ 

սկզբունքների վրա: 
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 -Ի համեմատ անցյալ տարվա, այս տարի (2010թ.) ավելի են 

ուժգնացել Հայ եկեղեցուն ուղղված հերյուրանքները, նա-

մանավանդ հայկական Սփյուռքից՝ Արևմուտքից, որոնք 

անդադար մեղադրում են Հայ  եկեղեցուն հրեական հա-

մաշխարհայնացնող հաբով ժողովրդին թմրեցնելու մեջ:   

Այսօր Հայաստանի և Սփյուռքի նշանակալից որոշ օղակ-

ներ է՛լ ավելի ուժգնորեն են բարձրացնում քրիստոնեութ-

յունից ձերբազատվելու և մեր հայկական ակունքներին 

վերադառնալու հարցը:  

Ըստ նրանց՝ Հայաստանը սկսեց փոքրանալ այն պահից, 

երբ ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն: 

Հետևաբար, հարկավոր է ստեղծել մի այնպիսի գաղա-

փարախոսություն, որը կսկսի հավաքել քարերը: 

-Հայաստանը սկսեց փոքրանալ այն պահից, երբ Մ.Թ.Ա եր-

կու կայսրություններ (Հայկական՝ Տիգրան Մեծի օրոք, և 

Հռոմեական) հայտնվեցին դեմ-դիմաց: Հայաստանը ընկավ 

Հռոմեական կայսրության, այնուհետև նրա մի մասը՝ 

Պարսկաստանի գերիշխանության տակ:   

Մենք ունեցել ենք հզոր ուրարտական պետություն, որը, 

ինչպես գիտենք, փլուզվեց հարևան երկրների կողմից, և 

նրա փլատակներից հայտնված Արմինա հայկական տա-

րածքը հայտնվեց Աքեմենյան պետության ենթակայության 

տակ:  

Այն ժամանակ բացակայում էր քրիստոնեական կրոնը:  

Բազում երկրներ վերացել են Մ.Թ.Ա, երբ դեռ չէր ծնվել 

քրիստոնեությունը, և հակառակը, մի շարք քրիստոնեա-

կան երկրներ ընդարձակեցին իրենց սահմանները, դար-

ձան կայսրություններ, ինչպես օրինակ ցարական Ռուսաս-

տանն էր, եվրոպական մի շարք երկրներ՝ Մեծ Բրիտա-
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նիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ավստրո-Հունգարիա, Պոր-

տուգալիա և այլն: 

Եգիպտոսի, ինչպես նաև մի շարք անտիկ երկրների կոր-

ծանումը, պարսկական, Ալեքսանդր Մակեդոնացու, Հռո-

մեական կայսրությունների քայքայումը, Արաբական խա-

լիֆայության, ազգությամբ թյուրք Չինգիզ խանի՝ (գիտնա-

կանները ապացուցել են, որ Չինգիզ խանը եղել է ազգութ-

յամբ ոչ թե մոնղոլ, այլ թյուրք, և որ նրա կողմից ստեղծված 

կայսրությունը եղել է Թուրանի կայսրություն, որը ցան-

կանում են վերականգնել ներկայիս պանթուրքիզմի հետ-

նորդները)   որը զավթեց Չինաստանը, Իրանը և այլն ստեղ-

ծած կայսրության կործանումը, հնդկացիների ցեղասպա-

նությունը, սոցիալիստական ճամբարի քայքայումը, Գեր-

մանիայի բաժանումը երկու մասի, և այլն  չարի մտահղա-

ցում էր, որին պատրաստ չէին դիմակայելու խորամտութ-

յան կարիք զգացող կյանք փնտրողները:  

Պետությունների ընդարձակումը և կործանումը հիմնակա-

նում պայմանավորված է հավատքին համընթաց պետա-

կան ռազմա-քաղաքական նախագծերի, ծրագրեր իրակա-

նացնելու հետևողականության, աշխարհագրական դիրքի 

և մի շարք այլ գործոնների հետ: 

Եթե Տիգրան Մեծին սատար կանգներ ողջ Արևելքը, և նա 

հաղթեր Պոմպեոսին Արտաշատում, մեկ այլ ընթացք    

կստանար պատմությունը:  

Մեր պատմությունը մեր կողմից վարած քաղաքականութ-

յան, հավատի ու հավատքի տեղ-տեղ պակասության, ու-

ղեղի վրիպումների, դիվանագիտական մոտեցումների 

ճիշտ և ոչ ձեռնտու հաշվարկների հետևանք է:  

Մենք սկսած Մ.Թ.Ա ժամանակներից՝ ունենք այն, ինչ 

ունենք:  



 884 

-Հասկանում ենք. սակայն ըստ այլախոհների՝ մեր այս 

դժվարին ու ծանր պայմաններում եկեղեցին թույլ չի 

տալիս, որպեսզի մի նոր մակարդակ ելնի ազգային  

գաղափարախոսությունը: Միևնույն ժամանակ եկեղեցին,    

սերտ համագործակցելով  պետության հետ, օժանդակում է 

իշխանության կողմից տարվող հայատյաց քաղաքակա-

նությանը: 

Միգուցե իրո՞ք եկել է պահը՝ ձեռք բերելու մեր ազգային 

արժեքներին մոտ նոր մտածելակերպ:  

-Եթե եկեղեցին քիչ ավելի է մոտենում ազգային արժեքնե-

րին, այլախոհները եկեղեցին համարում են Հիսուսից հե-

ռացած: Եթե եկեղեցին սատար է կանգնում պետությանը, 

նրան համարում են ոչ հոգևոր մարմին: Եթե եկեղեցին չհա-

մագործակցի  պետության հետ, նրան պատրաստ են ան-

վանելու ոչ ազգային եկեղեցի: 

Այլախոհությունը միշտ եղել, կա ու կլինի: 

Ձեր հարցապնդումը իր հերթին  առաջ է քաշում երեք  

հարց՝ 

1. Ի՞նչն է պատճառը, որ եկեղեցին, անկախ լինելով 

պետությունից, համագործակցում է պետության 

հետ. 

2. Իրո՞ք եկեղեցին հարվածում է ագային գաղափա-

րախոսությանը. 

3. Ունե՞նք հնարավորություն կտրվելու քրիստոնեա-

կան հավատքից: 
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Առաջին.  

Եկեղեցին չի կարող բազում հարցերում չհամագործակցել 

պետության հետ, քանի որ ինչքան էլ լինի անկախ պե-

տությունից, նա սերտ կապված է հասարակության, ժողո-

վըրդի հետ, որն էլ ներկայացնում է իշխանությունը, պե-

տությունը:  

Ժողովուրդը և եկեղեցին պատասխանատու են միմյանց 

համար: 

Երկրորդ.  

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ազգային գաղափարախո-

սությունը: 

Ազգային գաղափարախոսությունը բաղկացած է գործոն-

ների ամբողջականությունից՝ սկսած էությունից մինչև նրա 

պաշտպանությունը, գոյատևությունը, հարատևությունը: 

Մեր ազգային գաղափարախոսությունը չի սահմանափակ-

վում կրոնով: 

Եվ եթե ազգային գաղափարախոսության հիմք են կազմում 

լեզուն, գիրը, մշակույթը,  արվեստը,   հոգեաշխարհը՝ կապ-

ված ինքնագիտակցության, ինքնարժեքի, ընտանիքի, ա-

վանդության, սովորույթների և այլն հետ, ապա մի՞թե եկե-

ղեցին դեմ է կամ թուլացնում է այդ հոգեկերտվածքը: 

Ինչպես ներկայացնում է պատմությունը, այն ժամանակ, 

երբ մենք կորցրեցինք մեր պետականությունը, Հայ եկե-

ղեցու շնորհիվ միայն  ի վիճակի եղանք պահպանել ազգա-

յին գաղափարախոսության հիմքը կազմող լեզուն, գիրը, 

մշակույթը և այլն: 
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Մինչև XX դ. Հայ եկեղեցու շնորհիվ ոչ միայն պահպանվեց, 

այլև մի նոր զարգացման փուլ ապրեց ազգային գաղափա-

րախոսությունը: Հայ եկեղեցուն կից և նրա ջանքերով 

ստեղծվեց երկու հազարամյակ զբաղեցրած հայ տաղան-

դավոր գրողների, պատմաբանների, նկարիչների, քանդա-

կագործների, ճարտարապետների, աստղագետների և 

այոց, մի ամբողջ համաստեղություն: Հետևաբար հայ եկե-

ղեցին մաթեմատիկոս էր, աստղագետ, երգիչ, նկարիչ..:     

Եկեղեցին պետության բացակայության պայմաններում 

մայրություն էր անում ազգային գաղափարախոսությանը:  

Նա ոչ միայն տիրություն էր անում պետականազուրկ հո-

տին, ոչ միայն ապահովում էր նրա ազգային գաղափարա-

խոսությունը, այլ հարստացնում էր այն հոգևոր արժեք-

ներով՝ շարելով պատերը այդ հիմքի վրա: Հայ եկեղեցին       

ստեղծագործելու տաղանդն է, մեր կողմնորոշումն է, մեր 

շնորհքն է, Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևն է, Կոր- 

յունն ու Ագաթանգեղոսն է, Եղիշեն է, Խորենացին, Շիրա-

կացին. Անիի, Սիսի, Գլաձորի համալսարաններն է, մեր 

ժողովրդական բանահյուսության  թագն ու պսակը համար-

վող «Սասունցի Դավիթ»-ն է, Նարեկացին, Երզնկացին, մի 

խոսքով ստեղծագործ ուժի միաբանությունն է, միջնա- 

դարյան հայ մշակույթի գանձերն է, Լազարյան, Ներսիս-

յան, Մուրադյան, Ռաֆայելյան, Գևորգյան   ճեմարաններն 

ու վարժարաններն է:  

Հայ եկեղեցին ստեղծագործ ուժի ուղեհարդարն էր, կրակ-

ների մեջ հայ տեսակի մարդ մնալու հզորությունն  էր,   հա-

յերի ինքնավարության ճյուղերը հատող Օսմանյան կայս-

րության դեմ մեր ազգային ազատագրական պայքարն էր: 

Եվ չէին ծնվի Բակունցն ու Չարենցը, Շիրազն ու Սևակը,   

եթե չլինեին եկեղեցու ուսանողներ Աբովյանն ու Աղայանը, 

Պատկանյանն ու Թումանյանը, Իսահակյանը և այլոք: 
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Եվ եթե որոշ մութ ուժեր  փորձում են  հարված հասցնել 

ազատություն և անկախություն տենչող մեր ազգային գա-

ղափարախոսությանը, կամ  ծառայեցնել իրենց նպատակ-

ներին, ուրեմն ներկա  սերնդի պարտքն է ամրակայել գա-

ղափարախոսության այն դրույթները, որոնք համարվում 

են մեր ռազմավարության հենասյուները:  

Տեր կանգնելով մեր ազգային գաղափարախոսությանը, 

որպես առանցք տեղավորելով այն հոյակերտ տաճարում՝ 

դրանով մենք է՛լ ավելի կամրապնդենք մեր պաշտպանա-

կան համակարգը: 

Երրորդ 

Իրո՞ք մենք ունենք հնարավորություն արմատապես վերա-

փոխելու մեր ազգային գաղափարախոսության առանցքը 

կազմող կրոնը: 

Եթե ո՛չ, ուրեմն չարժե լրացնել մեր ժողովուրդը տարան-

ջատող ծրագրերի շարքը:  

Մենք ժամանակ չունենք զբաղվելու վերակառուցմամբ: 

Թշնամին այսօր մտել և խառնում է մեր ներսը:  

Հարկավոր է հենվել ձեռքի տակ ունեցածի վրա՝ ուղղելով 

այն դեպի պահանջատիրության դաշտ, ամրապնդելով 

ազգային գաղափարախոսության առանցքային դիրքերը: 

Ի հակառակ արտաքին հրավերների՝ մենք պետք է զարկ 

տանք նաև մշակույթի և արվեստի քաղաքականությանը: 

-Ձեր կարծիքով քրիստոնեական կրոնը բավարարու՞մ է 

մեր երկրի անվտանգության, ռազմավարության հոգևոր 

պահանջները:  
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-Մեր ժողովուրդը զգում է ոչ միայն իր ծիսակատարությու-

նը անցկացնող հանգիստ ու օվկիանի պես խաղաղ  եկե-

ղեցու, այլ չարի դեմ անհանգիստ, առաջնորդող և հաղթա-

կան ուղին ապահովող եկեղեցու կարիք: 

Մեր ժողովուրդը ավելի շատ կարիք ունի ոչ թե չարից 

պաշտպանվող, այլ չարի վրա հարձակվող եկեղեցու կա-

րիք: Այն չարի, որն անցնելով մեր երկրի սահմանը, չպետք 

է հասնի մեր տան դուռը: Մենք կարիքն ունենք այն քրիս-

տոնեական կրոնի, որը պետության հետ ձեռք-ձեռքի կազմ 

ու պատրաստ կպահի մեր պաշտպանական համակարգը՝ 

ցանկացած պահ դուրս գալու չար մտահղացման դեմ, 

ուժային տեսակետից արդարացված պայքարի, հանուն 

հաղթական վերջի, հանուն խաղաղության:  

Այսօր Ղարաբաղյան հաղթական ոգով աճող մատաղ սե-

րընդի հոգեմտավոր, բարոյական ներքնաշխարհի կազ-

մավորման բաղադրատարրերի հիմնասյունը հավատքով 

շաղախված հայրենասիրությունն է, որի հաղթականութ-

յան  ապահովումը համարվում է ավագ սերնդի պարտքն ու 

պարտականությունը: 

Այսօր մեր առողջ հայրենասիրական պարտքն է ապա-

հովել երկու ճակատներում (Ղարաբաղ, Հայկական հարց) 

գործող հաղթական տրամադրությունը: 

-Ի վիճակի՞ է արդյոք հայրենասիրությունը իր շուրջը հա-

վաքել ազգային գաղափարախոսության իրար հակադիր 

տարրերը (կրոնական, աշխարհա-քաղաքական տարբեր 

հայացքներ և այլն): 
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-Այսօր հենց հայրենասիրությունն է  հայտնվել կենտրո-

նում, որն իր ձեռքն է վերցրել ազգը համախմբողի առաքե-

լությունը:  

Հայրենասիրությունը մեր ամենամեծ զենքն է: Ներկայիս 

պետականության ներկայության օրոք, եթե նրան մենք 

ամրապնդենք հավատքով, դա հիմք կդնի մեր աննկունութ-

յան:  

Հակառակորդը այսօր փորձում է առանձին-առանձին 

ջախջախել ազգային գաղափարախոսության առանցքային  

մասերը: 

-Ձեր կարծիքով գլոբալիզացիայի մեր դարում մեր ժողո-

վուրդը ինչքա՞ն երկար իր ձեռքում կարող է պահել իր 

ազատությունը և անկախությունը խորհրդանշող զենքերը:  

-Մեր հարուստ պատմությունը, մեր ազգային արժեքները 

թույլ չեն տա մեզ այդքան հեշտ վայր դնել զենքերը:   

Երեկ  Փետրվարի 17-ին (2010թ.) Երևանում  տեղի է ունեցել 

Եվրամիության երկրների  դեսպանների հանդիպում  ՀՀ 

Ազգային  ժողովում  ներկայացված կուսակցությունների 

ներկայացուցիչների հետ:  

Դեսպաններին  հետաքրքրել են   Հայաստան –Եվրամիութ- 

յուն  հարաբերությունների  ներկա ընթացքի ու հեռանկար-

ների վերաբերյալ Աժ ներկայացուցիչների տեսակետները,    

Հայաստանի կողմից ժողովրդավարության եվրոպական 

արժեքների  որդեգրումըֈ ԵՄ դեսպաններին ներկայացվել 

են ԱԺ ներկայացուցչության մոտեցումները երկրում 

քաղաքական եւ տնտեսական վերնախավերի սերտաճման, 

տնտեսական եւ այլ մենաշնորհների դեմ պայքարի, 

քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ու 
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ակտիվացման, ընտրական համակարգի բարեփոխման և 

այլ հարցերի վերաբերյալ։ 

Հանդիպումն ավարտվել է առաջիկայում նման հան-

դիպումներ ունենալու փոխհամաձայնությամբ։ 

Ի՞նչ  կարծիքի եք, ի՞նչ է նշանակում սա:   

-Սա նշանակում է, որ Գերուժը 2008թ. Մարտի 1-ի գունա-

վոր հեղափոխության անհաջող փորձից հետո հիմնական 

հարվածը տեղափոխել է խորհրդարան: Սահմանադրութ-

յան որոշ կետերի փոփոխման միջոցով համախմբելով 

ընդդիմադիր ուժերին «խորհրդարանական համերաշխութ-

յան» շուրջ՝ «եվրոչափանիշներին համապատասխան խոր-

հըրդարան» պատրվակի տակ արևմտյան վերահսկիչը նա-

խագահական հրաժարական (իմպիչմենտ) է պատրաս-

տում  մեր երկրում: 

Սրան չպետք է տարվեն մեր ազգային ուժերը, քանի որ սա   

1907 թ-ի խոստումնալից խաղի շարունակությունն է, որը 

պատրաստվում է ճամփա բացել «Ժառանգությունների» և 

«ՀԱԿ»-երի համար:  

ԵՄ ներկայացուցիչների շուրթերով շարունակում է հան-

դես գալ  Եվրոպան զավթած ուժը:  

Դավադրությունը կրկին պտտվում է մեր շուրջը: 

Մեր ազգային ուժերը կարող են չշտապել, չտարվել սադ-

րանքին՝ հանուն պահանջատիրության խնդրի կարգավոր-

ման, գերադասելով մեր երկրի անկախությունը և սպասել 

իշխանափոխության բնական հասունացմանը, որը ի հայտ 

կգա ներկայիս ՀՀ արտաքին քաղաքականության փակու-

ղում հայտնվելուն հետ միասին, որին շրջանցելը իրադար-
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ձությունների ներկայիս դասավորությամբ  անխուսափելի 

է: 

Հակառակ դեպքում՝ Հայոց կարգավորված պահանջատի-

րության մեր երկրի  օտար տերերը հաջորդ «իմպիչմենտը-

կուսակցական» կներկայացնեն ազգային ուժերին: 

Ազգային ուժերի «խորախորհուրդ» երկակի չափանիշները 

պատրաստ են գործելու հենց իրենց դեմ: 

-Ազգային ուժերը ինչպե՞ս կարող են անցնել իշխանության 

գլուխ, եթե ներկա է ներկայիս ուժեղ նախագահական վար-

չությունը: Այսօրվա նման  ուժեղության ներկայությունը 

հերիք է, որպեսզի ազգային  որևէ ուժ ի վիճակի չլինի անց-

նելու իշխանության գլուխ:  

Կա՞, ներկա՞ է որևէ առաջարկություն, թե ինչպիսի պայ-

քարի ձև կարդարացնի ազգային  ուժերի սպասելիքները: 

 

-Մենք չենք կարող բարձր և ուժեղ համարել ներկայիս նա-

խագահական դիրքերը, որոնց շուրջը պտտվում է ռուսա-

կան փետրվարյան ուրվականը:  

Եթե որևէ ազգային ուժի թվում է, թե արժանվույն կգնա-

հատվի իր  բաժին մասնակցությունը այդ խաղին, դե ինչ, 

թող պատմական փորձը լինի նրանց բարեխոս: 

Ինչ վերաբերում է ազգային ուժերի սպասումները արդա-

րացնող առաջարկությանը, ամեն առաջարկություն չէ, որ 

ենթակա է հանրայնացման: 

- Ի՞նչ կասեք խորհրդարանական կառավարման մոդելի 

մասին: Վերջերս Հայաստանի իշխանական շրջանակ-

ներում շրջանառության մեջ է դրվել խորհրդարանի 

կողմից կառավարությանը վերահսկելու գաղափարը:  
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-Այսօր «քաղաքակիրթ» համարվող եվրոպական երկրնե-

րում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում, խորհրդարանների,  կոնգրես-

ների, սենատների գործունեության հիմնական լծակները 

գտնվում են ընդհատակյա ուժային կենտրոնի ձեռքում և 

վերահսկվում նրա կողմից: Անգամ հակասությունները, 

ներքին տարաձայնությունները հիմնականում կրում են 

արհեստական բնույթ և հարթվում վերոնշյալ ուժի կողմից: 

Ուրիշ հարց է, եթե ներկայիս աշխարհակարգը ելներ մար-

դու իրավունքների պաշտպանության բնականից արդար 

ու անեղծ սկզբունքներից: Սակայն, ցավոք սրտի, մենք 

տեսնում ենք հակառակ պատկերը: Այսինքն, երբ համաշ-

խարհայնացնող համակարգից դուրս գտնվող երկրներում 

հաստատված ժողովրդավարական մարմինները ուղղված 

են  ծառայելու այն իրավական դաշտին, որը տանում է դե-

պի գաղութացում:  

Այո՛, հանուն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքնե-

րի պաշտպանության, հանուն «միջազգային հանրությանը» 

ինտեգրման՝ Հայոց պահանջատիրությամբ, Ղարաբաղի 

անկախության միջազգային ճանաչմամբ մենք շարժվում 

ենք դեպի գաղութացում: Իսկ գաղութացումը սկսվում է 

խորհրդարանների թագադրմամբ: 
 

-Իսկ եթե խորհրդարանների թագադրումը Ղարաբաղի 

մասով  ծառայում է երկդեմ չափանիշների՞ն: 

-Երկդեմ չափանիշները չեն խցկվում սահմանադրություն և 

չեն հասունացնում արևմտյան նվագի տակ խորհրդավոր 

կարգափոխություն: Իշխանականությունը ևս պետք է 

ունենա իր ազգային դեմքը:  
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Արևմուտքը շարունակում է համագործակցել հիմնակա-

նում նրանց հետ, ովքեր գործով ապացուցել են որ նվիրված 

են արևմտյան քաղաքականությանը, նրա արժեքներին: 

Իր աստիճանավորներին՝ պետական պաշտոնյաներին, 

բյուրոկրատներին Business-ից հեռու պահող Արևմուտքը, 

ինչպես տեսնում ենք, ոգևորում է, ներշնչում Հայաստանի և 

Ղարաբաղի պետական գործիչներին իրենց սեփական 

շահակցություններում՝ էլ ավելի մեծացնելով այդ գործիչ-

ների հոգևոր ստրկական կախվածությունը մատերիայից, 

որը չունի սահման, և համարվում է ագահության մայրը: 

Պարզ է, որ նման մթնոլորտում արևմտյան գերնյութը վաղ 

թե ուշ կանցնի իշխանության գլուխ՝ պետական լծակները     

սեփական շահերին ծառայեցնող գործիքների միջոցով:  

-Այդ գործիքների ի հայտ գալը կարելի՞ է համարել 

պատահականություն: 
 

-Պատահականությունը տեղ չի կարող ունենալ այս դերա-

կատարության մեջ: Սա սառը պատերազմից ելնող, 

խորհրդային կարգերի փլուզման ազդանշանի հետևանք է, 

որը հայրենասիրության դրոշի տակ, բնականի տեսքով 

պետք է հանդես գար  հանուն  կարգափոխության: 

Դե իհարկե «ժողովրդավարական» կարգերի հաստա-

տումը, այն էլ ազգամիջյան հակամարտության ֆոնի վրա, 

պետք է առաջնորդվեր. «նպատակը արդարացնում է 

միջոցները» հանրահայտ կարգախոսով: 

Այդ գործիքների ի հայտ գալը հատուկ է կարգերի փոխա-

րինման անցումային շրջանին: Միջնադարում այդպիսի 

լայն շրջան է ապրել ազնվականությանը փոխարինած   

հասարակության տականքը:                                                     

Ըստ Ռուսաստանյան որոշ քաղաքագետների՝ արևմտյան 

կենտրոնակայանը ունի հատուկ բաժիններ, որոնք իրենց 



 894 

ներքին գործակալների միջոցով խիստ ընտրության են են-

թարկում վարձագրվողներին, որոնցից շատերի մտքով 

անգամ չի անցնում,  թե ինչպիսի պառակտիչ դեր է հատ-

կացված իրենց: Շատերի կարծիքով իրենք կատարում են 

հայրենանվեր աշխատանք: Սա վարձագրման մեկ այլ 

տեսակ է՝ երաշխավորելու համար երկկողմ ծառայության 

անհնարինությունը: Գործակալները իրենց հերթին վերած-

վում են կարգերի՝ գիտակցականից մինչև անգիտակցա-

կան:                                                                                                   

Մեր երկրի պարագայում այսօր հիմնականում լայն թա-

փով ծավալվում է Արևմտյան արժեքներին վարձագրվող 

անգիտակցական ձևը:                                                        

Այսօր հիմնական հարվածը ուղղված է երկու հանրապե-

տությունների նախագահներին, որի ակունքը իր արմատ-

ներն է տարածում խորհրդարաններում:  

Այսօր Հայաստանի և Ղարաբաղի «համերաշխ» խորհրդա-

րանները ավելի վտանգավոր են մեր անկախության հա-

մար, և համարվում են մեր առավել խոցելի տեղերը:  

Մեր ազգային շահերը պահանջում են,  որ վարչապետը իր 

պարտականությունները շարունակի ստանձնել հանրա-

պետության նախագահից: 

-Իշխանությունները պե՞տք է լինեն իրարից ինքնուրույն, 

թե ոչ: Խոսքը վերաբերում է դատական, օրենսդիր և այլն 

մարմիններին: 

 

-Մենք արդեն շոշափել ենք իշխանությունների ինքնու-

րույն գործելու վտանգավորությունը: Մենք չունենք կազ-

մավորված  պաշտպանական այն համակարգը, որը վերա-

հսկման տակ կվերցի ազգային շահերից ելնող ներքին և 

արտաքին քաղաքականության անխաթար գործելակերպը: 
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Նեղ, իշխանատենչ շրջանակներին տված չէ կազմավորել 

ազգային պաշտպանական համակարգ: Այդ խմորումները 

կարող են միմիայն արհեստական ժողովրդավարությունը 

վերածել անել կախվածության:  

Պաշտպանական կառույցը կարող են իրականացնել միմի-

այն համահայկական նշանակության ուժերը:  

Խաղադաշտ նետված հտպիտ ճիգերը, խորհրդարանում 

սիրատենչ արհեստական բևեռներ ստեղծելու  սոփեստա-

կան տիպօրինակները կարող են հաստատել միմիայն 

«գտնված դրամապանակի»  խնամառուական տրամա-

դրություն, որը  կարող է կրել կլակերային բնույթ: 

Այդ առթիվ ահա թե ինչ է գրում ԼՂՀ ԱԺ անկախ պատ-

գամավոր Գեղամ Բաղդասարյանը. «Իշխանական շրջա-

նակներում բավականին տարածված եւ ընկալունակ է      

տարբեր քաղաքական բեւեռներ ստեղծելու գաղափարը, 

ինչպես առկա, այնպես էլ ստեղծվող կուսակցությունների 

ու մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվելիք «անկախ» 

պատգամավորների միջոցով: Ընդդիմադիր քաղաքական 

ուժերի բացակայության  պայմաններում սա նշանակում է 

ոչ թե հանրային-քաղաքական, այլ նեղ իշխանական բեւեռ-

ների ստեղծում, ինչն արհեստական երեւույթ է (իրակա-

նում ոչ թե բեւեռներ են ստեղծվելու, այլ փուչիկներ), քանի 

որ բեւեռներ չեն ստեղծում, դրանք բնականորեն ստեղծ-

վում են, առաջանում են, ծիլ են տալիս, եթե կա, իհարկե, 

բարենպաստ հող: Արհեստական բեւեռները շատ-շատ կա-

րող են համերաշխ «պաչուպռոշտի անել» խորհրդարանի 

պատերի ներսում ու դրանցից դուրս, կամ էլ, որ շատ 

ավելի հավանական է, մշտատեւ գզվռտոցների աղբյուր 

հանդիսանալ (պաշտոնների եւ այլ արտոնությունների 
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համար): Երկու տարբերակներն էլ վնասակար են, քանի որ 

բեւեռները ծագում ու խորհրդարանում են հայտնվում ոչ թե 

կենացներ ասելու ու «բրուդերշաֆտ» խմելու, այլ իրար վե-

րահսկելու ու զսպելու համար, իմա՝ քաղաքական հավա-

սարակշռության ապահովման համար: Իսկ արհեստական 

բեւեռների նույնիսկ հնարավոր անհամերաշխությունը   

քաղաքական ու գաղափարական բնույթի չի լինելու, այլ 

նեղ անձնական, խմբակային  ու կլանային»: 

Այո, նեղ անձնական, խմբակային ու կլանային: 

Եվ այդ ամենը պետք է քողարկվի դրսի համար նախա-

տեսված քաղաքական հովանոցի, սակայն թափանցիկ 

ծածկոցի տակ: 

Եվ այսպիսո՛վ, ժողովրդավարություն անվան տակ տապ 

մտած մուկ ու կատվությու՞ն, թե «պաչուպռոշտիության» 

տակ թաքնված ժողովրդավարական հասունություն: 

Ինչ վերաբերում է տարամետ պարզունակ նախնակա-

նության անճարակ անդորրավետությանը, եթե «Դպրոցի 

ճամփան» անգիր արած դպրոցականը պատրաստվում է 

նման ճանապարհով արհեստական ժողովրդավարություն 

խաղալ այդ դասընթացները մի քանի դար առաջ ավար-  

տած  դրսի արհեստավարժի հետ, դե՛ ինչ, դրանից կարող է 

տուժել միմիայն ժողովուրդը: Իհարկե, հասկանում ենք 

նաև արհեստականության կարևորությունը, սակայն ոչ 

նման ազատականության համար մթնոլորտ և լայն հնա-

րավորություններ ստեղծող ճանապարհով: Ոչ թե կլանա-

յին, այլ ազգային շահերը, հետևաբար, առաջին հերթին հայ 

մարդու, քաղաքացու իրավունքները (ելնելով ոչ թե միջազ-

գային, այլ ազգային չափանիշներից) պաշտպանող պաշտ-

պանական համակարգի բացակայության պայմաններում, 
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միջազգային չափանիշների վրա հենված իշխանական, 

խորհրդարանական արհեստական ժողովրդավարությունը 

մեզ տանում է դեպի անդունդ: 

Պաշտպանական համակարգի պատրաստի մեխանիզմ 

այսօր գտնվում է ազգային ուժերի ձեռքին: Այն ուժերի, 

որոնք արհեստական ժողովրդավարությունը պատրաստ 

են վերածել ժամանակի պահանջները բավարարող ազ-

գային հզոր գաղափարախոսության:  

Այդ ուժերը կարող են ձերբազատվել (նամանավանդ Ար-

ցախում) «միասնական թեկնածու» առաջարկող  իրենց 

ձեռքերը կապկպող նման իշխանական պարաններից: 

Նրանց ուղին շարունակում է մնալ ինքնուրույն, առողջ 

ընդդիմությունը, ազգային բնական ուժերի հավաքական 

կոալիցիան, որը մոտ ապագայում իր ձեռքը կվերցնի մեր 

երկրի հանդեպ ողջ պատասխանատվությունը: 

Վերադառնալով  անկախ թևերի,  բևեռների միջև իրար հա-

կակշռելու վիճակը ապահովող արդար ժողովրդավարութ-

յանը, ինչպես նշեցինք, այն գոյություն չունի: Նույնիսկ 

ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունների հաղթանակ-

ները պայմանավորված են երկու թեկնածուների ընդհա-

նուր Տիրոջ քաղաքական կամքից ելնող թեկնածուի 

վարկանիշը բարձրացնող նախագծերի հետ: Նույն վիճակն 

է տիրում Եվրոպայում, անգամ ժողովրդավարության տի-

պար հանդիսացող Սկանդինավյան երկրներում:  

Մենք պետք է ի վիճակի լինենք ժողովրդավարության սլա-

քը ուղղել դեպի ազգային արժեքները: 

Մենք պարտավոր ենք մարտահրավեր նետել մեր երկիրը 

համակող գլոբալ վերահսկվող միջազգային ազատա-
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մըտությանը, լինի դա ոչ ժողովրդի շահերից ելնող, արհես-

տական, թե բնական: 

-Իրո՞ք այդ առաքելությունը տված է ազգային ուժերին: 

Մի՞թե ներկայիս Հայաստանի և Արցախի իշխանություննե-

րը չեն կարող ստեղծել ազգային շահերից ելնող պաշտպա-

նական համակարգ: 

-Մի՞թե Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները պատ-

րաստ են փրկելու ազգային քաղաքականությունը օլիգար-

խիկ-կլանային կապիտալի ճիրաններից: Մի՞թե նրանք 

պատրաստ են փլուզելու ստվերային տնտեսության վրա 

հենված սեփական կառույցները:  

  

-Ի վերջո, Դուք կո՞ղմ  եք երկու հանրապետությունների 

նախագահների կողմից տարվող քաղաքականությանը, թե՞ 

ոչ: 

-Մեր հանրապետության անկախությունը զգում է ուժեղ 

նախագահական կառավարության կարիք: Թե ինչպիսի 

ուժեղության մասին է խոսքը, մենք արդեն արծարծել ենք 

այդ թեման: Եթե երկու նախագահները ի վիճակի չեն իրա-

գործելու նման «ուժեղություն», եթե իրադարձությունները 

կհասունացնեն արհեստական իշխանափոխություն, ու-

րեմն երկու նախագահները կարող են պատրաստ գտնվել՝ 

փոխանցելու իրենց լիազորությունները իրենց «Ոչ»-ը       

չթաքցնող ազգային ուժերին:  

Նման քայլը պահանջում է քաղաքական կամք: Այդ քայլը 

կընդունվի ժողովրդի կողմից, և երկու նախագահները 

իրենց ուրույն տեղը կունենան պատմության մեջ՝ որպես 

անկախության սերնդի պատմական ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ: 
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-Չեմ կարծում, որ մեր նախագահները դիմեն նման քայլի: 

Պատմությունը գիտի՞ նման դեպքեր: 

-Պատմությունը հարուստ է նման դեպքերով: Որպես օրի-

նակ՝ կարող ենք բերել Բորիս Ելցինին, որը հայտնվելով իր 

կյանքի համար վտանգավոր ճակատագրական գծում, իր 

լիազորությունները փոխանցեց Վլադիմիր Պուտինին: 

Դրանով նա փրկեց ոչ միայն Ռուսաստանի անկախութ-

յունը, այլև իր անունը և արժանապատվությունը: 

Ցանկալի է, որ մեր նախագահները հարցը չհասցնեն սահ-

մանագծին: 

-Դուք ունե՞ք անհամաձայնություններ, տարակարծութ-

յուններ  «Ոչ» -ի հետ: 

-«Ոչ»-ի ընդհանուր ուղեգիծը մեր վահանն է: Տարակար-

ծությունը կայանում է միմիայն թրի ռազմավարության և 

մարտավարության մեջ: 

-Եթե Թուրքիան չվավերացնի կամ արհեստականորեն 

ձգձգի վավերացումը, ո՞րը կարող է լինել մեր քայլը: 
 

-Արձանագրությունները չվավերացնելը բխում է Հայաս-

տանի շահերից: Ձգձգելու դեպքում Հայաստանը կարող է 

դուրս գալ խաղից թուրքական կողմի՝  հարցին հստակ մո-

տեցման բացակայության պատճառով: 

 

-Ի վերջո, հնարավո՞ր է, որ ՀՀ արտաքին քաղաքականութ-

յունը, բացելով դռները ՆԱՏՕ-ի և խորհրդարանի առջև, 

բացելով սահմանները, մեղմասահ կերպով մեր երկիրը 

հանձնում է Արևմուտքին: 
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-Ինչպես նշեցինք, հեռվից եկող այս նախագիծը գործի մեջ է 

դրվել 2003թ-ին:  

Ռ. Քոչարյանի օրոք ազգային անվտանգության հրավիրա-

գրով «սեփական նախաձեռնության» այցերը Արևմուտք՝ 

մասնավորապես Բրյուսել, (2003թ. դեկտ. 2) չպետք է խոր-

հըրդածության տեղիք տան: 

 

-Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ տեղեկատվական կենտրոնները 

զիջում են իրենց դիրքերը Ադրբեջանին քարոզչական դաշ-

տում:  
 

-Սրան տարվողները ևս պատկանում են արևմտյան՝ պահի 

փեշից կախված անվերջ «ուշացողի» քաղաքականությանը: 

Արևմուտքը նրա համար չէ որպեսզի նրան գերես Խոջալու-

ներով կամ Սումգաիթներով: Արևմուտքը նրա համար է, 

որպեսզի տարվես իր խոստումներով: Իսկ որպեսզի ծրա-

գրայինը տեղը չզիջի զգացմունքայնությանը, հարկավոր է 

անհապաղ կարճ ժամկետում սկսել և վերջացնել երկբևեռ 

ազգային քաղաքականության մշակումը, տարբեր քաղա-

քականություն վարող վարչությունների (արևմտյան, արև-

ելյան) կազմավորումը և ենթակայությունը «Ազգային շա-

հերի պաշտպանության կոմիտե»-ին, (ԱՇՊԿ), որը կվերա-

հսկի, ուղղություն կտա, կկարգավորի իրար արհեստական 

հակադրվելու, արհեստական բարդությունները հանգու-

ցալուծելու, համատեղ քայլերը ուղղորդելու, իրարից ան-

կախ գործելու նախագծերը: Սա բաց քաղաքականություն 

է, որը մենք կներկայացնենք աշխարհին, որպես XXI դ. 

վայել քաղաքականություն, որպես նոր խաղաձև, որը կըս-

տիպի խաղացողներին հաշվի նստել իր հետ: Մենք թաք-

ցընելու ոչինչ պետք է չունենանք, քանզի թաքցնելու տեղ 

չունենք՝ բացառությամբ որոշ տեխնիկական հարցերի, 

որոնք պատկանում են ներքին արհեստանոցին: Իհարկե, 
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մեր քաղաքականությանը կուղեկցի վերացականությունը, 

սակայն այս պարագայում անգամ մեր աշխատանքը կներ-

կայացվի միջազգային ցուցահանդես: 

 

-Իսկ կենտրոնակայանը՞: 

  

-Ցանկալի է, որ այդ կառույցը կազմավորվի ՀՀ պետանվը-

տանգությանը կից: Սակայն իրերի ներկա դասավորության 

պայմաններում, երբ մի խումբ պետական գործիչների 

կողմից տարվող արհեստական ժողովրդավարությունը 

մեզ տանում է դեպի բնական կործանում, նման պայման-

ներում այդ տիեզերական նշանակության պատասխա-

նատու դերը իր վրա կարող է վերցնել ՀՀԴ-ն նեղ կոա-

լիցիոն կորիզով: Իհարկե, ընդդիմադիր ուժերի կողմից 

ստեղծված պետանվտանգության մարմնի գործունեութ-

յունը իր ուրույն տեղը կունենա նոր խաղակերպության 

հայացքների համակարգում: Այնժամ ներքաղաքական 

ընդդիմությունը, որպես իշխանության այլընտրանք, կկրի 

համահայկական բնույթ՝ իր կազմավորված կառուցվածք-

ներով, նոր երկդեմ քաղաքականությամբ և հայրենապատ-

կանության շուրջ համախմբված  օտարների համար ոչ 

այնքան դյուրալի գաղափարախոսությամբ, իր ձեռքը վեր-

ցընելով Սփյուռքի կառավարության պարտականություն-

ները:  

Այնժամ մենք կպատրաստվենք գործելու՝   

 

1. ներհայկական դաշտում շերտավորված լիբերալ-

բուրժուազիայի վրա հենված կեղծ ազգայնակա-

նության դեմ. 

2. արտաքին ազդեցության դեմ՝ 
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կատարելագործելով ազգային գաղափարախոսությունը: 

 

Ինչ  վերաբերում է քարոզչական դաշտին, այդ նորաստեղծ 

մեխանիզմի երկու թևերում կստեղծվեն շտապ անդրադար-

ձող, հակազդող մարմիններ՝ իրենց հատուկ ծրագրային 

մոտեցումներով: 

Արտասահմանի երեք կուսակցությունների, ինչպես նաև 

հայ հասարակական-քաղաքական կազմակերպություն-

ների (ԱՄՆ, Ռուսաստան, Եվրոպա) կողմից ստեղծված 

այդ կառույցը հաճախակի կկազմակերպի  կլոր սեղաններ, 

կոնգրեսներ, միջոցառումներ, որոնք հաճախ կարող են 

կրել ոչ էական բնույթ: 

-Իսկ ինչու՞մն է կարևորությունը ոչ էական միջոցա-

ռումների: 

-Այստեղ ևս մեր քաղաքականությունը կարող է լինել բաց: 

Այն կհետապնդի հոգեբանական ազդեցության նպատակ: 

-Ձեր կարծիքով ՀՀԴ-ն ի վիճակի՞ է վարելու երկդեմ 

քաղաքականություն: 

 -ՀՀԴ-ն  կարող է ծնել առնվազն երկու զավակ: Առաջինը իր 

վրա կվերցնի արևմտյան թևի (Վաշինգտոն, Բրյուսել) ուղ-

ղորդողի պարտականությունները, երկրորդը՝ արևելյան՝ 

հակագլոբալիստական (Մոսկվա, Պեկին, չնայած վերջին-

իս մոտ բացակայում է հայ համայնքը-հեռանկարային), 

որոնք կհիմնավորվեն Երևանում: 
 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ գերուժը թույլ կտա ՀՀԴ-ին 

ստեղծելու նման կառույց: Չի՞ թվում Ձեզ, որ միանգամից 

այդ կուսակցության մեջ գլուխ կբարձրացնեն արևմուտքի 

գործակալները և կհայտնաբերեն այդ ծրագրի թույլ 
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կողմերը: Չէ՞ որ բոլորիս է հայտնի, թե գերուժը ինչպես է 

յուրացնում պատրաստի կուսակցություններ, կազմակեր-

պություններ և այլն: Մինչ մենք կուսումնասիրենք Հիտլերի 

անցած ուղին, թե ինչ ճանապարհով դարձավ կուսակցութ-

յան ղեկավար, մինչ մենք կհասկանանք, թե ինչն էր պատ-

ճառը, որ Կոզա-Նոստրայի պարագլուխներից ոմանք 

խուսափեցին կալանքից և վայելեցին երկրային դրախտը և 

այլն, գերուժը թույլ չի տա  այդ կուսակցությանը պաշտ-

պանելու երկու Հայաստանների (Արևելյան, Արևմտյան) 

հավանական անկախութունը միմյանցից: 

Չի՞ թվում Ձեզ, որ այսքան բաց քաղաքականության դեմ 

արևմտյան կենտրոնակայանը գործի մեջ կդնի բազում 

հնարքներ: 

Ինչու՞մն է կայանում այդքան բաց-ության իմաստը: 

Ինչու՞մն է կայանում նրա ուժը: 

Իսկ եթե Արևմուտքը իր ողջ զինանոցը ուղղի  ՀՀԴ Բյուրոյի 

վրա՞: 

 

-Ինչու՞մն է կայանում ներկայիս իշխանությունների հզոր՝ 

«մենք մեզ համարում ենք եվրոպացիներ, ձգտում ենք 

ապրել այդ ընտանիքի կանոններով, նրանց դավանած 

արժեքային համակարգով, եւ այս առումով մեր ուղղութ-

յունը շատ ակնհայտ է» (Ս. Սարգսյան 2010թ. 3 մարտի), քաղա-

քականության իմաստը և ուժը: Միամտությա՞ն, խորա-   

մտությա՞ն: 

 

Եթե մենք համոզված ենք, որ մեր երկրում վխտում են 

հակառակ կողմի գործակալները, եթե մենք համոզված ենք, 

որ  գաղտնիքի համար չկա համապատասխան հանգրվան, 

եթե մենք համոզված ենք, որ գաղտնիքի բացահայտումը  

կործանարար կարող է լինել այս հերոսամարտում, կարող 

է հարցականի տակ դնել մեր գոյությունը, ի՞նչ իմաստով 
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ապավինել այդ գաղտնիք կոչվածին: Մի՞թե մեր հակա-

ռակորդը ունի գաղտնիքներ: Մի՞թե աշխարհին պարզ չէ 

նրա համաշխարհայնացման ծրագրերը: Մի՞թե նա հրա-

ժարվում է աշխարհին տիրելու իր ծրագրից: Իսկ եթե գո-

յություն ունեն գաղտնիքներ, ապա դրանք կրում են զուտ 

ռազմավարական և մարտավարական բնույթ: 

Պարզապես բաց խաղը իր խաղահարթակում տեղ չի հատ-

կացնում  գաղտնամտությանը: Ներքին կանոնադրությունը 

փոխել պատաստող ցանկացած միտում կբացահայտի ներ-

քին դավադրությունը: 

Բաց խաղի ուժը կայանում է նրանում, որ նա ունի հնարա-

վորություն իր ծրագիրը, մարտավարությունը դարձնելու 

համահայկական, իր մտքերը, իր պայքարի ձևը փոխան-

ցելու ժողովրդին, այսինքն ժողովրդայնացնելու ոչ միայն 

գերնպատակը (Հայոց ցեղասպանության ճանաչում, պա-

հանջատիրություն և այլն), այլ պայքարի համակարգված 

ձևը՝ կոչ անելով ժողովրդին միանալ համահայկական 

պայքարին: 

Փոքր եղբայրը ի վիճակի է իր հակագլոբալիստական պայ-

քարի շուրջը համախմբել ողջ Հայաստանը: 

Ժամանակն է, որ վաղուց կռվի դաշտում իրեն արդարաց-

րած կուսակցությունը արդարացնի հայության սպասում-

ները նաև քաղաքական, առանձնապես քարոզչական (ներ-

քին և արտաքին) դաշտում: 

 

-Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն հայ-հրեական հարաբերութ-

յունները փոքր եղբոր համար:  

 

-Երկու եղբայրների համար էլ հայ-հրեական հարաբե-

րությունները պետք է ելնեն խաղաղ գոյակցության ցան-

կության սկզբունքներից:  
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Հասկանում ենք՝ սա խաղ է արյան հետ: Խաղում լինում են 

հաղթողներ և պարտվողներ: Հասկանում ենք՝ մեր պատ-

մության մեջ մենք ունեցել ենք պարտություններ: Սակայն 

մենք պետք է անցնենք սահմանը պարտվելով՝ հաղթելու և 

ներկայացնելու խաղաղության նոր խաղաոճ: 

Շիրազի և Սևակի սերունդը՝ անցած վայրի կապիտալիզմի 

փշալարերը, պատրաստ է ոչ միայն չհենվելու ցգացմունք-

ների վրա, այլև «օգնելու» հակառակորդին՝ գուշակելու 

խաղընկերոջ հերթական քայլերը:  

Եկել է պահը, գնահատելու սեփական արժանիքները: 

Մենք հնարավորություններ չունենք ցուցաբերելու թուլութ-

յուն, մեր խուճապը արտահայտելով հակահրեական մթնո-

լորտ ստեղծելու մեջ: Եվ եթե գոյություն ունի գերուժ, որ-

տեղ չի բացառվում արմատական հրեաների ներկայութ-

յունը, ուրեմն մենք պատրաստ ենք հերթական անգամ 

դուրս գալ պայքարի դաշտ նոր զենքերով: 

Մենք միշտ էլ եղել ենք հումանիստ ազգ, և Հայաստանում 

հրեական համայնքի և ընդհանրապես հրեաների   հետ 

հոգեպես առողջ մարդկային հարաբերությունները մեր 

հաջողության գրավականն են: 

Եկել է պահը դուրս գալ մարտադաշտ ոչ թե տկլոր, անզեն 

ու անպաշտպան, այլ ասպետական կեցվածքով: 

 

Իսկ եթե ժպիտն է փորձում ուղեկցել մեզ, դե ի՛նչ, ազգովին 

ասենք՝ Ամմե՜ն: 

 

-Եթե գերուժը ճնշում գործադրի ՀՀԴ կենտրոնական 

վարչության վրա՝ դաստիրակելու զավակներին, ինչպե՞ս 

կազդի այն ընդհանուր խաղի վրա:  

 

-Այնժամ ի հայտ կգա մեր փակ դաշտին պատկանող կրե-

ատիվ հարվածող գումարտակը՝ հայտարարությամբ,       
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որ հասունության շրջանը ապրող ինքնուրույնություն ձեռք 

բերած ազգի զավակները հրաժարվում են ենթարկվել հո-

րը: 

 

-Այդ փակ հարվածը և՞ս պետք է վերածվի բաց քաղա-

քականության: 

 

-Իհարկե, մեր պայքարը բաց է: Փակ կողմին են պատկա-

նում միայն ռազմավարական նշանակության  հարվածնե-

րը, տեխնիկական հարցերը: 

 

Եթե խորանանք տեխնիկական հարցերի մեջ, ներկա են 

պատասխանները: Բոլոր այն հարցերը, որոնք կծնվեն ճա-

նապարհին, ճանապարհից  չշեղվելու համար կառուցված 

են ամբարտակներ, որոնք չունեն հնարավորություն գոր-

ծելու հակառակորդի օգտին: 

Այս խաղի ողջ իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի մեր 

«Ոչ»-ը հանդես գա զինված գաղափարապես, իմաստալից, 

և, ամենակարևորը, ունենա լայն խուսավարելու հնարավո-

րություն: 

Որպեսզի «Ոչ»-ի կողքին կանգնած լինի թիկնապահ վերա-

ցական «Այո»-ն: 

Բաց-ի հզորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի մեր 

հակառակորդին փոխանցվի մեր երկակի բացահայտ չա-

փանիշների կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, որը 

բխում է մեր ազգային շահերից: 

Այսինքն մենք անկարող ենք գործելու մեր իսկ կողմից 

ընդունված գաղափարախոսության, ուխտի, հավատամքի 

դեմ: 

Բաց պայքարի առավելությունը կայանում է ոչ թե հակա-

ռակորդին հայտնի փակ-երկակի չափանիշների, այլ բաց 
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երկակի չափանիշների կողմից ներկայացվող սեփական 

հետաքրքրությունների, շահերի պաշտպանության մեջ: 

 

-Իսկ եթե Արևմուտքը իշխանափոխություն կատարի 

կուսակցության ներսու՞մ: 

 

-Այդ հարցը տեխնիկական հարց է: Կարևոր է մեր ժամա-

նակներին ծառայող բացահայտությունը: 

 

 -Եթե Արևմուտքը Հայաստանում անցնի իշխանության 

գլուխ, ի՞նչ քայլի կարող է դիմել ազգային հնարավո-

րությունը՝ հրաժեշտ չտալու համար մեր անկախությանը: 

 

-Ընդդիմադիր դաշտում  կազմավորված պաշտպանական 

համակարգը ներկայցված կառուցվածքով կունենա բոլոր 

հնարավորությունները՝ վերադարձնելու կորցրած դիրքերը 

Ուկրաինայի օրինակով: 

  

-Երեկ մարտի 4-ին (2010թ) ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայա-

ցուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների 

հանձնաժողովը քվեարկության դրեց Հայոց ցեղասպա-

նության թիվ 252 բանաձևը և ձայների 23 կողմ ու 22 դեմ 

հարաբերակցությամբ ընդունեց այն: 

Ըստ Ձեզ՝ եթե Թուրքիան սկսած 1909թ-ից  ծառայել և 

կշարունակի ծառայել ԱՄՆ-ին, ապա ինչպե՞ս հասկանալ 

կատարվածը:   

 

-Թուրքիայում ինչպիսի քաղաքական ուժ էլ անցնի իշխա-

նության գլուխ, կշարունակի ծառայությունը ԱՄՆ-ին:  

Պարզապես՝ նայած ինչպիսի իշխանություն, ինչ աստիճա-

նի:  
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Իսկ կատարվածը ուրիշ ոչինչ է, քան է՛լ ավելի մեծացնել  

Թուրքիայի կախվածությունը ԱՄՆ-ից: 

Չ՛է, որ առջևում հայ-թուրքական արձանագրությունների 

վավերացումն է, ինչպես նաև Աֆղանստանի, Իրանի և ընդ-

հանրապես «Մեծ Արևելք» նվաճողական նախագիծը և 

Թուրքիայի նշանակալից դերը այդ նախագծում: 

Իսկ կատարվածը ուրիշ ոչինչ է, քան նախազգուշացում, որ 

եթե Թուրքիան ինչպես հարկն է չցուցաբերի իր ավան-

դական ծառայությունը ԱՄՆ-ին և չընդառաջի նրա նա-

խագծերին, ուրեմն ուժի մեջ կմտնեն պատժամիջոցները՝ 

ընդհուպ մինչև Հայոց ցեղասպանության լիակար ճանա-

չումը ԱՄՆ-ի կողմից, որը վաղ թե ուշ կվերջանա Թուր-

քիայում երկու պետությունների (հայկական, քրդական) 

կազմավորմամբ և Թուրքիայում իշխանափոխությամբ: 

Եթե թուրքական ներկայիս իշխանությունները որոշել են 

թուլացնել կախվածությունը արևմտյան ընդհատակից, դա 

նրանց չի հաջողվի: 

 

 -Ի՞նչ է սպասվում առաջիկայում: 

 

-Նման բանաձև մինչ այդ ընդունվել էր նաև 2000, 2005 և 

2007 թթ-ին: 

Հանձնաժողովում ընդունվելուց հետո քննարկման համար 

կներկայացվի ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալա-

տին: Վճռորոշ է լինելու նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի 

ուղերձը: 

Ինչպես տեսնում ենք, ամեն ինչ առջևում է: 

Իհարկե, ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչումից հետո Թուրքիան կանցնի վճռորոշ քայլերի. այն է՝ 

«Ինջիռլիք» ամերիկյան ռազմաբազայի լուծարումը, ռուս-

թուրքական կապերի մերձեցումը և այլն: Սակայն թուրք- 

արևմտյան հակասության հետևանքը մեկն է՝  Թուրքիայի 
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մասնատում: Եվ ինչքան էլ թմբկահարեն Անկարայում գոր-

ծող Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնները, 

որ Թուրքիան կմիանա Ռուսաստանի կողմից կազմավոր-

վող Արևելյան միությանը, նման հայտարարությունները 

զուրկ են հեռանկարից: 

Այդ ամենը քաջ գիտակցում է Անկարան: 

Դուք հարցնում եք՝ ինչ է սպասվում առաջիկայու՞մ. Թուր-

քիան կվավերացնի հայ-թուրքական արձանագրություննե-

րը, կբարձացնի ծառայության աստիճանը՝ իր վրա վերցնե-

լով նոր պարտականություններ:  

Այդ է վկայում պատմական փորձը: 

 

-Մարտի 6-ին (2010թ.) «Զրույց» ծրագրին տված հարցազը-

րույցում ՀՀ արտգործնախարար Է. Նալբանդյանը նշեց. 

«Այս ամենից մենք շահեկան ենք դուրս գալիս»: 

Իրո՞ք այս ամենից մենք շահեկան ենք դուրս գալիս: 

 

-Այս ամենը ուղղված է մեր անկախության դեմ: Այս ամե-

նից մեզ շահեկան դուրս կբերի միայն երկբևեռ պաշտպա-

նական համակարգը:  

 

 -Դուք հաճախ եք օգտագործում «ուշացողի» քաղաքակա-

նություն տերմինը: Կարո՞ղ եք ավելի պարզաբանել: 

-Սպասել իրադրության հայտնությանը՝ կատարելու հա-

մար պատասխան քայլեր, ուշացողի քաղաքականություն 

է, որը ժամանակի սղության պատճառով հաճախ թույլ է 

տալիս կոպիտ վրիպումներ, որոնք վերածվում են պատ-

մական սխալների: Մեր ռազմավարությունը պահանջում է 

մեզնից ունենալ պատրաստի պատասխաններ՝ տարբեր 

հավանական իրադրություններին համապատասխան, նը-



 910 

րանց իրապես աջակցող և ապավինող բազմակերպ գործո-

ղություններով: 

-Իսկ ինչու՞ չհամարել, որ ցեղասպանությունը եղել է ոչ թե 

1915-1923 թթ-ին, որը միջազգայնորեն ընդունված է այսօր, 

այլ 1894-1923թթ-ին.: Չէ՞ որ Աբդուլ Համիդի կողմից 1894-

1896թթ. 1909թ. Ադանայի, 1915-1918թթ. երիտթուրքերի, 

1920-1923թթ. քեմալականների  կողմից իրականացրած 

կոտորածները ուրիշ ոչինչ էին, քան ցեղասպանություն:  

Հետևաբար, ինչու՞ այսօր Հայոց ցեղասպանության հարցը 

չհատկացնել այդ ժամանակահատվածին: 

  

-Այսօր աշխարհին հայտնի է Հայոց ցեղասպանության 

1915-1923թթ. ժամանակահատվածը: Ցանկացած փոփո-

խություն կասկածի, հարցականի, հետևաբար հարվածի 

տակ կդնի Հայոց ցեղասպանության փաստը:   

Այդ ժամանակահատվածը մենք կարող ենք իրավական 

դաշտ հրավիրել միայն այն դեպքում, երբ աշխարհը՝ մաս-

նակցությամբ ԱՄՆ-ի, ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը 

որպես փաստ, և հարցը հասնի միջազգային դատարան:  

 

-ԱՄՆ-ում այսօր հասունանում է Սփյուռքի կառավա-

րության սեփական տարբերակը:  

 

-ԱՄՆ-ում հասունացող և այնտեղից ղեկավարվող ցանկա-

ցած տարբերակ Արևելյան՝ ներկայիս Հայաստանի վրա 

ազդեցությունը ծավալելու, այնուհետև իշխանափոխութ-

յան փորձ է սեփական տարբերակով: 

Ինչպես նշեցինք, Սփյուռքի հայկական միաբևեռ քաղաքա-

կանությունը, առանձնապես արևմտյան նախաձեռնութ-

յամբ, անկախ նրանից, թե ինչպիսի ուժեր են ներգրավված  

նրա մեջ, փակուղի տանող քաղաքականություն է: 
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-Ահա հատվածներ՝  «Արմթեք  2009» համաժողովում ՀՀ 

վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ելույթից. 

 

1. «եթե մենք չկարողանանք ստեղծել արագ տեմ-

պերով զարգացող դեմոկրատական Հայաստանի 

Հանրապետություն, մենք կկործանվենք». 

 

2. «մենք հայերս շահագրգռված ենք, որպեսզի 

Թուրքիան անդամագրվի Եվրոմիությանը: Միայն 

բարեփոխումների միջոցով ժողովրդավարական 

դարձած  և ԵՄ-ին անդամագրված Թուրքիան կա-

րող է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը». «Հայ 

Դատը ևս ձգտում է, որպեսզի Թուրքիան միանա 

Եվրոմիությանը». «այդ ճանապարհին մենք պետք է 

աջակցենք նրանց, և երկխոսությունը հարաբե-

րությունների մերձեցման լավագույն ձևն է». «սահ-

մանների ճանաչման խնդիրը լուծվելու է միջազ-

գային իրավունքի շրջանակներում»,  «Թուրքիա-

յում այսօր կատարվում են փոփոխություններ, 

որոնք բխում են հայության շահերից».  

 

3. «մենք պետք է պատրաստ լինենք իրականացնելու 

արագ փոփոխություններ». «այսօր առաջնային 

խնդիր է հայ ժողովրդի ազգային անվտանգութ-

յունը». «գլոբալ ընկերությունները պետք է գան 

Հայաստան». «կապույտ օվկիանոսի ռազմավա-

րությունը դառնում է խիստ արդիական նաև 
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Հայաստանի համար». «մենք պետք է գտնենք մեր 

օվկիանոսը, մեր տարածքը». 

 

4. «պետք է լինի մեծ ձգտում՝ գնալու փոփոխության, 

եթե չկա այդ ցանկությունը, մենք ապագա չենք 

ունենա, մենք կմնանք հետամնաց ազգ ժամա-

նակակից աշխարհում, որը սրընթաց գնում է դեպի 

ապագան». «ինչպիսի՞ փոփոխությունների մենք 

ձեզ հետ միասին պիտի ենթարկվենք, ինչպե՞ս 

պետք է մենք փոխենք հայկական աշխարհի 

ավանդական կառույցները». «ու՞մ է պետք ցեղա-

սպանության ճանաչումը, եթե չլինի Հայաստանի 

հանրապետությունը».  «մենք խիստ կոնսերվա-

տիվ ենք, ցանկացած նոր գաղափար չենք ընդու-

նում, մերժում ենք, և ստացվում է որ լավագույն 

ճանապարհը ոչինչ չանելն է, իսկ դա կործանման 

ճանապարհն է»:  

Ըստ վարչապետի՝ մենք պետք է ունենանք ուժեղ 

հանրապետություն և գնանք երկխոսության Թուրքիայի 

հետ՝ հանուն մեր ժողովրդի անվտանգության: Խնդրե՛մ: 

-Եվ այսպիսով՝ 

1. մենք կարող ենք ստեղծել արագ տեմպերով զար-

գացող ազգային դեմքով դեմոկրատական Հայաս-

տանի Հանրապետություն և չենք կործանվի: 

 

2.  Թուրքիան այսօր դեռ ունի մեկ թևով թռչելու հնա-

րավորություն: Իրականացնել փոփոխություններ, 
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անդամագրվել Եվրոմիությանը՝ նշանակում է ընկ-

նել գերուժից լիակատար կախվածության մեջ: 

Հնարավոր է, որ Թուրքիայում հաստատված ժողո-

վըրդավարական կարգերը էլ ավելի արագացնեն 

պահանջատիրության կարգավորման խնդիրը, սա-

կայն ինչի՞ հաշվին. ներկայիս Արևելյան Հայաս-

տանը Ռուսաստանից կտրելու հաշվին: Հետևա-

բար պահանջատիրության հարցը համահայկա-

կան է, արդյունքը՝ արևմտյան: 

Մենք չպետք է դառնանք Թուրքիայի կողմից ցե-

ղասպանության ճանաչման գերին: Մենք զգում ենք 

գերուժի կողմից ճանաչման կարիք, որն էլ հարցը 

կտեղափոխի միջազգային դատարան: Միջազգա-

յին դատարանի վճիռը պարտադիր և իրականաց-

վող վճիռ է:  

Ոչ բոլոր մեղադրյալներն են ճանաչում իրենց մեղ-

քը, սակայն դա չի խանգարում, որպեսզի մեղա-

դրյալը դատապարտվի տուգանքի, ազատազըրկ-

ման և այլն: Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպա-

նության ճանաչումը այն կուտն է, որով կերակրում 

են այդ հարցում հակամարտ կողմերին: Եվ եթե 

Հյուսիսը երկու հանրապետություններին (Ադրբե-

ջան, Հայաստան) իրենից կախվածության մեջ է 

պահում Ղարաբաղով, ապա Արևմուտքը հակա-

մարտ կողմերին՝ (Հայաստան, Թուրքիա) Հայոց ցե-

ղասպանության ճանաչման և պահանջատիրութ-

յան խնդրով: 

Ի՞նչ է նշանակում ժողովրդավարական դարձած 

Թուրքիա: Այն նշանակում է գերուժի լիակատար 
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կախվածությանը ենթարկված, հետևաբար   մի նոր 

երրորդ համաշխարհային պատերազմի և հրա-

հրողի հրահանգով մի նոր հայկական ցեղասպա-

նության պատրաստ Թուրքիա՝ հանուն Հայկական 

հարցի վերջնական «կարգավորման», որն ուղղված 

է մեր անկախության և Ռուսաստանի դեմ: 

Եթե ըստ վարչապետի՝ «սահմանների ճանաչման 

խնդիրը լուծվելու է միջազգային իրավունքի շըր-

ջանակներում» և առնչված չէ հայ-թուրքական ար-

ձանագրությունների հետ, ապա ինչու՞մն է կայա-

նում Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման գերկարևորությունը: Մեզ պետք չէ 

Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման անդրատլանտյան ձեռնածություն: Մեզ 

պետք են Արևմուտքից կիսանկախ, իսլամական 

Թուրքիայի դեմ կիրառված պատժամիջոցներ 

(Հայոց ցեղասպանության ճանաչում), միջազգային 

դատարանի կայացրած վճիռ:  

Թուրքիայի ԵՄ-ին անդամագրման հարցում հայ-

կական հետաքրքրությունները   հայոց պահանջա-

տիրության խնդրի կարգավորման հաղթահարումն 

է ներկայիս Արևելյան Հայաստանի անկախության 

ապահովագրմամբ: 

Հայ-թուրքական արձանագրությունների միջոցով 

խորացնել այդ կախվածությունը, ինչ-որ բան է 

նշանակում: 

Հայ Դատի անունից հանդես գալու համար հար-

կավոր է ավարտել այդ խնդրին վերաբերող ևս մեկ 
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ինստիտուտ՝ հասկանալու համար, որ Հայ Դատը 

հարցին կոմպլեքսային մոտեցում է՝ ոչ մեր անկա-

խության կորստյան հաշվին: Հայ Դատը ծառայեց-

նել հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեց-

մանը՝  կորրեկտ չէ: 

 

Իսկ Թուրքիայում կատարվող փոփոխությունները 

չեն բխում հայության ամբողջական շահերից, քանի 

որ այդ փոփոխությունները պատկանում են 1909թ. 

խաղադաշտին: 

Մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ պարտադրված 

խաղը մեզ տանում է դեպի մի նոր 2015թ-ի ապրիլի 

24, մի նոր  2018թ-ի Սարդարապատ, մի նոր 2020թ-

ի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր: 

 

3. Ա՛յո, մենք պետք է պատրաստ լինենք իրականաց-

նելու արագ փոփոխություններ, սակայն ոչ կա-

պույտ օվկիանի ռազմավարության նվագի տակ 

գործող հեղափոխություններ:   

Հայ ինքնապահպանման բնազդը տարածք որոնե-

լու կարիք  չի զգում, քանի որ այն վաղուց հայտնա-

բերված է: Այն մեր ինքնությունը պաշտպանող, ա-

ռայժմ ապազգայնացնողից անկախ Հյուսիսն է, հա-

րավը և Արևելքը:  

Եվ եթե առաջնային խնդիր է համարվում ազգային 

անվտանգությունը, ուրեմն՝ «Blue ocean strategy»-

ները Հայաստանի համար ընդունելի և օրինակելի 

համարվել չեն կարող: 
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Մեր այսօրվա տարածքը ժողովրդավարությունը 

ազատամտությունից չտարբերող (կամ ցույց տվող, 

որ չի տարբերում), Արևմտյան իրավագիտության և 

Համաշխարհային բանկի գեոքաղաքական դաս-

ընթացներ անցած, Արևմտյան գլոբալ ընկերութ-

յունները ինչ որ «Բան» ոչնչացնելու նպատակով 

մեր երկիր ներքաշող կեղծ ռեֆորմատորների 

«ուղեղի լվացման» փորձադաշտ չէ: 

 

Մենք չենք պատրաստվում ստեղծել արդար սո-

ցիալական երկիր արևմտյան գայլաձկների միջո-

ցով: 

 

4. Այ՛ո, պետք է ունենալ ձգտում՝ գնալու փոփոխութ-

յան: Սակայն զարգացման այն ուղով, որը կպահ-

պանի մեր ավանդական ազգային արժեքները:   

Իսկ ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանում 

են ոչ թե երկխոսությամբ, այլ իրադրությանը հա-

մապատասխան կողմնորոշմամբ և զենքի ուժով:   

Պատմությունը ցույց է տվել, որ թուրքի հետ երկ-

խոսությունը գայլի գլխին ճառ կարդալ է:  

1920թ. փորձ ձեռք բերած արևմտամետ Հայաստա-

նի ներկայիս շահերը թուրքամետ լինել չեն կարող: 

 

Իսկ կողմնորոշումը ամբողջ աշխարհի ժողովուրդ-

ների ազգային շահերը թղթադրամով առնող, այ-

նուհետև այդ արժույթը  մարդկային միջավայրից 
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հանել և ստրկացված ժողովուրդներին ռոբոտաց-

նել  պատրաստվող ուժի օգտին  չի կարող լինել :   

 

Մենք մեր սերունդների առողջ ապրելակերպի 

երաշխիքը չենք կարող վստահել  արևմտյան տիպի 

գիտական առաջընթացին: Դա չի նշանակում, որ 

մենք դեմ ենք մարդկային կյանքի զարգացմանը, 

էվոլյուցիային: Պարզապես մենք կողմ ենք այն 

առաջընթացին, որը ոչ միայն կպահպանի, այլև 

կխրախուսի մարդկային բարոյական նորմերի     

առաջնականությունը:  

Իսկ այսօրվա թունավոր պտուղներից երևում է, թե 

ինչպիսի ծառ է փորձում մեզ վերցնել իր շվաքի 

տակ:  

Այնպես որ, հետ մնալով՝ մենք առաջ ենք գնում: 

 

Վերջինները պետք է առաջինները լինեն: 

-ՀՀ Ազգային  ժողովի մեծամասնությունը ողջունում է 

վարչապետի նախաձեռնությունները և գտնում է, որ 

հարկավոր է սատարել  մեր երկրի վարչապետին՝ տըն-

տեսության զարգացման գործում արդարացնելու իր դերը:   

-Մենք չպետք է այդ «դերը» արդարացնելու համար ա-

ռաջնությունը տանք տնտեսական կողմին: Այդ «դերը» 

փորձում է մեզ տանել մի օվկիանոս, որտեղ գիտությունը 

արդեն դուրս է եկել հասարակության վերահսկողութ-

յունից, որտեղ ամեն ինչ կլինի արհեստական, երբ մարդու 

ուղեղին կկպցվեն միկրոհամակարգիչներ, և մարդը կդառ-

նա կառավարելի, որտեղ գեների համակցությունից ստեղծ-
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ված միլիոնավոր մուտանտներ պետք է մարդկային օր-

գաններ մատակարարեն աշխարհի տերերին, որտեղ 

կստեղծվի մարդու և կապկի գեներից սերված մարդանման 

կապիկների հասարակություն, որտեղ «մարդը» ի վիճակի 

չի լինի հասկանալու իր՝ մարդ կոչեցյալի իմաստը. թե ու՞մ 

հետ կարող է կապել իր կյանքը,  մարդու՞, թե մարդանման 

կապկի, ռոբոտի:    

Երբ մարդը պետք է ծնվի պատվերով, թե ինչպիսի ականջ-

ների, աչքերի, ոտքերի տեր արարած է հետաքրքրում 

պատվիրողին: Երբ կանանց այլևս պետք չեն լինի տղա-

մարդիկ, և կստեղծվի կանանց հասարակություն մի խումբ 

ընտրյալ մարդկանց կողմից, որո՛նց և միայն որո՛նց կլինի 

տրված իրավունքը ունենալ նորմալ ընտանիքներ ամուս-

նությունների միջոցով:  

Երբ ձվաբջիջների կլոնավորման ճանապարհով կանայք 

կստեղծեն իրենք իրենց պատճեները: Երբ ծառայության 

նպատակով  սահմանափակ չափով միայն կստեղծվեն ար-

հեստական տղամարդիկ: Երբ հիբրիդների խառնուրդնե-

րից ծնված կապիկները, ինչպես նաև այլ կենդանիներ, կըս-

կըսեն խոսել մարդկային լեզվով: 

Երբ նմանները  կսնվեն  գենետիկորեն մոդիֆիկացիայի վե-

րափոխության ենթարկված նմաններով:   

Որտեղ ստրկացված մասսաները կվերածվեն մուտանտ-

ների: 

Մի՞թե Աստված սրանց նմաններին է ստեղծել իր տեսքով: 

Մենք տեսնում ենք, որ սա Աստծո մտադրությունը լինել չի 

կարող:   

Մի՞թե մենք պետք է չուշանանք և արագ տեմպերով 

շարժվենք բիոտեխնիկական նման առաջընթացով, երբ 
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հակամարդը  տարածելով հերթական «խոզի» կամ «օձի» 

բացիլ, թունավոր վակցինացիայի ճանապարհով  կկրճա-

տի մարդկության թվաքանակի 2/3-ը: Այդպիսի՞ կապույտ 

օվկիան է տանում մեզ «ժամանակակից» այդ «դերը», 

որպեսզի չկոչվենք հետամնաց ժողովուրդ: Մի՞թե մենք 

պետք է ուժեղանանք հոգևոր բանկրոտի շնորհիվ: Մի՞թե 

արտասահմանյան խոշոր ներդրումների միջոցով պետք է 

մեր ժողովուրդը մի արևոտ պայծառ օր հայտնվի մասսա-

յական անգործության և կախվածության մեջ երկրային 

աստծուց: Մի՞թե այդ «դերը» ի վիճակի է բացահայտելու 

խոշոր ձեռնարկությունների կոմերցիոն գաղտնիքները, 

նրանց կապը ընդհատակյա արևմտյան ուժային կենտրոնի 

հատուկ ծառայությունների հետ: Մի՞թե նման ուժեղ 

աշխարհ է փորձում ստեղծել այդ «դերը», երբ հիվան-

դանոց մտած թեթև հիվանդը այնտեղից դուրս կգրվի ծանր 

վիճակում:  Հարկավոր է փրկել աշխարհը «կապույտ օվ-

կիաններում» լողացող նման դերերից:  

Հարց է ծագում՝ ի՞նչ անենք ոչինչ չանե՞նք: 

Ո՛չ, պարո՛ն վարչապետ, մենք կանենք այն, ինչ չի հարվա-

ծում մեր ազգային-պետական շահերին: Այդ ճանապար-

հին մենք չենք մոռանա հայ հասարակության ոչ ունևոր 

խավի փրկության միջոց հանդիսացող մանր  բիզնեսի 

ծավալումը՝ ուշադրություն հատկացնելով առանձին վերց-

րած չքավոր ընտանիքներին, գիտակցելով խոշորների 

կարևորությունը, որոնք կգտնեն իրենց հետաքրքրութ-

յունները հյուսիսային և արևելյան հակահեգեմոնիստա-

կան ազգային նախագծերում: 

Մենք կփրկենք ազգային շահերը նրան ոչ համակերպված 

նոր տեխնոլոգիաների ներդրումներից, մենք կփրկենք այդ 

շահերը «նոր գաղափար, նոր կրոն» անունը կրող մարդու 
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ինտելեկտուալ ազատությունը սահմանափակող արևմըտ-

յան կապույտ օվկիանների « - strategy»-ներից: 

Մեր այսօրվա  ուղեկիցն է «Հայաստանը առաջին հերթին 

հայերի համար» կարգախոսը: 

-Ըստ վարչապետի մենք պետք է ունենանք ուժեղ Հայաս-

տանի հանրապետություն և միայն երկխոսության ճա-

նապարհով կարող ենք հասնել հաջողությունների:   

-Ու՞մ է պետք այն ուժեղ Հայաստանի հանրապետությունը, 

որը չի ունենա իր ազգային դեմքը, իր ինքնությունը: Եթե 

հայատյաց, մարդատյաց  օրենքները պետք է մեր վզին փա-

թաթեն օտարները, եթե մենք պետք է բացենք սահմանները 

և արհեստական բարեկամության ճանապարհով  լցնենք 

մեր երկիրը մեր հակառակորդաց մարդկային ռեսուրսնե-

րով:  

Ինտեգրվելով համաշխարհային տնտեսությանը՝ մենք վաղ 

թե ուշ տնտեսապես լիովին կհայտնվենք Արևմուտքի են-

թակայության տակ և կկտրվենք մեր անկախությունից: Չէ՞ 

որ հենց նման տրանսազգային կորպորացիաներին է 

տրված տնտեսապես ազգային պետությունները կախվա-

ծության մեջ ձգելու ծրագրերի իրագործումը: 

Թե՞ մեր վարչապետին հետաքրքրում է միայն իր կառա-

վարման ժամկետը՝ անկախ Արևմուտքի ենթակայությանը 

հանձնող հետևանքներից: 

Եվ ինչքան էլ մենք ունենանք նման վարչապետներ, որոնց 

վարկանիշը շուտով արհեստականորեն կբարձրացվի հա-

սարակության մեջ, միևնույն է, մենք կշարունակենք գրել 

բանաստեղծություններ, երգել ազգային և դասական եր-

գեր՝ վանելով բոլոր այն, ինչ փորձում են մեզնից խլել՝ նը-
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պատակ, կյանքի իմաստ, կողմնորոշում, հոգևոր արժեք-

ներ՝ վերածելով մեզ բնազդային կառավարելի արարած-

ների: 

Մի՞թե մեր վարչապետի աչքին աշխարհը այսօր արդեն 

միաբևեռ է: Մի՞թե նա աչքեր չունի տեսնելու, որ գոյություն 

ունեն Ռուսաստան և Չինաստան, որոնք չեն պատրաստ-

վում «բացել սահմանները» Եվրոմիության դիմաց: Իսկ 

բացել սահմանները Թուրքիայի հետ, որին կհաջորդի ին-

տեգրումը, դա սահմանների բացում է Արևմուտքի հետ՝ 

անկախ մերօրյա բնական թե անբնական թատրոններից: 

Իսկ ինչու՞ ենք մենք փորձում առաջ անցնել Ռուսաստա-

նից՝  թեկուզև Ռուսաստանի թույլտվությամբ:  

Պատասխանը մեկն է՝ թույլտվությունը հարկադրված  է,   

որը պատրաստ է հեռարձակելու հյուսիսային սառը քամի-

ներ: 

Մի՞թե ըստ մեր վարչապետի՝ մենք պետք է առաջիններից 

լինենք այդ մրցավազքում: 

Մենք լայն ճակատով կփրկենք մեր արժեքները նրանցից, 

ովքեր փորձում են կորպորատիվ և գլոբալ արժեքներով 

ոչնչացնել անձնականը, հասարակականը, ազգայինը, 

էթնիկականը:  

-Ներկաների կողմից ծափահարություններով ուղեկցվեց 

վարչապետի «ու՞մ է պետք ցեղասպանության ճանաչումը, 

եթե չլինի Հայաստանի հանրապետությունը» արտահայ-

տությունը: 

-Իրոք, ու՞մ է պետք ցեղասպանության ճանաչումը, եթե 

մենք ներքաշելով Արևմուտքը իր արժեքներով հանդերձ 

մեր երկիր, հանձնելով մեր երկիրը Արևմուտքին, հետևա-
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բար կորցնելով անկախությունը՝ ձեռք կբերենք ցեղասպա-

նության ճանաչում: Հետևաբար, հայ-թուրքական արձա-

նագրությունների վավերացումը, սահմանների և արտա-

սահմանյան խոշոր ընկերությունների առջև մեր դարպաս-

ների բացումը հարցականի տակ է դնում Հայաստանի 

հանրապետության գոյությունը: 

Հետևաբար այդ խոսքերը մեր վարչապետը պետք է ուղղի 

Հայաստանի վարչապետին: 

Եթե ոմանց կարծիքով սահմանների բացումը նշանակում է 

ով՝ ում.., այսինքն Հայաստանի տարանջատում Ռու-

սաստանի՞ց, թե՞ Թուրքիայի՝ Արևմուտքից, ապա մեզ հա-

մար սա խաղ է մեկ դարպասի վրա, այսինքն Հայաստանի 

անկախության նվաճում Արևմուտքի կողմից՝ Հայաստանի 

իշխանությունների «հանճարամտությամբ»: 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ հնարավորությանը ավելի մոտ 

գտնվի Թուրքիայի տարանջատումը Արևմուտքից: 

-Նույն հարցին անընդհատ անդրադառնալը ոչինչ չի փո-

խում: Մենք բազմիցս անգամ նշել ենք, որ Թուրքիան չունի 

հնարավորություն կտրվելու Արևմուտքից: Ճիշտ է, Թուր-

քիան Արևմուտքի թույլտվությամբ ունի կիսանկախ քաղա-

քականություն վարելու հնարավորություն. սակայն, ինչ-

պես նշեցինք, սկսած 1909թ-ից Թուրքիան գտնվում է գեր-

ուժի ազդեցության ոլորտում: Թուրքիայի ջանքերը՝ անդա-

մագրվել Եվրոմիությանը, չի նշանակում, թե Թուրքիան 

կստանա հնարավորություն փոխելու ազդեցության բևեռը: 

Եվրոմիությանը անդամագրվելուց հետո անգամ Թուր-

քիան կշարունակի մնալ գերուժի գործիք: Ինչպես նշեցինք, 

Թուրքիայի տարածքը գերուժը շարունակում է համարել 
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սեփական տարածք: Թուրքիան չունի այդ ուժից կտրվելու 

ոչ մի հնարավորություն: Փորձել կտրվել Արևմուտքից՝ 

կնշանակի Թուրքիայի տրոհում մի քանի պետությունների 

արևմտյան դաշտում, նրա ազդեցության շրջանակներում: 

Ա՛յո, Թուրքիան կարող է դրսևորել իր բաժին ձևական ան-

կախությունը, քաղաքական մակերեսային ռազմամոլութ-

յամբ ցույց տալ, որ պատրաստվում է միանալ Ռուսաստա-

նին, Իրանին, Մարսին և այլն, սակայն այդ քաղաքական 

վայրիվերումները, ցատկերը ուրիշ ոչինչ են, քան քաղաքա-

կան անզորության նշաններ: Ինչպես նշեցինք, թեկուզ 

Թուրքիան ցուցաբերում է անկախ քայլեր, սակայն այդ քայ-

լերը Արևմուտքի կողմից պտուտակամերների թուլացման 

հետևանք է՝ կապված գլոբալիստական  մի շարք ծրագրերի 

կտրուկ մանևրների հետ: Շուտ երես առնող Թուրքիան 

իհարկե գիտակցում է, որ Ռուսաստանը տնտեսական 

ծրագրերից բացի այդքան հեշտ չի ենթարկվի թուրքական՝ 

Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, Թուրքիա միության կազ-

մավորման առաջարկված սադրանքին: Այդ սադրանքին 

չենթարկվեց նույնիսկ Ստալինը (նույնի հակառակ պատ-

կերը), երբ Թուրքիան պատրաստվում էր հանդես գալ 

թուրք-սովետական համագործակցության առաջարկութ-

յամբ՝ պատերազմ հայտարարելով Գերմանիային: Նույ-

նիսկ պատերազմից հետո անգամ ՍՍՀՄ-ը այդպես էլ 

չհարձակվեց Թուրքիայի վրա:  

Թուրքիան Արևելքի հանդեպ շարունակում է մնալ   որպես 

Արևմուտքի սադրանք և տարածաշրջանային թակարդ: 

Ռուս-թուրքական միությունը կարող է իրականանալ մի-

միայն երրորդ համաշխարհային պատերազմի միջոցով: 
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Նման հարցերում ռուս-ամերիկյան՝ իրար ճակատ առ ճա-

կատ չընդհարվելու փորձը շարունակում է վստահել փո-

խադարձ շահերը հետապնդող երկկողմ քաղաքական 

ներըմբռնմանը, ինչպես օրինակ Վրաստանի հարցում: 

Հարկավոր է դուրս գալ նեղ, ուղեղը կաղապարող քաղա-

քական անկարողության թովչանքի ազդեցությունից և նա-

յել Թուրքիային, ԱՄՆ-ին, Եվրոմիությանը՝ որպես մեկ ամ-

բողջականություն: 

-Հետևաբար ու՞ մ է ուղղված հայոց պահանջատիրության 

խնդիրը: 

-Այս ամբողջական դաշտին: Ումի՞ց ենք մենք պահանջում 

հողեր: Այ՛ո, գերուժից: 

Կտա՞ արդյոք գերուժը իր սեփականությունը մեզ: Ո՛չ: 

Իսկ ինչպիսի՞ դեպքում կարող է վերադարձնել հայերի հո-

ղերը  իրենց իսկական տերերին: 

Եթե Հայաստանի հանրապետությունը հանձնի իր անկա-

խությունը, այսինքն տրվի գերուժի հովանավորությանը: 

Այսինքն, երբ արևմտյան՝ ազգային արժեքներ ոչնչացնող 

ստրկատերը կտիրի նաև Արևելյան Հայաստանը: 

Իսկ իրո՞ք այդ տրվելուց հետո նա կլուծի հայկական խըն-

դիրը:  

Երաշխիքներ չկան: 

Իսկ իրո՞ք նա կլուծի այդ խնդիրը ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց 

ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո: 
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ԱՊՀ 

Երաշխիքներ չկան: 

Հնարավոր է, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը 

ԱՄՆ-ի կողմից համարվի թուրքական ծառայության ժա-

մանակակից կարգավորիչը: 

Իսկ համաձա՞յն ենք մենք կորցնելու մեր անկախությունը՝ 

հանուն հայկական պահանջատիրության խնդրի կարգա-

վորման: Ո՛չ: Քանի որ կորցնելով անկախությունը, մենք 

հայտնվում ենք ասիմիլյացիայի կամ հոգևոր ցեղասպա-

նության առջև:  

Հարց է ծագում՝ կարող ենք մենք համարել, որ հանուն հա-

յոց պահանջատիրության խնդրի խաղաղ կարգավորման,  

գնում ենք մի նոր խաղաղ ցեղասպանության գիրկը: Այ՛ո: 

Այսինքն հարցականի տակ է դրվում մեր անվտանգութ-

յունը: 

Հետևաբար առևտուրը՝ մենք ձեզ՝ անկախություն, դուք մեզ՝ 

պահանջատիրության խնդրի կարգավորում, չի ելնում մեր 

ազգային շահերից: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Գլոբալիզմի կայսրություն 

ԱՄՆ ԵՄ 

Թուրքիա Հայաստան Ադրբեջան.. 
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Հարց է ծագում, եթե մենք Ղարաբաղյան խնդիրը կապենք 

պահանջատիրության հետ, միջազգայնորեն կլուծվի՞ արդ-

յոք այդ խնդիրը:  

Հարց է ծագում իսկ ինչու՞ կապել Ղարաբաղյան հիմնա-

խնդիրը պահանջատիրության հետ, եթե Արևմուտքը չի ըն-

դառաջի այդ խնդրին: 

 

Այդ խնդիրների կապակցությունը թույլ չի տա հարցը կար-

գավորել հակառակորդ Արևմտյան դաշտի նախագծերի 

համաձայն:  

Փոխզիջման  տարբերակը Արևմտյան շահերի պահապա-

նը չէ՛: Մեր ռազմավարության գործելակերպի ողջ հասու-

նությունը, նշանակությունը կայանում է նրանում, որպես-

զի ադրբեջանական տարածքներից հայկական զորքերի 

դուրս բերումը հակադրվի հայկական հողերից Թուրքիայի 

զորքերի դուրս բերմանը: Չէ՞ որ այդ երկու խնդիրների 

հանգուցակետը համարվում է Կարսի պայմանագիրը: 

Դրանով մենք օգնում ենք Ռուսաստանին էլ ավելի ամ-

րապնդել դիրքերը Հարավային Կովկասում: 

-Այսինքն սա փակուղի՞ է:   

-Այ՛ո, փակուղի է, որի հետևանքը երկու տասնյակ տարի 

ավել ձգվող հարցի կարգավորման անհնարինությունն է: 

Հետևաբար, եթե մենք փորձում ենք լուծել պահաջատի-

րության խնդիրը, ուրեմն հարկավոր է ամուր փակել դար-

պասները Արևմուտքի առջև և ոչ թե Արևմուտքից հող պա-

հանջել Արևելքի համար, այլ պահանջել հող Արևմուտքից՝ 

արևմտյան հայերի, այսինքն Արևմուտքի համար: 
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Գերուժը կլուծի հայկական այդ խնդիրը միայն այն դեպ-

քում, եթե Արևելյան Հայաստանի գաղութացման ճանա-

պարհին Արևմուտքը հանդիպի լուրջ դիմադրության, և 

Արևմտյան Հայաստանի վերականգնման հաշվին փորձի 

միավորել երկու Հայաստանները՝ ի օգուտ Արևմուտքի: 

Սա բաց խաղ է երկու կողմերի համար, որտեղ վճռական 

խոսքը պատկանում է մի կողմից Հայաստանում բազմա-

հնար ազդեցության լծակները ուժի մեջ դրած Արևմուտ-

քին, մյուս կողմից՝ ՀՀ կառավարության հաստատակա-

մությամբ   ԱՊՀ ռազմավարական պաշտպանական համա-

կարգին: 

Հետևաբար ի՞նչ է նշանակում բացել հայ-թուրքական սահ-

մանը: Նշանակում է՝ սահմանը բացելուց հետո պետք է 

բացվի հայ-ադրբեջանական սահմանը: Եվ եթե հայերը  և 

թուրքերը, ըստ Արևմուտքի, հաղթահարել են պահանջա-

տիրության խնդիրը՝ չկապելով այն արձանագրությունների 

հետ, ապա ի՞նչը կարող է դառնալ արգելք՝ բացելու հայ-

ադրբեջանական սահմանը, չկապելով այն հավանական 

հայ-ադրբեջանական արձանագրություններում տեղ չհատ-

կացված Ղարաբաղյան խնդրի հետ:  

Մի կողմից բացելով սահմանները, մյուս կողմից ծավալե-

լով դեմոկրատական ինստիտուտները, ներխցկվելով խոր-

հրդարանները՝ Արևմուտքը պատրաստվում է կլանելու 

տարածաշրջանը: Այդ նախաձեռնության անհաջողության 

դեպքում մեծանում է պատերազմի հավանականությունը:  

Տարածաշրջանում շրջում է երկու պատերազմների (Հարա-

վային Կովկաս, Իրան) ուրվականը:  
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Պատկերը ցույց է տալիս, որ գերուժը ամեն գնով պատ-

րաստվում է տիրելու Հայաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը: 

Նման պայմաններում Հայաստանի հանրապետության պե-

տական շահերը պահանջում են կտրական հյուսիսամետ 

կողմնորոշում: 

 -Արևելքի և Արևմուտքի հակասությունից միշտ էլ առա-

վելագույնս օգտվել է Թուրքիան: Հետևաբար, մերձեցման 

մեր օրերում այդ հնարավորությունը կա՞րող է իր ձեռքը 

վերցնել Հայաստանի հանրապետությունը: 

-Արևելքի և Արևմուտքի հակասությունը միաբևեռ և 

բազմաբևեռ (երկբևեռ) քաղաքականությունների բախում է: 

Դրանից ծնված լարվածությունը ինչքան էլ ցուցաբերի հա-

րաբերությունների արհեստական մերձեցում, այն չի կա-

րող բավարարել կողմերի հետաքրքրությունների ժամա-

նակակից պահանջները: Հետևաբար, տարբեր նպատակ-

ների ներկայության պայմաններում ինչքան էլ իրեն ար-

դարացնի «Գործընկերություն՝ հանուն խաղաղության» 

կարգախոսը, միևնույն է, այն կրում է ժամանակավոր և 

ձևական բնույթ՝ զիջելով  ռազմավարական հիմնակետերը 

տիեզերական սպառազինությունների մրցավազքին:  

Ի՞նչ է նշանակում սա: Սա նշանակում է, որ  աշխարհի եր-

կու հատվածների միջև մեր անկախության և հայոց պա-

հանջատիրության միջև «կարճ միացում» մեկուսացնող 

դաշտում ստեղծված պաշտպանական համակարգը այն         

ականահատն է, որին էլ կարող է ապավինել Հայկական 

հարցը: 

 

-Հետևաբար ի՞նչ է մեզնից պահանջում Հայկական հարցը: 
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- Հայկական հարցը մեզնից պահանջում է . 

 

 

 

 

 

                                                                                   Հայկ.պատ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- առնվազն երկու, հեռանկարում երեք ռուսական ռազմական բազա: 

 
           - Արևմտյան Հայաստան 

 

Նման պայմաններում Հայկական հարցը պահանջում է 

Հայկական պատ: 

Թուր.                    Ադր. 

ԱՄՆ 

ԵՄ 

ՌԴ 

 

  Իրան 
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-Այս տարի լրանում է Հայոց ցեղասպանության 95-րդ 

տարելիցը: Շուտով Հայկական հարցը կբոլորի իր 100-

ամյակը, սակայն դեռ մնում է չլուծված հայոց պահան-

ջատիրության խնդիրը: 

 

-Եթե մենք բոլոր չարիքների մեջ որոնենք բարին, կտես-

նենք, որ 95 տարի շարունակ գերուժին չի հաջողվել մեր 

ձեռքից վերցնել մեր ինքնուրույնությունը, անկախությունը՝ 

ի շնորհիվ ԽՍՀՄ-ի (չարյաց փոքրագույն), այնուհետև՝ ՌԴ-

յան (ռազմավարական գործընկեր): Մեկ դար շարունակ 

ձգվող այդ խնդրի կարգավորման անհնարինությունը 

մասնավորապես կարող ենք համարել հայության հաղթա-

նակ: Այ՛ո, դա հաղթանակ է, քանի մենք շարունակում  ենք 

տոնել անկախության օր: Այ՛ո, դա հաղթանակ է՝ հաճախ ոչ 

մեր կամքով, այլ  իրերի դասավորությամբ, որը մի ամբողջ 

դարաշրջան   ապահովում է  մեր ինքնությունը: Դա հաղ-

թանակ է համաշխարհային դավադրության դեմ, որը շա-

րունակում է իր նենգ քաղաքականությունը աշխարհի 

մարդկության հանդեպ:  

  

Հայոց պահանջատիրությունը այն կարթն է, որով արև-

մտյան ձկնորսը պատրաստվում  է մեզ կտրել մեր բաժին 

ջրից: Սակայն հակամարդը  պատրաստվում է իրագործել 

մտադրությունը առայժմ ոչ պահանջատիրության խնդրի 

կարգավորման միջոցով: Նա պատրաստվում է տիրել Հա-

յաստանը ոչ թե ամերիկա-թուրքական կամ ամերիկա-

ադրբեջանական վնասված հարաբերությունների, այլ մեր 

երկրի ներսի գլոբալիստների շնորհիվ: 

 

Անհաջողության դեպքում նա պատրաստ է գործարքի հա-

նել հայոց պետականությունը՝ տեղափոխելով այն պա-

հանջատիրության դաշտ: 
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Նոբ. մրցանակ 

 

ԱՄՀ 

 

Միջազգ. դատ. 

 

ԱՀԿ 

 

 Արդարություն 

 

 ՄՖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      - Արևել. Հայաստան 

               - Արևմտ. Հայաստան         

                       - ԼՂՀ 
 

 

 

Ինչպես տեսնում ենք, երկու Հայաստանները (Արևելյան, 

Արևմտյան) կարող են միանալ միմիայն սառը պատերազ-

մի խաչմերուկում:  

Եվ եթե 1920թ. Սևրի պայմանագրի համաձայն՝ Վիլսոնի 

նախագծով Հայաստանը պետք է անցներ գերուժի լծի տակ,     

պետք է կորցներ իր անկախությունը, այնուհետև ինտե-

գրացիայի ճանապարհով  որոշ Ժամանակ անց և իր ինքնօ-

րինակությունը,   ուրեմն ի համեմատ 1920թ. օգոստոսի  10-

ի, մենք այսօր  ավելի պատրաստ ենք առաջ քաշելու պա-

հանջատիրության խնդրի կարգավորման, միևնույն ժա-

մանակ մեր անկախությունը մեր ձեռքին պահելու սեփա-

կան նախագիծը: 

ԱՊՀ  ՀԱՊԿ 

Սառը պատ. 

ԵՄ  ՆԱՏՕ Չին. ՇՀԿ 

ԱՄՆ ՆԱՏՕ 

Երկբևեռ աշխարհ Միաբևեռ աշխարհ 
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Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները՝ տարածություն 

պահպանելու մեզ դեմ հանդիման դուրս եկող, մեր մտա-

դրվածության լարի հետ խաղացող, հետևաբար մեր մտա-

հորիզոնում Միացյալ Հայաստան պատկերագծող, սակայն 

մեր անկախությունը յուրացնել պատրաստվող հավակնո-

ղից: 

 

Այսօր ակնհայտ է համաշխարհային դավադրության իս-

կական պատկերը, հետևաբար Սևրի պայմանագրին հե-

տամուտ լինելով հանդերձ, այդ պայմանագրի համաձայն 

նշված տարածքի մեծ մասի (Արևմտյան Հայաստան պե-

տություն) վերականգնումը արևմտյան աշխարհում հա-

մարվում է մեր հարցերի հարցը: 

 

 -Դժվար է դիմակայել մի ուժի, որն անընդհատ փոխում է 

իր  հարձակողական՝  հակառակորդի դաշտում  թույլ օղակ  

որոնող մարտավարությունը: 

 

-Մենք մի մեծ ու ամրապինդ ամրոց ենք, որի կեսը թուրքի 

ձեռքով զավթել է մարդկության թշնամին: Մեր ամրոցի 

նվաճված արևմտյան բերդամասը վերադարձնելու հեռա-

նկարով նա փորձում է տիրել նաև ներկայիս կեսը:  Բացել 

հայ-թուրքական սահմանը՝ նշանակում է բացել ամրոցի 

միջնապատի միակ դարպասը:     

Հետևաբար մեր ամրոցի նվաճված մասի վերադարձը բնիկ 

ազգաբնակչության (ոչնչացվեց XX դ. սկզբին) սերնդին  

կհամարվի համաշխարհային ժողովրդավարական-բռնա-

տիրության զգայացնցությունը բացառության կարգով: 

Մենք կունենանք մեկ ամրոց, երկու հատված՝ իր միջնա-

պատով և փակ դարպասով:  

Պարզապես մեր ամրոցի մեկ հատվածի վերադարձը այն 

թունավոր մսի կտորն է, որով հակառակորդը փորձում է 
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թունավորել մեր հավատը և ներխուժել՝ այս անգամ արդեն 

վերջնականապես տիրելու մեր ինքնությանը: 

Հետևաբար, դարպասը պետք է մնա փակ, և հակառակոր-

դի ամեն մի խուսավարող փոքիկ հարվածի վրա չպետք է 

կենտրոնացվեն մեր ուժերը: Հազարամյակներ անցած մեր 

անառիկ ամրոցի ռազմավարությունը ստիպում է մեզ եր-

կու հատվածների միջնաբերդի գլխավերև ստեղծել երկ-

բևեռ պաշտպանական համակարգ, որը մի կողմից արև-

մտյան հատվածին հատկացնելով թերահավատ քաղաքա-

կանություն, մյուս կողմից կազմակերպելով բարձր դիրքեր 

գրաված  պաշտպանություն, կապահովի արևելյան հատ-

վածի անվտանգությունը, հետևաբար անկախությունը:   

 

Պատրաստ  հիմնական ուժերը նետելու աջ ու ձախ, ուղղե-

լով ամեն փորձնականի դեմ, չի ամրակայում մեր հավա-

քական դիրքերը: Մեր գրաված դիրքերը կարող են հանդես 

գալ միմիայն տիեզերական նշանակության բարձրութ-

յունից հաստատ զբաղեցրած մարտատեղերով և մարտա-

կան բարձր ոգևորությամբ՝ մի քանի մղոն հեռավորության 

վրա ունենալով դաշնակից ռազմավարական գործընկեր: 

Փոխվելով անընդհատ փոփոխվող իրադարձությունների 

հետ՝ կնշանակի հանձնել պաշտպանական դիրքերը պար-

տադրանքին՝ մեր ռազմավարությունը թողնելով նրա քմա-

հաճությանը:  

Այ՛ո, հասկանում ենք՝ տիրելու համար նաև մեր ամրոցի ա-

րևելյան հատվածին թշնամին  ձեռք է բերել վարձագրված-

ների մի ամբողջ սևաչյա «տիրուհիների» բանակ, որոնք 

պատրաստ են գինու քմահաճությանը հանձնել մեր պաշտ-

պանությունը:  

Սակայն մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները պաշտ-

պանությունը վերածելու ոչ միայն հակահարձակողական   
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(արևմտյան ճակատ՝ քաղաքական, արևելյան՝ Ղարաբաղ-

ռազմա-քաղաքական), ոչ միայն հակակառավարական, այլ 

նաև հակաիմպերիալիստական շարժման:  

 

Դժվար թե մեր հակառակորդի ցանկությունը վերջինը լինի: 

 

Այդ ամենի պատասխանը ազգային երկբևեռ պաշտպանա-

կան համակարգն  է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խաղի ողջ իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի բոլոր 

խնդիրները կենտրոնացվեն Հայկական հարցի շուրջ՝ վե-

րականգնելով Արևմտյան Հայաստանը Արևմտյան բլոկում: 

 

Արևմտ. Հայաստ. 
                              
                           

                    

                                     

                            1921թ. 

 
 

Արևել. 

Հայաստ. 

 

Նախ. 1921թ. ԼՂՀ. 1921թ. 

Հայկ. Հարց.  

ԱՄՆ. 

ԵՄ. ՌԴ. 
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Եվ եթե մեզ հոգեպնդում է միասնությունը, ուրեմն  միաս-

նությունը կարող է հանդես գալ ծրագրային, կազմավոր-

ված, ժամանակի պահանջները բավարարող օգտաբեր 

տեսքով: 

-Ի՞նչ կասեք մոտակա ծրագրերի մասին: 

-ԱՄՆ-ը պատրաստվում է հարվածել Իրանին: 

Ժամանակը կարճ է, մենք պետք է պատրաստ լինենք ճա-

նաչելու Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս:   

Հայ-թուրքական արձանագրությունների իրականացման 

գործընթացում հաջողություններ չգրանցվելու դեպքում 

կմեծանա ԱՄՆ-ի կողմից հրահրվող հայ-ադրբեջանական 

հակամարտության վերսկսումը: Ակնհայտ է ռուսական դե-

րի գլխավորությունը, որի հետ պետք է մշակվի հերթական 

քայլերի ռազմավարությունը: 

Ռուսական հայ համայնքը կանոնավորման կարիք է ըզ-

գում, որին էլ մենք պատրաստվում ենք: 

 

-Այսօր Ադրբեջանը լայն հակահայկական քարոզչություն է 

ծավալում աշխարհում, մասնավորապես Ռուսաստանում: 

Որո՞նք են հակաքայլերը: 

-Իշխանական պահպանողական գծի տարրականության 

հակընդդեմը քաղաքականապես և ռազմականապես 

պատրաստվածությունն է:   

 

Մենք պետք է ամրապնդենք առանձնապես Մոսկվայի հայ 

համայնքը: Նրանք, ովքեր պատասխանատու դերերում 

իրենց չեն արդարացնի, անհապաղ կփոխարինվեն ավելի  
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պատասխանատու անձանցով: Սկսած 2010թ. երկրորդ 

կեսից, ներքին կարգով մենք կանցնենք պատերազմական 

իրավիճակի՝ պատրաստ գտնվելու համար ցանկացած 

իրադարձության: Նրանք, ովքեր ծնվել են միայն խոսելու 

համար, կտեղափոխվեն քարոզչական դաշտ: Ռազմական 

դրության համար խաղաղ պայմաններում նախօրոք 

կստեղծվեն միջկուսակցական, ինչպես նաև կազմակեր-

պությունների միջև ընդհանուր ծրագրի տակ գործող կոոր-

դինացնող խորհուրդ: Բոլոր հավանական քայլերի, հան-

գամանքների համար կունենանք պատրաստի հակաքայ-

լեր: 

Մենք, ի ուրախություն մեր հակառակորդների, չպետք է 

սերմանենք հայ-հրեական թշնամանք: Մենք պետք է բա-

վարարվենք մեր հակագլոբալիստական արևելյան դիրքով:   

Բոլոր նրանք, ովքեր զուրկ են կրեատիվ մտածելակերպից, 

պետք է թողնեն քաղաքական դաշտը: Մենք պետք է 

ամրապնդենք մեր հանրապետության ոչ թե օլիգարխիկ 

գրպանային առանց այն էլ ամուր դիրքերը, այլ առաջին 

հերթին պետք է ամրապնդենք բարոյա-հոգեբանական, 

ռազմավարական, մարտավարական դիրքերը: Թուրք-

ադրբեջանական քարոզչության դեմ կթափվի մի այնպիսի 

հեղեղ, որից ազատվելու համար նրանք ստիպված կլինեն 

ուղիներ որոնելու:  

Մենք կզարգացնենք հայ ազգային և դասական արվեստը: 

Կվերացնենք միջհայկական հակառակությունները (ոչ 

կարծիքները): Այդ մենքը մեր համախմբված կոալիցիոն 

ուժը կլինի: Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի ներկայիս հայ 

սերունդը ապրի Օսմանյան կայսրության 1894-96թ. Ադա-

նայի 1909թ. 1915-18թթ-ի, 1920-23թթ-ի, Շուշիի, Սումգա-

իթի, Բաքվի, Գանձակի և այլն կոտորածները, ջարդերը, 

սպանդը, եղեռնը: Տեղեկատվությամբ հարուստ մեր սե-

րունդը թույլ չի տա կրկնվելու նման դեպքեր:  
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Ստեղծվում է նոր քաղաքական դաշտ, պայքարի նոր  ձևով: 

Սա կլինի նոր պայքար, որից կշշմեն, կխճճվեն, կխառնվեն 

իրար մեր հակառակորդները, և խուճապը կընդառաջի 

նրանց: 

Հայության անվտանգության նոր կենտրոնակայան կըս-

տեղծվի Մոսկվայում: Այո, հարգելով Ռուսաստանի դաշ-

նության պետական օրենքները, մենք երբեք չենք ստեղծի 

ապակայունացնող իրավիճակներ, որոնք ձեռնտու են 

միայն արտաքին թշնամուն, սակայն մենք կստեղծենք այն-

պիսի մեխանիզմ, որը կապահովի մեր երկրի ոչ միայն 

անվտանգությունը, այլև անկախությունը ազգասպանից: 

Ներկա դրությամբ այդ մեխանիզմի մեջ պատրաստ են ներ-

գրավվելու բազում հայրենասերներ, նրանց թվում նաև 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսա-

նողներ, որոնք պատրաստ են լծվելու համահայկական հա-

յապահպան գործին: Մենք պատրաստ ենք սատար կանգ-

նելու Հայաստանի նախագահի այն նախաձեռնություննե-

րին, որոնք  պատրաստ կլինեն է՛լ ավելի ամրապընդելու 

մեր ավանդական պետության բերդապարիսպները:  

 

-Ինչպիսի՞ դեր կարող է ունենալ Ռուսաստանի հայերի 

միություն (ՌՀՄ) կազմակերպությունը այդ համակարգում: 

 

-Անկախ նրանից, թե ում է պատկանում նախաձեռնությու-

նը և չափավոր ուղղորդությունը, ինչպես նշեցինք, երկբևեռ 

պաշտպանական համակարգը կարող է կրել միմիայն կոա-

լիցիոն բնույթ, որին հատկացված դերերը միահավասար 

կարևոր են և պատասխանատու: Համահայկական հայա-

պահպան քաղաքական կառուցվածքում  գլխավոր դերը 

պատկանում է նախագծում տեղ գտած սկզբունքային այն 

կետերին, որոնք ի սկզբանե հավանության կարժանանան 

միավորված ուժերի կողմից:  
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Հաշվի առնելով որոշ հանգամանքներ՝ ՌՀՄ կազմակեր-

պությունը կարող է իր մասնակցությունը բերել համագոր-

ծակցության կարգով: 

Սա համապատասխանում է կազմակերպության նախա-

գահ Ա. Աբրահամյանի կողմից «ГЕНОЦИД АРМЯН» գըր-

քում արված միասնական պայքար մղելու մարտավարա-

կան կոչին: Եվ չնայած հասկանալի պատճառներով ՌՀՄ 

կազմակերպությունը կողմ է հայ-թուրքական սահմանի 

բացմանը, սակայն հուսանք, որ արտաքին հազարահնար 

հրավերի դեմ համազգային պաշտպանական գոտու ստեղ-

ծումը, մեր երկրի պաշտպանունակության հզորացումը 

կհամարվի առաջնահերթ խնդիր:  

Հուսանք, որ համահայկական այդ  կառույցին կմիանա 

նաև ՀՀ նախագահը: 

 

-Ո՞րն է մեր դերը գլոբալ խաղադաշտում:  

 

-Հոգով ու սրտով անձնվիրաբար ծառայել մեկ Տիրոջ: 

 Եթե գլոբալիզմի նպատակն է՝  

 

.   ֆինանսի միջոցով վերացնել ֆինանսի ներկայությունը   

    աշխարհում. 

.   կարգերի միջոցով վերացնել երկրագնդի վրա տիրող  

    բոլոր կարգերը՝ հանուն մեկի. 

.   պատերազմի միջոցով վերջ տալ բոլոր պատերազմական     

    գործողություններին՝ հանուն  մասնավոր   խաղաղութ- 

    յան. 

.   սեփականաշնորհել ոչ միայն երկրագունդը, այլև մոլո-  

    րակները՝ «ինչ-որ բան»  արտահանելու հեռանկարով, 

 

ուրեմն մեր դերը   իր պահպանապատյանը կարող է գտնել  
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ոչ թե դեպի կործանում  տանող   դրսում, այլ դեպի իմաստ 

ձգող ներսում: Մեր տիեզերքը մենք պետք է փնտրենք մեր 

ներսում:  

Մենք ճանաչում  ենք միայն մեկ տիրոջ՝ Արարիչ Աստծուն: 

Ինչ մնում է երկրագնդի երկու տերերին, յուրաքանչյուրին  

հատկացնելով իրենը մենք ձեռք կբերենք մեր թռիչքաձև 

ուղին: 

 

-Բայց չէ՞ որ բաց խաղաթղթերով հնարավոր չէ հաղթել: 

Ինչքա՞ն երկար կարող ենք շարունակել բաց խաղը:   

Ի տարբերություն անցած տարվա, այսօր ինչի՞ն պետք է 

մենք պատրաստ լինենք: 

-Բաց խաղով խաղում է նա, ով շուտափույթ կերպով ա-

զատվում է ոչ պիտանի խաղաթղթերից և ձեռք է բերում 

հաղթաթղթեր:  

Այդ մասին մենք տալիս ենք ազդանշան սկսած 2007 թ-ից: 

Հարկավոր է անհապաղ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կա-

պել հայոց պահանջատիրության հետ, մնացած մի շարք 

հարցերի հետ միասին համախմբվել Հայկական հարցի 

շուրջ:   

Այսօրվա մեր խաղը  երկակի չափանիշների վրա հենված 

փակ, միևնույն ժամանակ մեր հակառակորդների համար 

հասկանալի խաղ է: 

 

Մեր կողմից առաջարկվածը լիակատար բաց համարվել ևս 

չի կարող: Քանի որ նրան միշտ էլ պատրաստ է ուղեկցելու 

փակ հրամայականը: Պարզապես մեր ռազմավարությունը 

արդարացնող  ջանքերը պահանջում են մեզնից հնարավո-

րին չափ շուտ կտրվել Արևմուտքից կախվածությունը խո-

րացնող խաղաոճից՝ մտցնելով բոլորովին նոր խաղաձև: 
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Բաց խաղ 

Փակ   Դաշտ 

 Հակագ. 

Ընդդ. 

Ազատ. 

ՀՀԴ. 

Իշխ. 

 ԱՊՀ. 

 ԱԳ. 

 ԿՔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ծրագիր «Թռչող ... ». 
 

ԱՊՀ. – Ազգային պաշտպանական համակարգ. 

Հակագ. – Հակագլոբալիստական դաշտ. 

Ազատ. – Ազատական դաշտ. 

ԿՔ – Կրեատիվ  քաղաքականություն. 

Ընդդ. – Ընդդիմություն. 

ԱԳ – Ազգային գաղափարախոսություն. 

 
Այս ծրագրում հիմնական  դերը պատկանում է կրեատիվ-

տեխնիկական / նորարար, ստեղծարար / քաղաքականությանը: 
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Վարել  բաց  ու հստակ քաղաքականություն՝ ուժեղության 

նշան է: 

Անգամ եթե այն վերաբերում է նաև ներքին խնդիրներին, 

ինչպես օրինակ ժողովրդավարության խորացման հետ 

կապված հարցերն են: 

Ցանկալի է, որ այն ուժի մեջ մտնի ամերիկա-իրանական 

կամ իսրայելա-իրանական սպասվող ընդհարումից  առաջ:  

Այդ ընդհարման բացակայությամբ անգամ մենք պարտա-

վոր ենք ընտրել հարմար պահ՝ ճանաչելու Ղարաբաղը Հա-

յաստանի անբաժան մաս: Ինչպես նշեցինք, Ղարաբաղի 

հիմնախնդրի կարգավորումը պետք է կայացվի 1921թ-ի 

ռուս-թուրքական՝ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի  

օրինականության շրջանակներում: Եվ եթե այդ հակա-

մարտության խաղաղ կարգավորման մեջ ներգրավված են 

միջազգային ուժեր, ուրեմն այդ հարցի կարգավորումը 

կարող են իրականացնել ոչ թե միջազգային շահերը, այլ 

միջազգայնորեն ընդունված օրենքները: 

Ինչ վերաբերում է տևականությանը և հետագա քայլերի 

պատրաստականությանը, մենք մեր հերթին պետք է պատ-

րաստ լինենք՝ 

1. անակնկալությունների, քանի որ մենք չգի-

տենք, թե ինչպիսի խաղաթղթեր կտա մեզ 

ապագան: Հնարավոր է, որ մենք ի վիճակի 

չլինենք սկսել և շարունակել վարել բաց 

խաղ. հետևաբար հարկավոր է ստեղծել դյու-

րակայուն խաղաձև. 

2. կրճատել հետազդեցության ժամանակը. 

3. արագ փոփոխվող մեր ժամանակներում 

հարկավոր է երկաթյա քաղաքականությու-
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նից անցնել ջրային (ջինջ, հստակ, խաղաղ, 

միևնույն ժամանակ վարարուն և տեխնիկա-

պես գալարապտույտ) կողմնորոշված հըս-

տակ քաղաքականության՝ հաշվի առնելով, 

որ ջուրը կոտրել հնարավոր չէ: 

Ինչ վերաբերում է առանձին վերցրած Մոսկվայի 

համայնքին՝ 

1. վերջ տալ անհատական պոպուլիստա-

կան նախաձեռնություններին և անցնել 

խմբակային քաղաքականության. 

2. ստեղծել վերտուալ կոմունիկացիոն հա-

կազդեցության բաժին. 

3. մեծ ուշադրություն հատկացնել կուլտու-

րային.  

4. մշակել հայ մնալու նոր նախագծեր. 

5. հայտնաբերել հավատ ներշնչող լիդեր-

ներ, որոնք կծավալեն ազգապահպան  

քաղաքականություն.  

6. խաղի մեջ մտցնել նոր գործելակերպ. 

7. հայտնաբերել հակառակորդի ուժեղ և 

թույլ կողմերը. 

8. գործել վաղվա հանդեպ հավատով, եթե 

ձգտում ենք, որ  գործին ուղեկցի հաջո-

ղությունը: 
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Մեր ներկայիս բաց ճակատը հետապնդում է հաղթական 

գործողություններ: 

 

-Այսօր Հայաստանի և Ղարաբաղի  ողջ  քաղաքական վեր-

նախավը ջանք է գործադրում, որպեսզի Ղարաբաղը վերա-

դառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ: 

Ունի՞ արդյոք Ղարաբաղը հնարավորություն վերա-

կանգնելու նախկին դիրքերը: 

 

-Ինչպես նշեցինք Արևմուտքին հիմնականում հետաքըր-

քըրում է այդ երկու հանրապետություններում ժողովրդա-

վարության խորացումը և իշխանափոխության իրակա-

նացումը, որի  համար նրան ժամանակ է պետք: Այդ ա-

ռումով ներկայիս դրությունը ձեռնտու է Արևմուտքին: Նաև 

Ռուսաստանին, որի շնորհիվ երկու հանրապետություն-

ները գտնվում են կախվածության մեջ:  

Եթե անգամ Ղարաբաղը վերադառնա իր նախնական դիր-

քին, այսինքն համարվի որպես բանակցող կողմ, դա չի 

նշանակում, որ Արևմուտքը կփոխի իր վերաբերմունքը 

տարածաշրջանի հանդեպ: Դա չի նշանակում, որ Ռուսաս-

տանը պատրաստ է հրաժարվելու կողմերից որևէ մեկի 

հետ ունեցած ռազմավարական գործընկերությունից: Եթե 

հայկական կողմը ձգտում է, որպեսզի Ղարաբաղի անկա-

խության կարգավիճակը   միջազգայնորեն ստանա ճանա-

չում, ուրեմն պետք է ոչ միայն մակերեսայնորեն ու արհես-

տականորեն ընդունի ժողովրդավարության խորացման 

հետ կապված արևմտյան պայմանները, այլ գործնակա-

նապես ապացուցի, որ պատրաստ է իրագործելու Արև-

մտյան չափանիշները՝ ընդհուպ մինչև ռուսական զորքերի 

դուրս բերումը տարածաշրջանից:  Այդ են վկայում Արև-

մտյան ներկայացուցիչների անդադար այցելությունները 

Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ: Մի խոսքով, պատ-
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րա՞ստ է արդյոք հայկական կողմը անվերապահ անձնա-

տուր լինել, «զինաթափվել» Արևմուտքի առջև:  

Պատրա՞ստ է արդյոք հայկական կողմը նման զիջումների: 

Եթե ոչ, ուրեմն կշեռքի նժարի ծանրությունը կթեքվի դեպի 

հակառակորդի կողմը և հակառակը: Այդ ծանրութեթևութ-

յունը կշարունակվի մինչև ժողովրդավարության վերջնա-

կան հաղթանակի հայտնությունը երկու երկրներում՝ ի 

օգուտ Արևմուտքի: 

 

Այսօր հայ-թուրքական մերձեցումը մի կողմից, Ղարաբաղի 

անկախության միջազգայնորեն ճանաչումը մյուս կողմից, 

գործում են ի վնաս հայության շահերի: Ներկա իրադրութ-

յունը նշանն է այն բանի, որ տարածաշրջանում հակադրվել 

են երկու գերտերությունների շահեր, և որ Հայաստանի և 

Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները անզոր են խաղի 

մեջ մտցնելու սեփական խաղ: 

 

-Միգուցե իրո՞ք անզոր են: 

 

-Այդ ծածկված անզորությունը ձեռնտու է իշխանություննե-

րին: 

Ո՛չ, չեմ գտնում, որ մենք անզոր ենք: 

Մենք ունենք Ռուսաստանին փաստի առջև կանգնեցնելու 

հնարավորություն:  

Դրա համար հարկավոր է՝ 

 

1. վերջ տալ հայ-թուրքական նման ձևով մերձեցման 

քաղաքականությանը. 

2. ժողովրդավարության խորացմանը. 

3. անվավեր համարել Կարսի պայմանագիրը. 

4. անցնել կտրուկ հյուսիսամետ կողմնորոշման. 
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5. ավելացնել ռուսական ռազմական բազաները Հա-

յաստանի տարածքում. 

6. կարգի բերել ուժազրկվող սահմանադրությունը՝ ի 

օգուտ ազգային-պետական շահերի. 

7. ոտքի կանգնեցնել ծնկի իջնող ազգային գաղափա-

րախոսությունը. 

8. ստեղծել երկբևեռ պաշտպանական համակարգ. 

9. պետական մակարդակով լծվել հայոց պահանջա-

տիրության խնդրի կարգավորման պայքարին՝ հա-

նուն սփյուռքահայության, (արևմտահայության) 

հետևաբար, հայության շահերի. 

 

և որերորդ անգամ՝ 

 

10. ճանաչել Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս՝ 

սպասելով, օգտագործելով համաշխարհային խա-

ռը իրավիճակում Արևելք-Արևմուտք մի նոր հա-

կասությունից ստեղծված պահ: 

 

Դրանով մենք մեր բոլոր հարցերը կկենտրոնացնենք Հայ-

կական հարցի շուրջ, որն էլ ավելի կբարձրացնի պայքարի 

ոգին, կստեղծի արդարության հաղթական միավորված 

դաշտ՝ զարկ տալով հայ-ռուսական և հայ-պարսկական 

համագործակցությանը: 

Ռուսաստանը   չի ունենա որևէ հնար, քան հարմարվել 

կատարվածի հետ: 

Դրանով մենք կանցնենք լարվածության տակ պահող գիծը՝ 

ստիպելով Ռուսաստանին Հարավային Կովկասի հանդեպ 

ցուցաբերել նոր մոտեցում:   
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Պատրա՞ստ է արդյոք Ռուսաստանը այդ տարածքը զիջելու 

ՆԱՏՕ-ին: 

 

Այո, դրանով մենք չլուծեցինք Ղարաբաղյան խնդիր: Սա-

կայն խաղադաշտում մենք կտրուկ փոխեցինք   խաղաձևը՝ 

ստիպելով Արևելքում անդրատլանտյան ուժային կենտ-

րոնի նախագծերին ընդառաջող, այդ նախագծերից կտըր-

վելու հնարավորություն չունեցող Թուրքիայի ավանդական 

հակառակորդ Ռուսաստանին երես շրջելու դեպի 1921թ., 

շտկելու թույլ տված պատմական սխալը:  

 

Միջազգային բռնաբարության դեմ պայքարի արդյունա-

վետ ձևը նրան տրվելը չէ: 
 

Մեր քաղաքական սայլը տեղից շարժելու համար հարկա-

վոր է գործադրել ուժ: 
 

-Եթե մեր երկրի նախագահը շարունակի վարել Արև-

մուտքին տրվելու քաղաքականություն, ի՞նչ կնշանակի դա:  

 

-Դա կնշանակի, որ բռնաբարության է տրվում հայության 

հոգին և մարմինը: 

Մենք պետք է բացենք մեր աչքերը և տեսնենք, թե ինչ 

վիճակում է գտնվում այսօր Արևմուտքին տրված երկրների 

հասարակությունը: Այսօր (2010թ.)  ԱՄՆ-ը և Եվրոպան 

համակել են մասսայական բողոքի ցույցերը: Այսօր ար-

հեստական ճգնաժամի շնորհիվ սնանկության է հասել 

հասարակության միջին խավը: Էլ ավելի է մեծացել աղ-

քատների և հարուստների միջև ընկած հեռավորությունը: 

Գերուժին պետք չէ օր օրի հարստացող միջին խավ: Նրան 

ձեռնտու չէ նաև իր ազդեցությունից դուրս գործող ունե-

վորների նոր խմբակ: Նոր հաղթական միավորներով լրաց-
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նելով  ընտրյալների շարքերը և հարված հասցնելով այդ 

գծից դուրս հայտնված միլիոնավոր բողոքական մասսա-

ների կենսական շահերին՝ գլոբալիզմը արդեն այսօր փոր-

ձում է ստեղծել մասսաները՝ վերահսկողությունից դուրս 

գալու անհնարինությունը ապահովող ճնշող մեխանիզմ: 

Այսօր աշխարհի աչքին թոզ փչելու և իրողությունը ծածկե-

լու նպատակով Ֆրանսիան, Գերմանիան և Անգլիան վա-

րում են ազգային շահերի պաշտպանության հանձնարար-

ված արհեստական խաղ՝ ներքին կարգով էլ ավելի խո-

րացնելով ճգնաժամը: Այսօր  Եվրոպայում  շարունակվում 

է ապազգայնացնելու քաղաքականությունը, որի հետևանք-

ները ամբողջ եվրոպական բանտում բարձրացված խռո-

վություններն են: 

 

Մի՞թե մենք պատրաստ ենք ազատությունը, անկախութ-

յունը և անվտանգությունը փոխանակել կալանքի տակ 

վերցնող ժողովրդավարության հետ՝ հայտնվելու համար 

«քաղաքակիրթ» այդ բանտում: 

 

-Այս ամենից մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ մենք 

չպետք է ձգտենք Միացյալ Հայաստանի գաղափարի 

իրականացմանը: Ես ճի՞շտ եմ հասկացել: 

 

-Այսօր Միացյալ Հայաստանի գաղափարը ձեռնտու է Արև-

մուտքին: 

Մեր նպատակը Միացյալ Հայաստանն է: Սակայն մենք այն 

կիրականացնենք փուլային տարբերակով: 

 

-Ինչքա՞ն երկար դեռ կշարունակի տուժել արդար ընտ-

րությունը: 
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-Այս ամենից դեռ կշարունակեն տուժել արդար ընտրութ-

յունները մինչ ներքևից և ո՛չ վերևից բեմահարթակ կելնի 

հասուն ազգային գաղափարախոսությունը: 

 

-Եթե լինի որևէ դավադրություն Ռուսաստանի կողմից, 

ինչպես 1917թ-ին, որը պետք է լինի մեր քայլը: 

 

-Եթե լինի որևէ դավադրություն Ռուսաստանի կողմից, 

ինչպես 1917թ-ին, այս անգամ ևս չեն լինի ռուսները: Դա 

տեղի կունենա ռուս ազգի, ժողովրդի բարգավաճման դա-

ժան հակառակորդ գերուժի ներքին գործակալների միջո-

ցով: Հետևաբար, մենք հայերս պետք է ամեն կերպ օժան-

դակենք Պուտինի իշխանության ամրապնդմանը, անգամ 

եթե այն հակասում է ինչ որ «դաշնակից» քաղաքական ու-

ժերի հետաքրքրություններին: 

 

-Իրո՞ք մենք հնարավորություն ունենք վարելու հակահար-

ձակողական քաղաքականություն այս գլոբալ երրորդ հա-

մաշխարհային պատերազմի շեմին կանգնած աշխարհում: 

 

-Այսօր աշխարհում խաղաղությունը պահպանվում է ոչ թե   

բազմաբևեռ աշխարհի, այլ կոնկրետ Ռուսաստանի միջու-

կային ասպարի շնորհիվ: 

Հետևաբար, քանի գոյություն ունի ահռելի բնական ռե-

սուրսներով հարուստ անկախ Ռուսաստան, մենք մեր 

պաշտպանությունը կարող ենք վստահել ռուսական միջու-

կային պաշտպանական համակարգին՝ մեզ վերապահելով 

երկուղի խաղի մասնակցության չափավոր  հակահարձա-

կողական  մասը, այն հիմնականում տեղափոխելով քաղա-

քական դաշտ: 
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-Իրո՞ք հեռանկարը ապահովագրված է ռուս-չինական 

հակամարտությունից: 

 

-Երկրորդ բլոկի ստեղծումը կնպաստի ոչ միայն խաղա-

ղության պահպանմանը աշխարհում, այլև ռուս-չինական 

հավանական հակամարտության կանխարգելմանը:  

Հարկավոր է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը կբացառի 

որևէ ներքին հակամարտություն Արևելյան բևեռում: 

  

-Որոշ  գիտնականներ շարունակում են պնդել, որ ժամա-

նակակից աշխարհում գիտության զարգացման շնորհիվ 

մարդ ձեռք կբերի անմահական կյանք, և կվերանա չարը 

աշխարհում:  

 

-Գիտության միջոցով ձեռք բերած անմահությանը մասնա-

կից է չարը: Իսկ չարը ժամանակակից աշխարհի զարգաց-

ման հետ միասին ևս դառնում է ժամանակակից: 

Մարդ կարող է ձեռք բերել անմահություն և ազատվել չա-

րից միմիայն Արարչի կամքով և նախաձեռնությամբ:  

Գիտության շնորհիվ զարգացումները մեզ տվել են համաշ-

խարհային երկու պատերազմներ: 

-Մի խոսքով Դուք սպասում եք հրաշքի՞: 

 

-Մի՞թե հրաշք չէ մարդու ծնունդը: 

  

-Այսօր  քաղաքական դաշտում ակտիվություն է ցուցաբե-

րում  Ռ. Քոչարյանը: Հնարավո՞ր  է, որ հանրապետության 

երկրորդ նախագահը  վերադառնա իշխանության համար 

մղվող պայքարի դաշտ:     
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-Հնարավոր է և բնական:  

Եվ ինչքան էլ Արևմուտքը փորձի հարել այդ վերադարձին,    

Ռ. Քոչարյանը մնում է որպես անկախության մարմնա-

ցում՝ Հարավային Կովկասում: 

 

-Մարտի 29-ին (2010թ.) Մոսկվայում տեղի ունեցավ 

հերթական տեռակտը: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Այդ առթիվ մենք մեր խոսքը հայտնել ենք դեռ 2007թ-ին, թե 

մոտակա տարիներին ինչեր են սպասվում Ռուսաստանին:  

Այդ հարցը կարող եք ուղղել արևմտյան հատուկ ծառա-

յություններին: 

 

-Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Հայկական հարցը գերուժի 

համար: 

 

-Որևէ արժեք չունեցող խռովություն՝ դեռ չկազմավորված   

իր կայսերական «Ասիամիություն» նախագծում:  

Հայ-թուրքական սահմանի բացումը Հայաստանի, ինչպես 

նաև Ղարաբաղի փուլային հանձնում է ավելի դաժան 

ստրկատիրոջ ենթակայությանը: 

 

-Երեկ (2010թ. ապրիլի 2) Թուրքիայի արտաքին գործերի 

նախարարը հայտարարեց, որ Թուրքիան պատրաստվում 

է մերձենալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքի հետ: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Սա այն ճահիճն է, որը փորձում է խորտակել և՛ Հայաս-

տանը և՛ Սփյուռքը: Սա նույն պատմական հանձնաժողովի 

քաղաքականացված ձևն է՝ ուղղված Սփյուռքին: Հայ թուր-

քական մերձեցումը կարող է իրականանալ միմիայն Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչմամբ, պահանջատիրության 
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հարցերի կարգավորմամբ, «մերձեցման» ճանապարհով 

հայատյաց քաղաքականության դադարեցմամբ, արևմտյան 

տիրոջ հրահանգով համաթուրքական կամ համաասիա-

կան ծրագրի հրաժարականով:  

Հնարավո՞ր է արդյոք նման հրաժարական: Ո՞չ: 

Ուրեմն նման մերձեցումը ուղղված է համայն հայության 

անվտանգության դեմ: 

 

- Եվ այսպես,   նախագահ  Սերժ  Սարգսյանը ապրիլի 22-

ին  (2010 թ.)   ստորագրեց  հրամանագիր, ըստ որի կասեց-

վում է «Հայաստանի և Թուրքիայի միջև  դիվանագիտական 

հարաբերություններ հաստատելու մասին» և «Հայաստանի 

և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացման 

մասին» արձանագրությունների վավերացման ընթացա-

կարգը:   

Ձեր կարծիքը: 

-Կարևորությունը կասեցման մեջ չէ թե ինչպես բացա-

հայտվեց արձանագրության ստորագրման ժամանակ ցու-

ցաբերվող թուրքական ժպտերեսության մյուս երեսը: 

Կարևորությունը արձանագրություններից ստորագրութ-

յունների հետ կանչելն է: 

-Ինչպես  տեսանք, այս տարի ևս՝ (2010թ. 24 ապրիլի) երեկ   

կայացած ամենամյա ուղերձում ԱՄՆ-ի նախագահը 

չարտասանեց ցեղասպանություն բառը:   

Ո՞րն է մեր հետագա քայլը: 

 

-Մենք բազմիցս նշել ենք, որ Հայոց ցեղասպանության ճա-

նաչման և պահանջատիրության խնդիրը համարվում է 

Թուրքիայի «դաստիարակ ճիպոտը» գերուժի ձեռքին:  
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Այո, այսօր ցեղասպանությունը ճանաչել են  և շարունա-

կում են ճանաչել բազում երկրներ: Սակայն ցեղասպա-

նության ճանաչման գործում հայկական լոբբինգի կողմից 

ցուցաբերած ջանքերին համընթաց գործում է նաև միջազ-

գային՝ մի ձեռքով օժանդակ, մյուս ձեռքով արգելափակ 

վերջավորի տեր դավադրությունը: 

Սրանից հետո առաջնային պլան է մղվում արձանագրութ-

յունների վավերացումը, Ղարաբաղյան հարցում Մադրիդ-

յան սկզբունքը ուժի մեջ մտցնելու գործողությունը, տարա-

ծաշրջանում ընդդիմադիր ուժերին ֆինանսավորումը մե-

ծացնելու, «ռուս-ամերիկյան գործընկերություն» քողի տակ 

ՆԱՏՕ-ի զորքերը սադրանքի ճանապարհով տարածա-

շրջանում տեղակայելու փորձերը: 

 

Մենք  պարտավոր ենք կատարելու մեր կտրուկ հյուսիսա-

մետ քայլը մեր խնդիրը կեղծող ուժի հանդեպ:   

Մենք պարտավոր ենք փոխել մեր խաղաձևը: 

 

Խաղադաշտ է  ելնում նոր խաղակերպ: 

 

-Այսօր ներկա է այն տեսակետը, որ հարկավոր է Հայոց 

ցեղասպանության հարցը տեղափոխել իրավական դաշտ: 

Որ այդ խնդիրը իր լուծումը կստանա միմիայն միջազ-

գային դատարանում՝ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո:  

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Հայկական հարցի, որի առանցքային մասն է կազմում ցե-

ղասպանության հարցը, վերջնակայանը համարվում է 

իրավական դաշտը: 

Սակայն միջազգային դատարանում այդ հայցի  հայտ-

նությունը պետք է ելնի ոչ միայն անզոր ՄԱԿ-ի «հովանու 

ներքո» գործող անտրոպոմորֆիզմի նախապատրաստութ-
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յունից, այլ պետք է վճիռ կայացնող դատապարտության 

տեսքով ապահովի  և արդարացնի արևմտյան քաղաքա-

կանության շահեկանությունը,  նշանառության սպասում-

ները: 

Գագաթնահայաց հրահանգների տակ գործող միջազգային 

դատարանների ընդունած վճիռները չեն կարող հակա-

դրվել անդրատլանտյան համակարգության համանպա-

տակ շահերին, եթե անգամ խոսքը վերաբերում է այնպիսի 

հանցագործությանը, ինչպիսին ցեղասպանությունն է: 

Հարցի ձգձգումը կամ ցեղասպանությունը «մասսայական 

կոտորածներ» տերմինով փոխանակելու ուղղաձիգ պայ-

մանավորվածությունը միայն քաղաքական դաշտի համար 

չէ: 

Հայկական հետամտությունը առանց դաշտի տիրոջ՝ խնդրի 

վերջնական կարգավորման  շահագրգռվածության կարող 

է միմիայն էլ ավելի ուժգնություն հաղորդել երկու դաշտե-

րում առկա արևմտյան թմբուկների, շեփորների հնչեղութ-

յանը: 

Գործընթացի նպատակահարմարությունը ոչ թե այդ հար-

ցը մեր կողմից իրավական դաշտ տեղափոխելն է, այլ տե-

ղափոխումն է մեր միջոցով:  

Արդյունքը չի կարող լինել արդյունավետ՝ առանց հաշվի 

առնելու հակադիր կողմերի հետաքրքրությունները, խա-

ղադաշտում խաղաքաքարերի դասավորությունը: 

Հարմարավետությունը վերաբերում է ոչ միայն հետաքըր-

քըրություններին ու դասավորությանը, այլև   ժամանակին: 

Իրավական դաշտի թվացյալ անկախությունը քաղաքա-

կանից կարող է իրեն դրսևորել ՄԱԿ-ում գործող անկա-

խականների և հայկական հարցում ոչ շահագրգիռ ուժերի 

միջև ընկած տարածքում որը ինչպես ցույց է տվել փորձը, 

հաճախ է հայտնվում անզոր վիճակում, երբ խոսքը վերա-

բերում է արդարությանը: Որպես օրինակ կարող ենք բերել 
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ռուս-վրացական հակամարտության ժամանակ ՄԱԿ-ում 

տիրող իրավիճակը,  երբ վրացական ագրեսիայի դիմաց 

ագրեսորի դերում էր հայտնվել Ռուսաստանը: 

ՄԱԿ-ի հովանու դերը ի վիճակի չէ կտրելու «միջազգային» 

իրավական դաշտը քաղաքականից:  

Մեր խնդրից այն կողմ և՛ իրավականը, և՛ քաղաքականը, և 

ռազմականը պատկանում են «միջազգային» անվան տակ 

գործող մեկ միասնական դաշտի, որտեղ իր խորհրդա-

նշական դերն է արժևորում Միացյալ ազգերի հավաքական  

հակավորումը: 

Այսօր մեր հիմնական խնդիրը Ազգային պաշտպանական 

կառույցի հաղթահարումն է, որը կստիպի մեր հակառա-

կորդներին մեր միջոցով հարցը տեղափոխել իրավական 

դաշտ: 

Միջազգային խաղադաշտում դիրքերի ներկայիս դասա-

վորությունը սատարում, հարկադրում, թելադրում է մեզ 

գործի մեջ դնել երկբևեռ քաղաքականություն, գործել հա-

կադիր ուժերի կտրականություններին, պարանցիկություն-

ներին, նպատակայնություններին համաձայն չհակադրե-

լու համար հայոց պահանջատիրությունը մեր անկախութ-

յանը: 

Անկախ նրանից, թե Արևմտյան գերկոմպլեկտավոր ուժը 

ինչքանով է պատրաստ լուծելու հայոց պահանջատի-

րության խնդիրը իր  դաշտում, հայ ազգային ուժերը երբեք 

չեն փոխանակի Արևելյան Հայաստանի հանրապետության 

անկախությունը հայոց պահանջատիրության կարգավո-

րումով: Ինչքան էլ հաճոյակատար Եվրոմիությունը այդ 

խնդրով վերցնի առանձին դեր, հայության արևելյան հատ-

վածի հյուսիսամետ ազատությունը մնում է վեր  բոլոր 

տեսակի հետաքրքրություններից:  
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Այն վեր է անգամ արդարությունից: Նրա հաշիվը այսօր 

կարող է լինել միմիայն անկախության և անվտանգության 

հետ: 

Այսօր մեր առջև դրված է մեկ խնդիր՝  

Ազգային պաշտպանական համակարգ:  

Հակառակ դեպքում, մենք կստանանք հետհրում և կը-

հայտնվենք աննպատակահարմար նռնականետությամբ 

վարակված խրոնիկական հիվանդի դերում: 

-Բայց չէ՞ որ մենք ունենք ահագին փաստեր՝ (1919 թ. հու-

լիսի 5-ի երիտթուրքերի հանդեպ կիրառված դատավա-

րություն, մի շարք երկրների կողմից ցեղասպանության 

ճանաչում, ցեղասպանության կենդանի վկաներ, բազում 

փաստաթղթեր և այլն)  կապված ցեղասպանության եղե-

լության հետ: 

-Այ՛ո, մենք հենվում ենք և կշարունակենք հենվել միմիայն 

փաստերի վրա, սակայն աշխարհը շարունակում է կանո-

նավորվել ո՛չ փաստերի, այլ ուժի և շահերի կողմից: 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք 

է մնա փակ: 

 -Հայ-թուրքական ուղեփակոցը կարող է բացվել ու փակ-

վել. մի խոսքով գործի անցնել Ազգային երկբևեռ պաշտպա-

նական համակարգ ստեղծելուց և հայոց պահանջատի-

րության խնդիրը կարգավորելուց հետո միայն: Սա հասա-

րակ սահմանի բացում չէ, որ մենք կողմ լինենք հանուն 

տնտեսության բարգավաճման, հանուն երկխոսության ծա-

վալման, հանուն մեր խնդիրների կարգավորման: Սա Իրա-

քից և Աֆղանստանից  հետո Մերձավոր Արևելքում Արև-



 956 

մուտքի՝ հեռուն տանող նպատակների հերթական քայլն է: 

Մենք պետք է հրաժեշտ տանք միավորներ կորզող գործե-

լակերպին՝ հանուն կայուն, թափանցիկ և հստակ ազգային 

քաղաքականության: 

 

 -Եթե Հայաստանը ստիպված լինի ընդունել որևէ բռնա-

տիրական կարգ, ինչպիսի՞ մոդել կնախընտրեիք: 

-Մեր ուղին ծայրահեղություններից դուրս ազգային սո-

ցիալիզմն է: Սակայն եթե խոսքը վերաբերում է հարկա-

դրվածությանը, ապա չինական մոդելը:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

-Առաջիկայում ո՞ր կուսակցությունը ունի հնարավո-

րություն իր շուրջը համախմբելու ժողովրդի հիմնական 

մասը: 

-Այն կուսակցությունը, որը պատրաստ կգտնվի անկեղծ իր 

կաշվի վրա վերցնելու ժողովրդի ցավը, որը իրենից կվանի 

եվրոգործիքը, կհրաժարվի Արևմուտքի՝ հպատակեցնող 

ֆինանսական օգնություններից և ոտքի կկանգնեցնի ժողո-

վուրդը ընդդեմ խորհրդարանում ընդունվող հայատյաց 

օրենքների, ընդդեմ արևմտյան տիպի ժողովրդավարութ-

յան խորացման: 

-Ռազմավարական տեսակետից որոնք են այսօրվա մեր 

թույլ կողմերը: 

-Ազգային շահերը պաշտպանող ուժեղ նախագահական 

իշխանության դիմաց Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհըր-

դարանների դերի բարձրացումն է հանուն ժողովրդավա-

րության ինչպես նաև Եվրոմիության չափանիշների ներ-

թափանցումը մեր իրավական դաշտ:                                                                                                              
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Ի՞նչ են Հայաստան - Թուրքիա նախաստորագրված և ստորագրված ար-

ձանագրությունները. ո՞ւմ  համար, ո՞ւմ  կողմից  և ինչի՞ն են ծառայեցվելու 

 Շուրջ երեք ամիս խոսեցինք, ասեցինք, ազգովին քննարկեցինք, վիճե-

ցինք, լարվեցինք, անգամ զայրացանք, սակայն այդպես էլ եզրահանգման 

չեկանք: Տարակարծիք մնացինք ու... բաժանվեցինք: Այդպես էլ չփորձե-

ցինք, մենք մեզ համար չպարզեցինք, թե իրականում ո՞րն է դրված խնդի-

րը և ո՞րն է լինելու ակնկալվող արդյունքը, ի վերջո, ո՞րն է բուն հանցա-

գործությունը, որո՞նք են հիմնական՝ առանցքային վտանգները և ի՞նչպի-

սին կարող են լինել դրանց հետևանքները, նաև ո՞վ կամ ովքե՞ր են այս ա-

մենը պատվիրողներն ու բացի արտգործնախարարից էլ ո՞վքեր են 

ստանձնել դրանց կյանքի կոչելու հարցը հաջողեցնելը: 

Իսկ հիմա լռում ենք, հանգստացանք: Ի՞նչ է դրանով ամեն ինչ վերջացավ, 

այլևս վտանգը չկա՞, մեզ հանգի՞ստ թողեցին... 

Համաժողովրդական անհանգստություններն ու մտահոգությունները ամ-

փոփելու և որոշակի եզրահանգումերի գալու համար, փորձենք հնարա-

վորինս սեղմ, սկզբունքային և հիմնական հարցադրումներով ներկա-

յացնել ՀՀ - տարածաշրջան աշխարհաքաղաքական առկա իրողությունը, 

և ՀՀ-ի համար միջազգային և ներպետական նոր կարգավիճակ և հարա-

բերություններ ստեղծելու նպատակով նախագծված և արդեն իսկ ստորա-

գըրված Հայաստան - Թուրքիա միջազգային իրավական նորմատիվ ակ-

տերի (4 փաստաթղթերի) փաթեթի իրավական - քաղաքական իրողութ-

յունն ու նրա նպատակային նշանակությունը (մեր և այլոց համար), նաև 

բոլոր՝ չորս, փաստաթղթերի (իրավական առումով) օրինական լինելու 

կամ չլինելու իրողությունը: 

Տխրահռչակ արձանագրությունները պատվիրողի, նրա քաղաքական նը-

պատակների և ակնկալիքների մասին 

Իրոք, քիչ թե շատ հասկանալու համար, մինչ բանավիճելը պետք էր խո-

րությամբ ուսումնասիրեինք մեր առջև՝ այն էլ դրսից, հանպատրաստի 

դրված խնդիրը: 

Իրոք, պետք էր նախ և առաջ իրապես հասկանալ արձանագրությունների 

կառուցվածքային տրամաբանությունն ու բովանդակային իմաստը, նա-

խագծերը կազմողի հետապնդած նպատակը, ինչպես և իրավական նոր-

մատիվ այդ ակտերով վերակարգավորվելու դրված ՀՀ ներպետական և 

արտաքին՝ միջազգային հարաբերությունների նոր ձևերն ու դրանց 
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ուղղվածությունը, ասել է թե՝ ի՞նչը, ինչո՞վ ենք փոխարինելու և ինչո՞ւ, 

ո՞ւմ համար: Նաև վերլուծելով պետք է գտնեինք, թե որո՞նք են ՀՀ ներ-

պետական և արտաքին փաստացի այն իրողությունները, որը ըստ այդմ, 

ակնկալում են տեսնել ամենն այս ձևավորողները: 

Դրա համար, մինչ պատասխաններ որոնելը, նախ և առաջ, անդրադառ-

նանք տարածաշրջանում առկա ռազմա-քաղաքական իրողությանն ու այն 

պայմանավորող այլոց ձգտումներին և աշխարհաքաղաքական ակնկա-

լիքներին: 

Օրեր առաջ Եվրոպայում վարագույրը փակվեց: Ավարտվեց կես դար տև-

ած խաբեության ու երեսպաշտության քաղաքական թատրոնի եվրո-

բեմականացումը: Եվրոպա մայրցամաքը (այն ներառող երկրներով) վե-

րածվելու է մեկ ամբողջական, ընդհանուր պետության: Հաջողեցին, 

ավարտի բերեցին գերնպատակն իրականացնող առաջին քայլը ու իրա-

կանացնման են դնում երկրորդը: 

Մայցամաքային հաջորդ պետությունը, ըստ նախագծված հաջորդակա-

նության, Աֆրիկան է, նրան պետք է հաջորդեն Հյուսիսային Ամերիկա, 

հետո Հարավային Ամերիկա մայրցամաքները: Հիմնական խնդիրը Ասիա-

յում է. Նոր արևելքի և Հնագույն Արևելքի երկրների անհնազանդության ու 

անկանխատեսելիության մեջ է: Ինչ վերաբերում է անկանխատեսելի 

Ռուսաստանին, ապա կարծես թե հույս ունեն այս անգամ նրան՝ ելցինյան 

տարբերակով, կրկին հնազանդեցնել (համենայն դեպս այդպես կարծում 

են, որ կարող են): Լուրջ մտավախություններ ունեն Չինաստանի և Հնդ-

կաստանի, անգամ Ճապոնիայի և Կորեայի հարցում: 

Կովկասը առանձնացվում է մայրցամաքային պետություններից. ճիշտ 

այնպես, ինչպես Կոսովոն Նոր Եվրոպա պետությունից, Կոնգոն՝ Աֆրի-

կայից, Կոլումբիան՝ Հարավային Ամերիկայից: Հյուսիսային Ամերիկայում՝ 

նոր տիպի պետություն ստեղծելու համար անջատվող տարածքը գուցե թե 

դեռ չեն որոշել (կամ էլ մենք տեղյակ չենք): Առանձնացումը պայմանա-

վորված է այդ երկրները (ավելի ճիշտ դրանց տարածքները) աշխարհա-

քաղաքական նոր կարգի համար նորովի օգտագործելու խնդրով: 

Նախատեսված. մայրցամաքային պետությունների դե յուրե ստեղծման ա-

ռաջին քայլին հաջորդելու է ՆԱՏՕ-ի միջազգային կարգավիճակի կտրուկ, 

դեռևս դե ֆակտո (իսկ Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

ստեղծումից հետո) դե յուրե վերափոխում: Միջազգային ռազմաքաղաքա-

կան կազմակերպություն լինելուց այն՝ 2010թ. հունվարի 1-ից հետո, 

վերածվելու է լրիվ ինքնուրույն, բոլոր (ներմայրցամաքային) նախկին պե-

տություններից անկախ և ինքնիշխան, այսպես կոչված, Համաշխարհային 

Զինված Ուժերի: Ուստի նրա ներկայիս՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում 
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ունեցած տեղաբաշխումը առաջիկայում, մի մասով վերատեղաբաշխվելու 

է ու մշտական տեղակայման են գնալու բոլոր նոր ձևավորվելիք մայրցա-

մաքային պետությունների տարածքներում: Դրա համար իրենց հատկաց-

վող, որոշակի (համեմատաբար փոքր) տարածք ունեցող, հատուկ, հենց 

այդ նպատակի համար կանխավ՝ արդեն իսկ ստեղծված, կամ ստեղծվող 

պետության տարածքում: Ուր բնակվող, նաև հատուկ այդ նպատակի հա-

մար կանխավ (ազգագրական ներխուժումների միջոցով) ներառված ժո-

ղովուրդը ունենալու է այդ ԲԱՆԱԿ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ-ը ծառայելու ենթակա-

ռույցի դեր ու նշանակություն: Կոսովոյում այլևս տեղափոխություն և 

ձևափոխություն չի լինելու. այնտեղ ամեն ինչ արված է, ավարտված: Հեր-

թըն այսօր Հարավային Կովկասինն է, որտեղ և 1920 թվականին գտել են 

իրենց «խնդրի» լուծման բանալին: Այն, ըստ անգլիական՝ աշխարհին տի-

րելու կայսերական մոտեցման Հայկական հարցն է: Ասել է թե՝ Հայը, Հա-

յոց պետականության կրողը, նաև հայկական պետությունը: Այդ խնդիրն է, 

որ այսօր փորձում են «լուծել» խաբեության ու երեսպաշտության, նաև 

եվրո-վճռականության միջոցով: Հարցը ոչ թե Հայաստանի և Հայության 

աշխարհագրական տեղի ու դիրքի մեջ է (ինչպես շատերը փորձում են 

բացատրել), այլ, և, հենց միայն, քաղաքակրթական արժեքի, Արևմուտք - 

Հնագույն Արևելք աշխարհաճանաչողությունների տարբերությունների, 

մարդու, Մարդկային Աշխարհի բնությունը՝ այն կարգավորող բնական 

օրենքները եվրո-քաղաքական՝ բանական մտածողության միջոցով ճանա-

չել, ընկալել ու հասկանալ չկարողանալու մեջ: 

Բացի համաշխարհային ռազմա-քաղաքական խնդիրների, ՆԱՏՕ-ն, ըստ 

նախատեսվածի, ունենալու է մայրցամաքի ընդհանուր պետության մեջ, 

որպես նահանգ ներառված առանձին ազգային-պետական կազմավո-

րումների հնարավոր ընդվզումները, բունտերը զսպելու, դրանք լիկվի-

դացնելու գործառույթ: Հասկանալի է, որ ՆԱՏՕ-ի Զինուժ կազմող այդ նո-

րաստեղծ բանակ - պետության բնակչությունը չի կարող կազմված լինել 

տեղացի, նաև այդ մայրցամաքի որևէ մեկ, կամ մի քանի այլ ժողովուրդ-

ներից: Նպատակահարմար է, որ դրանք լինեն դրսից: 

ՆԱՏՕ-ի մյուս մասը տեղաբաշխվելու է մայրցամաքներից դուրս, երկու 

կամ ավելի մայցամաքային պետությունների միջև ընկած (ցամաքային 

կամ ծովային) տարածքում: Քանի որ նրանց վրա դրված է լինելու ավելի 

մեծ և պատասխանատու առաքելություն: Այն է, ռազմա-քաղաքական 

հսկողություն սահմանել իրեն վստահված մայրցամաքային պետութ-

յունների վրա. նրանց ժողովուրդների բոլոր (ինչպես առանձին, նույնպես 

և համատեղ) անհնազանդությունները կանխելու, մեղավորներին էլ 

պատժելու համար: 

Կովկասը առանձնացվում է մյուսներից նրանով, որ այն, որպես ՆԱՏՕ-ի 

Զինուժի ցամաքային հենակետ հանդիսացող բանակ պետություն, ըստ 
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էության, հսկելու է մոլորակի աջ կիսագնդի ամբողջ տարածքը, իր ան-

միջական հրամանի տակ առնելով Եվրոպա, արաբական աշխարհ, ռու-

սական եվրոպա, Ասիայի՝ առաջնահերթորեն Հնագույն Արևելքի երկըր-

ներին, նաև մայցամաքային ընդհանուր պետություններին: Հասկանալով 

դրված խնդրի հնարավորությունների ծավալն ու իշխանության չափը, 

նաև իրականացնման հետ կապված հայտնի դժվարությունները, ի տար-

բերություն Կոսովոի, նախատեսել են, որ Կովկասը դեռևս լինի երկու ա-

ռանձին՝ ժամանակ առ ժամանակ (ըստ անհրաժեշտության) իրար հետ 

հակամարտող կամ համագործակցող հենակայաններից կազմված և սա-

կայն մեկ կենտրոնից՝ ուղիղ՝ ստվերային ղեկավարումով ապահովված, 

մեկ ընդհանուր ռազմական պետություն: Որտեղ տեղակայվելու է Հա-

մաշխարհային Զինուժի բոլոր բանակներին (նրանց Գլխավոր շտաբերին) 

ղեկավարող Կենտրոնական Շտաբը: Ի դեպ, ըստ այդմ, Թուրքիայի միջո-

ցով ՆԱՏՕ-ի վերահսկողության տակ առնվող Վրաստանը և Հայաստանը, 

հանդիսանալու են Կովկասյան ընդհանուր բանակ պետության արևմտ-

յան մասը, որի ստեղծման և հետագա՝ միջազգային քաղաքական, կար-

գավորումը դրվել է Եվրոմիության (հունվարի 1-ից Նոր Եվրոպա պե-

տության) վրա: Իսկ արևելյան կեսը՝ Ադրբեջանը ու ռուսական Կովկասի 

արևելյան մասը, դեռևս (այսօրվա դրությամբ) դրվում է Ռուսաստանի 

Դաշնության վրա, անշուշտ, հետագա փուլերում այն վերաճշտելու հեռա-

նկարով: 

 

 ՆԱՏՕ -ի Զինուժի հիմնական դժվարության մասին 

 

   Որոշակի ուժային ճնշումներով, նաև մեծ ու փոքր պետությունների պե-

տապարատները մեծ փողերով կաշառելով, ինչպես և վերջին 20 տարի-

ներին այդ երկրների քաղաքակրթական և սոցիալ տնտեսական մակար-

դակների արհեստական՝ կտրուկ իջեցման, նաև զարգացման հնարավո-

րությունները նվազեցնելու միջոցով արդեն իսկ կարող են նախանշված 

ժամանակահատվածում (մինչև 2015թ.) հեշտությամբ ավարտել իրենց 

այս դարակազմիկ՝ հավակնոտ պրոեկտը: Ի դեպ, հենց այս պրոեկտի ֆի-

նանսավորման համար էր տասնամյակներ շարունակ՝ գիշեր ցերեկ, ան-

ընդհատ ռեժիմով, աշխատում ԱՄՆ դոլլար տպող հաստոցը: Այնպես որ 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական այս ճգնաժամը ամենևին էլ ֆի-

նանսական չէ, այլ, և, հենց միայն, համամարդկային ու քաղաքակրթա-

կան: 

Խնդիր է դրված Նոր Արևելքի 7-10 տարվա նախապատրաստումները մեծ 

ու արագընթաց պատերազմով ավարտելու, ինչպես և Հնագույն Արևելքի 

երկրները դեռևս դրսից շրջափակելու համար, նորացվող՝ համաշխար-

հային զինուժի բերվող ՆԱՏՕ-ի բանակների համար անհրաժեշտ 4-6 մի-
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լիոնանոց շարքային կազմը համալրել թուրք և քուրդ վարձկաններով: Ի 

դեպ, հիշեցնենք, որ հենց այս ռազմաքաղաքական ծրագիրն էր, որ հրա-

պարակավ բարձրաձայնեց Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար 

Ահմեդ Դավութօղլուն իր նշանակման հաջորդ օրն իսկ: Այնպես որ, Նոր 

Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի նոր քաղաքական կուրսը ընթացքի մեջ է: ՀՀ-ի 

համար էլ այն ընթանում է 2009թ ապրիլի 23-ից. շարժման ուղղությունն էլ 

ճշտվում է Հայ-թուրք-շվեյցարական  ճանապարհային քարտեզով: 

 

Հարավային Կովկասում նոր՝ քառակողմ պատերազմի, 

Նախիջևանի և քրդական հենակետի մասին 

Արևմուտքն անուղղելի է: Չի ուզում, արդեն իսկ չի էլ կարողանում ինքն 

իրենից ազատվել, դուրս գալ իր մոլագար ցանկություններին գերի մնալու 

այդ կպչուն, զզվելի ինքնաստրկացումից: Բովանդակությունով ստրուկը 

տարիներ, հարյուրամյակներ, արդեն իսկ երկու հազարամյակ համառո-

րեն ձգտում է գեթ Ձևով ստրկատեր դառնալ: Չի ստացվում, ու չի էլ հաս-

կանում թե ինչո՞ւ չի ստացվում: Պատերազմում է Մարդկային Աշխարհի 

բնության՝ օրենքների դեմ, այն էլ այդ Աշխարհին տիրելու իր ողորմելի 

ցանկությունը՝ իր գոյության նպատակը իրականացնելու, ու այդ կերպ 

ինքնահաստատելու, իր ԵՍ-ը արժեվորելու համար: 

Ասենք որ միշտ էլ, առավել ևս հիմա, մի ներքին վախ ունի, որ այս անգամ 

էլ (ինչպես միշտ) չի ստացվի, չի հաջողի: Սակայն իր իսկ հորինած հան-

ցագործ երազներն ու ծրագրերը հեռվից փայլփլուն, գեղեցիկ են երևում, 

ու... համոզում, կանչում են, հենց իրեն կործանելու համար: Իր իսկ հորի-

նած մարդկային դժողքում ինքնամաքրվելու հույսով: 

Սա է, ու սրանով են նախագծվում և իրականացման դրվում մեծ ու փոքր, 

համաշխարհային ու տարածաշրջանային բոլոր պատերազմները: Արև-

մուտքը չի կարողանում, չի փոխվում: Չի փոխում և իր գերնպատակը: 

Ժամանակ առ ժամանակ թարմացնում է իր պլանները, ճշտում, վերագը-

ծում է ծրագրերը (պրոեկտները): 

Արևելյան Հայաստանի (առկա իրողությամբ, ՀՀ-ի, ԼՂՀ-ի, Նախիջևանի ու 

Ջավախքի) համար Արևմուտքի ծրագիրը, շուրջ 20 տարի կատարած 

քայլերը, նույնն է, ինչ էր 1918-1923թթ., նույնն է ինչ էր, Արևմտյան Հա-

յաստանինը, քանի որ նույնն է ինչ ամբողջ Հին Արևելքի՝ հնագույն քաղա-

քակրթությունների նկատմամբ ունեցած իր անսանձ ատելությունը, ու-

ստի և նույնն են ահավոր ԵՍ-ասեր մարդատյացությամբ գծագրված իր 

բոլոր ծրագրերը: 
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ԵՌԱԿՈՂՄ ՊԱՏԵՐԱԶՄ.  

Արևելյան Հայաստանի համար նախատեսված Արևմուտքի ծրագրերը չեն 

փոխվել. ձգտում են ավարտել 1921-ից, ոչ իրենց  մեղքով կիսատ թողնվա-

ծը: 

Համաշխարհային Զինուժի համար Կովկասում ստեղծվելիք ՆԱՏՕ-ի 

բանակ - պետության տարածքում չպետք է լինի Հայկական պետություն և 

հայեր: Նրանք ակամայից իսկ խանգարելու են Նոր աշխարհակարգի 

ստեղծմանը և այն պահելուն։Դրա մասին Մեծ Բրիտանիան լկտիորեն 

բարձրաձայնել է դեռ 1919-ին: Սակայն հայերը համառ են, չեն պատկե-

րացնում և չեն ուզում Հայրենիքից դուրս, աշխարհով մեկ ցիրուցան ապ-

րել: Մի բան է 1918-1920 թթ., այլ է 2007-2009 թթ.: ՀՀ Բանակն այսօր այն 

հիմնական Զինուժն է, որը 15 տարի է ինչ զսպում է Ադրբեջանի ռազմա-

կան եվրո-ախորժակը: Հասկանալի այս իրողությունը ավելի է լրջացնում 

Արևմուտքի համար, իր իսկ կովկասյան պլաններում իրեն խանգարող 

ազգային՝ ոչ վարձու բանակով իր պաշտպանությունն իր ուժերով երաշ-

խավորող պետության գոյության համառությունը:   

Որպես «խոչընդոտը» վերացնելու առաջին քայլ 2007 -ին նախըտրեցին 

Կովկասում բեմադրել ռազմական «թատերախաղ», հրահրել լարվա-

ծության 3 օջախների ընդհանուր՝ եռակողմ պատերազմ: Որը ամենևին էլ 

խաղ չէր լինելու, ու ավելի քան դաժան պետք է լիներ հանդիսատեսի՝ 

խաղաղ բնակչության համար: Հաշվել էին, որ կորուստերն ու վնասներն էլ 

մեծ պետք է լինեին, դրանք ունենալու էին նաև ժողովուրդներին հնազանդ 

ու լսող դարձնելու նպատակ: 

Որոշվել էր, հաստատվել էր. այդ Եռակողմ պատերազմը սկսելու էր 

Վրաստանը, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի վրա անսպասելի հար-

ձակումով: Այդ տարածքների վրա իր ռազմական հսկողությունը հաս-

տատելուն զուգահեռ Վրաստանը փորձելու էր հայերին էլ դուրս մղել 

Ջավախքից. այդկերպ, հաջորդ քայլով ՀՀ-ին վրաց - հայկական պատե-

րազմի մեջ ներքաշելու համար: Պատերազմի այս փուլում, ըստ Սահա-

կաշվիլի - Ալիև նախնական համաձայնության, Վրաստանում (հավանա-

բար Մառնեուլիի շրջանում) իր՝ ադրբեջանցիներին պաշտպանելու պատ-

ճառաբանությամբ Ադրբեջանը (առանց եղբայրությունը կասկածի տակ 

առնելու) ռազմական գործողություններ պետք է սկսեր Վրաստանի 

տարածքում: Միաժամանակ, իբր հայկական կողմից հրադադարը խախ-

տելու պատրվակով, Ադրբեջանը հարձակվելու էր նաև ԼՂՀ-ի վրա, 
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երկրորդ ճակատով ՀՀ-ին և ԼՂՀ-ին լայնածավալ՝ Ադրբեջան - Հայաստան 

պատերազմի ներքաշելու առաջադրանքը կատարելու համար: 

Ստացվելու էր, որ տարածաշրջանային եռակողմ պատերազմում Հարա-

վային Կովկասի երեք պետությունները միաժամանակ պատերազմելու 

էին յուրաքանչյուրը մյուս երկուսի դեմ, ուստի և այլևս չեն կարող հաշ-

տության եզրեր գտնել ինքնուրույն, առանց դրսի «օգնության»: Իսկ որ-

պեսզի հաղթող և պարտվող չլինի, խաղաղություն հաստատելու համար 

Ադրբեջանն ու Վրաստանը պետք է «օգնություն» կանչեին: Արագ կարձա-

գանքեր Արևմուտքը, Ռուսաստանը դեմ չէր լինի: Թուրքիան էլ իր ան-

վտանգության (հետո նաև խաղաղության) պլատֆորմով կշտապեր, դեմ 

չէր լինի (ամենն այդ ճշտված էր. նաև համաձայնեցված): Ուստի ՆԱՏՕ-ն 

պետք է արագ արձագանքեր, շտապով՝ օրինական կարգով, մտներ 

Վրաստան և Ադրբեջան. Իսկ ՆԱՏՕ-ի՝ Թուրքական (հատուկ Կովկասի 

համար 1996-ին ստեղծված) Արագ արձագանքման բանակը կմտներ 

Նախիջևան, պաշտպանելու համար անպաշտպան մնացած իր եղբայր-

ներին: Զուգահեռաբար սպառնալու համար ՀՀ-ին, նաև փորձելու էր ինչ 

որ սադրանքի միջոցով պատերազմի ներքաշել նաև Իրանին, ինչը ոչ 

պակաս կարևոր է ԱՄՆ-ի (նույնն է՝ Իսրայելի) համար: 

ՆԱՏՕ-ն անհաշտ ու մշտապես պատերազմող երկրներին տարածաշրջա-

նում հիմնավոր խաղաղություն հաստատելու համար, պետք է առաջար-

կեր հրաժարվել պատերազմելու սեփական միջոցներից: Կամավոր կեր-

պով զինաթափել ու լուծարել հայկական, վրացական ու ադրբեջանական 

բանակները, իսկ իրենց երկրների ու ժողովուրդների պաշտպանությունն 

էլ, անշուշտ «ժամանակավոր»՝ մի 5-տարով, վստահել ՆԱՏՕ-ին: 

Այլևս փաստ է, իրողություն, մանրամասն նախագծված և գրեթե բոլորի 

հետ համաձայնվեցված այդ պատերազմը՝ 2008-ին Վրաստանը սկսեց, 

բայց սկսած իսկ այն ավարտվեց: Պուտինը, չգիտես ինչո՞ւ, ճիշտ չհաս-

կացավ, մի փոքր խանգարեց: Հայերն էլ զարմացան, նաև զգոնացան. Ան-

ցան լրիվ մարտապատրաստ վիճակի: 

Նույն սցենարը այլևս չի գործի: Դե Վրաստանի համար էլ այլևս իմաստ 

չունի, վտանգավոր լինելու պատճառով: Վրաստանը չի գնա նույն սցենա-

րը կրկին փորձելու: Քանի որ, այս անգամ կարող է և ներսից չհասկացվել: 

Պետք էր գտնել լրիվ նոր, դեռևս ոչ հայտնի ու երբևէ չօգտագործված 

ՍԿԻԶԲ: 
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ՆԱԽԻՋԵՎԱՆՅԱՆ ՀԵՆԱԿԵՏ 

ՔՐԴԱԿԱՆ ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ. 

 

Համաշխարհային Զինուժի բանակների շարքային կազմը միլիոնավոր 

քուրդ զինվորներով համալրելու խնդիրը Պենտագոնը բացահայտեց 2006-

ին: Փոխարենը քրդերին առաջարկելով Ասիայի Մեծ պատերազմը հաղ-

թելուց հետո, Իրաքի հյուսիսային մասի, նաև ամբողջ Արևմտյան Հայաս-

տանի, ներառյալ 1921-ին Թուրքիային բռնակցված Արևելյան Հայաստանի 

արևմտյան մասի ընդհանուր տարածքում ստեղծել, այսպես կոչված, 

թուրքական լծից Ազատագրվող Քրդստան պետություն: Հաստատված 

ծրագրով, ի համապատասխանություն Անգլիայի 1918-20 թթ. ծրագրի: 

Նախատեսված էր, որ Նախիջևանը կրկին պետք է միացվեր ներկայիս 

Ադրբեջանին, այս անգամ սակայն, Իրանի հյուսիսային մասի հետ միա-

սին, հիմա էլ որպես նոր՝ Ընդլայնվող Ադրբեջան կոչվող պետության տա-

րածքային ամբողջության մասը կազմելու համար: Այն տարբերությամբ, 

որ այն դեռևս՝ ժամանակավոր, գտնվելու է Ռուսաստանի ազդեցության 

գոտում: 

Սակայն քրդերը շրջահայաց գտնվեցին: Զգուշանում են. գիտեն Արև-

մուտքի ազնիվ խոսքի գինը: Երաշխիքներ են պահանջում: Որպես կան-

խավճար, առաջարկում են դեռևս, խոստացած ամբողջ տարածքի մի մա-

սում, ասենք Հյուսիսային Իրաքի, կամ Թուրքիայի արևելյան հատվածի՝ 

այսինքն Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, մինչև Մեծ պատերազմին 

մասնակից դառնալը իրենց համար ստեղծել, որպես վաղվա համար հե-

նակետ ծառայող Քրդական պետությունը, իսկ պատերազմի հաղթական 

ավարտին այն կընդլայնեն ու կամբողջացնեն՝ ըստ նախագծված 

տարածքի: Արևմուտքը՝ ՆԱՏՕ-ի պահանջով ստիպված եղավ և 2009 թ. 

փետրվար - մարտ ամիսներին փոփոխություն մտցնել ծրագրի մեջ: 

Որպես կանխավճար ու երաշխիք քրդերին, քրդական անկախ պե-

տության ստեղծման հենակետ առաջարկեց հայկական Նախիջևանը: 

Համաձայնելու համար էլ ընտրվեց քուրդ անջատողականներով (Թուր-

քիայի ոչ բացահայտ մասնակցությամբ ու ղեկավարումով), ժողովրդավար 

Ադրբեջանի համաձայնությամբ Նախիջևանը անկախ հռչակելու տարբե-

րակը: Պայմանավորվեցին «Նվիրատվությունը» իրականացնել ընթացիկ 

տարում, որպեսզի 2010-ի հունվարից սկսեն ՆԱՏՕ-ի թուրք - քրդական 

մեծ զորահավաքը: 
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ՔԱՌԱԿՈՂՄ ՊԱՏԵՐԱԶՄ. 

Համաձայնության գալով, գործարքն էլ կնքելուց հետո 2009թ. ապրիլի 23-

ին, ի լուր աշխարհի ազդարարեցին Ասիայում Մեծ պատերազմը առա-

ջիկայում սկսելու մասին: Նաև հրապարակեցին այն իրականացման 

տանելու «ճանապարհային քարտեզը», ու Մեծ պատերազմը առաջընթաց 

քայլով սկզբնավորող Կովկասի նոր ընդհանուր՝ քառակողմ պատերազմը 

սկսելու մասին: Սկզբնառու (ստարտային) քայլն էլ՝ ժամանակի առումով, 

համընկեցրեցին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսելու օրվա 

հետ՝ օգոստոսի 31-ին: ՀՀ-ի համար նախապատրաստած առաջին՝ քա-

ղաքական պարտությունն էլ պետք է ապահովեին, որ լիներ հոկտեմբերի 

13-ին, խմբագրելու համար ծնունդով՝ կնունքով իսկ մեռած Կարսի պայ-

մանագիրը: Դրան էլ, օրեր անց, բոլորին զարմանք պատճառելով պետք է 

հաջորդեր Նախիջևանի անկախության հռչակումն ու Զանգեզուրի հարա-

վում, Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի շուտափույթ 

ստեղծման համար սկսած ռազմական գործողությունները: 

Ադրբեջանը, ըստ ժամանակացույցի 5-6 օր հետո միայն պետք է սկսեր 

ԼՂՀ-ի, հետո նաև ՀՀ-ի դեմ տարիներ շարունակ հայտարարած իր (Արև-

մուտքի) «ռևանշ» վերցնելու պատերազմը: Վրաստանն էլ, իբր պահը 

չկորցնելով ռազմական գործողություններ սկսեր Ջավախքում: Դե Ադրբե-

ջանն էլ ստիպված կլիներ շտապել Վրաստան՝ պաշտպանելու այնտեղ 

գտնվող իր ազգակիցներին: 

Նախատեսել էին ամբողջ այս «խառնաշփոթը» սկսել Լիսաբոնյան հա-

մաձայնագիրը (եվրո-սահմանադրությունը) իռլանդական հանրաքվեով 

անցկացնելուց  և Չեխիայի կողմից ստորագրելուց հետո, մոտավորապես 

հոկտեմբերի 15-20-ին: Իսկ արդեն նոյեմբերի վերջերին, «քրդական» Նա-

խիջևան ինքնահռչակ պետությունը (պետք է հասկանալ Թուրքիան), իբր 

ի հակակշիռ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյության, իբր 

հիմնավորում իրենց մասնակցության Կովկասյան քառակողմ՝ Թուրքիա - 

Հայաստան - Ադրբեջան - Վրաստան, նոր՝ ընդհանուր պատերազմի, տա-

լով նրան լրջություն, ասել է թե՝ ոչ թատերական, այլ լիովին հասկանալի 

և անխուսափելի լինելու հիմնավորում: Նախատեսել են. հաշված օրերի 

ընթացքում այն արագորեն բերել առավելագույն լարվածության: Վրաց -

ադրբեջանական պատերազմելու նախահարձակ փորձից ելնելով պետք է 

հասկանալ, որ հայկական տարածքներում պատերազմը հիմնականում 

լինելու է խաղաղ բնակչության դեմ. պատճառելու համար մեծ ավերներ և 

անվերականգնելի կորուստներ: Մյուս մասերում էլ են կենտրոնանալու 

խաղաղ բնակատեղերի վրա, քանի որ այդ ավերածությունները հիմք 

կստեղծեն ՆԱՏՕ-ի կովկասյան Բանակ պետության ենթակառույցը ըստ 
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նոր տրամաբանության և խնդիրների կառուցելու, նաև առանց տուն ու 

տեղի մնացած ժողովրդի համար «բարեգործություն» անելու համար: 

Պատերազմի այդ փուլն է, որ պետք է «հող» պատրաստի ՆԱՏՕ-ի համար 

«խաղաղարար» առաքելությամբ Կովկաս մտնելու և իր բանակները մեծ 

արագությամբ ու հիմնավորապես տեղակայելու համար: Մուտքն էլ ամ-

բողջությամբ պետք է ղեկավարվի Կովկասի երեք երկրների հետ Արև-

ելյան Նոր հարևանությամբ, դեռ մայիս ամսից ամուր «կապված» Նոր 

Եվրոպայի նորանշանակ Նախագահը, արտգործնախարարի անմիջա-

կան՝ միջնորդական «օգնությամբ»: 

Կյանքը սակայն ցույց տվեց, որ պլանները դեռևս (1-2 ամսով) հետաձգվեց, 

հիմնականում Եվրոպայի՝ Չեխիայի դժվար հնազանդվելու, պատճառով: 

Նաև կարող են ձգձգվել Հայաստանի և Թուրքիայի կողմից. Արձանա-

գրությունները վավերացման օրինական ընթացքի պատճառով: Իսկ կտա-

պալվեն, եթե կողմերից մեկը կամ էլ երկուսը միասին համաձայն Սահմա-

նադրության, կամ էլ մեկ այլ օրենքի պահանջով հրաժարվեն վավերաց-

նել: 

Իսկ առանց այդ Արձանագրությունների, կովկասյան նոր պատերազմը 

սկսելը Մեծ սխալ՝ արկածախնդրություն կլինի: Քանի որ դրան հաջորդող 

բոլոր՝ ծրագրված գործողությունները միջազգային իրավունքի առումով 

անօրինական և հանցագործ կճանաչվեն. ունենալով պատասխանա-

տվության ենթակա համապատասխան իրավական հետևանքներ. ինչպես 

ծրագրողների ու գործընթացը ուղղակի թե անուղղակի կազմակերպող-

ների, նույնպես և ռազմական և պատերազմական գործողությունները 

իրականացնողների համար: 

Վերադառնալով Հայաստան - Թուրքիա Արձանագրություններին, հարկ է 

հիշենք, որ հենց դրանք են լինելու, քանի որ դրանց իրավական հենքով են 

իրականացվելու վերը նշված հանցագործ ծրագրերը. ինչպես Նախիջևա-

նով սկսվող և չորս հանրապետություններով ամբողջացող Կովկասի նոր, 

ընդհանուր պատերազմը, ու պատերազմական հանցագործությունների 

միջոցով տարածաշրջանում, ըստ իրենց պահանջների կանխավ նախա-

գըծված իրողությունների ստեղծումը: Հենց դրանք հիմնական «գործիքը» 

հանդիսացող այդ Արձանագրություններն են, որ միջազգային իրավական 

առումով իբր օրինական են դարձնելու բոլոր այդ հանցագործություններն 

ու ազատելու են պատասխանատվությունից դրանք իրականացնողներին, 

առաջնահերթորեն հանցագործ պաշտոնյաներին: Հասկանալի է. երկկողմ 

վավերացված այդ հաղթաթուղթով էլ պետք է փորձեն՝ սկսեն իրականաց-
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նել ու նրանով էլ պետք է ավարտի հասցնեն, խաղաղության և խաղաղ 

համակեցության, մարդու և մարդկության դեմ ուղղված Արևմուտքի ընդ-

հանուր՝ մարդատյաց, ծրագրի մաս կազմող ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի դեմ նյութած 

բոլոր հանցագործությունները: 

Պատահական չէր անշուշտ, երբ օգոստոսի 30-31-ից մինչև սեպտեմբերի 

առաջին օրերին Իրաքի հյուսիսում գտնվող Քրդական Բանվորական 

Կուսակցության քրդերը սկսեցին մտնել Թուրքիա, հանձնեցին զենքերը և 

եղբայրություն ու համերաշխություն հաստատելու որոշումով, հարյուր 

հազարանոց միտինգով Թուրքիայից ինքնավարություն խնդրեցին: Դե 

Էրդողանն էլ, ի պատասխան և ի լուր աշխարհի, պաշտոնապես՝ հրա-

պարակավ հայտնեց, որ վճռական է և լուծելու է քրդական հարցը, թեկուզ 

Թուրքիայում շատերը դեմ են իրեն: 

Առավել ևս պատահական չէր, ոչ էլ զուգադիպում, երբ դրանից օրեր անց, 

սեպտեմբերի 6-ին Նախիջևանում Թուրքիայի նախագահի գլխավորութ-

յամբ թուրքալեզու երկրների հավաքին Ալիևը բարձրաձայնեց, հող պատ-

րաստեց առաջիկայում ընթացքի դրվող նախիջևանյան քայլը.  ներկայաց-

նելով իր՝ Ադրբեջանի մտահոգությունները Նախիջևանին տասնյակ տա-

րիներ խանգարող Զանգեզուրի հարցի ու այն շուտուփույթ վերացնելու 

վերաբերյալ. ակնկալելով եղբայր երկրների բարոյա-քաղաքական (և ոչ 

միայն) աջակցությունը: 

Թուրքիան և Ադրբեջանը չշտապեցին: Պարզապես սեպտեմբերի 6-7-ին 

նրանք չէին կարող իմանալ կամ կանխատեսել, որ սկսված եվրո-գործըն-

թացը կարող էր չնախատեսված ընդհատումներ տալ: 

Բուն Ծրագրի եվրո «գործիքի» և այն գործողության մեջ դնող «միջոցների» 

մասին 

Իսկ թե դրանից հետո ի՞նչը, ի՞նչպես, ե՞րբ և ի՞նչ հաջորդականությամբ են 

փորձելու իրականացնել, կարող է հեշտությամբ պարզել անգամ քա-

ղաքականությունից հեռու՝ շարքային քաղաքացին. ընդամենը պետք է ու-

շադիր կարդա Հայաստան - Թուրքիա հարաբերությունները կարգավո-

րելու հավակնող այս՝ աղմկահարույց արձանագրությունները: Հենց այդ 

ծրագիրն է, որ դրված է չգիտես երբ Նախաստորագրված և 01.09.2009-ին 

ՀՀ-ում պաշտոնապես հրապարակված ու 10.10. 2009-ին ՀՀ արտգործնա-

խարարի կողմից Ստորագրված արձանագրություններում: Հենց այդ ծրա-

գրին են ծառայելու տարիներ առաջ ՀՀ-ում սահմանադրական ներխու-
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ժումներով և օրենսդրական ագրեսիաներով ներդրված հակապետական 

մի շարք օրենքներ, որոնք հատուկ նախատեսված են գործելու ընդդեմ ՀՀ-

ի, այլոց ծրագրերը մեր երկրի ու ժողովրդի հաշվին իրականացնելու հա-

մար: 

Դա է, ՆԱՏՕ-ի նախագծած, Շվեյցարիայի միջնորդությամբ Նոր Եվրոպայի 

կողմից, Թուրքիայի ձեռքերով իրականացնելիք, ՀՀ-ի համար նախատես-

ված որպես միջազգային պայմանագիր ներկայացված ծրագիրը. իր 

օրենսդրական և գործադիր ենթամասերով. դիվանագիտական հարա-

բերությունների հաստատման և հարաբերությունների զարգացման ար-

ձանագրություններ անվանումներով: Իսկ Ծրագրի մնացած (փաստա-

թըղթերում պակասող) մասերը ՀՀ սահմանադրական - օրենսդրական 

դաշտում վաղուց կան, ներառվել են կանխավ. ուստի Ծրագրի վավերա-

ցումից հետո, իրականացնման առաջին իսկ ամիսներին, հաջորդաբար, 

յուրաքանչյուր քայլի՝ գործողության նախապատրաստման պահին, 

դրանք ամենը ինքնստինքյան կբացահայտվեն: Հայտնի, անգամ տեսնելի, 

կդառնան բոլոր հասկանալ չցանկացողների նաև. հանցագործ այս 

ծրագրերի իրականացնմանը պատրաստակամ ինքնաներգրավված մո-

լորյալների համար: 

Միջազգային պայմանագրերի մասին ՀՀ Օրենքում 2007 թ. ներդրված, 

առաջիկայում գործելու պատրաստ «ականների» մասին 

Ցավոք արձանագրությունների դեռ քննարկման ժամանակ միայն, ուշա-

ցումով բացահայտվեցին ծրագրի իրականացումը նախապատրաստող 

փուլում ՀՀ-ում՝ օրենսդրական ներխուժումներով ներդրված և աննկատ 

մնացած մի քանի իրավական նորմատիվ ակտեր: Որոնք, որպես պետութ-

յան և պետականության դեմ գործի դրվող սահմանադրական – օրենսդրա-

կան «ականներ» արդեն իսկ՝ կանխավ, պատրաստել են արձանագրութ-

յունների միջոցով Ծրագրի հանցագործ գործողությունների իրականա-

ցընմանն համար անհրաժեշտ իրավական հողը: 

Կանխավ ծրագրված ռազմաքաղաքական ագրեսիաները, պատերազմա-

կան և այլ հանցագործ գործողությունները իբր (ներպետական օրենսդրա-

կան և միջազգային իրավական առումներով) օրինական լինելու, նաև 

գործող անձիք՝ պետական պաշտոնյաները պատասխանատվության ոչ 

ենթակա լինելու համար, ՀՀ օրենսդրության մեջ ներառված մի շարք 

իրավական նորմատիվ ակտերից է օրինակ Միջազգային պայմանագրերի 

մասին (22.02.2007թ.) ՀՀ Օրենքի Հոդված 7-ի 2.-րդ կետն ամբողջությամբ: 

Ըստ որի, ի կատարում Արձանագրություններում, ՀՀ-ի կողմից կամովին 
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(հասկանալի է այն վավերացնելուց հետո) ստանձնած պարտավորութ-

յունների, ՀՀ Ազգային Ժողովի որոշումով (ՀՀ Նախագահի համաձայնութ-

յամբ կամ Ոչ), 

Հայաստանի Հանրապետությունը ՊԵՏՔ Է. կարող է քանի որ ՀՀ օրենքը ոչ 

թե սահմանադրությունը թույլ է տալիս. 

1. Ստեղծի Միջպետական կազմակերպություն: Այն 2-րդ Արձա-

նագրությունում՝ 3.-կետ, կոչվում է Միջկառավարական երկ-

կողմ հանձնաժողով: Ունենալու է յոթ՝ այն էլ ՀՀ-ի նկատմամբ. 

2. ՄԱՆԴԱՏ ունեցող ենթահանձնաժողովներ, իրականացնելու 

համար Հավելվածի 5.-կետում նշված աշխատանքները. 

3. Ունենալով ՀՀ-ի համար միջազգային պայմանագրեր կնքելու և 

դրանց պահանջները իրեն տրված լծակներով ՀՀ-ին պարտադը-

րելու:  

Ի դեպ, կարևոր է այստեղ չսխալվել և երկկողմ բառի տակ հենց միայն ՀՀ և 

ԹՀ կողմերը հասկանալ. տվյալ դեպքում այն ունի նույն «երկուստեք» 

իմաստը, որը դրված է Նախաստորագրված տեքստում 3.6 կետում և հենց 

այդ իմաստով էլ կիրառվելու է: Քանի դեռ չի հստակեցված թե ովքեր են 

այդ երկու կողմերը, իրականում «երկկողմ»-ը վերաբերում է Թուրքիայի 

Հանրապետության (ԹՀ) և Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) համար և 

նրանց առաջարկով ու համաձայնությամբ ստեղծված «միջազգային կազ-

մակերպությունը»: Այն, ի դեպ, ըստ ՀՀ օրենքի սահմանման հանդիսա-

նում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ: Ստեղծվում է Շվեյցարիայի և 

Նոր Եվրոպայի կողմից՝ արտգործնախարարությունների մակարդակով 

(համաձայն ՀՀ և ԹՀ Արձանագրությունների և Միջազգային Պայմանա-

գրերի մասին (22.02.2007թ.) ՀՀ Օրենքի հոդված 6-ի 1.-ին և 2.-րդ կետերի 

դրույթների): Այն, ի դեպ, համաձայն միջազգային իր կարգավիճակի, և ի 

կատարում 2-րդ Արձանագրության 3.4 կետով իրեն տրված լիազորու-

թյունների իր ենթահանձնաժողովներին տալու է ՀՀ-ի և ԹՀ-ի նկատմամբ 

ՄԱՆԴԱՏՈՐԻ (այլ երկրի նկատմամբ մանդատ ունեցողի) միջազգային 

կարգավիճակ: Հիշենք, որ Մանդատ և Մանդատային տարածք հասկա-

ցությունները սահմանվել և միջազգային հարաբերություններ են ներառ-

վել Ազգերի Լիգայի կողմից: Մանդատ (լատիներեն - լիազորություն, 

պատվեր, հրահանգ, հանձնարարական) տրվում էր Առաջին համաշ-

խարհային պատերազմից հետո, հաղթող երկրներին, կառավարելու 

համար Գերմանիայի և Թուրքիայի նախկին գաղութների (Մանդատային) 

տարածքները: Դրանցում նոր պետություն ստեղծելու, պետական կարգ 
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ձևավորելու, նաև այն ինքնապաշտպան և կենսունակ դառնալուն աջակ-

ցելու համար: Այդպիսին էր օրինակ 1920-ին Ազգերի Լիգայի կողմից 

ՀԱՄՆ-ին (Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ - այն ժամանակ 

այդպես էր կոչվում ներկայիս ԱՄՆ-ը) տրված Հայկական մանդատը: 

Ստացվում է, որ վերադառնում ենք անցյալում կիսատ թողնվածն ա-

վարտելուն: Այն տարբերությամբ, որ նախկին ամերիկյան մանդատը 

փոխարինվել է Միջկառավարական հանձնաժողովին (ավելի ճիշտ Նոր 

Եվրոպային) տրվելիք Հայկական մանդատով. այս անգամ սակայն ճիշտ 

հակառակ խնդիր լուծելու համար: Քանզի այն տրվելու է իրենց ՀՀ-ն 

կազմաքանդելու և որպես պետություն լիկվիդացնելու միջազգային՝ 

աննախադեպ հանցագործություն կատարելու նպատակով. այն էլ ՀՀ-ի 

«կամավոր» համաձայնության, իբր իրավական հենքի վրա, ակնկալելով 

ՀՀ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների աջակցությունը: Ստացվում 

է, որ համաձայն Արձանագրություններով ստանձնված իր պարտավո-

րությունների, ՀՀ-ն կամավոր կերպով պետք է փոխի իր միջազգային 

կարգավիճակը: Այսինքն դրանք վավերացնելուց հետո Հայաստանի 

Հանրապետությունը այլևս դադարելու է ազատ, անկախ, ինքնիշխան, 

նաև իրավական և ժողովրդավարական պետություն լինելուց: Քանի որ 

վերածվելու է մանդատորին (արձանագրություններով ստեղծվող 

Միջկառավարական հանձնաժողովին) ենթակա մանդատային տարածքի, 

և չի կարող համարվել պետություն, երկիր: Ուշադրություն դարձնենք. 

չնայած նրան, որ արձանագրություններում ոչ մի անդրադարձ չկա Արցա-

խին, սակայն ակնհայտ է այն, որ նախագծի հեղինակները կարծում են, որ 

ՀՀ-ի չլինելուց հետո, այլևս իմաստազուրկ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության մասին հիշելը, խոսելը: Վստահաբար, անգամ այդ 

լիովին անհավանական տարբերակում իսկ, իրենց հաշվարկներում Արև-

մուտքը կրկին և չարաչար սխալվում է: Հաշվի է առնված նաև հնարավոր 

ընդվզումը. Արձանագրությունների կառուցվածքային տրամաբանության 

միջոցով դրվել է ընդվզումը կանխելու երկու հզոր լծակ: 

ՀՀ-ի կողմից Արձանագրությունների որևէ դրույթի պահանջից հրաժար-

վելու դեպքում, Թուրքիան, համաձայն Արձանագրություններով ամրա-

գըրված նախապայմանի, միակողմանիորեն խզում է ՀՀ-ի հետ ունեցած 

դիվանագիտական հարաբերությունները, ամբողջությամբ դադարեցնում 

է իր համագործակցությունը՝ բոլոր ոլորտներում: Նաև «փակում» է 

սահմանը, ավելի ճիշտ (միջազգային իրավական առումով) շրջափակում 

է ՀՀ տարածքը: Ասել է թե, բոլոր երկրների համար իր՝ Թուրքիայի, կողմից 

արգելափակում է ՀՀ մուտք ու ելքերը: Արևմուտքն էլ դա համարելու է՝ 

միջազգային - իրավական առումով՝ օրինական, քանի որ դա բխում է 
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Արձանագրություններում ամրագրված երկու պետությունների երկկողմ 

պարտավորություններից: 

Ասում են թե, իբր, Կովկասյան Եռակողմ (հիմա արդեն քառակողմ) պա-

տերազմը դադարեցնելու, համաշխարհային խաղաղություն հաստատելու 

Արևմտյան «վեհ» գաղափարների իրականացնման համար է ՀՀ օրենս-

դրական դաշտ ներառվել ՀՀ-ի կողմից, կամավոր հանձնառությամբ կնք-

վելիք միջազգային պայմանագրերով, Հայաստանի Հանրապետությունն ու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետական պաշտպանութ-

յունից՝ Բանակից և Զինուժից հրաժարվելու և այն իրականացնող գոր-

ծողությունները օրենքի ուժով կանոնակարգող դրույթները: Դրանցից են 

օրինակ Միջազգային պայմանագրերի մասին (22.02.2007թ.) ՀՀ Օրենքով 

նախատեսված և ՀՀ-ի կողմից առաջիկայում կնքվելիք (ուշադրություն 

դարձնենք խիստ որոշակի՝ ճիշտ հաջորդականությամբ թվարկված) հետ-

ևյալ միջազգային պայմանագրերը. 

3. Միջազգային կազմակերպության Զինված ուժերը. ՀՀ տարած-

քում ընդունելու մասին  միջազգային  պայմանագիր. 

Կնքվելու է ՆԱՏՕ-ի հետ Կովկասում՝ առաջիկա խաղաղությունը նախա-

պատրաստելու անվան տակ. ՀՀ-ի առաջարկով, ՆԱՏՕ-ի Զինուժը ՀՀ 

տարածքում ընդունելու համար: 

Հասկանալի է, «ընդունելուն» հաջորդող քայլով էլ պետք է լինելու նրանց 

ՀՀ-ում տեղակայելու խնդիրը լուծել: Դրա համար էլ կկնքվի միջազգային 

հաջորդ՝ 

4.  ՆԱՏՕ-ի Զինված ուժը ՀՀ-ում տեղակայելու մասին, պայմանա-

գիրը. 

Իսկ տեղակայվելու է ՀՀ Բանակի բոլոր զորակայանների հարևանությամբ 

գտնվող դաշտային «ժամանակավոր» հենակետերում: Ի դեպ, 1968-ին 

հենց այդպես կատարվեց Վարշավյան պայմանագրով ստեղծված միջազ-

գային կազմակերպության կողմից Չեխոսլովակիայի ազգային բանակի 

զինաթափումն ու լուծարումը. 1985-ի ԽՍՀՄ պերեստրոյկայի նախա-

պատրաստման սկզբնական փուլում: Իսկ Կովկասի հանրապետություն-

ների, այդ թվում՝ Սովետական Հայաստանի ազգային՝ բավականին հզոր և 

մարտունակ բանակը, նույն ձեռագրով զինաթափել էին դեռ 1956-ին. 1959-
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61թթ. ծրագրված ԱՄՆ - ԽՍՀՄ լարվածությունով սկսվող Համաշխար-

հային՝ ատոմային, Երրորդ պատերազմի նախաշեմին: Հասկանում էինք, 

որ հենց այս ծրագրի տրամաբանությունով էր պայմանավորված 1992-ին, 

Արցախյան պատերազմի ճակատագրական, վճռորոշ պահին ՀՀ Նախա-

գահի ազգային անվտանգության պատասխանատու՝ Աշոտ Մանուչար-

յանի. - «Մեր պաշտպանությունը, մեր անպաշտպանվածության մեջ է» 

հայտնի այլանդակություն, իրավամբ պետական հանցագործությունը: 

Մանուչարյանի եվրոծրագրային այդ թեզով էր անշուշտ պայմանավոր-

ված, ՀՀ պետական Բանակի դեռևս բացակայության ժամանակ, երբ 

պատերազմի ողջ ծանրությունը կրում էին ազգային աշխարհազորի ազա-

տամարտիկները, 1992-ի գարնանը, մեկ ամսվա ընթացքում, կամավորա-

կան լավագույն ջոկատների յոթը դաշտային հրամանատարների չբացա-

հայտված հանգամանքներում՝ ոչ պատահական զոհվելը: Պատահական 

չէր նաև Շուշիի ազատագրումից հետո՝ 1992-ի ամռանը Լեոնիդ Ազգալդ-

յանի, իսկ 1994-ի հրադադարից ամիսներ առաջ Մոնթե Մելքոնյանի 

չբացահայտված հանգամանքներում զոհվելը: Հայտնի է պատվերը. նրանք 

էլ լրջորեն խանգարում և խանգարելու էին արևմուտքին: Այս ամենի մա-

սին գիտեն բոլորը: Չգիտենք միայն հանուն ինչի է առ այսօր լռում պե-

տությունը: 

Դե իսկ հաջորդ քայլով՝ ինքնահռչակ Նախիջևան - ՀՀ, Ադրբեջան - ԼՂՀ, 

Վրաստան - Աբխազիա, Հյուսիսային Օսիա հակամատությունները և 

դրանցով պայմանավորված Վրաստան - Ադրբեջան - Հայաստան եռա-

կողմ պատերազմը, ասել է թե՝ կովկասյան երեք պետությունների հար-

յուրամյա, իբր անլուծելի վեճերը Մադրիդյան կամ նորացված, ասենք 

օրինակ ինչ-որ Լիսաբոնյան կամ էլ բրյուսելյան սկզբունքների հիման 

վրա, Նոր Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի «միջնորդական» առաքելության միջոցով 

և իրենց իսկ առաջարկով, Կովկասում խաղաղությունը առմիշտ հաստա-

տելու համար, Վրաստանի և Ադրբեջանի խնդրանքով ու ՀՀ-ի համաձայ-

նությամբ, կշտապեն օգտվել ՀՀ օրենքով թույլատրվող՝ 

5. վեճերը լուծելու և խաղաղություն հաստատելու մասին միջազ-

գային պայմանագիր կնքելու «Մեծ հնարավորությունից».  

Իսկ ՀՀ Ազգային Ժողովը (համաձայն ինչ որ պայմանավորվածության կամ 

պարտավորության) կվավերացնի ՀՀ-ի կողմից ստորագրված, այսպես 

կոչված, Հաշտության, խաղաղության և մի շարք այլն-ի մասին միջազգա-

յին բազմակողմ (3 + 2 միջնորդ կողմ) պայմանագիր: 
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Դրանից հետո էլ, համաձայն այդ՝ հնգակողմ պայմանագրի խաղաղա-

սիրական սկզբունքային լուծումների, ՀՀ-ին (նույնաբար Վրաստանին ու 

Ադրբեջանին) Միջկառավարական հանձնաժողովի կողմից կառաջարկվի 

ՆԱՏՕ-ի հետ կնքել ՀՀ Բանակի 

6. զինաթափման մասին միջազգային պայմանագիր. 

ՀՀ-ն էլ, համաձայն մինչ այդ կնքված պայմանագրերով ստանձնած պար-

տավորությունների, ուզի թե չուզի, պետք է հանուն ժողովրդավարության 

համաշխարհային զարգացման և ի շահ մեր ժողովրդի կհամաձայնի 

զինաթափել ՀՀ բանակը: Հասկանալի է, ՀՀ բանակի զինաթափումն էլ 

պետք է իրականացնի մինչ այդ, լրիվ «օրինական» հիմքերով ՀՀ-ում 

տեղակայված ՆԱՏՕ-ի բանակը: Իսկ զինաթափվող զինվորն ու սպան էլ 

այլևս կդառնան քաղաքացիական անձիք, չունենալով իր երկրում և իր 

երկրի համար որևէ, այդ թվում, ՀՀ-ում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի բանակում 

ծառայելու իրավունք: Մի շտապեք անհանգստանալ: ՀՀ քաղաքացիների 

կյանքի իրավունքի, նույնն է ՀՀ-ն պաշտպանված լինելու մասին չեն մո-

ռացել: Դա այդուհետ, ինչպես ՀՀ-ի, նույնպես և ընդհանուր Կովկասի հա-

մար պետք է ստանձնի ՆՈՏՕ-ն,՝ նրա զինուժն ու բանակը: 

Այ հենց դրա համար էր ՀՀ օրենքում (ինչպես դրված է սույն թվարկման 

վերջում) կանխավ նախատեսված հաջորդ՝ 

7. ռազմական պարտավորություն ստանձնելու, մասին պայմա-

նագիր կնքելու թուլտվությունը՝ «իրավունքը». 

Իսկ այդ (ՀՀ-ի պաշտպանությունը ՆԱՏՕ-ին հանձնելու և այն նրա կողմից 

ստանձնելու մասին կնքված) Միջազգային պայմանագրի պահանջի 

համաձայն, ՀՀ-ում այլևս չի լինի Հայ զինվոր, Հայ սպա և Հայկական 

պետական Բանակ, ուստի և ՀՀ Զինուժ: Կովկասն այլևս կապրի ՆԱՏՕ-ի՝ 

թուրք, քուրդ, նաև աֆրիկացի ու ամերիկացի վարձու զինվորների կողմից 

պաշտպանվող խաղաղության մեծ բարենորոգության մեջ: 

Ինչպես տեսանք նախապատրաստման շրջանում ոչինչ չեն մոռացել, 

ամեն ինչ հաշվի են առել: Ինչ վերաբերում է ՀՀ ԱԺ պատգամավորների 

«վախը չափելուն», այսինքն՝ զինաթափման որոշմանը կողմ քվեարկելու 

համար հնարավոր (մարդուն հատուկ) անձնական վախի կամ 

բանականության հաղթահարմանը, ապա հիշենք, որ դեռ 2003-ից, դա էլ 
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են հաշվի առել: Քանի որ, ՀՀ-ն սահմանադրորեն երաշխավորում է վերը  

նշված հակապետական որոշումներին կողմ քվեարկող բոլոր պատգամա-

վորների կյանքի իրավունքը, ապա համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 

հոդված 66-ի, այդ բոլոր պատգամավորները իրենց պատգամավորական 

լիազորությունները դադարելուց հետո էլ, ՀՀ-ում՝ ՑՄԱՀ, մնում են 

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ: 

Այլ է այս ամենին ՀՀ Նախագահին մասնակից (հանցակից) դարձնելու 

խնդիրը: Քանի որ այս դեպքում չի գործում կոլեկտիվ անպատասխանատ-

վության ետևում թաքնվելու հայտնի մեխանիզմը: Ավելին, հենց միայն 

Նախագահն է, որը համաձայն իր կողմից տրված երդումի, կարող է սահ-

մանադրորեն մեղադրվել պետական դավաճանության մեջ: Մյուս կողմից 

էլ (հասկանալի է) կատարված հանցագործությունից հետո պետք է գալու 

քավության նոխազ, ժողովրդին  հանգստացնելու համար: 

 

Իսկ եթե դժվար լինի, և չկարողանան ՀՀ Նախագահին համոզել, ապա 

նրա դեմ կգործի այդ իրավիճակի համար հատուկ նախատեսված ՀՀ 

Սահմանադրության հոդված 81-ի վերջին պարբերությունը: Համաձայն 

որի ՀՀ ԱԺ-ն հնարավորություն կունենա չեղյալ հայտարարել Սահմանա-

դրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ և 14-րդ կետերով նախատեսված ՀՀ նա-

խագահի կողմից իրականացվող (Հանրապետության վրա զինված հար-

ձակման, պատերազմի դեպքում ռազմական դրություն, ընդհանուր կամ 

մասնակի զորահավաք, նաև զինված ուժերը օգտագործող) միջոցառում-

ները: Ստացվում է, որ եթե ՀՀ Նախագահի հետ համաձայնության չգան, 

ապա ՀՀ Բանակը զինաթափելու սպառնալիքից ելնելով ռազմական՝ -

պաշտպանական գործողություններ սկսելուց առաջ կամ էլ (ԱԺ-ի կողմից 

ուշացնելու դեպքում) ռազմական կամ պատերազմական գործողություն-

ների ժամանակ ՀՀ Ազգային Ժողովի որոշումով ՀՀ Նախագահը կզրկվի 

իր՝ ՀՀ Գերագույն հրամանատարի լիազորություններից և պարտականու-

թյուններից, որոնք, ի դեպ, սահմանադրորեն ոչ ոք չի կարող անգամ ժա-

մանակավոր ստանձնել: 

Դրանից հետո, արդեն ՀՀ Բանակի զինաթափումը, նաև Զինուժի և բա-

նակի լուծարումը կընթանա օտարի՝ ուժային «աջակցության» հայտնի մե-

թոդով: 

Իսկ վերը նշված առաջին երեք քայլերից հրաժարվելու դեպքում, նույն 

հոդվածի հաջորդ պահանջով ՀՀ «անհնազանդ» Նախագահը կմեղադրվի 

ՀՀ իշխանությունը յուրացնելու փորձ կատարելու մեջ: Հատուկ դրա հա-

մար, դրսից բեմադրված սցենարով, ՀՀ-ում ստեղծված ինչ որ ղեկավարելի 

ուժերով և այն անմիջականորեն դրսից և ներսից ղեկավարելով, կկազմա-

կերպվի ՀՀ իշխանությունը իբր զավթելու «խաղ»: Նախագահի կողմից այն 
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«ճիշտ չհասկանալու», և տվյալ իրադրությունում համապատասխան գոր-

ծողություններ նախաձեռնելու համար էլ նրան կմեղադրեն: Իսկ Ազգային 

Ժողովն էլ չի ուշացնի, իր Որոշումով պաշտոնանկ անել իշխանությունը 

յուրացնելու փորձ կատարող Նախագահին: Զինված դիմադրության պա-

րագայում էլ, արևմտյան հայտնի «հոգածության» մղումով, և Միջկառա-

վարական հանձնաժողովի առաջարկով ՆԱՏՕ-ի բանակները կշտապեն 

«օգնել», «փրկել» ՀՀ ժողովրդավարությունն ու ժողովրդին՝ (ինչպես օրի-

նակ 1921-ի փտրվարի վերջին Քեմալի թուրքական բանդաները, որոնք 

մտել էին Սովետական Հայաստանի տարածք՝ սովետական կարգերը 

պաշտպանելու և այն վերականգնելու համար): Նույնը տեսանք վերջերս 

Իրաքում, միայն թե ԱՄՆ-ի և Անգլիայի կատարմամբ, երբ իրենց նախա-

գահից էին փրկում Իրաքի ժողովրդին ու ժողովրդավարությունը: 

Դե իսկ դրանից հետո հայերի համար իրապես անպաշտպան թողնված ՀՀ 

տարածքային ամբողջականությունը հեշտ ու հանգիստ կազմաքանդելու 

և մաս մաս, համայնք առ համայնք ՀՀ-ից օտարելու համար էլ ՀՀ Սահմա-

նադրությունում նախատեսել են Տեղական ինքնակառավարման  Գլխի 

բոլոր անհրաժեշտ հոդվածները, նաև հենց այդ կազմաքանդումը պաշտ-

պանող օմբուցմենի ինստիտուտը: Իսկ միջազգային տուրիզմի զարգաց-

ման միջոցով (համայնքի սեփականություն դարձված) Հայկական հողը 

այլոց կողմից անձնական կարիքների համար ՀՀ-ից օտարելը օրինակա-  

նացնելու համար ՀՀ Սահմանադրության եվրոնախագծում Հոդված 81-ի 

կետ ա, - ում ներառել են ՀՀ պետական սահմանի Ազգային Ժողովի կող-

մից՝ միջազգային պայմանագրերով փոփոխելու իրավունք: 

Ուշադրություն դարձնենք. այստեղ, ի տարբերություն Արձանագրություն-

ների, օգտագործել են «պետական սահման» իրավաբանական տերմինը, 

այն դեպքում, երբ Արձանագրություններում «մոռացել» են, որ երկիրը 

շրջափակող սահմանագիծը կոչվում է «պետական» և ոչ թե «ընդհանուր» 

կամ առանց որևէ բանի «սահման»: Հասկանալի է, երկիրը մասնատելու 

պարագայում պետք է միանշանակ հասկանանք, որ փոփոխվում է՝ 

մասնատվում է ՀՀ պետական սահմանը, իսկ Արձանագրություններում 

դրված խնդրի տրամաբանությունում այն միայն մերը չէ և ոչ էլ պետական 

է, այլ ընդամենը Հայաստանի և Թուրքիայի (պետք է հասկանալ վարչա-

տարածքային) սահմանն է, որից էլ հետևում է, որ այն պետք է լինի և մնա 

բաց: 

Կարծում եմ, որ այսքանով տեսանելի է, որ Արձանագրություններ կոչվող 

իրավական նորմերի այդ փաթեթը, այն հիմնական գործիքն է, որը վերջին 

10 տարիներին մեր երկրում՝ գրեթէ աննկատ ներդրված հակապետական՝ 

օրենսդրական, սահմանադրական, գործադիր, նաև ֆինանսա - տնտեսա-

կան ու կազմակերպչական և այլ «դետալների» ու «մեխանիզմների» միջո-

ցով առաջիկայում պատրաստվում են օգտագործել ՀՀ սահմանադրական 
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կարգը տապալելու, մեր երկիրը գաղութացնելու և կարճ ժամանակում 

այն, որպես պետություն, դրսի պատվերով և հնարավորություններով ու 

ներսի ձեռքերով, իբր օրինական ճանապարհով, արագորեն լուծարելու: 

Իսկ մենք ինչպես վերջին 20 տարիներին փորձում ենք մեզ համոզել, որ  

չպետք է տխրենք, քանի որ 21-րդ դարում այլևս կարևոր չի լինի թե որտե՞ղ 

ես ապրում, ո՞ւմ երկրում, ունե՞ս, թե՞ չունես քո պետությունը քանի որ 

ամբողջ երկիր մոլորակը մեր բոլորինն է ու ամեն մարդ պետք է ապրի 

այնտեղ, որտեղ իրեն դուր է գալիս: Սա ինքս չհորինեցի. հենց այս հար-

ցերը մեզ մատչելի դարձնելու համար էր օրինակ, որ նախկինում 

Ավստրալիայում ՀՀ դեսպան իսկ այդ ժամանակ արտգործնախարարութ-

յան աշխատակից Աշոտ Ոսկանյանի և ինչ որ եվրոկազմակերպության 

կողմից «Կոնգրես» հյուրանոցում կազմակերպվեց «Հայաստանը Եվրո-

պայի ճանապարհին» այսպես կոչված գիտական կոնֆերանսը: 2001-2007 

թթ. բավականին շատ ու բազմազան էին այդ ուղեղների լվացման համար 

կազմակերպվող նեոբոլշևիկյան նմանատիպ եվրոմիջոցառումները, ուս-

տի իմաստ չենք տեսնում դրանք բոլորը թվարկել: Չէ որ ինչպես ժամանա-

կին՝ 1918-22 թթ. բոլշևիկներն էին ասում (իսկ Տրոցկին այն ասում էր մեզ 

հենց հայերիս Ռուս-թուրքական պայմանագրի տրամաբանությունը 

բացատրելիս, համաշխարհային հեղափոխությունից գլուխ չհանողներիս, 

որ այն ժամանակ պետական սահման, ազգային տարածք հասկացութ-

յունները վերանալու են, չարժէ անհանգստանալ, հետո ինչ թող ձեր հայ-

րեինքի մեծ մասը այսօր թուրքերինը լինի, իսկ վաղը կլինի բոլորինը, այդ 

թվում և ձերը հայերինը: Ստացվում է, որ կոմունիզմը չեկավ չհասավ, 

սակայն Տրոցկու կանխատեսումները իրականություն են դառնում): 

Նորություն չէ, նման բաներ շատ ենք տեսել և տեսնում ենք: Պարզապես 

լրիվ անհասկանալի չէ այն մեխանիզմը, որի միջոցով հակապետական 

այս և նման օրենքները կարողանում են ներդրվել մեր երկրի օրենսդրա-

կան դաշտ: Որոնց հնարավորություններն էլ այսօր փորձելու են օգտա-

գործել օրակարգում դրված, իբր ՀՀ-ի ԹՀ-ի միջև ինչ որ հարաբերություն-

ներ կարգավորելու համար ստեղծված Արձանագրությունների միջոցով: 

                                                             Սիմոն Կամսարական 
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-Ինչպես տեսանք, Հայաստանի կառավարությունը Ազգա-

յին ժողովին ներկայացրեց  լեզվի մասին փոփոխութ-

յուններ մտցնելու օրինագիծ, բացելու համար Հայաստա-

նում օտար լեզուների հանրակրթական դպրոցներ: 

Ի՞նչ կասեք: 

 

-Սա միջազգային ռասիզմի կողմից հերթական ցեղասպա-

նություն է, այս անգամ արդեն կուլտուրական, ուղղված 

մեր ժողովրդի դեմ: Եվ եթե մինչ հիմա ազգը վերացնելու 

նպատակով ուժի մեջ էր դրվել մարմին սպանող մեխա-

նիզմը, ապա ներկայումս գործի մեջ է դրվում հայ տեսակի 

ոչնչացման՝ հայոց լեզուն, նրա մշակույթը արմատախիլ 

անելու՝ աննկատ ու խաղաղ ձևը: 

Հայաստանը գտնվում է հոգևոր չհայտարարված պատե-

րազմի մեջ: 

 

 -Մեզ մոտ ի՞նչն  է պակասում այսօր: 

 

-Մեզ մոտ պակասում է քաղաքական կամքը և պաշտպա-

նական մեխանիզը՝ մի մարմին, որը կմշակի մեր մարտա-

վարությունը՝ ելնելով բոլորովին նոր ժամանակի պահանջ-

ները բավարարող սկզբունքից: 

Մենք այսօր հետ ենք մնում իրադաձությունների գնա-

հատման, նրանց ընթացքը վերահսկելու, նրանց հակազ-

դելու արագության մեջ: 

Եթե մենք ուզում ենք, որ պահանջատիրության հարցը 

մտնի նոր փուլ, մենք պետք է պատրաստվենք ճանաչելու  

Ղարաբաղը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս, հանդես 

գալով մեղադրողի և ո՛չ մեղադրվողի դիրքից՝ ի վերջո կը-

տրելու համար Արևելքը Արևմուտքից: 

Սակայն դրա համար նախ և առաջ մենք պետք է դիմակա-

յենք  գերուժի ոտնձգությանը, կտրենք նրան մեր երկիրը 
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զավթելու հնարավորությունից, որի բարդ և խորամանկ 

մտահղացումների, անընդհատ փոփոխվող հնարքների, ոչ 

հիմնականի տեսքով ի հայտ եկող կեղեքիչ, դաժան շահա-

գործող նետերի դեմ մենք այսօր չունենք պաշտպանական 

համակարգ: Եվ եթե երեկ մեր դռները կիսաբաց էին, այսօր  

մեր դարպասները բոլորովին բաց են մեր հակառակորդ-

ների դեմ: 

 

-Մենք տեսնում ենք, թե օր օրի ինչպես է ընդլայնվում Հա-

յաստան-Եվրոմիություն կապը,  որն էլ ընկալվում է որպես 

XXI դարի քաղաքակիրթ երկրին վայել քաղաքականութ-

յուն: 

 

-Գերուժի ընդհանուր մարտավարության մեջ նրա եվրո-

պական հանձնակատարների այցելությունները Հայաս-

տան   շարունակում   են  հետապնդել հեղաշրջում  կամ ա-

պահովել խաղաղ ճանապարհով ՆԱՏՕ-ի հաղթական 

մուտքը Հայաստան: Արևմուտքի կողմից նման քաղաքա-

կանությունը տարբեր պարզաբանությունների տեսքով ի 

հայտ է գալիս  քաղաքագետների սեղանին՝ առաջացնելու 

մտքային խճիճ, խարխլելու մեր անկախության հիմքերը:  

Դա նա է, ով Ռուսաստան-ՆԱՏՕ գործընկերության քողի 

տակ հայ-թուրքական սահմանի համատեղ հսկողության 

հեռանկարով  էլ ավելի է ընդլայնում չար մտահղացումը 

մեր երկրի հանդեպ, ով Սաուդյան Արաբիայի տնտեսա-

կան առաջնականության շնորհիվ փորձում է թուլացնել 

Իրան-Ռուսաստան կապը՝ իր նպատակների իրագործ-

մանը  ծառայեցնելով դավանանքները, ազգային գաղափա-

րայնությունները՝ հանուն մի նոր միության ծնունդի՝ ա-

սիական մեծ տան կառույցի: 

Ահա գերուժի ռազմաքաղաքական լարվածության թուլաց-

մանն ուղղված դիրքորոշումը Մերձավոր Արևելքում: 
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-Հնարավո՞ր  է, որ ԱՄՆ-ը ճանաչի Հայոց ցեղասպանութ-

յունը՝ դրա դիմաց պահանջելով Հայաստանից դուրս բերել 

զորքերը գրաված ադրբեջանական տարածքներից: 

-Հնարավոր է: ԱՄՆ-ի կողմից ճանաչել Հայոց ցեղասպա-

նությունը ԵՄ-ի կողմից ճնշում գործադրելու համար Ղա-

րաբաղի վրա՝ կհետապնդի մեկ նպատակ, այն է՝ հայութ-

յան ուշադրությունը կենտրոնացնել Հայոց պահանջատի-

րության խնդրի վրա, կանգնեցնել հայությանը ընտրության 

առջև՝ պահանջատիրություն կամ Ղարաբաղ, առաջնորդ-

վելով բարի և չար սկզբունքներով ԱՄՆ-ի արդարամտութ-

յանը հանձնել  խուճապի մատնված հայության հետա-

քըրքրությունները՝ իր ազդեցությունը ծավալելու համար 

երկու երկրների՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա: Եվ այդ 

ամենը կկատարվի ռուս-ամերիկյան  նախաձեռնությամբ՝ 

կարևորելով ՆԱՏՕ-ՀԱՊԿ համագործակցության արդյու-

նավետությունը: 

Եվ թող զարմանալի  չթվա, եթե Թուրքիան իսլամական 

դրոշ ծածանելուց հետո այդ ամենին նայի անտարբերութ-

յան դիրքից՝ դրանով իսկ բացելով հերթական թուրք-ամե-

րիկյան գաղտնի համաձայնության՝ Հայոց ցեղասպանութ-

յունը ճանաչող և սառեցնող բազմաշերտ «դեմքը», որը վաղ 

թե ուշ, կուղղվի նաև ներկայիս թուրքական կառավարութ-

յան դեմ: 

Հուսանք, որ իրադարձությունները կընթանան մեկ այլ ու-

ղով: 

-Իրո՞ք մենք ի վիճակի ենք դիմակայելու գերհզոր ուժերի 

գերճնշմանը, երբ նրանց ձեռքին է գտնվում հայոց պահան-

ջատիրության և Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման 

բանալիները: 
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-Եթե գերուժը պտտվում է Ռուսաստանի և Չինաստանի 

շուրջը՝ փնտրելով նրանց խոցելու ճեղքեր, եթե իրոք շղթան 

ձեռքին հակամարդը փորձում է տիրել երկրագնդին խա-

ղաղ ճանապարհով, պտտվելով Հնդկաստանի, Իրանի, Հա-

րավային Կովկասի և մի շարք անկախ պետությունների 

շուրջ և այդ Մեծ խաղում նայում է մեր հարցին՝ որպես տա-

րածաշրջանը յուրացնելու խաղաթուղթ, մեր ինքնապահ-

պանությունն էլ պահանջում է մեզնից պտտվել Հայկական 

հարցի շուրջ՝ չիջնելով նրա խորահատակը, պատրաստ 

գտնվելով կտրելու Արևելքը Արևմուտքից: 

Անգամ եթե ԱՄՆ-ը ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը, 

մենք ի վիճակի ենք թույլ չտալու հրեշին կախելու հայութ-

յան վզից արնախում մեքենայի լուծը: 

-Ինչու՞մն է կայանում ՀՀ կառավարության արտաքին քա-

ղաքականության գաղտնամտությունը: 

-Դիմակայելու փոխարեն ընտրել Արևմուտքի հետ մերձե-

նալու կարճ ու հեշտանցուկ ուղին՝ անցնելով թույլատրելիի 

սահմանը, տիրությունը Հայաստանի վրա թողնելով գեր-

տերությունների գործընկերության քողի տակ գործող հա-

կամարտությանը, իշխանական դիրքերը վտանգազերծող 

հեշտասիրության նշան է, որը կապ չունի գաղտնամտութ-

յան հետ: 

-Ձեր ցանկությունը:   

 -.Կցանկանայի, որ Արևելքի և Արևմուտքի միջնագծում 

հայտնված Հայաստանը կողմնորոշվեր օգուտ Հյուսիսի, 

փակեր դռները «Արևելյան գործընկերության» առջև, թե-

կուզև մեր տնտեսության հաշվին, թեկուզև ի հակառակ 

Ռուսաստանի կամքի: Եվ եթե հերթական անգամ գերուժը 
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մեզնից զոհաբերություն է պահանջում, ապա թող այդ 

զոհաբերությունը լինի ո՛չ թե մեր անկախությունը, ո՛չ թե 

մեր ներկայիս Արևելյան Հայաստանը իր տարածքով հան-

դերձ, այլ տնտեսությունը, այն էլ՝  մասնավորապես, սա-

կայն ներկայիս ՀՀ կառավարության արտաքին քաղաքա-

կանությունը հակառակն է ապացուցում: 

. Կցանկանայի, որ ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 

օգտվի բևեռների ներկայությունից աշխարհում և ոչ թե են-

թարկվի ռուս-ամերիկյան «բեռնաթափող» գործընկերութ-

յուն անվան տակ գործող մրցակցությանը, այլ իր «ոչ»-ը 

ուղղի նրանց ովքեր փորձում են տեսնել Հայաստանը 

կռվախնձորի դերում: Կցանկանայի, որ մենք հաստատ-

վենք մեր անկախությունը հետապնդող գործընկերոջ դե-

րում, հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակնե-

րում՝ հաշվի առնելով, որ մեր անկախությունը մերկութ-

յունը ծածկելու կարիք է զգում, սակայն ներկայիս ՀՀ կա-

ռավարությունը հակառակն է ապացուցում: 

. Կցանկանայի, որ ՀՀ խորհրդարանը անվավեր համարեր 

Կարսի պայմանագիրը, նույնը պահանջեր Ռուսաստանից 

(ոչ պարտադիր),   սատարեր Սփյուռքին՝   իր ակտիվ մաս-

նակցությունը բերելով Հայոց ցեղասպանության ճանաչ-

ման գործընթացին, ցույց տալով Արևմուտքին, որ արձա-

նագրությունները չեն կարող արգելք հանդիսանալ հա-

մահայկական խնդիրների կարգավորմանը, ցույց տալով, 

որ արձանագրությունները իրոք զերծ են նախապայման-

ներից  ի օգուտ հայոց պահանջատիրության, սփյուռքահա-

յության կողմից հետապնդվող «Արևմտյան տան» վերակեն-

դանացման, սակայն ներկայիս ՀՀ կառավարությունը հա-

կառակն է ապացուցում: 

.  Կցանկանայի, որ ՀՀ կառավարությունը չսպառի իր էներ-

գիան Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթա-
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ցում՝ հայցելով Արևմուտքից նրա անկախության կարգա-

վիճակի միջազգային ճանաչումը, այլ ցուցաբերի իրականի 

աչքին հասու գործնականություն և պատրաստվի ճանա-

չելու Արցախը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս՝ կանգ-

նեցնելով Ռուսաստանին փաստի առջև, կտրվելու համար 

քաղաքական առևտրից, հաշվի առնելով, որ Ղարաբաղի 

հիմնախնդիրը թուլացնում է հայոց պահանջատիրության 

գործընթացը: 

Մենք պետք է կտրվենք այն ինքնաներշնչումից, որ իբր այդ 

հարցերը կապ չունեն իրար հետ և պետք է կարգավորվեն 

առանձին հարթություններում:  

Մեր հարցերը սերտ կապված են միմյանց հետ, և մեկի 

կարգավորումը չպետք է հարվածի մյուսներին: 

Կցանկանայի, որ ՀՀ կառավարությունը ընդառաջելով  Հա-

րավային Կովկասում  Ռուսաստանի կողմից տարվող քա-

ղաքականությանը, տեղ հատկացնի նաև Ռուսաստանի 

հանդեպ մեր քաղաքական դիրքերը ամրապնդող մարտա-

վարությանը՝ չզոհաբերելով մեր ազգային շահերը գերուժի 

թելադրանքին, սակայն ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 

հակառակն է ապացուցում: 

 

. Կցանկանայի, որ ՀՀ կառավարությունը իր իշխանական 

դիրքերը չամրապնդի մերձենալով Արևմուտքի հետ՝ թու-

լացնելու համար ճնշումը Արևմուտքի կողմից, մեր ազգա-

յին ձեռքբերումների կորուստի հաշվին, այլ արժանապատ-

վորեն դիմակայի Արևմուտքի հարվածները՝ համախմբելով 

ազգը մեկ գաղափարի շուրջ, չթողնելով մեր երկրի ճակա-

տագիրը գերտերությունների քմահաճությանը, հենվելով 

սեփական ուժերի և Հարավային Կովկասի հանդեպ ռուսա-

կան հետաքրքրությունների չձևախախտման  վրա, սակայն 

ՀՀ կառավարությունը հակառակն է ապացուցում: 
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-Ո՞րն է հավանական սցենարը:  

Ինչպիսի՞ զարգացում կապրի իրադարձությունների ա-

պագա ընթացքը: 

 

-Մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը մինչև հոկ-

տեմբերի 10-ը զբաղեցրել է բարձր դիրքեր: 

Եկել է հավասարակշռված քաղաքականությանը հրաժեշտ 

տալու պահը:  

Եվ չնայած մենք կենտրոնանում ենք արձանագրություննե-

րի վրա, սակայն չլինեին արձանագրությունները, կլինեին 

տարածաշրջանը ապակայունացնող սադրանքի ուրիշ ձե-

վեր: Եվ կարևոր չէ թե ինչպիսի ձևեր են հատկացված նպա-

տակը արդարացնող միջոցին, կարևորը գաղափարի՝ ան-

խախտությունն է, որին ծառայում են ձևերը, հնարքները, 

ձեռնարկումները: 

Այս առումով մեր կողմից նշված գլոբալ ուժի կողմից 

միություններ կազմավորելու բոլոր ձևերը ենթակա են 

ձևախախտման: Եվրոմիությունը պատրաստ է ձևափոխ-

վելու՝ ընդարձակվելով դեպի արևելք, իր մեջ ներգրավելով 

Ղազախստանը, Միջին Ասիան, ընդհուպ Թուրքիան և 

Իրանը, եթե այդ են պահանջում գերուժի արմատական 

շահերը: Պատրաստ են ձևափոխվելու Համաթուրքիզմը և 

Համիսլամիզմը, (հնարավոր չէ իսլամի տակ համախմբել 

իսլամական աշխարհը) եթե այդ է պահանջում   բռնատի-

րական մեխանիզմը: Պատրաստ են իրենց մեջ նոր իմաստ 

ընդգրկելու թուրք-իսրայելական, արաբա-իսրայելական- 

ամերիկա-իրանական, հայ-թուրքական և այլ հարաբե-

րությունները, եթե այդ է պահանջում, դեպի արևելք թափ 

ստացած արշավը: Իրադարձությունները պատրաստ են 

փոխվելու ամեն ժամ, ամեն վայրկյան:  

Մենք չենք կարող մշակել կայուն հարաբերություններ 

անընդհատ փոփոխվող վայրկյանների հետ: Հետևաբար, 
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նրանց հետ խաղի մեջ մտնելը չի բխում տարածաշրջանում 

կայուն և երկարաժամկետ հարաբերություններին հետա-

մուտ մեր հետաքրքրություններից: 

Նման երրորդ ուժի զավթողական մտայնության, նրա  

ներկայության պայմաններում մենք չենք կարող վստահել 

երկու երկրների օգուտը և վնասը հայտնաբերող  դեպի 

լիակատար կախվածություն տանող հաշվարկներին:  

 

Այսօր անդրատլանտյան ուժային կենտրոնի  հրամայա-

կանն է՝ 

 

1. մեկ գծի վրա շարել Իրանը զավթելու բոլոր միջոց-

ները՝ ուժի մեջ դնելով մեկը մյուսին փոխարինող 

ձևերը՝ ընդհուպ մինչև Եվրոմիության կողմից Աբ-

խազիայի և Օսեթիայի անկախության ճանաչումը  

Ռուսաստանի կողմից Իրանի զոհաբերության դի-

մաց. 

 

2. թուրքական միջնորդական առաքելությունը ըս- 

պառվելուց հետո ամեն գնով խորտակել նրա կա-

ռավարությունը, որը գերուժի ծառայողական վեր-

նաշապիկով վերադարձել է Աբդուլ Համիդի քաղա-

քականությանը. 

 

3. էլ ավելի ուժեղացնել ռուս-ամերիկյան մերձեցման 

քաղաքական թմրադեղերի ներարկումը Ռուսաս-

տանին, որը կարող է արթնանալ Իրանը զավթելու 

կես ճանապարհին. 

 

4. էլ ավելի մեծացնել ճնշումը Հայաստանի և Ադրբե-

ջանի վրա  համընթաց քայլող, սադրող գործողութ-

յուններով՝ (Ադրբեջանա-իրանական հակամար-



 985 

տություն-«իրանական ագրեսիա՝ իրաքյան տես-

քով», Հայաստանին սիրաշահող սադրանք՝ ֆինան-

սական օգնության բազմապատկում, որը կուղղվի 

ադրբեջանական տարածքում հայկական զորքերի 

տեղակայման դեմ, խորհրդարանում Եվրոմիութ-

յան՝ գերուժի ներկայացուցչություն, սահմանա-

դրական փոփոխություներ   և այլն), Եվրոմիության 

ձեռքով ներկայացնելով այդ երկրների կառավա-

րություններին պարտավորագիր, հայցելով այդ եր-

կըրներից երաշխավորում՝ կապված մարդու իրա-

վունքների պաշտպանության հետ, ուղեկցելով 

իշխանափոխության շքամուտքին. 

 

5. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պատրաստ 

պահել Թուրքիայի գլխավերև նրա՝ ճանապարհից 

շեղվելու պահին՝ ճանաչելու այն՝ որպես պատժա-

միջոց: Սակայն մինչ այդ ճանաչումը, հասնել նը-

րան, որպեսզի Հայաստանը չունենա գերուժի կախ-

վածությունից կտրվելու հնարավորություն:  

Ճանաչված Հայոց ցեղասպանության Արևմուտքից 

կախվածության լուծը  կախել պահանջատիրութ-

յան վզից: 

  

Այսօր ամբողջ աշխարհի հայերը պետք է միավորվեն ոչ թե 

Արցախի հիմնախնդրի, Հայոց պահանջատիրության, կամ 

տնտեսության, կամ թեկուզև Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք 

եռամիության շուրջ, այլ պաշտպանական մեխանիզմի, ո-

րին էլ հավատարմորեն պետք է ծառայեն մեր համահայ-

կական խնդիրները: 

 

Սկսած 2010թ-ից՝ մեր ներքին և արտաքին քաղաքակա-

նությունը կարող ենք մշակել՝ ելնելով ոչ թե ԱՄՆ-ի, Եվրո-
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միության, Ռուսաստանի կամ Չինաստանի, կամ թեկուզև 

գերտերություններ կոչվածի, այլ գերուժի հավակնության 

դեմ գրաված դիրքից: 

 

  -Ինչի՞ն պետք է մենք չհավատանք: 

 

.  Գերուժի մեկնած ձեռքին, նրա ֆինանսական օգնություն- 

   ներին, միջնորդական նախաձեռնություններին. 

. Ռուս-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերությանը՝    
  հանուն խաղաղության, անգամ եթե այդ հարաբերութ-  

   յունները զբաղեցնեն մի ամբողջ դարաշրջանի  խաղա-    

   ղության թափուր տեղերը. 

. Եվրոմիության խաղաղարար առաքելություններին. 

.  Հակառուսական կեցվածքի ազգանպաստ հաջողություն-    

    ներին. 

.  Առանց համահայկական խնդիրների լուծման՝ հայ-թուր-  

   քական կարգավորվող հարաբերությունների կայունաց- 

   մանը. 

. Իսրայել-Թուրքիա լուրջ հակասությանը. դա նախագըծ- 

   ված է ԱՄՆ-ում. 

. Հակաիրաքյան պատերազմում ԱՄՆ-ի ձախողմանը.  որ  

   իբր ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը ԱՄՆ-ի պար- 

   տության նշան է: 

   Պատերազմից հետո Իրաքը գտնվում է ԱՄՆ-ի հսկողութ- 

   յան տակ, և պետության  իշխանության  գլուխ   (թեկուզև 

   «ժողովրդավարության» ճանապարհով) կարող է անցնել  

   այն թեկնածուն, որը կստանա գերուժի հավանությունը  

   Եվրոմիության երկրների օրինակով. 

 . Արևմուտքի հետ Հայաստանի երկարաժամկետ    ջերմ  
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    Հարաբերություններին՝ առանց արևմտահայաց իշխա- 

    նափոխության. 

-Ինչի՞ն պետք է մենք հավատանք: 

-Մեր աղոթքին,  Ամենակարող Աստծո օրհնությանը, հաջո- 

  ղությանը. 

. Եզրակացությունների փուլը անցած, հիմնավորված, վճը-      

   ռապես կողմնորոշված ու արդարացված, սեփական   ու- 

   ժերի խորագիտությունից սնվող խաղաղ ու   հայրենանը-     

   վեր խաղակցությանը.   

 . Խաղաղությանը: 

Հարցերի լուծումը խաղաղ ճանապարհով (ռազմականա-

պես պատրաստ) մեր հաջողության գրավականն է: 

-Ձեր վերջին խոսքը: 

-Իմ նախավերջին խոսքը ուղղված է բոլոր այն քաղաքա-

ցիներին, որոնց համար հայրենիքը սկսվում է հոգու խոր-

քից, որոնց համար հայրենիքը իր ընտանիքն է, հարազատի 

պաշտպանությունը, որոնց համար հայրենիքը սերն է, ա-

րևն է ու բնությունը, սրտի թրթիռն է,  հոգու կանչն է, մոր 

կանչն է, բոլոր նրանց, որոնց համար հայրենիքը չի վաճառ-

վում,  ովքեր թեկուզ նյութապես  իրենց օգտակարությունը 

չեն կարող բերել, սակայն հոգով հայրենիքի հետ են. մըտ-

նենք եկեղեցի, մոմ վառենք, աղոթքով դեմքներս շրջենք 

դեպի ամենակարող Աստված, խնդրենք, որպեսզի տերը 

օրհնի մեր երկրի նախագահի, կառավարության, Ազգային 

ժողովի գործունեությունը, որպեսզի Տերը պահպանի մեր 

ինքնությունը, մեր ժողովրդի ազատությունը, հեռու պահի 

մեր ժողովրդին վտանգից, օրհնի մեր ուղին, որը լի է քարե-

րով, արնածարավ փշապատ արահետներով, փորձություն-
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ներով: Մենք դեմքներս կդարձնենք դեպի գաղտնատես 

Արարիչը, դեպի ստեղծարար ուժը և կխնդրենք, որպեսզի 

Ամենակարողը չթողնի մենակ մեր մարդկային իմաստա-

խոհությունը, որպեսզի Տերը մաքրի մեր հոգին, այնտեղ  

բնակվող ուղեղը կաղապարող նյութապաշտ անհագութ-

յունից և չկտրի մեզ հաջողությունից: Մենք կխնդրենք, որ 

հայրենասիրությունը սկիզբ առնի իր անսպառ սիրո ա-

կունքից: Մենք կխնդրենք, որ Տերը փշրի չարի մտահղա-

ցումները, որը այսօր պտտվում է մեր շուրջը՝ կախելու հա-

մար մեր վզից մարդատյացի լուծը: 

Մենք կխնդրենք ամենակարող Աստծուն՝ իր թևի տակն 

առնելու իր հոտը, լուսավորելով նրա ուղին: 

 

Չարը ի վիճակի չէ խորտակելու մի ժողովրդի, որը հենված 

է բարու արժեքների վրա:                                                                 

  

- Ձեր վերջին խոսքը:  

 

-Մեր վերջին խոսքը ազատության, անկախության  միաց-

յալ  խոսքն է, որը դեռ ասված չէ, նրա հաղթական երգն է, 

որը դեռ երգված չէ: Այն լրացնում է պահեստայինների 

շարքը: 

 

-Ձեր կարծիքով ի՞նչ պետք է աչքաթող չանի մեր  ազգային   

քաղաքական ըմբռնումը: 

 

-Մեր ազգային ծրագիրը, կոնցեպցիան-հայացքների հա-

մակարգը չպետք է անտեսի այն վտանգը, որը հանդես է 

գալիս «Միջազգային ինտեգրում» անվան տակ: 

Սա վտանգ է մի նոր տիպի համաշխարհային հեղափո-

խության, մի նոր համամարդկային աղետի:  
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-Վերջերս ռուսական հեռուստատեսությունը հաճախ է 

ցուցադրում ծրագիր վերջին օրերի համաշխարհային 

աղետի մասին, որը սպասվում  է 2012 թ. դեկտեմբերի 21-

ին: Ծրագրի հաղորդման համաձայն՝ ըստ Նոստրադամու-

սի,  որը կանխատեսել է մի շարք իրադարձություններ, ինչ-

պես նաև Իրաքի պատերազմը, երկնքից կթափվի կրակ.  

հնարավոր է, որ այդ օրը տեղի ունենա համակործանում՝ 

Արմագեդոն: Ըստ հաղորդման՝ «չի բացառվում, որ Նոստ-

րադամուսը ի նկատի է ունեցել հզոր ատոմային ռումբի 

պայթյուն»:  

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Կանխատեսումը՝ կապված համակործանման հետ, Առա-

ջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների մայրն 

է, որի՝ աշխարհի «վերջ»-ին հասնելու գործադրվող ջան-

քերը անցան ապարդյուն: Հենվելով հին հրեական տարե-

ցույցի վրա, (բոլորաշրջանը վերջանում է 7-րդ հազարամ-

յակում) կապելով այն մեր օրերի հետ,  կապելով Մայա քա-

ղաքակրթության օրացույցի, Նոստրադամուսի, Նյուտոնի և 

այլոց հետ,   փորձերը՝  իրենց պայմանական նշանը, ծած-

կագիրը մտցնել մարդկության ուղեղը, մատնված են ան-

հաջողության: Հասկանում ենք և հավատում, որ ինչպես 

գոյություն ունեն մաթեմատիկական գիտություններ, ֆիզի-

կա, քիմիա և այլն, այնպես էլ գոյություն ունի աստղագի-

տություն, որն ունի իր օրենքները: 

Հավատում ենք, որ 2012թ. տիեզերքում տեղի կունենան 

տեղաշարժեր՝ տիեզերական օրենքների համաձայն, ըստ 

որի՝ մեկ գծի վրա կշարվեն ո՛չ միայն արեգակնային համա-

կարգի մոլորակները, այլև ուրիշ աստղային համակարգեր՝ 

սկսած տիեզերական գալակտիկայի խորքից: 

Այ՛ո, հավատում ենք, որ այդ թվին վերելքի բարձրագույն 

կետին կհասնի արեգակնային ակտիվության 11-րդ ցիկլը:  
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Հավատում ենք, որ դեպի երկիր է շտապում 2005 YU55 աս-

տերոիդը: 

Նաև, որ այդ թվից սկսվում է գլոբալ ցրտացման դարա-

շրջանը: 

Հավատում ենք, որ այդ թվին երկրին բավականին մոտ 

կանցնի Նիբարու անվանմամբ տիեզերական մարմինը, 

որը կարող է հանդիսանալ բևեռների տեղաշարժի, եղա-

նակի փոփոխության և համաշխարհային ջրհեղեղի պատ-

ճառ: 

Հավատում ենք նաև, որ այդ թվին վերջանում է «հինգերորդ 

արեգակի» ժամանակաշրջանը՝ համաձայն Մայա ժողո-

վըրդի օրացույցի: 

Սակայն ընտրել կոնկրետ օր  և մարդկությանը նետել կոր-

ծանման վախի գիրկը՝ կանխամտածված հոգեբանական 

հարված է աշխարհի մարդկությանը, նրա հավատին: 

 

Ինչ վերաբերում է պայծառատեսի կողմից Իրաքի պատե-

րազմի կանխատեսմանը, դե ինչ, հարմարեցնել սեփական 

զավթողական էքսպանսիան կանխատեսմանը «այդպես էլ 

պետք է լիներ» նշանաբանի տակ, Իրանի դեմ ագրեսիան 

2010-11թթ. պատրաստ չգտնվելու դեպքում տեղափոխելու 

2012թիվ՝, արդարացնելու համար ռազմական նվաճողա-

կան գործողությունը, մարդատյաց քաղաքականությունը, 

չի պահանջում մեծ հնարամտություն: 

Իսկ ինչու՞ տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը ևս 

չտեղափոխել 2012թիվ:   

Իսկ ինչու՞ հարվածը Սիրիայի, արաբական աշխարհի, 

Լատինական Ամերիկայի երկրների դեմ, ինչպես նաև իշ-

խանափոխությունը Թուրքիայում, Հայաստանում և Ադըր-

բեջանում ևս չտեղափոխել 2012թիվ:    

Չի՞ հասցնի: Ոչինչ, կտեղափոխվի 2015թիվ: Չէ՞ որ այդ թի-

վը ևս համարվում է աղետալի:  
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Իսկ ինչու՞ Հնդկաստանի մասսայական ներքին խռովութ-

յունները չտեղափոխել 2018թիվ՝ Պակիստանի և Հդկաս-

տանի միջև միջուկային պատերազմի հեռանկարով: Չէ՞ որ 

կատարվեց 1944թ. կանխատեսվածը ճապոնական քաղաք-

ների վրա՝ պարզապես մեկ տարի ուշացումով: Ոչինչ, ու-

շացածը կարելի է տեղափոխել 2019թիվ: Չէ՞ որ այդ թվին է 

պատկանում 2002 NT7. աստերոիդը, որը շտապում է դեպի 

երկրագունդ: 

Իսկ ինչու՞ հարավային մայր ցամաքի և «Մեծ Արևելք» ա-

վատավորական միությունների բռնի կազմավորումը չտե-

ղափոխել 2029թիվ: Չէ՞ որ այդ թվին է բախվում 99942 Ապո-

ֆիս աստերոիդը երկրագնդին: Դե ինչ, թողնե՞նք աշխար-

հի վերջը 2029-ին, թե՞ տեղափոխենք 3797թ. չէ՞ որ...: 

 

Մինչ կանխատեսումները կծառայեցվեն որոշ ուժերի ծրա-

գրերի իրագործմանը հանուն «պայծառ ապագայի», պարզ 

չէ, թե ու՞մ է պատրաստվում ծառայել վերջինս: 

 

Աստված ամուր հիմքերի վրա է դրել կյանքը երկրագնդի 

վրա, որի մտադրությունը չարի և ոչ թե մարդկային կյանքի 

ոչնչացումն է: Եվ եթե մենք համարվում ենք քրիստոնյա 

ժողովուրդ, ուրեմն կարող ենք դիմել մեր ուղեցույց գրքին՝ 

տեսնելու, որ այնտեղ բացակայում է նշված որևէ կոնկրետ 

օր: Ոչ ոք չգիտի, թե ե՞րբ և ինչպե՞ս կբացվի համաշխար-

հային կարգերի վերափոխման, լիակատար բարու հաղթա-

նակի, նրա ծաղկունքի օրը: 

 

-Մարդկությունն ունի՞ հնարավորություն երկրագնդի վրա 

հաստատելու խաղաղություն: 

-Մարդկությունն իր հոժար կամքով չի հայտնվել երկրա- 

գնդի վրա: Հետևաբար, ոչ միայն մարդու ջանքերով, այլև  ոչ 
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մարդու կամքով էլ կհաղթահարվեն բոլոր դժվարություն- 

ները, և մարդկությունը կազատվի քայքայիչ վիրուսից: 

-Դուք համոզվա՞ծ եք որ մեր ժողովուրդը զգում է քրիստո-

նեական հավատքի կարիքը: 

-Հավատքը, այն էլ քրիստոնեական՝ հույսի, հավատի և սի-

րո մայրն է: Անհավատությունը, որը ծնում է խորաման-

կություն, նսեմություն, եսամոլություն,  համերաշխության 

ընդդիմությունն է: 

 -Ինչի՞ց  պետք է մենք՝ հայերս, ավելի շատ զգուշանանք: 

-Եթե մենք ցանկանում ենք պաշտպանել մեր ազգային 

արժանապատվությունը, մեր լեզուն, գիրը ու գրականութ-

յունը, արվեստը, մշակույթը, մեր ազգային կոլորիտը, մեր 

անկախ պետությունը, մենք առաջին հերթին պետք է զգու-

շանանք մեր ներքին թշնամիներից, որոնք մեր հայրենիքի 

համար ոչ հարմար պահին կհայտնվեն վաճառականի դե-

րում և վաճառքի կհանեն մեր ազգային արժեքները օտար-

ներին, որոնք ներդրումների և տնտեսական տարբեր հա-

յատյաց մոդելների շնորհիվ կլցնեն մեր երկիրը տարբեր 

ազգերի ներկայացուցիչներով, իմանալով հանդերձ, որ տե-

ղի արտադրողը առայժմ չունի հնարավորություն ստեղ-

ծելու մրցակցություն՝ դրանով իսկ վերածելով երկիրը միջ-

ազգային շուկայի: Կխոսեն անգլերեն լեզվով, և պարզ չի 

լինի՝ ով է հայը, ով՝ չինացին, ով՝ պարսիկը, ով՝ հնդկացին, 

և ով՝ ռուսը:  

Քաղաքացիական հասարակարգը ինչքան էլ արդար, այն 

չի կարող երաշխիքը լինել մեր ինքնապահպանության: Եվ 

եթե մենք ցանկանում ենք պահպանել մեր ազգային ձեռք-

բերումները, պետք է խոստովանենք. ա՛յո, մենք կողմ ենք 
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ժողովրդավարությանը, սակայն այն ժողովրդավարությա-

նը, որը կպահպանի մեր հավատքը, մշակույթը, պատ-

մությունը, ճարտարապետությունը, հուշարձանները, բը-

նությունը և այլն:  Մենք առանց տատանվելու պետք է խու-

սափենք միջազգային այն ստանդարտներից, որոնք հար-

վածի տակ կդնեն մեր ազգային շահերը: 

Դա չի նշանակում, որ մենք մեկուսացնում ենք մեզ աշ-

խարհից: Մենք պարտավոր ենք ունենալու ժողովրդավա-

րության սեփական ուղին, մեր ազգային քաղաքականութ-

յունը: 

-Իսկ եթե ամեն ինչ նախօրոք որոշվա՞ծ է: 

-Իսկ եթե ամենը նախօրոք որոշված է, եթե աշխարհի ժո-

ղովուրդները վաղ թե ուշ պետք է միանան և խոսեն մեկ 

լեզվով, այնժամ մեր խիղճը  կմնա մաքուր՝  

մենք արել ենք մեզնից կախված ամենը:   

Սակայն մի բան պարզ է. 

եթե մենք նույնիսկ վերացնենք աշխարհի բոլոր զինված 

ուժերը, բոլոր քաղաքական կազմակերպությունները, ինս-

տիտուտները, մեխանիզմները, աշխարհի բոլոր «իզմ»-երը, 

միևնույն է, քանի գոյություն ունի չարը, նրանց տեղը 

կհայտնվեն «նոր»-երը: 

Հետևաբար, ո՛չ կառուցվող եվրոպական ընտանիքը, ո'չ 

էվոլյուցիան, ո՛չ մի կառույց, ո՛չ մի մարդկային մտահղա-

ցում չի կարող լիակատար երջանկություն բերել մարդուն: 

Եվ եթե Աստված ստեղծել է տիեզերքը, մեր մոլորակը, 

բնությունը, կենդանական աշխարհը, ուրեմն ունեցել է 

մտադրություն: 

Աստված չի թաքցրել  մտադրությունը իր ստեղծածից և 

նրան պարգևած լեզվի, խոսքի և գրքի միջոցով իմաստա-
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վորել է մտադրությունը՝ ներկայացնելով որպես ճշմար-

տություն: Սակայն գոյություն ունեն տարբեր տրամաբա-

նություններ և մոտեցումներ, որոնք իրենց ձևով են ներ-

կայացնում ճշմարտությունը: 

Եվ եթե հրեաները գտնում են, որ իրենց է տրված երկիրը 

կատարյալ դարձնելու առաքելությունը, դե ի՞նչ, թո՛ղ լինի 

այդպես: 

Եթե բոլոր ժողովուրդները պետք է միավորվեն և խաղա-

ղությամբ ապրեն երկրի վրա, որտեղ կտարածվի Աստծո 

թագավորությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի գլխավորությամբ, 

թո՛ղ Աստծո կամքը լինի: 

Սակայն դեպի ճշմարտությունը տանող կատարելության 

ճանապարհին ոչ ոք ինձ իրավունք չի վերապահել վերաց-

նելու այն բոլորը, ինչ ձեռք է բերվել հազարամյակների 

ընթացքում: Մենք պարտավոր ենք մնալու հավատարիմ 

մեր նիստ ու կացին, մեր աղ ու հացին՝ պաշտպանելու մեր 

օջախը չարից: 

Դժվար թե Տերը թույլ տա ցեղասպանություն մի ժողովդի 

հանդեպ, որը ի վիճակի է իրեն պաշտպանելու: 

- Այսօր  հակասեմիտիզմի ակտիվացում  է նկատվում Հա-

յաստանում:    

-Լինել գլոբալիզմին դեմ, եթե նույնիսկ դրա հեղինակները 

արմատական հրեաները լինեն, չի նշանակում, որ մենք 

պետք է լինենք դեմ հրեա  ժողովրդին: 

Լինել դեմ գաղափարին՝ մենք կարող ենք չհակադրվել 

նույնիսկ մարդ արարածին, որի միջոցով բարի և չար ու-

ժերը արտադրում են գաղափարներ: 

Մարդկային խմբի մի որոշ մասի՝  գաղափարի պատ-

ճառով չպետք է տուժվի մի ամբողջ ժողովուրդ: 
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Եվ եթե այսօր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձութ- 

յունները   մենք վերագրենք հրեա ժողովրդին, դրանով մենք 

կսերմանենք հակասեմիտիզմ, որն էլ  մեր անհաջողութ- 

յունների բույնը կարող է հանդիսանալ: 

Հակասեմիտիզմը վարակիչ հիվանդություն է, որի հետ 

մենք չպետք է ունենանք որևէ առնչություն: 

Հակասեմիտիզմը  ցեղասպանության հիմքն է: Իսկ ում, ում, 

եթե ոչ մեզ է հայտնի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ցե-

ղասպանությունը: Եվ եթե երիտթուրքերի համաթուրքիզ-

մի գաղափարը հիմք հանդիսացավ Հայոց ցեղասպանութ-

յան, ապա գլոբալիստների համաշխարհային տիրապե-

տություն ստեղծելու գաղափարը չի կարող ծառայել որ- 

պես հիմք հակասեմիտիզմի: Հակառակ դեպքում՝ հարցա-

կանի տակ կդրվի տարբերությունը ցեղասպանի և հումա-

նիստի միջև: 

Մենք չենք կարող կոչվել հայոց  պահանջատիրության հե-

ղինակ՝ միևնույն ժամանակ դրսևորելով հակասեմիտիզմ: 

Ա՛յո, ես դեմ եմ գլոբալիզմին, դեմ եմ եթե սիոնիզմը ներկա 

է  այդ պրոցեսին, դեմ եմ արմատական  այն գաղափարին, 

որն աշխարհի տարբեր մասերում կարող է ծնել պատե-

րազմական գործողություններ, որը նման ճանապարհով 

փորձում է տիրել երկրագնդին: 

Սակայն  մենք վստահ և խորակրկիտ  աչքով  ենք նայում 

այդ ամենին և գտնում ենք, որ նրանց նպատակը Ամենա-

կարողի մտադրությունը լինել չի կարող:    

-Ես գտնում եմ, որ արմատական հրեաներն այսօր շատ 

մոտ են երկրագնդին տիրելու իրենց ծրագրի իրականաց- 

ման նպատակին, քանի որ այսօր աշխարհի ժողովուրդ- 

ների տնտեսության զարգացման իրար կապող օղակները 

հիմնականում գտնվում է նրանց ձեռքին: 
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Ձեր կարծիքով, հնարավո՞ր է պայքարել մի ուժի դեմ, որը 

սնվում է Աստվածաշնչից: 

-Ի պատիվ մեր ժողովրդի առանցքային մասը կազմող 

քրիստոնյաների՝ ինչու մենք ևս երեսներս չդարձնենք դեպի 

Աստվածաշունչը և չկենտրոնանանք Դանիելի մարգարեու-

թյան վրա, ըստ որի տեսիլքի՝ ծովից դուրս ելան չորս գա-

զաններ. 

առաջին գազանը, թևավոր առյուծը Բաբելոնն էր (Մ.Թ.Ա. 

607-539թթ.). 

երկրորդ գազանը՝ արջի նմանը՝ Միդոպարսկական տե-

րությունը (Մ.Թ.Ա 539-331 թթ.). 

երրորդ գազանը՝ թևավոր չորսգլխանի  ինձը, ներկայաց-

նում էր հունական կայսրությունը՝ սկսած Մ.Թ.Ա. 331 թ., 

որը տրոհվեց չորս մասի. 

և չորրորդը՝ տասը եղջյուր ունեցող սարսափելի գազանը, 

որի փոքր եղջույրը ուներ աչք և, որը պետք է դառնար 

ամենամեծը և խժռեր ողջ աշխարհը, դա էլ իր հերթին Հռո-

մեական կայսրությունն էր, որի փոքր եղջյուրը  դարձավ 

ամենամեծը, որն էլ իր հերթին այդ կայսրության տեղը 

զբաղեցրած «անգլո-ամերիկյան» ներկայիս համաշխարհա-

յին տիրապետությունն է՝ սկսած 1763թ-ից, որոնց ԴԱՏԱ-

ՎՈՐԸ ներկայացրեց մեղադրանք և զրկեց նրանց ժողո-

վուրդների վրա իրենց իշխանությունից: 

Դանիել մարգարեի կողմից հյուսիսային և հարավային 

տերությունների հակամարտությունը, որը վերագրվում է 

մեր օրերին, կվերջանա երկուսի ոչնչությամբ ոչ մարդու 

ձեռքով: Այն կոչնչանա ամենակարող Արարչի կողմից, և 

երկրագնդի վրա կտարածվի Աստծո թագավորությունը: 

Սակայն դեպի նոր աշխարհ տանող ճանապարհին մենք 

պարտավոր ենք պաշտպանելու մեր օջախը  չարից: 
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Դե, ուրեմն, ՊԱՇՏՊԱՆԵՆՔ մեր տունը, մեր ամրոցը, չբա- 

ցենք դռները չարյաց բանակի դեմ, գործենք մեր ժողո-

վըրդի օգտին, որը դարեր շարունակ կառուցել է, ստեղծա- 

գործել, պաշտպանել և մեզ է փոխանցել իր հոգևոր և նյու- 

թական գանձերը, հարստությունները: 

-Ձեր կարծիքով՝ ո՞վ կարող է այդ ամենը իրականացնել:  ո՞վ կարող է այդ ամենը իրականացնել: 

-Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապե-

տը, խորհրդարանը, հայ ժողովրդի միասնական անկոտ-

րում կամքի հետ, ամենակարող Աստծո օրհնությամբ: 

-Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահի գործունեությունը: 

-Այն հովիվն է լավ, որի հոտը շնչում է ազատ, ապահովված 

է նրա անվտանգությունը և քայլում է կուշտ: 
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2010  

-  ԱՄՆ  նախագահ Բարակ Օբաման, ինչպես հաղորդում է 

The Washington Post-ը, մայիսի 22-ին (2010թ.) ելույթ ունե-

նալով Վեստ-Փոյնթի  ռազմական ակադեմիայի շրջանա-

վարտների առաջ, խոսել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության 

նոր հայեցակարգի մասին: Օբաման հայտարարել է, որ 

նոր ռազմավարության մեջ շեշտը դրվելու է աշխարհում 

ժողովրդավարական արժեքների տարածման վրա: ԱՄՆ-ի 

նախագահի խոսքով, Միացյալ Նահանգները հետ է 

քաշվելու "ամերիկյան ինտերնացիոնալիզմի" ռազմա-

վարությունից և հետամուտ կլինի  նոր միջազգային 

իրավակարգի  ստեղծմանը, որը հիմնված կլինի դիվա-

նագիտական պարտավորությունների վրա: Օբաման 

ընդգծել է միջազգային կազմակերպությունների, միութ-

յունների  դերն  ու  ընդգծել, որ ԱՄՆ-ը  չի կարող  աշխար-

հում գործել միայնակ: Ի՞նչ է սա նշանակում: 

-Սա նշանակում է, որ ինտերնացիոնալը մաշվել է որպես 

գործիք, որին փոխարինում են «ժողովրդավարության» ճա-

նապարհով հեղաշրջումները, որոնք հետամուտ կլինեն  

նոր ստրկատիրական իրավակարգի հաստատմանը: Այդ 

գլոբալ գործընթացը հիմնված կլինի դիվանագիտական 

պարտավորությունների վրա: Այսինքն՝ այդ հանձնարա-

րականը տրվում է արևմտյան դիվանագիտական կորպու-

սին:  

-Եվրախորհրդարանը մայիսի 20-ի  լիագումար նիստում 

ընդունել է  թիվ 2216 բանաձեւը, որը վերաբերում է 

Եվրամիության քաղաքականությանը Հարավային Կով-

կասումֈ 
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Ինչպես տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանը, 

բանաձևի  հեղինակը՝ բուլղարացի պատգամավոր Եվգենի 

Կիրիլովն է, որի նախաձեռնությամբ Եվրախորհրդարա-

նում ընդունվեց պնդում,  որ «հայկական ուժերը պետք է 

արագորեն լքեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող բոլոր 

օկուպացված ադրբեջանական տարածքները: Մենք կոչ 

ենք անում Հայաստանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին 

առաջ շարժվել ժողովրդավարության, բազմակարծության 

վրա հիմնված ժամանակակից հասարակության ստեղծ-

ման ու հարևանների հետ խաղաղության հաստատման 

ուղղությամբ»: Խնդրե՛մ: 

-Ամեն ինչ ասված է: Ձայնապնակի կրկնություն, ժողո-

վըրդավարությու՜ն, «խաղաղությու՜ն»՝ հանուն Արևմուտքի 

առջև վերջնական զինաթափության: 

Հայտարարվածը Եվրոխորհրդարանի դերը բարձրացնող 

փորձ է, որը պատկանում է հոգեբանական դաշտին: Իհար-

կե, ադրբեջանական քարոզչականը կարող է տեղավորվել 

այդ դաշտում. սակայն այն հիմնականում ուղղված է ԵԱՀԿ 

խմբում հայտնված ռուսական քաղաքական ռացիոնալիզ-

մի դեմ: 

 

-Այսօր առաջին անգամ Երևանում մեկնարկեց  Ընկեր- 

վար միջազգայնականի (Սոցինտերն) ԱՊՀ-ի, Կովկասի և 

Սևծովյան տարածաշրջանի առաջին նիստը: Ի՞նչ կասեք 

այդ առթիվ: 

-Պատճառահետևանքայնություններին մենք անդրադար-

ձել ենք բազմիցս: 

-Ռուսական  լրատվամիջոցները, վերլուծելով ՌԴ նախա-

գահ Դմիտրի Մեդվեդևի՝ նախօրեին  դիվանագետների 



 1000 

հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ տրված 

հանձնարարականները, ենթադրում են, որ նա որոշել է 

արմատապես փոխել երկրի արտաքին քաղաքականութ-

յան կուրսըֈ Այսպես, նախագահի  խոսքով, Ռուսաստանի 

հիմնական գործընկերները պետք է դառնան Եվրա-

միությունը (հատկապես Գերմանիան, Ֆրանսիան և 

Իտալիան), ինչպես նաև ԱՄՆ-ըֈ  

Կարևորությամբ երկրորդ տեղում են հայտնվել Ասիա-

խաղաղօվկիանոսյան  տարածաշրջանի  երկրները, և 

միայն  այս  երկրներից  հետո  նոր  Մեդվեդևը  հիշատակել 

է ԱՊՀ երկրներըֈ Հետևությու՛ն: 

- Ըստ Ս. Լավրովի՝ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքակա-

նության շրջադարձի գլխավոր պատճառը տնտեսության, 

տրանսպորտի ու ինովացիաների արդիականացման հա-

մար անհրաժեշտ միջոցների անբավարարությունն էֈ  

Սակայն գտնում եմ, որ մերձեցումը զոհաբերության պար-

տատերն է: 

- ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման  ստորագրել է օրինա-

գիծ, որով Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է 

մտցնում Իրանի դեմ:  

-Այդ պատժամիջոցներն էլ ավելի կամրապնդեն Իրանի ժո-

ղովրդի հաղթական ոգին: 

-Վերադառնալով մեր խնդիրներին, մեր օրերում  ինչքանով 

է իրական Սևրի պայմանագիրը  ուժի մեջ մտցնելը: 
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- ՍԵՎՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԿՅԱՆՔԻ ԿՈՉԵԼ 

Սեվրի պայմանգրի ստորագրման 90-ամյակը կարևոր իրադարձություն է 

Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև ողջ հայության կյանքում: 

Սակայն կա մի տարածված մոլորություն, որը պարզաբանման կարիք 

ունի. Հայկական հողային իրավունքները խարսխված չեն Սեւրի պայմա-

նագրի վրա: 

Սեւրի պայմանագիրը չի որոշել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը. Սեւրի 

պայմանագրի 89-րդ հոդվածով պայմանագրի կողմերը դիմել են ԱՄՆ-ի 

նախագահին, որպեսզի վերջինս իր իրավարար վճռով (arbitration) որոշի 

նշյալ սահմանը: Եթե մինչեւիսկ չլիներ Սեւրի պայմանագիրը, միեւնույն է, 

Հայաստանն այսօր կունենար անսակարկ հողային իրավունքներ, քանի 

որ դեռեւս Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը 1920թ. ապրիլի 26-ին Դաշնակից 

ուժերի (Բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա և Իտալիա) անունից 

դիմել էր Վիլսոնին Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանազատման 

(delimitation) խնդրանքով եւ ԱՄՆի նախագահն իր համաձայնությունը 

տվել է 1920թ. մայիսի 17-ին: Այսինքն՝ Սեւրի պայմանագրի ստորագրու-

մից գրեթե երեք ամիս առաջ (Սեւրի պայմանագիրը ստորագրվել է 1920թ. 

օգոստոսի 10-ին): 

Սեւրի պայմանագրի ստորագրման կարեւորությունը՝ հողային իրա-

վունքների տեսանկյունից, այն է, որ ստորագրելով պայմանագիրը՝ Թուր-

քիան եւս մաս կազմեց իրավարարության հայցին (arbitration compromis), 

եւ դրանով իսկ վերահաստատեց պարտավորությունը՝ կատարման 

համար պարտադիր համարել ԱՄՆ-ի նախագահի ցանկացած իրավարար 

վճիռը: Շեշտում եմ վերահաստատեց, քանի որ ստորագրելով Մուդրոսի 

զինադադարը (30 Հոկտեմբերի, 1918թ.), որն իր իրավական բնույթով 

անվերապահ կապիտուլացիա էր, Թուրքիան իր ինքնիշխանությունը 

հանձնել էր հաղթող կողմին եւ վերջիններիս էր վերապահված իրավունքը 

որոշելու, թե Օսմանյան կայսրության ո՞ր հատվածի վրա կվերականգնվի 

թուրքական պետությունը: 

Հետեւաբար, իրավական դաշտում մեր պայքարը պիտի խարսխված լինի 

երկու փաստաթղթի՝ Սեւրի պայմանագրի (10 օգոստոսի, 1920թ.) եւ 

առավելապես այդ պայմանագրից ածանցվող ԱՄՆ նախագահ Վուդրո 

Վիլսոնի Իրավարար վճռի (22 նոյեմբերի, 1920թ.) վրա: Առաջինի 

վերաբերյալ պետք է ասել, որ չնայած այն վավերացված չէ, այսուհանդերձ 

այն կատարման համար պարտադիր փաստաթուղթ է (binding document), 

քանի որ ստորագրուել է ՚բարձր պայմանավորվող կողմերի միջեւե (Տե՛ս՝ 
Vienna Convention on Law of Treaties, Article 2 (f)): 
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Երկրորդի վերաբերյալ անհրաժեշտ է շեշտել հետեւյալը. ա. Իրավարար 

վճիռը անբեկանելի է, անժամանցելի եւ կատարման համար պարտադիր 

որոշում է. բ. Իրավարար վճիռը, թեեւ կատարվել է ԱՄն-ի նախագահի 

կողմից, այսուհանդերձ պարտադիր փաստաթուղթ է ՄԱԿ-ի անդամ 

ներկայիս 192 երկրներից 142ի համար: (Տեղի սակավութեան պատճառով 

հարցը չեմ մանրամասնում, սակայն հարցը հանգամանալից քննության է 

առնված իմ «Հայկական հարցի լուծման հայեցակարգ»-ի մեջ): 

Ամփոփելով կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունը. Սևրի պայմա-

նագրի դրույթները Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք-

ների մասով, շնորհիվ վերը քննված փաստաթղթերի, միանգամայն 

արդիական են և, համապատասխան աշխատանքի ու քաղաքական իրա-

վիճակի դեպքում, հնարավոր է կյանքի կոչել: 

Արա Պապյան  

Մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար 10 օգոստոս, 2010 թ. 

-Թուրքիայի ԱԳ նախարար Ահմեդ Դավութօղլուն 

Նախիջևանի Մեջլիսի նախագահի հետ հանդիպմանը 

հայտարարել է, թե Թուրքիան միշտ հետաքրքրվել է 

Նախիջևանով: Նա ասել է, թե Կարսի պայմանագիրը մնում 

է  ուժի մեջ,  որով Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի 

անվտանգության երաշխավորը: Նախիջևանի անվը-

տանգությունը Թուրքիայի անվտանգությունն է, հայ-

տարարել է Դավութօղլուն: 

                                                             Lragir.am 28.04.2010 

Ի՞նչ կասեք այս մասին: 

-Կարսի պայմանագիրը չունի իրավական հիմք: 
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ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԿՐՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

Սա առաջին դեպքը չէ, երբ մեր հարևան երկրի արտգործնախարարն աչ-

քի է ընկնում բացառիկ երևակայությամբ: Նա հաճախ բաներ է տեսնում, 

որոնք իրականության մեջ չկան: Պնդումը, որ Կարսի պայմանագիրը 

մնում է ուժի մեջ, որով Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի 

երաշխավորը, դրանց թվից է: Քանի որ Կարսի պայմանագրի (չ)վավերա-

կանության և (ան)օրինականության հարցին առիթներ ունեցել եմ անդրա-

դառնալու, այսու անդրադառնամ միայն պնդման երկրորդ մասին. 

―Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի երաշխավորը‖: 

Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրի նման մեկնությունը միանգամայն 

հիմնազուրկ է: Նախ տեսնենք ի՞նչ է ասված Կարսի, այսպես կոչված, 

պայմանագրի մեջ: Գրում եմ ―այսպես կոչված‖, քանզի այն ընդհանրա-

պես պայմանագիր չէ, որովհետև չի կնքվել միջազգային իրավունքի 

սուբյեկտների միջև, այլ գործարք է երկու հրացանավոր քաղաքական 

ուժի` բոլշևիզմի և քեմալիզմի, միջև: Իշխանությունն ապօրինաբար բռնա-

զավթած և իշխանության բռնազավթմանը ձգտող ուժերի Կարսի գոր-

ծարքն ամրագրող փաստաթղթի հինգերորդ հոդվածում գրված է. 

―Թուրքիայի կառավարությունը և Սովետական Հայաստանի և Ադրբեջա-

նի կառավարությունները համաձայն են, որ սույն պայմանագրի III հա-

վելվածում  նշված սահմաններում Նախիջևանի մարզը կազմի ինքնավար 

տերիտորիա` Ադրբեջանի խնամակալության ներքո‖: [Article 5. The 

Turkish Government and the Soviet Governments of Armenia and Azerbaijan are 

agreed that Nakhicevan region. Within the limits specified by Annex III of the 

present Treaty, constitutes an autonomous territory under the protection of 
Azerbaijan]. [Статья 5. Правительство Турции и Правительства Советских 

Армении и Азербайджана согласны, что Нахичсванская область в границах, 

указанных  приложении III настоящего Договора, образует автономную 

территорию под покровительством Азербайджана]. 

 

Մինչև բուն հարցին անցնելն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն 

հույժ կարևոր հանգամանքի վրա, որ անգամ Կարսի գործարքով Նախի-

ջևանի շրջանը չի հանդիսանում կամ համարվում Ադրբեջանի մաս, այլ 

միայն գտնվում է Ադրբեջանի խնամակալության ներքո (под покрови-

тельством; under the protection):  Ընդհանրապես, ըստ միջազգային իրա-

վունքի պրոտեկտորատը իրավական հարաբերություն է երկու 

պետությունների միջև (Under International Law protectorate is the legal relation 

between two states): Այսինքն, դրանք երկու առանձին միավորներ են և 

միևնույն երկրի երկու մասերը չեն: Ինչպես, օրինակ, Թունիսը և Մարոկոն 
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Ֆրանսիայի պրոտեկտորատներն էին, սակայն նրա մասը չէին կամ 

Եգիպտոսը բրիտանական պրոտեկտորատ էր, սակայն Մեծ Բրիտանիայի 

մասը չէր: 

Ակնհայտ է, որ Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրի հինգերորդ հոդվա-

ծը կողմերից որևէ մեկին չի տվել երաշխավորի (guarantor) կարգավիճակ: 

Այդ հոդվածին մաս հանդիսացող երեք կողմերից երկուսը (Թուրքիայի 

կառավարությունը և Սովետական Հայաստանի կառավարությունը) ունեն 

իրավահավասար կարգավիճակ: Հիշյալ հոդվածի մեջ  ընդհանրապես 

չկա որևէ հանձնառություն, այլ միայն առկա է երեք կողմերի միջև 

համաձայնություն Նախիջևանի մարզի կարգավիճակի մասին: Այսինքն, 

սույն հոդվածն ամրագրում է կայացած, ավարտված պայմանավորվա-

ծություն, այլ ոչ թե ապառնի պարտավորություն: Երաշխավորող պայմա-

նագրի էությունը` երաշխավորվող հանձնառությունն է (The substance of a 

guarantee treaty is the guarantee commitment): 

 

Երաշխավորվող հանձնառության բացակայությունը զրկում է, անգամ մեծ 

ցանկության դեպքում, Կարսի, այսպես կոչված պայմանագիրը դիտարկել 

որպես երաշխավորող պայմանագիր: Ընդսմին, երաշխավորող պայմա-

նագրի մեջ պետք է հստակ լինի, թե ով ինչ է երաշխավորում: Օրինակ, 

Ազգերի լիգայի Կանոնակարգի (The Covenant of the League of Nations) 10-րդ 

հոդվածով կազմակերպությունը երաշխավորում էր իր անդամների 

տարածքային ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող քաղաքական 

անկախությունը (the territorial integrity and existing political independence). 

Մեր քննարկման հերոս Թուրքիան, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի 

հետ միասին, եռակողմ պայմանագրով (1959թ.) [հոդված 2-րդ]. Երաշխա-

վորում էր Կիպրոսի անկախությունը, տարածքային ամբողջականութ-

յունն ու անվտանգությունը (guarantee the independence, territorial integrity and 

security of the Republic of Cyprus).  

 

Բերենք օրինակներ նաև մեր ժողովրդի պատմությունից: Հիշո՞ւմ եք 

Պարույր Սևակի անմահ տողերը Անլռելի զանգակատուն-ից. 

 

Մեր արցունքի դեմ մի կում ջուր տվին, 

16-ն այսպես մի կերպ շուռ տվին:  

Աչքդ լույս լինի, դու օգտվեցիր թվաբանություն. 

Աճեց քո 16-ը` դարձավ 61: 
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Այստեղ հիշատակված են երկու հայտնի պայմանագրերի` Սան-

Ստեֆանոյի նախնական հաշտության պայմանագրի (3 մարտի, 1878) և 

Բեռլինի պայմանագրի (13 հուլիսի 1878թ.) հայերին վերաբերող հայտնի # 

16 և # 61 հոդվածները, որոնք, ըստ էության, երաշխիքային պարտա-

վորություններ էին` հանձնառություններ բարեփոխումների համար: Սան-

Ստեֆանոյի պայմանագիրը երաշխավորում էր Թուրքիայի ստանձնած 

պարտավորությունների կատարումը, այն է. անհապաղ կենսագործել 

հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող բարելավումներ և 

բարեփոխումներ: Ի դեպ, ուշադրություն դարձրեք անհապաղ բառին, 

արդյոք դա Ձեզ չի հիշեցնում ողջամիտ ժամանակահատվածում 

բառակապակցությունը: Բեռլինի պայմանագիրը գրեթե նույնպիսի 

երաշխիքներ  է տալիս, սակայն այս անգամ երաշխավոր (guarantor) էին 

հանդես գալիս արդեն պայմանագիրը կնքած բոլոր պետությունները. 

առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերի տեղական 

կարիքներից բխող բարելավումներ և բարեփոխումներ  … իսկ տերութ-
յունները կհսկեն դրանց կիրառումը: Այսինքն, վերոհիշյալ պայմանա-

գրերում առկա էր ցանկացած երաշխավորող պայմանագրի (guarantee 

treaty) առանցքային հարցը` երաշխավորման առարկան:  

Ամփոփելով, կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Թուրքիան չի կարող հանդես գալ որպես Նախիջևանի վարչական 

միավորի երաշխավոր, քանի որ բացակայում է դրա իրավական հիմքը: 

Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագիրը նման իրավասությամբ չի օժ-

տում Թուրքիային: Այնտեղ, ընդհանրապես, որևէ ամրագրված պարտա-

վորություն չկա: 

2. Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրով Հայաստանն ու Թուրքիան 

Նախիջևանի նկատմամբ ունեն նույնական իրավունքներ և պարտա-

վորություններ: 

  

3. Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագիրը խոսում է Նախիջևանի պրո-

տեկտորատի մասին, որը 1923թ. ի վեր գոյություն չունի: Ըստ այդմ, եթե 

մինչևիսկ Թուրքիան իրեն Կարսի բոլշևիկա-քեմալական գործարքով 

համարում է Նախիջևանի պրոտեկտորատի երաշխավորը, կրկնում ենք` 

առանց հիմքի, ապա  Նախիջևանի պրոտեկտորատի լուծարումով, այ-

սինքն Նախիջևանի Ինքնավար Սովետական Սոցիալիստական Հանրա-

պետության ստեղծումով և ՍՍՀՄ կազմում պարզ ինքնավարություն 

դառնալով, ի չիք է դարձել նաև այդ հիմքը: 
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Արա Պապյան 

Մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար 

29 ապրիլի 2010թ. 

 

Լուսանկարում` Նախիջևանի ԻՍՍՀ-ի դրոշի վրա հայերեն մակագրութ-
յունը վկայում է այդ վարչական միավորի հայկական էության մասին: 

 

 

-Դուք սկսած 2007թ-ից անընդհատ կրկնում  եք, որ Հայաս-

տանը պետք է հայտարարի  Արցախը որպես Հայաստանի 

անբաժան մաս, սակայն այդ հայտարարությունը պետք է 

արվի ճիշտ ընտրված ժամկետին:   

Հայաստանյան որոշ քաղաքագետներ իրենց հերթին 

շարունակում են պնդել, որ Ղարաբաղը Հայաստանի 

անբաժան մաս ճանաչող օրենքը կվնասի ձեռք բերած 

ստատուս-քվո-ն: Նրանց կարծիքով այն չի տալիս պա-

տասխան, թե ինչ սահմաններով կներկայանա միացվող 

տարածքը:  

Հնարավո՞ր է, որ   հայկական երկու պետությունների խոր-

հըրդարանների կողմից Արցախը Հայաստանի մաս ճանա-

չող հավանական ընդունվելիք  հռչակագիրը հանդիսանա 

նոր, ավելի դաժան պատերազմի վերսկսման առիթ:   

 

-Այդ, այսպես կոչված, հավանական հռչակագիրը ըն-

դունվել է դեռևս 1989 թ. դեկտեմբերի 1-ին «Հայկական 

ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» 

Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղա-

րաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ որոշմամբ՝ ամ-

րագրված   1990 թ. օգոստոսի 23-ի ՀՀ Անկախության հռչա-

կագրով: 

Արցախը միացել է Հայաստանին 1989 թ.: 

Ճանաչելով Արցախի անկախությունը՝ սրանով մենք ճա-

նաչում ենք Արցախի անկախությունը Հայաստանից: 
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Ճանաչելով Արցախը Հայաստանի անբաժան մաս՝ մենք 

վերահաստատվում ենք մեր նախնական դիրքերում: 

Արցախի այսպես կոչված անկախությունը պետք է շա-

րունակի կրել ոչ իրական բնույթ: 

Հայտարարել Արցախը (ԼՂՀ) ՀՀ անբաժան մաս, նշանա-

կում է  կյանքի կոչել  1989թ. որոշումը, հիշեցնել տալով աշ-

խարհի առկա և գալիք ձևաչափերին,  որ ռուսական 

ստատուս–քվո-ն ապահովող Արցախի ֆիկտիվ անկա-

խությունը սպառել է իր դերը: 

Միացում-հայտ հետապնդող  հարմարադեպ   հաստատո-

ղականությունը իրավական հենքի կարիք չի զգում: 

 

Բազմիցս նշվել է, որ նման քայլընթացը տրված է իրադար-

ձությունների զարգացման համաչափին: Անկախության 

կորուստը, արհեստականորեն ստեղծված հերթական մաս-

սայական կոտորածների հավանական վտանգը,  լիովին 

սահմանափակումը, Իրանի հանրապետության լինել-չլի-

նելու պայմաններում ապագա ՆԱՏՕ-յա-վրացական սադ-

րանքները չեն կարող լինել պակաս վտանգավոր, քան 

Ստատուս-Քվո-ի խախտումն է:  

Գլոբալիստական ոչ անկախ Թուրքիայի քաղաքական 

դայակությունը կստիպի Ադրբեջանին է՛լ ավելի ներքաշվել 

համաշխարհայնացման արշավախաղի մեջ, որն էլ պատ-

ճառ կհանդիսանա հռչակագրի հանդեպ ռուսական տարա-

ծաշրջանային հարմարավետությանը:  

 

-Մի՞թե Արցախի կառավարությունը իրոք անկախության 

ճանաչման կարիք է ըզգում, հաշվի առնելով ԼՂՀ իշխա-

նությունների կողմից տարվող լայնածավալ միջազգային 

գործընթացը: Մի՞թե դրա կարիքը մենք իրոք ըզգում ենք: 
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-ԼՂՀ անկախության միջազգային ճանաչումը իբր թույլ 

կտա ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա: Սակայն սա մի-

այն խաբկանք է:   

Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ Արցախը   

սկսած 2011թ-ից  նման քաղաքականության կարիք պետք է 

այլևս չզգա: 

Մի՞թե ճանաչման կարիք են զգում զավթված Գոլանի 

բարձունքները: Ի համեմատ 1948 թ-ի միջազգային նորմերի 

խախտման՝ հայկական կողմը ունի փոխանակման մեծ 

պաշար՝ ասենք թե «ադրբեջանական» որոշ գրավված 

շրջանների (Աղդամ, Ջեբրաիլ, Ֆիզուլի, Զանգելան, Կու-

բաթլի-նախկին հայկական տարածքներ)-ի  փոխանակում 

պատմական Հայաստանի անբաժան մասը կազմող 

Նախիջևանի հետ, որը չունի սահման ցարական կայսրութ-

յան կողմից նախկին  մի շարք մանր խանությունների 

(Շաքի, Շամախի, Շիրվան, Գյանջա, Լենքորան, Ղուբա, 

Թալիշ և այլն) միավորումից առաջացած Բաքվի և Ելիզա-

վետպոլի (Գանձակ) նահանգների հիմքի վրա արհեստա-

կանորեն կազմավորված այսպես կոչված Ադրբեջանի հետ: 

Պատրա՞ստ է արդյոք ադրբեջանական կողմը նման փո-

խանակման: 

Եթե  ո՛չ, ուրեմն /ի՞նչ սահմաններով /    տարածքներին վե-

րաբերող հարցադրման  մասին խոսք լինել չի կարող: 

Չմոռանանք, որ շարունակում են մնալ բռնազավթված 

նախկին հայաբնակ Շահումյանը, Գետաշենը ... և ընդհան-

րապես պատմական Հայաստանի արևելյան մասը կազ-

մող Կուրի աջափնյակը՝ ներառյալ հայկական Գարդման-

քը՝ մինչև Արաքս գետ: 

Հայկական այլընտրանք չունեցող հարցը կարող է տեղա-

վորվել միմիայն պահանջատիրության կոնտեքստում: 
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Այդ հարցում տաբեր նպատակներ հետապնդող հակառա-

կորդներին չի հաջողվի հայկական ագրեսիա  պիտակա-

վորմամբ թուլացնել պահանջատիրության խնդիրը: 

Ճանաչելով Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս, 

խախտելով Ստատուս-քվո-ն՝ դրանով էլ ավելի է կրճատ-

վում հարցը պահանջատիրության դաշտ տեղափոխելու 

ժամանակահատվածը, որից այդքան խուսափում են և՛ 

Արևմուտքը, և՛ Արևելքը:  

Կգա ժամանակ երբ Ռուսաստանը ստիպված կլինի անվա-

վեր համարելու  Կարսի (1921) ռուս-թուրքական անօրինա-

կան պայմանագիրը: 

Այդ պայմանագրով Ռուսաստանը շարունակում է քաղա-

քականապես մաս կազմել հայոց ցեղասպանության (1915-

1923): 

Կգա ժամանակ երբ Ռուսաստանը կթոթափի այդ բեռը: 

 

Եվ ընդհանրապես կգա ժամանակ, երբ այս հարցը կվերա-

դառնա 1920 թ. փետրվարի 24-ի դիրքերը, երբ Ազգերի լի-

գայի խորհուրդը ընդունեց որոշում՝ կապված հայ-ադրբե-

ջանական տարածքային հարցերի հետ, որը կնշանակի 

մասնավորապես վերադարձ դեպի Հայկական Հարց: 

 

-Հայկական  քաղաքական էլիտան   շարունակում է պնդել, 

որ Ղարաբաղի հարցը չունի որևէ կապ հայ-թուրքական 

հարաբերությունների հետ: 

 

-Եթե չունի որևէ կապ հայ-թուրքական հարաբերություն-

ների հետ, ապա ի՞նչն է պատճառը, որ Թուրքիայի վար-

չապետը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա 

բարելավման հնարավորությունները կապում է Ղարա-

բաղի հիմնախնդրի հետ: 
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-Ժամանակը շարունակում է կոփել  ռուս-ամերիկյան 

մերձեցումը:  Ինչքանո՞վ է պատրաստ ռուսական ներքին 

քաղաքականությունը մարսելու նման համագործակցութ-

յունը: 

 

-Ինչպես նշեցինք, Ռուսաստանին ժամանակ է պետք ոտքի 

կանգնելու: Սակայն այդ խաղաղ ժամանակը Արևմուտքը 

չի տրամադրի ռուսական կողմին: Արևմտյան ոտնձգութ-

յունները Սիրիայի, Իրանի դեմ կստիպեն մերձեցմանը կեր-

պարանափոխվել հօգուտ ռուս-չինական մի նոր որակի՝ 

համագործակցության:  Արևմուտքի արշավը դեպի Արևելք 

կստիպի Ռուսաստանին և Չինաստանին ստեղծել վերո-

նշյալ ճամբարը:  

Արևմտյան ագրեսիան և պուտինյան  իշխանական կրկնա-

կանությունը ի չիք կդարձնեն նման արհեստածին մերձե-

ցումը:  

 

-Կհաջողվի՞ ԱՄՆ-ին  սեպ խրել Ռուսաստանի և Չինաս-

տանի միջև, որը թույլ կտա Արևմուտքին զավթել Միջին 

Արևելքը: 

 

-Կգա ժամանակ, և կստեղծվի Եվրասիական միություն, 

որի անբաժան մասը կկազմի նաև Հայաստանը. այն իր մեջ 

կընդգրկի նաև Չինաստանը՝ վերածվելով բոլորովին նոր 

միության, որն էլ իր վրա կվերցնի դեպի Արևելք ներխուժող 

մոլեռանդ՛ արմատական ուժի զավթախուժման կանխումը՝ 

ներկայացնելով երկրագնդի բոլոր երկրների ժողովուրդնե-

րին սոցիալիստական  նոր արժեքներ: 

-Ռուսաստանը  պատրաստվում  է  Ադրբեջանին  վա-

ճառել C-300 զենիթահրթիռային պաշտպանության  հա-

մակարգեր: Այդ առթիվ Հայաստանի մի շարք լրատվական 
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ծառայություններ  թիրախ են դարձրել Ռուսաստանի նման 

քաղաքականությունը համարելով այն երեսպաշտական: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Դա կապված է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի 

գործունեության ժամկետը երկարացնելու հետ: Նման քա-

ղաքականությունը տարածաշրջանը իր ազդեցության 

ոլորտում պահելու (և ոչ միայն) փորձ է, որը ուղղված է 

հիմնականում Արևմուտքի՝ ՆԱՏՕ-ի դեմ: 

Դա գերտերությանը վայել քաղաքականություն է: 

-Քաղաքական որոշ շրջանակներում շրջում է այն տե-

սակետը, որ ռուսական  ռազմաբազայի ներկայությունը, 

առանձնապես նրա տեղակայման ժամկետի երկարա-

ձգումը սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը:  

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ:                                        

-Երկու տասնամյակ է՝ ինչ ռուսական ռազմաբազան 

գտնվում է Հայաստանի անկախ հանրապետության տա-

րածքում: Մի՞թե այն լուրջ վտանգ է ներկայացրել Հայաս-

տանի ինքնիշխանությանը: Հակառակը՝ այն երաշխիքն է  

Հայաստանի ինքնիշխանության: 

- Ահա, թե ինչ է գրում այդ մասին ԱԻՄ նախագահ Պարույր 

Հայրիկյանը.   

 «Լինելով արեւմտյան արժեհամակարգի կողմնակից, անկեղծ ասած, 

որեւէ այլ բան չէի փնտրում մեր ազգի ապագայի համար, ՆԱՏՕ-ից բացի, 

դեռեւս այն տարիներից, երբ անկախությունը ընդհանրապես չէր 

նշմարվում: Այսօր այս հավաքական անվտանգության համակարգը չես 

հասկանում ո՞ւմ դեմ է, ո՞ւմ օգտին է, ինչի՞ համար է ստեղծված, 
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ինքնանպատա՞կ է, թե իսկապես ինչ-որ բարձր նպատակներ է 

հետապնդում: Հայերս էլ, չնայած մեր արժեհամակարգով ձգտում ենք 

դեպի Եվրոպա, բայց ինչ-որ արհեստական բաներ էլ ենք փնտրում, որ 

պատմականորեն իրեն չի արդարացրել, սկսած Խաչատուր Աբովյանի 

'Ողբ հայրենասերի' (վեպի երկրորդ անունն է 'Վերք Հայաստանի') վեպի 

ժամանակներից: Ես երջանիկ-դժբախտներ եմ համարում նրանց, ովքեր 

մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կոչում են ռազմավարական 

դաշնակցի հարաբերություններ, որովհետեւ իրեն մեզ հակառակորդ 

հայտարարած պետությանը զենք վաճառող, զենք մատակարարող 

պետությանը դաշնակից համարելը մի քիչ գժական պատկերացում է':  

Ըստ պարոն Հայրիկյանի՝ բոլոր այն պետությունները, 

որոնք կարողացան պոկվել Ռուսաստանից, կարողացան 

առաջ գնալ եւ զարգանալ, իսկ ովքեր մնացին Ռուսաստա-

նին կպած՝ դեռ խարխափում  են:    Մ. ԵՍԱՅԱՆ.    

-Մենք տեսնում ենք, թե ինչքանով առաջ գնացին Արևելյան 

Եվրոպայի երկրները:                                                   

Ինչպես նշեցինք, գոյություն չունի եվրոպական համա-

կարգ: Գոյություն ունի մեկ ընդհանուր Արևմտյան համա-

կարգ:  Եվս մեկ անգամ պարզենք, թե ինչ է իրենից ներկա-

յացնում այդ համակարգը, որտեղ առաջ են գնում և զար-

գանում: 

Ինչպես գիտենք, այդ համակարգի հիմքում ընկած են մութ 

ուժերը, որոնք  XII դ-ից ի վեր ստեղծեցին  մի այնպիսի կա-

ռույց, որը սկսած XVII դ. վերջից՝ ներքին պալատական 

հեղաշրջումների ճանապարհով տապալեց եվրոպական մի 

շարք երկրների իշխանություններ, հաստատելով ռա-

սիստական մի խարդախ վարչություն, որտեղ պետության 

առաջին դեմքերը կրում են զուտ կամազուրկ մարդապատ-

կերի բնույթ:  

Ահա առանձին վերցրած մեկ պետության հանդեպ կա-

տարվածի պատկերը: 
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Քարացած կարծիք է, թե 1789-ի Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը 

«Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն» պարգևեց նախ` 

ֆրանսիացիներին, այնուհետև, տարածվելով եվրոպական առանցքային 

տերություններում, նաև տեղի ժողովուրդներինֈ Ի տարբերություն 1917 

թվի Հոկտեմբերյան հեղափոխության, որը ռուսական երկգլխանի արծվի 

հովանու ներքո ապահով կյանք վարող ժողովուրդներին բերեց միայն 

արյուն, ավերածություն ու մահ` նրանց համար անհասանելի դարձնելով 

եվրոպական քաղաքակրթության մայրուղի դուրս գալու հնարավորութ-

յունըֈ Անցած ու ներկա բոլոր սերունդների ուղեղներում այս գնահատա-

կանն աշխատել են գամել այնպիսի նախանձելի համառությամբ, որ 

չուզենաս էլ` հիշում ես նացիստական Գերմանիայի քարոզչության 

նախարարի այն խոսքերը, թե հազարապատիկ կրկնված սուտը սկսում է 

ընկալվել որպես անվերապահ ճշմարտությունֈ 

 

Առանց նախաբանի կամ, ավելի ճիշտ, հենց որպես նախաբան էլ միանգա-

մից ասեմ. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը դարձավ ամենասոս-

կալի և արյունոտ իրադարձությունն Արևմուտքի պատմության մեջ` ընդ-

հուպ մինչև 20-րդ դարի արհավիրքներըֈ Եվ միայն Առաջին համաշխար-

հային պատերազմն ու 1917-1922 թթ. ռուսական խառնակ ժամանակները 

մարդկային զոհերի քանակով գերազանցեցին այդ հեղափոխությունըֈ 

Գիլիոտինին, մանրագնդակով լցված կարտեչային արկերին, հրազենին, 

սվիններին, համաճարակներին ու սովին զոհ գնաց ոչ պակաս, քան 3 մլն 

ֆրանսիացիֈ Ֆրանսիական հեղափոխության ղեկավարները երկրում ծա-

վալեցին այնպիսի լայնամասշտաբ տեռոր, որը հետագայում ուղենիշ 

ծառայեց Լենինի, Տրոցկու և Սվերդլովի համարֈ 

Ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքն ուղղակի լի է դաժանամոլ ցե-

ղասպանության օրինակներովֈ Իբրև թե ազատություն, հավասարություն, 

եղբայրություն հաստատելու համար բարձրացված դրոշների ստվերում 

մարդկանց ոչ միայն խմբերով գլխատում էին գիլիոտինով, այլև, լցնելով 

բեռնանավերը, հեռանում ափերից ու ջրասույզ անում դրանք, բնակչութ-

յան հսկայական զանգվածներ գնդակահարում կարտեչային արկերով 

լիցքավորված թնդանոթներիցֈ Մեզ ստեպ-ստեպ անպայման կհիշեցնեն 

թե ինչպես 1919 թ. սկզբին խորհրդային կառավարությունը դեկրետ 

ընդունեց պարենի վերաբերյալ, ու դրանից հետո ողջ երկրով մեկ սկսեցին 

դես ու դեն ընկնել կարմիր բանվորների ջոկատները` բռնագրավելով 

գյուղացիների մոտ եղած հացըֈ Բայց մեզ մի հատիկ խոսք անգամ չեն 

ասի այն մասին, որ դրանից 130 տարի առաջ ճիշտ նույն կերպ Ֆրանսիան 

էին չափչփում փարիզյան խռովարարների ջոկատները` իրականացնելով 

պարենմասնատրում և խլելով հացըֈ Ընդ որում, շատ ավելի անգութ 

միջոցներովֈ Մեզ ամբողջ ժամանակ կփորձեն ներշնչել, թե միայն 
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ռուսական իրականության մեջ էր հնարավոր, որ իշխանությունները 

պատերազմ մղեին սեփական երկրի գյուղացիության դեմ` կոտորելով 

տամբովյան մաճկալներին ու Դոնի կազակներինֈ Սակայն ամեն կերպ 

կաշխատեն թաքցնել այն փաստը, թե դրանից շատ ու շատ տարիներ 

առաջ ինչպես էին ֆրանսիացի հեղափոխականները կանոնավոր զորքեր 

ուղարկում Վանդեայի շրջանի գյուղացիությանը ճնշելու համար, որոնց 

թափված արյունից, ժամանակակիցների վկայությամբ, տաք գոլորշի էր 

բարձրանումֈ 

Ամեն անգամ, երբ հեռուստատեսությամբ տեսարաններ ցուցադրեն, թե 

ինչպես էին 1917 թ. սպանում հոգևորականներին, քանդում եկեղեցիները 

կամ վերածում դրանք պահեստների, հիշեք, որ բացարձակապես նույն 

բանը տեղի էր ունենում նաև Ֆրանսիայում 1790-ականներինֈ Նրանք 

նույնիսկ մի կարգախոս էին առաջ քաշել` «Ճզմենք իժի գլուխը», և շուրջ 

30 հազար քահանա ու վանական իրենց բռնի մահկանացուն կնքեցին այդ 

տարիներինֈ Ազնվականների դասակարգն ամբողջությամբ հայտարար-

վել էր «հակահեղափոխական տարր»` դրանից բխող բոլոր դաժան հետև-

անքներովֈ Ավելի պարզ` կուրս էր վերցված իսպառ վերացնելու ազնվա-

կանությունըֈ Այնտեղ նույնպես հապշտապ պատրաստված հարյուր 

հազարավոր նորակոչիկների նետում էին եվրոպական պատերազմների 

մսաղացֈ Եվ անգամ մեր ականջների համար այդքան ատելի հնչող 

«կոմիսարները» առաջին անգամ հայտնվեցին հենց ֆրանսիական հեղա-

փոխության օրոքֈ Այնպես որ, ձգտել վերը նշված բոլոր երևույթները 

կապել բացառապես կոմունիստական գաղափարախոսության հետ, 

բացահայտ անհեթեթություն էֈ Ինչ վերաբերում է ֆրանսիական հեղափո-

խության գաղափարներին, ապա դրանք ձևավորել էին մասոնության, 

այսպես կոչված, «լուսավորության» և մարտնչող անաստվածության 

հետևորդներըֈ Իսկ հեղափոխության առաջնորդների արյունռշտությանը 

հավելվում էր նաև նրանց ուղղակի առասպելական չափերի հասնող 

գողությունըֈ 

Այդ առումով 1790-ականների հեղափոխականները ճիշտ նույնպիսի 

պաթոլոգիական գողեր էին, ինչպես 1990-ականների դեմոկրատները 

ԽՍՀՄ-ումֈ Հեղափոխության, այսպես կոչված, առաջին փուլի հերոս 

Միրաբոն կաշառք էր վերցնում անգամ տապալված միապետ Լյուդո-

վիկոս 16-րդիցֈ Իսկ նրա ամենահայտնի գործիչներից մեկը` Դանտոնը, 

ուղղակի լողում էր պերճանքի մեջֈ Այն աստիճան, որ Լուվրի և Վերսալի 

պալատներում մեծացած ազնվականների բերանները բաց էին մնում այդ 

ամենը տեսնելիսֈ Պատմական գրականության մեջ նրա առաջնորդ 

Ռոբեսպիերի անունը շատ հաճախ բնութագրվում է «անկաշառ» բառով` 

անտեղյակներին կամ միամիտներին համոզելու համար, թե բոլոր այդ 

«բոցաշունչ հեղափոխականները» գաղափարի մարտիկներ էինֈ Սակայն, 
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որպես կանոն, խիստ հազվադեպ բացառություններով, նման հեղափո-

խություններն ընդհանրապես վեր են բարձրացնում մարդկային ամենա-

նողկալի տեսակըֈ 

Ինչ վերաբերում է մարդկանց զանգվածային ոչնչացմանը, ապա այդ 

իմաստով առանձնակի մեծ համբավ ձեռք բերեց հեղափոխականների 

ծայրահեղական թևը` յակոբինները, որոնք 1793 թ. աշնանը զավթեցին 

իշխանությունը և իրենց շարքերից դիկտատոր կարգեցին աննշան տես-

քով, տարբեր բարդույթներով տառապող վերը հիշատակված «անկաշա-

ռին»։ Ասենք նաև, որ յակոբինյան ակումբը տիպիկ մասոնական մի կա-

ռույց էր, որն ամբողջությամբ հետամուտ էր իլյումինատների օթյակի 

որդեգրած նպատակներինֈ Բոցավառ մասոն Ռոբեսպիերը հրամայում էր 

մահապատժի ենթարկել ոչ միայն մասոնության թշնամիներին, այլև այն 

մասոններին, ովքեր անվճռականություն էին ցուցաբերում կամ վախ 

տածում իրենց գործած չարագործությունների հանդեպֈ Իր իշխանության 

վերջին մեկ շաբաթում նա մահվան դատապարտեց մասոնական օթյակ-

ների իր մի քանի տասնյակ նախկին զինակիցներինֈ Ի պատասխան` 

ազատ որմնադիրները դավադրություն կազմակերպեցին և գլխատեցին 

չափն անցած իլյումինատին (Իլյումինատներ (լատ. illuminati-լուսավոր-

յալներ)- արդի և պատմական, իսկապես գոյություն ունեցած կամ անիրա-

կան, բացահայտված կամ ենթադրյալ մի քանի գաղտնի խմբերի ընդհա-

նուր անվանումը- խմբ.)։ 

Ուզում եմ մահապատիժների այդ անվերջանալի շարանից առանձնացնել 

հատկապես մեկը, որը, իմ կարծիքով, որոշակիորեն բնութագրում է 

ֆրանսիական հեղափոխականներին մի շարք կողմերիցֈ Գիտե՞ք, արդյոք, 

թե ինչ մեղադրանքով մահվան դատապարտեցին Լյուդովիկոս 16-րդի 

կնոջը, ավստրիական Լեոպոլդ կայսեր քրոջը` Մարիա Անտուանետինֈ 

Այն բանի համար, որ նա իբր... բռնաբարում էր իր մանկահասակ որդունֈ 

Եվ այդ սուտը հորինել էին մարդիկ, որոնց բարոյական նկարագիրն 

այնպիսին էր, որ, ասեմ կարճ, այլասերվածության և սեռական սանձար-

ձակության առումով ավելի վատն ուղղակի չի լինումֈ 

Սկսած «Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն» կեղծ կարգա-

խոսից, վերջացրած «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների դեկլարացիա-

յով» և յակոբինյան սահմանադրությամբ, ֆրանսիական հեղափոխության 

գաղափարները ծնվել էին մասոնական օթյակներում, որոնք առավելա-

պես արտահայտում էին մասոնների թիկունքին կանգնած հրեական 

ղեկավար շրջանների շահերըֈ Այս առումով նույնպես ֆրանսիական և 

ռուսական հեղափոխությունները երկվորյակ եղբայրներ են հիշեցնումֈ 

 

Ռուբեն ԱԴԱՄՅԱՆ 
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de fact. 

Իրավունքը 

Հայկական քաղակական թերթ 

 

Ներկայիս Եվրոպան՝ ժողովուրդների ազատության մսա-

ղացը «ազատություն, արդարություն և համերաշխություն» 

անվան տակ իր ապազգային քաղաքականությամբ ան-

դունդի ծայրին է հասցրել ազգային հոգևոր արժեքները՝   

ինքնության ոչնչության մտադրությամբ: 

Մի՞թե, ըստ որոշ պարոնների նման զարգացում են հետա-

պնդում հայ ազգային շահերը:        

 

- Ահա, թե ինչ կարծիքի է քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը 

(մասն.). 
 

-«Տարածաշրջանում միակ պետությունն ու ազգը, որ ի վիճակի է 

իրականացնել գործընկերոջ գործառույթներ, Հայաստանն է: Առանց 

Հայաստանի մասնակցության ԱՄՆ փորձերը` Կովկասն ինտեգրելու 

անվտանգության արեւմտյան համակարգին, անօգուտ են: Վրաստանում 

ամերիկյան բազաների ստեղծումը, եթե դա տեղի ունենա, կլինի 

ամենեւին էլ ոչ թե հակառուսական, այլ հակաթուրքական բաստիոն: 

Պետք է հասկանալ, որ Թուրքիան մոտակա 20-25 տարիներին կդառնա 

ԱՄՆ, Եվրամիության եւ մերձավոր Արեւելքում, Բալկաններում ու 

Կովկասում նրանց գործընկերների կողմից զսպման եւ շրջափակման 

օբյեկտ: ԱՄՆ շահագրգռված կլիներ օգտագործել (ավելի ճիշտ` 

ստեղծել)  ռազմաօդային բազա Արզնիի մոտ, լոկացիոն կայան Արագածի 

գագաթին, ծովային հետեւակի ստորաբաժանումներ մտցնել այնպիսի 

տեղերում, ինչպես Ախալցխան, Ախալքալաքը, Հայաստանի կոմունիկա-

ցիոն հանգույցներում:   

-Ի՞նչ ասել է Կովկասն ինտեգրել Արևմտյան համակարգին:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ինչպիսի՞ համակարգի մասին է խոսքը, որին այդքան ոգե-

հմայությամբ ձգվում են հայրիկյանները, մուրադները, իս-

կանդերները և քաղաքական այլ դեմքեր, մի խոսքով Արև-

մուտքի «միջազգային գիտական համախորհրդակցութ-
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յան» համակրանքին արժանացած կոսմոպոլիտ նոմենկլա-

տուրան: 

Ինչպես նշեցինք, Արևմտյան համակարգը մի կառույց է, 

որը չի ճանաչում ազգ ու ազգություն, վարում է ապազ-

գային քաղաքականություն, չի ճանաչում սահմաններ, 

հետևաբար, մեր ազգային քաղաքականությունը (անկա-

խություն, ազատություն, ինքնություն) չի կարող մասը 

կազմել այդ համակարգի: 

 

-Եկեք  այդ  հարցը  դարձնենք  օրվա  քննարկման առար-

կա, չմոտենանք նրան հակիրճ, այլ ավելի խոր ձևով 

մոտենանք հարցին և պարզաբանենք, թե ինչ է իրենից 

ներկայացնում Արևմուտքը և Արևմտյան համակարգը:    

Եվ այսպիսով՝ 

 

Արևմտյան համակարգ, 

 
Արևմտյան համակարգի հիմքում շերտավորված են 

մասոնները:  
Ըստ Օ. Պլատոնովի և Հ. Ռայզեգգերի («Վերջ համաշխարհային 

ճգնաժամի ակունքին՝ Ամերիկային») աշխատության՝ մասոնները՝ 

հրեա ժողովրդի քաղաքականացված արմատական 

հայացքների գաղափարակիր հատվածը, հետապնդում են 

ստեղծել համաշխարհային կառավարություն և աշխարհի 

ժողովուրդներին հպատակեցնել նոր «կարգ ու կանոն» 

հետապնդող վարչությանը: Հետևաբար, հարցը, թե ինչու 

պետք է մասը չկազմել մարդկության և բնության հանդեպ 

կազմակերպված այդ ոճրագործության, կկրի հետևյալ 

պատասխանը. որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նա-

հանգներ (ԱՄՆ) գիշատիչ պետությունը ստեղծվել է մա-

սոնների կողմից, որոնց անմիջական նախաձեռնությամբ 
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իրականացվեց բնիկ ժողովուրդների (հնդկացիների) 

մասսայական ցեղասպանություն, որին զոհ դարձան 

ավելի քան 100 միլիոն մարդ: 

 
Ամերիկան հայտնաբերած Կոլումբոսի հինգ ընկերները եղել են հրեաներ,  

որոնք միանգամից հայտնվեցին բնիկ հնդկական ցեղերի ստրկավաճառի 

դերում, որը մասսայական բնույթ կրեց նամանավանդ հրեաներ Հ. Լեվիի 

և Ն. Լո-ի նախաձեռնությամբ՝ որոշ ժամանակ անց ստրկավաճառութ-

յունը ծավալելով հայտնաբերված նոր մայր ցամաքից մինչև Աֆրիկա: 

Առաջին մասոնյան օթյակը բացվել է Նյուպորտում, որոշ ժամանակ անց՝ 

«Թագավոր Դավիդ» օթյակը  հրեա Ա. Լոպեցի օրոք, որը համարվում էր 

Աֆրիկայից միլիոնավոր ստրուկների՝ Ամերիկա մայր ցամաք 

տեղափոխող նախագծի հիմնադիրը: Ստրկավաճառությունը (առևտուրը) 

XVII դ-ում երկու մայր ցամաքների միջև իրականանում էր հրեական 

նորաստեղծ ձեռնարկատերերի կողմից արտադրվող ալկոհոլային 

խմիչքների միջոցով, որն էլ հիմք հանդիսացավ հրեական կապիտալի 

հզորացմանը: Այն ստեղծվեց Աֆրիկայից Ամերիկա կես ճանապարհին 

զոհված ստրուկների՝ Ամերիկայում անտանելի պայմաններում կյանքին 

հրաժեշտ տված միլիոնավոր աֆրիկյան նեգրերի ոսկորների հաշվին: 

Այո՛, ԱՄՆ-ը ստեղծվել է հուդայամասոնների՝ առանձնապես նրա առա-

ջին դեմք հանդիսացող Բ. Ֆրանկլինի կողմից:   

Մասոնների կողմից ստեղծվեց մի սահմանադրություն, որը պաշտ-

պանում էր ստրկատիրական կարգերը՝ ընդհուպ մինչև 1870թ-ը:  

Ամերիկյան «դեմոկրատիան» վճարում էր մեծ քանակությամբ գումար 

նրանց, ովքեր ներկայացնում էին սպանված հնդկացու գանգամաշկ:  

Եկեք նկատենք, որ ցարական Ռուսաստանի ենթակայության տակ 

գտնվող Ալյասկայի   (մինչև XIX դ-ը գտնում էր Ռուսաստանի ենթա-

կայության տակ)   բնիկ ցեղերը պահպանեցին իրենց ինքնությունը: 

Պատկերը պարզ է. սա ցեղասպանի, ազգասպանի   այն 

ձեռքն է, որը հրահրեց Բյուզանդական կայսրության 

կործանում (փաստերը այդ են վկայում), հիմնադրեց իր 

բույնը նոր հայտնաբերված մայր ցամաքում, կատարեց 

պատմության մեջ նմանը չունեցող ցեղասպանություն և 

սկսեց ուղղակիորեն ազդել եվրոպական քաղաքակրթութ-

յան վրա՝ մեկը մյուսի հետևից հեղաշրջումների միջոցով 

բռնազավթելով եվրոպական երկրները, հուսով՝ այդ 
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ուրվականը հաստատել Ռուսաստանում, որի վկայութ-

յունն են փետրվարյան հեղաշրջումը, Երկրորդ համաշ-

խարհային և սառը պատերազմները, ՍՍՀՄ-ի փլուզումը, 

ներկայիս համաշխարհայնացման քաղաքականությունը: 

Արդյունքում՝ ԱՄՆ-ը ստեղծվել էր (ըստ Օ. Պլատոնովի) որպես                                

.  ագահության և թալանի մարմնացում                                                                              

.  ցեղասպանության փորձադաշտ                                                                          

.  հրեական ստրկավաճառության կենտրոն                                                   

. չարի կայսրություն: 

 

Հետևաբար, հնարավո՞ր է Հայկական հարցում համա-

գործակցել նման ուժի հետ:   
 

- Մենք պետք է զուրկ չլինենք դիվանագիտական մտածե-

լակերպից: Գաղափարներ պահ  տվող չակերտավոր ներ-

կայացումները, ինչպես նաև հետնապահ միտումնավո-

րությունները, չեն գործում միմիայն բարեկերպության ու 

բարեգործության դաշտում: Վերջ ի վերջո, մենք շարունա-

կում ենք գործ ունենալ իմաստության պտուղի հետ: 

 

-Այ՛ո, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է ծածկենք 

ճշմարտությունը առ այն, որ չարությունը անդեմ թափ է 

ստացել այն օրից, երբ ստեղծվեց այդ ընդհատակյա 

ահավոր կառույցը (XIIIդ.), որն էլ, որպես կազմակեր-

պություն, գրանցվեց Լոնդոնում (1717թ.)՝ տեղափոխվելով 

Ամերիկյան մայր ցամաք: 

Ո՛չ միայն մենք՝ հայերս, այլև եվրոպական ներկայիս 

ստրկացված ժողովուրդները,  ևս պետք է  համընդհանուր 

դժբախտությունը որոնեն հենց այդ տարեթվում, որը 

հետագայում ծնեց մասոններ Ջ. Վաշինգտոնին և Բ. 

Ֆրանկլինին, որոնք էլ իրենց հերթին   մասոնյան 
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գաղափարախոսության հիմքը դրեցին Ամերիկայի մայր 

ցամաքում՝ վերածելով  այն պետական հրեշավոր քողարկ-

ված գաղափարախոսության, որն էլ այսօր հանդես է գալիս 

«արևմտյան համակարգ»  անվան տակ:  

Հերթական անգամ վերադառնալով Հայկական հարցին՝ 

ինչպե՞ս  եք պատկերացնում Վ. Վիլսոնի   իրավարար վճռի  

կյանքի կոչելը Իրանի,Աֆղանստանի, Հնդկաչինի որոշ 

երկրների ամրոցների անառիկության, ինչպես նաև 

Հայաստանի անկախության հանձնման երաշխիքի բա-

ցակայության, հետևաբար, թուրքական կարևորության 

գործոնի պայմաններում: 

-Եթե խոսքի ակունքը գալիս է պատմության խորքերից և 

հանդես է գալիս օժտված ազատ որմնադիրների լիազո-

րություններով և թերևս հայցում է պատասխան նրա շրջա-

նակներում, ուրեմն մենք չենք կարող անտեսել նաև այն 

փաստը, որ Վ. Վիլսոնը ևս եղել է մասոն: Հետևաբար, երկու 

մայր ցամաքներում գործող մասոնության մեկի դերի 

բարձրացումը, ինչքան էլ արդարության կողմնակալ, չի 

կարող ելնել հայության ամբողջական շահերից, քանի որ 

մանդատը հանդես էր գալիս որպես ինքնիշխանության  

արմատական ընդդիմություն: Այն կվերակենդանանա մի-

միայն այն դեպքում, եթե փորձի իր վերջին շունչը տալ 

ներկայիս Հայաստանի՝ թեկուզև կիսանկախ, սակայն 

առողջ հյուսիսամետ անկախությունը: 

Ինչ վերաբերում է արևմտյան համակարգին տրվելուն, Ձեր 

հետ բոլորովին համաձայն եմ՝ այն հարցականի տակ է 

դնում մեր տեսակը: 

 

-Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում այսօր լուրջ կշիռ է 

իրենից ներկայացնում դեպի եվրոպական (արևմտյան) 
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«արժեքներ» ձգտող շերտը, փորձենք էլ ավելի խորանալ թե 

ինչ է իրենից ներկայացնում ներկայիս Արևմուտքը: 

-Խնդրեմ: 

-Վերադառնանք այդ հարցին. Արևմուտք ասելով՝ մենք 

առաջին հերթին հասկանում ենք ԱՄՆ, որտեղ ներկայում    

գործում է մասոնական վերադաս մարմինը, որը XX դ. 

առաջին կեսին իր ձեռքը  վերցրեց նոր աշխարհակարգի 

հաստատման գլխավոր պատկերագծողի դերը: 

Եվ այսպես՝ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ԱՄՆ-ը: 

ԱՄՆ-ի՝ որպես պետության ստեղծման առաջին նախագիծը ուժի մեջ է 

մտել 1748թ-ին, ամերիկյան մասոնների կողմից: Ստեղծվեցին նահանգ-

ներ, որոնք կառավարվում էին ֆեդերալ կենտրոնի կողմից, նահանգնե-

րում հաստատվեցին մասոնյան օթյակներ, որոնք իրենց վրա վերցրին 

երկրի կառավարման ողջ գործընթացը: Ցանկացած ոք, ով կփորձեր 

զբաղվել քաղաքականությամբ, կամ զբաղեցնել որևէ բարձր պետական 

պաշտոն, պարտադիր պետք է կրեր ազատ որմնադրի պատվավոր 

անունը: Սա պետություն էր պետության մեջ, որի կողմից ընդունված 

սահմանադրությունը մինչև 1870թ-ը պաշտպանում էր ճորտատիրական 

կարգերը, զրկում սևամորթներին և հնդկացիներին ընտրություններին 

մասնակցելու իրավունքից: Մասոնյան օթյակները իրենց հերթին բաժան-

վում էին մի քանի մասերի: Այսպես, օրինակ՝ ԱՄՆ-ի գաղափարախո-

սության և ընդունված փաստաթղթերի գլխավոր դերը պատկանում է 

մասոնական օրդեն իլյումինանտներին, որոնք հայտնվել էին Ամերիկայի 

տարածքում 1776թ-ին: ԱՄՆ-ի ողջ քաղաքական և սոցիալական համա-

կարգը ստեղծվել է՝ ելնելով  հրեական մասոնյան օթյակների հուդայա-

թալմուդական գաղափարախոսության սկզբունքներից, օժտված  է արմա-

տական դաժանությամբ, ագահությամբ, գոռոզամտությամբ, մնալով 

հավատարիմ իրենց ընտրյալ լինելու կոչումին: Սկսած ԱՄՆ-ի ստեղծման 

առաջին իսկ օրից՝ նրա վերադաս մարմինները, առանձնապես Պետ-

դեպարտամենտը, բաղկացած են հիմնականում մասոններից: 1872թ-ին 

ստեղծված առաջին պետական բանկի կառավարիչներ նշանակվեցին 

մասոններ Ֆրանկլինը, Ջեֆերսոնը, Համիլտոնը, Մոնրոն և Ջեյը, Գլխավոր 

դատավոր նշանակվեց Ջոն Մարշալը, որը հիմք դրեց ԱՄՆ-ի մասոնյան 
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արդարադատությանը՝ վերածելով այն արդարության և առողջ մտքի 

հանդեպ ծաղրուծանակության: Ֆեդերալ քաղաք Վաշինգտոնը կառուցել է 

մասոն Ջեյմս Հաբանը, որին է պատկանում մասոնյան սիմվոլիկայով 

լեցուն Սպիտակ տունը՝ հրեական Սողոմոն թագավորի տաճարի տեսքով: 

Մասոնյան խորհրդանշանը հայտնվեց նաև ամերիկյան թղթադրամի   

վրա: Խորհրդանշական այդ բուրգի տակ գրված է. «Դարավոր նոր կարգ ու 

կանոն»: 

1801թ-ին Չարլստոնում (Հարավային Կարոլինա) մասոն Իսահակ Լոնգո-

ի կողմից հիմնադրվեց «Աշխարհի գերագույն խորհուրդ»-ը, որը ուղղոր-

դում էր մասոնյան մի շարք սատանայական օթյակների գործունեությու-

նը: 1805թ-ին ստեղծվեց ևս մեկ սատանայական օթյակ, որը կրում էր 

տեմպլիեր-ասպետներ անունը: 1850 թ-ին ի հայտ եկավ «Արևելքի աստղ» 

մասոնյան օթյակը: 1832թ-ին ստեղծվեց «Գանգ և ոսկոր» անունը կրող 

օթյակը, որը մինչ այսօր տվել է ԱՄՆ-ին մի շարք պրեզիդենտներ, նրանց 

թվում՝ Ջ. Բուշին, ինչպես նաև Բ. Քլինտոնին: 

Հրեա մասոնները, տիրելով ԱՄՆ-ի ողջ բանկային համակարգին, 1912թ-

ին մասոն-Վ. Վիլսոնի կողմից ստացան իրավունք ոչ միայն հսկողություն 

սահմանել ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգի վրա, այլև նրանց հանձնը-

վեց ազգային արժույթի թողարկումը՝ դրանով իսկ դնելով համաշխար-

հային բանկային համակարգի հիմքը: 

                                                                                                            Օ. Պլատոնով 
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Մասոնություն 

  

 

 

Անկյունաքանոն և կարկին. Մասոնության լոգոն։ 

 
 

Անգլիայի մասոնական միացյալ վերին օթյակը Լոնդոնում։ 

Մասոնություն, նաև. ֆարմասոնություն, ֆրանկմասոնություն (ֆրանսե-

րեն. franc-maçonnerie, անգլերեն. freemasonry). կրոնա-քաղաքական շար-

ժում, առաջացել է XVIII դարում որպես հատուկ առաքելությամբ միջազ-

գային գաղտնի կազմակերպություն օկուլտիստական ծեսերովֈ 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Square_compasses.svg
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Freemasons.hall.london.arp.750pix.jpg
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Մասոնական կազմակերպության անդամները կոչվում են մասոններ. 

անվանումը ծագում է ֆրանսերեն franc-maçon-ից (հին ֆրանսերեն. masson, 

անգլերեն. freemason, «ազատ որմնադիր»). օգտագործվում է նաև այդ եզրի 

բառացի թարգմանությունը։ 

Մասոնությունը ծագել է Անգլիայում և Շոտլանդիայում XV և XVI դդ., 

կազմավորվել է 1717 թ. Լոնդոնում։ Այնուհետև տարածվել են նաև այլ 

երկրներումֈ Ֆրանսիայում մասոնները առաջին անգամ ի հայտ են եկել 

«Ազատ քարտաշների միություն» անվանմամբ։ 

Դավադրական տեսություններին հավատող մարդիկ կարծում են որ 

մասոնները կապված են Իլյումինանտների հետ և ղեկավարում են 

համաշխարհային քաղաքականությունը։ 

Շատ իսլամական երկրներ հակամասոնությունը կապում են հակասե-

միտիզմի ու հակասիոնիզմի հետֈ Այդ պատճառով բազմաթիվ իսլամա-

կան երկրներ արգելել են մասոնական լոժաները իրենց երկրներումֈ 

Սակայն Թուրքիայում, Մարոկոյում և Եգիպտոսում թույլատրվում  են  

մասոնյան օթյակների ներկայությունը։ 

Մասոնական օթյակների (լոժաների) անդամներ են եղել պատմության  

հայտնի դեմքեր՝  հասարակական-քաղաքական գործիչներ, պետություն-

ների ղեկավարներ, արքաներ, նկարիչներ, ճարտարապետներ, երգա-

հաններ և այլնֈ Պատմությանը հայտնի են շատ դեպքեր երբ այդ շարժումը 

հետապնդվել է տարբեր պետություններում, իսկ շարժման մասնակիցնե-

րը հալածանքների են արժանացել։ 

XIX դարում Մասոնությունը տարածվել է նաև Օսմանյան Կայսրությու-

նումֈ Թուրքիայում մասոնական օթյակի հիմնադիրներից էր Թալեաթ 

փաշան։ 

Մասոնական օթյակներ կան աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ 

Ինչպես տեսնում ենք, ԱՄՆ-ը հուդայա-մասոնական 

պետություն է, որի պրեզիդենտները իրենց ելույթներում 

հաճախ են կրկնում. «մենք աշխարհով մեկ պետք է 

տարածենք ժողովրդավարություն, արդարություն և 

համերաշխություն, որովհետև Աստված մեզ է պարգևել 

այդ առաքելությունը»:                                                                                                                                                                          

Ինչպես տեսնում ենք, գոյություն չունեցող ամերիկյան 

ազգի անունից խոսում են Աստծո կողմից «ընտրյալները»: 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%AB%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/1717
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%A1%D5%A9_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%A1%D5%A9_%D6%83%D5%A1%D5%B7%D5%A1
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Վերադառնանք առօրյային. 2010թ-ի ապրիլի 24-ից անցել է 

կես տարի. ինչպե՞ս կբնութագրեիք ներկայումս (17.09. 

2010թ.) Հայաստանի կառավարության կողմից տարվող 

քաղաքականությունը:   

-Քաղաքականություն ասելը լայն հասկացություն է: Եթե 

խոսքը վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, 

հայ-ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի 

երկարաձգման փաստը խոստումնալից է, կրքեր մարող և 

նպատակային: Հայ-թուրքական հարաբերություններում, 

ինչպես տեսնում ենք, «Ոչ»-ի մարտավարությունը արդա-

րացված է: Այն կասեցված է նախապայմանի ներկայության 

պատճառով: Ներքին քաղաքականությունը շարունակում է 

մնալ լարված և ստվերոտ: Ընդհանուր վիճակը կարող է 

հատկանշվել որպես սպասողական: 

-Մի շարք  քաղաքագետներ շարունակում են պնդել, որ 

ռազմաբազայի հետ կապված պայմանագրի երկարա-

ձգումը ռուսական կողմի ճնշման հետևանք է, որը և ուղիղ 

հարվածում է մեր անկախությանը: Ըստ նրանց՝ այդ 

պայմանագիրը հավասարների միջև կնքված պայմանագիր 

չէ: 

-Մի՞թե Հայաստանը և Ռուսաստանը հավասար են իրար 

թե՛ տարածքով, թե՛ բնակչության քանակով, թե՛ ռազմա-

կանապես, թե՛ տնտեսապես: Հավասարը հավասարի հետ 

պայմանագիր կնքում են հավասարները: Իսկ եթե մենք 

հավասար ենք իրար անկախության առումով, ապա դրա 

համար գոյություն ունեն ֆորմալ պաշտոնական հայտա-

րարություններ: Անկախության չափավոր պակասությունը 

ավելացնում է անվտանգության կշիռը, որն էլ բխում է մեր 

ազգային-պետական շահերից: Անկախությունը հարաբե-
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րական հասկացողություն է: Մենք տկլոր և տկար անկա-

խության կարիք չենք զգում: Մեր ժողովուրդը կարիքն ունի 

առողջ և ուժեղ չափավոր անկախության: Եթե ոմանց 

համար չափավորությունը ինքնիշխանության կորուստ է, 

ապա առողջ ու գործնապաշտ ուժերի համար այն խաղաղ 

կյանքի, վստահության և անվտանգության երաշխիք է: 

Մի՞թե մարդը հենց ինքը լիակատար ազատ է: Մի՞թե 

ընտանիքը լիակատար անկախ է: Ամեն ինչի մեջ գոյութ-

յուն ունի չափ: Չափ՝ աչքի տեսողության, ականջի լսողութ-

յան, մտքի արագության և այլն: Աշխարհը ղեկավարվում է 

չափի կողմից: Մենք պետք է կարողանանք հաստատվել 

չափի մեջ: Չի կարելի գերտերության հետ կնքել պայմա-

նագիր՝ որպես հավասարը հավասարի հետ:  

Իսկ եթե դա միակողմանի ճնշում է ռազմավարական գործ-

ընկերոջ կողմից, ուրեմն խորհելու տեղ ունի ՀՀ արտաքին 

քաղաքականությունը: 

Այդ թեման շահարկում են նրանք, ովքեր իրենց «ծառայութ-

յան» մեջ պարտավոր են արդարացնել տրված վստա-

հությունը:  Իսկ ինչի՞ են ձգտում մեր ներքին քաղաքական 

մուրացկանները, որպեսզի Հայաստանը խորտակվի ադըր-

բեջանական նավթի քաղաքական հորձանուտու՞մ, որ մեր 

երկրին վերջապես տիրի ցեղասպա՞նը, որ ի վերջո մենք 

կորցնենք մեր չափն ու չափավո՞րը: 

Մենք ունենք մեր պապերից մնացած խոսք՝ ոտքդ քո 

չափով մեկնի՛ր:                                                                                    

-Ահա, թե ինչ է  գրում  հասարակական կարծիքը. 

«Կգտնվի՞ արդյոք մեկը, ով կհավատա, որ  ռուսական 

կայսերապաշտությունը  կարող է պահպանել մեր 

ինքնիշխանությունը»: 
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-Կգտնվի՞ մեկը, ով կհավատա, որ Ռուսաստանի պետա-

կանության անկումից հետո Հայաստանը կարող է պահ-

պանել իր ինքնիշխանությունը: 

 

Երևի իմաստը մոռացության է մատնել դիալեկտիկական 

տրամաբանությանը, որ խոսքը վերաբերում է իրարից ան-

կախ երկու ազգային պետություններին: 

 

- Ոմանք գտնում են, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում 

Ռուսաստանը չի կարող միջամտել հանձին ՀԱՊԿ-ի,  

քանի որ պատերազմը ԼՂ-ի և Ադրբեջանի միջև է և ոչ թե 

Հայաստանի ու Ադրբեջանի: Հետևաբար, հայ-ռուսական 

պայմանագրի երկարաձգումը չի ունենա որևէ նշանակութ-

յուն պատերազմի վերսկսման դեպքում: Այսօր Հայաս-

տանում բանավեճերը հիմնականում ընթանում են 

Ադրբեջանին  հատկացված С-300 պաշտպանական համա-

կարգերի վաճառքի շուրջ, որն էլ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից 

դուրս բերելու և արևմտյան համակարգին ինտեգրելու 

հայտարարությունների առիթ է հանդիսանում:  

Ո՞րն է այս ամենի հստակ պատասխանը:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

-Այդ հարցի հստակ պատասխանը կարող ենք փնտրել Հա-

յաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարութ-

յան մեջ.   

«Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ուղղված հնարավոր սպառ-

նալիքներին, ապա պետք է նշեմ, որ ավելի քան երկու տասնամյակ ինքնո-

րոշված Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ նրա ընտրած զարգաց-

ման ուղու երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ ոչ թե 

որեւէ այլ երկիր: Միաժամանակ պետք է ասեմ հետեւյալը. այն դեպքում, 

եթե Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հա-

յաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված անմիջական սպառնալիքի, 

ապա չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի իր դաշ-

նակցային եւ պայմանագրային պարտավորվածությունները»:             
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Էլ ավելի հստակություն է մտցնում Մոսկվայի քաղաքա-

կան և ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի 

փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը.   

«Ռուսաստանն անվճար պահպանում է Անդրկովկասում հզոր հենա-

կետը, իսկ Հայաստանը ապահովագրվում է Ղարաբաղյան հիմնահարցը 

ուժային ճանապարհով լուծելու հարեւանների փորձերից»:  

 

Այնպես որ, ստորագրված փաստաթուղթը համապատաս-

խանում է երկու ինքնիշխան պետությունների ռազմավա-

րական հետաքրքրություններին, բխում է տարածաշրջա-

նային անվտանգության եւ կայունության ամրապնդման 

շահերից: 

 

- ՀՅԴ  ԳՄ  ներկայացուցիչ  Արմեն  Ռուստամյանը հավաս-

տիացրեց, որ ԱԺ  հենց  առաջին նիստում  հարց  կբարձ-

րացնի  թուրք-ադրբեջանական տանդեմին համարժեք ՀՀ-

ԼՂՀ  տանդեմ  ստեղծելու մասին. «Հայաստանը պետք է 

Ղարաբաղի  հետ կնքի  ռազմաքաղաքական  դաշինք, որով 

կստանձնի Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի 

պարտավորությունը: Այդ  քայլը  բավական  լուրջ է եւ ունի 

ոչ պակաս  կշիռ, քան ճանաչումը»: Ձեր խոսքը այդ առթիվ: 

 

-Թուրք-ադրբեջանական տանդեմին համարժեք քայլը ար-

ված է: Դա հայ-ռուսական ռազմավարական նշանակութ-

յան պայմանագրի երկարաձգման քաղաքական ակնարկն 

է: Ինչ վերաբերում է ԼՂՀ–ՀՀ ռազմաքաղաքական դաշինքի 

կնքմանը, այն էլ ավելի կկրճատի Ղարաբաղը Հայաստանի 

անբաժան մաս հայտարարված ճանապարհը՝ հենված ինք-

նորոշման իրավունքի վրա: Յուրօրինակ իրավական դաշ-

տի ստեղծման ձգձգումը Հայաստանի իշխանությունների 

կողմից ռուսական քաղաքական հավասարակշռությանը 

ընդառաջող գործընկերությունը արդարացնող հարմարա-



 1029 

վետ մատուցում է՝ միջազգային ճանաչման և անկախութ-

յան բացակայության արդարացմամբ: 

 

-Ինչպե՞ս  կներկայացնեք այդ պայմանագրի նշանակութ-

յունը Արևմուտքի համար: 

 

-Չնայած  պայմանագիրը հիմնականում ուղղված է Արև-

մուտքի դեմ, սակայն նրա նշանակությունը Արևմուտքի 

համար չնչին է, քանի որ Արևմուտքը պատրաստվում է 

տիրել տարածաշրջանի երկրներին  հենվելով հիմնակա-

նում ներքին գործոնների վրա: Պայմանագրի երկարացման 

քաղաքական իմաստավորությունը  կխրախուսի ազատա-

կան հովանավորությանը էլ ավելի ծավալելու ընդհատակ-

յա խրախուսական մեխանիզմը: 

 

-Ինչպես տեսնում ենք, այդ մեխանիզմի կողմից ստեղծված 

հասարակական կարծիքը շարունակում է վճռական 

դերակատարությունը ունենալ արտագաղթի հարցում՝  ոչ 

ունևոր խավին մատնանշելով դեպի արևմտյան արժեք-

ները: Այսօր ամեն հինգ դժվար կացության մեջ գտնվող 

հայից չորսը երազում է թողնել հայրենիքը և մեկնել ԱՄՆ: 

Սա է այսօրվա իրականությունը: 

Եկեք մեկ անգամ ևս փորձենք հասկանալ, թե ինչ են 

իրենցից ներկայացնում արևմտյան՝ մասնավորապես 

ամերիկյան արժեքները: 

Ըստ Պլատոնովի՝  

 
«Այս երկրի գերագույն աստված է համարվում մամոնան: 

Սա երկիր է, որտեղ սոդոմիզմը համարվում է որպես կյանքի նորմա, որ-

տեղ իշխում է համատարած անբարոյականությունը: Ցեղասպանության 

հիմքի վրա ստեղծված այս երկրում  տիրում է մասսայական շոպինգի 

հոգեբանությունը: Այս երկրի հասարակության գիտակցության մեջ կարե-

վորը գումարն է, գույքը և ապրանքը: Այս երկրում մարդը վերածվում է 



 1030 

գումար հայթայթող մեքենայի, նորը գնելու և ցուցադրելու «գարաժսեյլ»-ի, 

որը և լցնում է հակաքրիստոնեական գաղափարախոսությամբ վա-

րակված դատարկ հոգիները:   Սա երկիր է, որտեղ հասարակության 70%-

ը ընթերցանության դիմաց նախընտրում է նայել հեռուստատեսային 

բիրտ, անվայելուչ ու անիմաստ ծրագրեր: Ինչպես վկայում են հետազո-

տական մի շարք կենտրոններ, ամերիկացիները համարվում են աշխարհի 

ամենահետամնաց և անհետաքրքիր ժողովուրդը, որոնց մեծ մասը չգիտի 

նույնիսկ տարրական հարցերի պատասխաններ՝ կապված աշխարհա-

գրության, պատմության, գրականության, արվեստի և այլնի հետ: Այս գի-

շատիչ երկիրը, որտեղ տիրում են աշխարհի ամենաբռնատիրական 

ընդհատակյա կարգերը, որը երկու հարյուր տարի շարունակ ընտրում է  

նախօրոք այդ ուժերի կողմից ներկայացված երկու նախագահական 

թեկնածուներից մեկին, իր երկրի գիտական ոլորտը լրացնում է հիմնա-

կանում այլ երկրներից «ներմուծված» գիտնականներով: Մշակույթը և 

արվեստը այդ երկրի հասարակության համար ոչ թե համարվում է 

հոգևոր զարգացման ոլորտ, այլ ամենը դրսևորվում է հանուն ցու-

ցադրանքի: Իզուր չէ, որ մարդկային հոգի հոշոտող այդ մեքենային հենց 

ամերիկյան գրողները անվանակոչել են «ամերիկանիզմ»:  

Մարդկային առողջ զգացմունքների, հոգևոր աստվածության պակասութ-

յան  խորհրդանիշ է հանդիսանում ընդհատակյա ուժի կողմից ստեղծված 

Հոլիվուդը, որի գործունեությունը ուղղված է ժողովուրդների բազմա-

դարյա քաղաքակրթությունների դեմ՝ նրանց հեշտ ղեկավարելի դարձնե-

լու, ի վերջո ստրկացնելու, վերացնելու այն բոլորը, ինչ ձեռք է բերվել 

հազարամյակների ընթացքում: Գերուժի ծնած այդ հրեշը չորսկողմ 

սփռում է բռնություն, սեքս, պոռնոգրաֆիա, մազախիզմ՝ վերածելով երի-

տասարդությանը անգաղափար և անասնակերպ աննպատակ արարած-

ների, թմրամոլների, որոնք անկախ իրենց կամքից՝ ձգտում են նմանվել 

թմրադեղերի օգտագործման մեջ կայացած կումիրներ Պրեսլիին, քրիստո-

նեական խաչը ոտքերի արանքում պտտեցնող Մադոննային, միասեռա-

կան Էլտոն Ջոնին, ամբողջ հոլիվուդյան ոսկե հորթին պաշտող «բոմոնդ»-

ին:  

Այդ երկրում բարու և խղճի դեմ ոտքի են ելել այնպիսի հրեշներ, ինչպիսիք 

ռոքն է, արվեստի հետ ոչ մի կապ չունեցող ռեպը, Պլեյ Բոյ-երը, մարդու 

արտաքինը մերկացնող «Բարձր» մոդաները, «Հիպպի» երիտասարդական 

սադիստական շարժումը, ինչպես նաև Ուոլտ Դիսնեյները, որոնք նպա-

տակ են հետապնդում երեխայի գիտակցական աշխարհը ճանկել մանուկ 

հասակից: Այդ գաղափարախոսությամբ դաստիրակված երեխան հասուն 

տարիքում ձգվում է դեպի սպանությունը, նրա մոտ բռնությունը դառնում 

է սովորություն՝ ինչպես թմրամիջոցների հանդեպ, ձգտելով ավելացնել 

պարբերաչափը, գերադասելով կրակելը, պայթեցնելը, վառելը և այլն: 
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Պատահական չէ Ամերիկայի տարբեր քաղաքների դպրոցներում տեղի 

ունեցող զոհեր գրանցող արկածները: 

Սա է ողջ պատկերը Արևմուտքի: 

Երկրային այդ դժոխքում օր օրի վերանում է բոլոր այն, ինչ կապված է 

ազգայինի,  անպաշտպան ժողովուրդների ինքնության հետ: 

Ներկայիս Սոդոմ, Գոմորի (Լաս-Վեգաս, Ատլանտիկ-Սիտի) հայրենիք 

ԱՄՆ-ը գտնվում է անդունդի եզրին: 

Այսօր ընդհատակյա այդ հրեշը համակել է նաև ողջ Եվրոպան: 

 

Հետևաբար, ինչպիսի՞ արժեքների մասին է խոսքը: 

 

Ինչպիսի՞ խոսք կուղղեիք այն հային որը այլևս չի դիմա-

նում իր երկրում տիրող մթնոլորտին և որոշել է թողնել 

հայրենիքը: 

 

-Մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում ապրել հայրենիքից 

դուրս: Սա նորմալ հայրենասերի համար տանջալից ուղի 

է, հոգևոր մաքառում, որը սպասում է տարագրին: Սակայն, 

եթե տվյալ հայը որոշել է թողնել հայրենիքը, նա կարող է 

երեսը շրջել դեպի հյուսիս՝ հաղթահարելու մեզ բոլորիս 

քաջածանոթ դժվարությունները Ռուսաստանում, եթե ան-

գամ ազգակիցները գտնվում են ԱՄՆ-ում: 

 

Առանձնապես ԱՄՆ-ի հայությանը  սպասում են ոչ դյուրին 

ժամանակներ, պայմաններ: 

 

-Եթե փորձենք մեր երկխոսության մեջ մտցնել պարզութ-

յուն  և իրերը նշել իրենց անուններով, չլինի՞ թե այն հստա-

կություն կմտցնի մեր երկխոսության մեջ՝ փոխարինելով 

«գերուժ» բառակապակցությանը «մասոն»-ությամբ: 

 

-Անգամ, եթե մենք առաջնայինը հատկացնենք փոխարի-

նությանը, այն ի վիճակի չէ փոփոխություն մտցնելու ԱՄՆ-

ի ներքին  և արտաքին քաղաքականության մեջ: 
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-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ հրեական դավադիր  

մեխանիզմի տերունական համոզմունքի մայրը «Իմաս-

տունների խորհուրդ»-ն է: 

 

-Այդ համակարգում տեղավորված իմաստունները, օթյակ-

ները, ռազմա-քաղաքական և տնտեսական արմատավոր-

ված շերտերը ներկայացնում են մեկ ընդհանուր տիրոջ՝ 

հակառակվող հրեշտակի երկրային հետաքրքրություննե-

րը, որը հանդես է գալիս խորհրդանշական կապիտալի 

ներկայիս տեսքով: Նրան տիրելուց և նրա վրա վերահսկո-

ղություն սահմանելուց հետո անդրկուլիսը վերահսկո-

ղություն հաստատեց նաև աշխարհի ֆինանսական հա-

մակարգի վրա Ռոտշիլդի բորսայի, այնուհետև ֆեդերալ 

ռեզերվային համակարգի միջոցով՝  XX դարում արժեզըրկ-

վող դոլլարին նեցուկ կանգնեցնելով իրենց իսկ կողմից 

ստեղծված Միջազգային արժութային հիմնադրամը և Հա-

մաշխարհային բանկը: 

Տիրելով  ոսկու հզոր պաշարներին, արհեստական կերպով 

բարձրացնելով դոլլարի (թողարկվում է պահանջից բազ-

մապատիկ ավել) արժեքը, ձեռքի տակ ունենալով հա-

մաշխարհային գների հաստատման իրավունքը՝ արմա-

տական ուժային կենտրոնը շարունակում է իրականացնել        

արհեստականորեն իջեցված գնով  հումքի ներհոսքը ԱՄՆ:     

 

-Այսօր «տեռորիզմի դեմ պայքար»-ը  ավերում  է Աֆղա-

նստանը: Հաճախ այդ ագրեսիայի զոհն է դառնում խաղաղ 

բնակչությունը:  Ինչպիսի՞ ուժ կարող է կանխել անդր-

ատլանտյան ագրեսիան, որը երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմից հետո չի ճանաչում չափ ու սահման: 
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Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի 

տասնամյակում ԱՄՆ-ը մարդկության հանդեպ կատարել է այնքան ռազ-

մական հանցագործություններ, որ միայն դրանց համար ամերիկյան իշ-

խանություններին հասնում է Նյուրնբերգյան դատավարություն, հիտլեր-

յան հանցագործների ճակատագիրը: 

 

Առանձնապես մարդկության դեմ են հառնում հետևյալ ոճրագործություն-

ները՝ 

 

1948-1953թթ.-ռազմական գործողություններ Ֆիլիպիններում. 

 

1950-1953թթ.-զիված ինտերվենցիա - Կորեա. 

 

1964-1973թթ.-զինված ներխուժում Լաոս. 

 

1964թ.-արյան մեջ խեղդեց Պանամայի ազգային ուժերի կողմից բարձրաց-

ված խաղաղ ելույթները Պանամայի նեղուցը Պանամային վերադարձնե-

լու հարցով. 

 

1965-1973թթ.-ռազմական ագրեսիա Վիետնամի հանդեպ. 

 

1970թ.-ագրեսիա ընդդեմ Կամբոջայի. 

 

1982-1983թթ.-ռազմական ոտնձգություն Լիբանանի հանդեպ. 

 

1983թ.-ռազմական ինտերվենցիա Գրենադա. 

 

1986թ.-ուխտադրուժ հարձակում Լիբիայի վրա. 

 

1989թ.-ռազմական ագրեսիա Պանամայի հանդեպ. 

 

1991թ.-լայնամասշտաբ ռազմական ակցիա Իրաքի հանդեպ. 

 

1992-1993թթ.- Սոմալիի օկուպացիա. 

 

1999թթ.-ագրեսիա ընդդեմ Սերբիայի. 

 

2002թ.-ագրեսիա ընդդեմ Աֆղանստանի. 
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2003թ.-ագրեսիա ընդդեմ Իրաքի և անվերջ ոտնձգություններ (արյունոտ 

հեղաշրջումներ, ազգային հողի վրա կազմակերպված զինված ընդհա-

րումներ, քաղաքացիական պատերազմներ և այլն): 

 

ԱՄՆ-ի ագրեսիային 1945-2007թթ. զոհ դարձավ ավելի քան չորս միլիոն 

մարդ: 

ԱՄՆ-ը ՄԱԿ-ը դարձրել է զենք և շարունակում է նրան հավատարիմ 

ծառայեցնել իր՝ միջազգային տեռորիզմի հանցավոր  համակարգին:  

Ներկայում ԱՄՆ-ը համարվում է երկրագնդի ամենատոտալիտար 

պետությունը, որտեղ ժողովրդի 80%-ը չունի իր սեփական տեսակետը, 

այլ կրկնությունն է «անդրկուլիսյան ուժերի»: 

Սա երկիր է, որտեղ ընտրությունը կատարվում է առանց ընտրության, 

որպեսզի պետության բարձր պաշտոնը ներկայացնի հերթական կովբոյը 

կամ պլեյբոյը մանեկենի տեսքով: ԱՄՆ-ի պրեզիդենտները անսկզբունքա-

յին և անհատականությունից զուրկ հաճկատարներ են, որոնք ղեկավար-

վում են անտես ուժերի կողմից, որոնք էլ արհեստականորեն (թատերա-

կան ծափահարություններ) ապահովում են նրա վարկանիշը: Չի կարելի 

խոսել ժողովրդավարության մասին մի երկրում, որտեղ բացակայում է 

ազատ ընտրությունը:  

Սա երկիր է, որտեղ հայրենասիրական պարտքը դրսևորվում է այլ 

ժողովուրդներին կոխկրտելու, ոչնչացնելու, թալանելու մեջ: 

 

                                                                                               Օ. Պլատոնով 

                                                                                                Հ. Ռայզեգգեր 

 

Ինչպիսի՞ ուժ կարող է բռնել մարդասպանի ձեռքը, որը 

շարունակում  է իր ոճիրը մարդկության հանդեպ «մարդու 

իրավունքների պաշտպանություն» կոչված «ընկերակ-

ցության» տակ: 

 

 
Ամերիկյան տնտեսական համակարգը մարդկային  օրգանիզմում հանդես  

է գալիս ինչպես վամպիր՝ինչքան վատ մարդկության համար, այնքան լավ  

իր համար: 

Այս արնախումը լայնածավալ մասշտաբով Հոնդուրասում և Գվատեմա-

լայում գնում էր երեխաներ, որոնց օրգանները օգտագործվում էին  փոխ-

պատվաստելու  նպատակով: Զարմանալի ոչինչ չկա. հավատքը, որը դա-

վանում է ամերիկացիների հիմնական մասը, թույլատրում է ցանկացած 
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հանցագործություն պետական մասշտաբով, որը կբերի անձնական 

օգուտ: 

  
                                                                       Օ. Պլատոնով 

  

-Ստեղծարարի աջը հակաամերիկյան Արևելյան համա-

կարգությամբ: 

 

-Մինչ այդ համակարգության ի հայտ գալը ակնհայտ է, որ 

արեգակնային համակարգության մեջ առաջացած բացիլը 

տարածում է իր ախտը, որը առաջին հերթին ուղղված է 

քրիստոնեության դեմ: 

 
 

 

Արդեն XXդ-ի կեսերին մասոնյան օթյակների և կազմակերպությունների 

անդամների ընդհանուր քանակը կազմում էր 50 միլիոն մարդ: 

«Ռոթարի», «Լայոնս», «Քյուվենիս», «Էլկ»  և նման մասոնյան օթյակները և 

ակումբները ներկա են ԱՄՆ-ի ցանկացած քաղաքում և քաղաքատիպ 

ավանում: Նույնիսկ ամենափոքր բնակության վայրերում անգամ ներկա 

են մասոնյան օթյակների սկզբնական  կազմակերպությունները՝ խրամա-

խորշերը: 

Մասոնները և նրանց հոգեհարազատ կազմակերպությունները կազմում 

են ԱՄՆ-ի իշխանությունների ողջ վերտիկալ համակարգը, որոնց էլ 

պատկանում են բիզնեսը, ֆինանսը, բանակը, կուլտուրայի, կրթության և 

մշակույթի վարչությունները, գրականությունը, լրագրական դաշտը և 

այլն: Բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են հաստատվել իրենց գործու-

նեության աճի մեջ, անդամագրվում են մասոնյան օթյակներին կամ կազ-

մակերպություններին: Մասոնները հպարտանում են Ամերիկայի     

Միացյալ Նահանգներով, որին համարում են «Մասոնյան պետություն», 

«Մասոնյան մեծ գերտերություն»: Համարյա բոլոր հրեաները անխտիր 

ներգրավված են մասոնյան օթյակներում:  

Մի շարք օթյակներում արգելված են ոչ հրեաների մուտքը, որտեղ նիս-

տերը կայանում են հատուկ գաղտնապահությամբ:  

Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում «Կոլումբի ասպետներ», «Մուսաներ», 

«Իհլզ», «Օլդ ֆելլոուզ», «Պիֆիի ասպետներ» և մի շարք մասոնյան օթյակ-

ներում ներգրավված քաղաքական գործիչների համակարգին է  պատկա-

նում ԱՄՆ-ի քաղաքականության ձևավորումը: Ցանկացած ամերիկացի, 
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ով որոշել է զբաղվել քաղաքականությամբ, նախ և առաջ պարտավոր է 

անդամագրվել մասոնյան օթյակում, ի միջի այլոց, հաճախ միանգամից մի 

քանի օթյակներում: Ինչքան բարձրանում է օթյակներում նրա կարգավի-

ճակը, այնքան իշխանական  ապարատի կառուցվածքներում  բարձրա-

նում է նրա՝ քաղաքական գործչի պաշտոնը:  

Իհարկե, մասոնյան օթյակի միջուկը համարվում է «Բնայի Բրիթը»՝ - հրեա 

ժողովրդի «խիղճը, պատիվը և բանականությունը»: 

Այդ օթյակները արտադրում են միջազգային արնախում չարագործներ, 

որոնց մեջ առանձնանում էր պրեզիդենտ Գ. Տրումենը (Բելտոն օթյակ 450 

Միսսուրի նահանգ), ով համարվում էր 33о կարգի բարձրակարգ որմնա-

դիր վարպետ, ում հրամանով երկու ատոմային ռումբ նետվեցին ճապո-

նական Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքների վրա, որին զոհ դարձան 200 

հազար խաղաղ բնակիչներ:  

Մեծ օթյակում կայացած խորհրդաժողովից հետո 1946թ. հունվարին Մեծ 

վարպետ, ինչպես նաև թամփլիեր, ռոզենկրեյցեր, Կադոշ ասպետ  և ԱՄՆ 

նախագահ Տրումենը Ջ. Վաշինգտոնի անվան հուշամատյանի առաջ խո-

նարհվելով «մասոնյան սրբությունների» առջև՝ երդվում է, որ կվարի 

ԱՄՆ-ը   նրա  ներքին և արտաքին քաղաքականությունը՝ հիմնվելով մա-

սոնյան սկզբունքների վրա: Տրումենի հարազատ քաղաք Ֆուլտոն (Միս-

սուրի նահանգ) է ժամանում մեկ այլ բարձրակարգ մասոն՝ Ու. Չերչիլը: 

Խորհրդակցությունից և Միսուրիի Մեծ օթյակում ծիսակատարությունից 

հետո երկու մասոնները այցելում են տեղի համալսարան, որտեղ Չերչիլը 

ելույթ է ունենում  հորդորելով հուդայա-մասոնական օղակներին խա-

չակրաց արշավանք սկսել Ռուսաստանի (ՍՍՀՄ) դեմ: Երկու տարի անց 

Բիչ Գրով 694 մասոնյան օթյակում խորհրդաժողովի ժամանակ ունեցած 

ելույթում Տրումենը հայտնեց. «Մասոնյան լուսավորությունը  պետք է տա-

րածվի ողջ երկրագնդով մեկ»: Ականատեսների վկայությամբ՝ մասոնյան 

ատոմային լուսավորությունը Ճապոնիայում տարածելու պահին Տրու-

մենը, գտնվում էր ուրախ, բարձր տրամադրության տակ և կատակում էր 

աշխատակիցների հետ: 

Տրումենը որը համարվում էր մի շարք ամերիկյան մասոնյան օթյակների 

պատվավոր անդամ, 1941թ-ին ռադիոյով ելույթ ունենալու ժամանակ 

նշեց. «Ջ. Վաշինգտոնը եղել է մեծ մասոն, որը ստեղծեց ԱՄՆ-ը՝ ելնելով 

մա սոնյան սկզբունքներից»: 

Ճապոնիայի հրեշավոր ռմբակոծությունը և ՍՍՀՄ-ի դեմ սառը պատե-

րազմ ծավալելու հայտարարությունը իրականացվել է Տրումենի կողմից 

մասոնյան 33о խորհրդում քննարկումից հետո: 

Էյզենհաուերից, Քենեդիից և Նիքսոնից բացի, բոլոր ԱՄՆ-ի նախագահ-

ները եղել են մասոններ: Այս բացառությունը ևս կազմում է անդրկուլիս-  

յան քաղաքականության մաս: Սակայն ակնհայտ է, թե ինչպիսի վերջ 
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ունեցան ոչ մասոն նախագահների կարիերաները, ճակատագրերը: Ամե-

րիկյան լրատվական աղբյուրներում ոչ մեկ անգամ է արվել ենթադրութ-

յուն, որ Քենեդիի սպանության որոշումը կայացվել է մասոնյան օթյակ-

ներում, որպեսզի ազատվի նախագահական աթոռը եղբայր Ջոնսոնի 

համար:  

Քենեդիի սպանության հարցով Ջոնսոնի կողմից ստեղծված հանձնա-

խումբը կազմված էր միմիայն մասոններից, որը գլխավորում էին Կալի-

ֆորնիայի Մեծ օթյակի մեծ վարպետ Էրլ Ուորրենը, սենատոր Ռիչարդ 

Ռասելը (Վինդեր օթյակ № 33), ներկայացուցիչների պալատի անդամ 

ԱՄՆ-ի ապագա պրեզիդենտ Ջերալդ Ֆորդը (Մալտա օթյակ  № 465): Ինչ-

պես հայտնի է, այդ հանձնախումբը արեց ամենը, որպեսզի ծածկվի ԱՄՆ-

ի պրեզիդենտի սպանության վերաբերյալ իսկությունը: Բավականին ցու-

ցադրական է, որ ոչ մասոն Նիքսոնի իշխանազրկության (Ուոթերգեյթի) 

գործով քննչական հանձնախումբը գլխավորում էր մասոն սենատոր Սե-

մուել Էրվինը (Քաթավբա օթյակ №17), որի արդյունքում ԱՄՆ-ի պրեզի-

դենտ նշանակվեց մասոն  Ջ. Ֆորդը: 

Ամերիկյան մասոնները ջանում են հաստատել մասոնյան իշխանությունը 

ոչ միայն ողջ  երկրագնդով մեկ, այլև տիեզերքում: Ամերիկյան տիեզերա-

գնացների հիմնական մասը մասոններ են, որոնցից Էդվին Օլդրինը թողել 

է Լուսնի վրա նշան՝ սատանայական օրդեն թեմփլիեր-ասպետների դրո-

շը:   

Ամերիկյան մասոնները համարվում են քրիստոնեության դեմ պայքարի 

հիմնական նախաձեռնողները: Ազատ որմնադիրները գլխավորել են ԱՄՆ 

պետական հիմնարկներում և դպրոցներում տեղակայված քրիստոնեա-

կան սիմվոլիկայի դեմ հայտարարված պատերազմը, որը վերջացավ նրա-

նով, որ արգելվեց Հիսուսի խաչի տեղադրումը պետական տարածքնե-

րում, ինչպես նաև կրթական համակարգում:  

Ամերիկյան մասոնները առաջինն էին, որոնք համարձակվեցին վերագրել 

Սուրբ Գիրը՝ կրճատելով այն, հանելով այնտեղից ամենը, որոնք ուղղված 

են «խառնակիչի» դեմ: Մասոնյան կարկինով և Դավթի աստղով նոր 

«Աստվածաշունչը» ներկայումս վաճառվում է մասոնյան գրախանութ-

ներում: ԱՄՆ-ում ներկա փոքրաթիվ քրիստոնեական համայնքների 

(կաթոլիկ, ուղղափառ և այլն)  հիմնական մասը ներկայումս ապրում են 

հեթանոս հռոմեական հետապնդող-հալածողական ժամանակներ: Նրանք 

ի վիճակի չեն ելնելու ընդդեմ համընդհանուր անառակության, սատանիզ-

մի և սոդոմիզմի: Ցանկացած ոք, ով կփորձի ընդդիմանալ մասոնյան հա-

մակարգի դեմ, ամերիկյան օրենքներով խախտում է պետական օրենքը և 

ենթակա է ազատազրկման: 

 

                                                                                                          Օ. Պլատոնով 
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-Ի՞նչ կարծիքի եք՝ կհաջողվի՞ արդյոք փրկել քրիստո-

նեական արժեքները գլոբալ պրովոկացիայից: 

 

-Քրիստոնեությունը իր մեջ կրում է տարբեր ուղղություն-

ներ: Ներկայումս դավադրության հիմնական հարվածը 

ուղղված է կաթոլիկ եկեղեցու դեմ, որը, ի տարբերություն 

ռուսական ուղղափառ եկեղեցու, հայտնվել է մեն-մենակ 

գլոբալ նենգագործության դեմ: Վատիկանի և Հռոմի պապի 

միջև գործող արհեստական հակասական դաշտը արտա-

քին նախաձեռնությամբ շարունակում է իր մեջ գործակա-

լական լրացումներ կատարել՝ դիտավորյալ տարբեր ա-

ռաջբերումներով պախարակելու եկեղեցու դերը հասարա-

կության աչքում: ԱՄՆ-ում իրականացված քրիստոնեա-

կան ռեֆորմից հետո գերուժը փորձում է ազատել Եվրո-

պան քրիստոնեական սիմվոլների ամբողջությունից:  

Արհեստականորեն կաթոլիկ եկեղեցուն կոչ անելով դեպի 

գերուժի հանդեպ համակերպության՝ ընդհատակյա հեգե-

մոնիան շարունակում է պահպանել կախյալների սահուն 

վերացման հաջորդականության քաղաքականությունը, 

որի վերջնագծում շարված են եվրոպական անճար թագա-

վորական տները: Եվ ինչքան էլ գերուժը, աղավաղելով 

պատմությունը, արյունակցական կապեր ստեղծի՝ այդ 

ժառանգությունները ներկայացնելով որպես ընտրյալների   

խորհրդանիշ, միևնույն է, ներքուստ այդ ժառանգական 

հարստությունները հերթագրված են համամարդկային 

կործանման շարանին: 

Քրիստոնեական արժեքները գլոբալ պրովոկացիայից փըր-

կելու ճիգերը՝ դրսևորվելով Լեհաստանում Հռոմի կողմից 

Քրիստոսի ամենաբարձր արձան կառուցելու գործում, 

որպես հարատևության և փրկության վեմ՝ կանգնած են 

աղոթքի Արևելքի և երկնքի ծիրում: 
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-Հնարավո՞ր է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտութ-

յունը վերածվի միջկրոնական հակամարտության: 

 

-Մենք մահմեդականության հետ որևէ խնդիր չունենք:  

Երրորդ ուժի հրահրումով միայն, որը իրերի ներկա դասա-

վորության պայմաններում պակաս հնարավոր է: 

Կրոնների գաղափարախոսությունների մեջ առկա արմա-

տականության ներկայությունը  գլոբալ ուժի հետևանք է:  

Իսկական ավանդական իսլամը  չի քարոզում որևէ բռնութ-

յուն: 

 

-Հնարավո՞ր է ինտերնացիոնալի հարություն: 

 

-Ո՛չ, եվրոպական միաձուլող միամիաստվածություն հե-

տապնդող մուլտիկուլտուրիզմի տեսքով: 

Միմիայն  Արևելյան ազգային, ֆեդերատիվ անկախ երկըր-

ների միջև: 

Ինտերնացիոնալը առողջ ազգայնականության դուստրն է: 

 

-Դուք գտնում եք, որ հայ համայնքը կարո՞ղ է ծանրացնել 

իր ազդեցության կշիռը ԱՄՆ-ում:  

Նման պայմաններում ինչպիսի՞ կշռին կարող է  վերա-

բերել խոսքը: 

 
 

ԱՄՆ-ի Ֆեդերալ ռեզերվային սիստեմի որպես գլխավոր բաժնետերեր 

(«Ա» կարգի) են նշանակված. 

 

Ռոտշիլդները (Լոնդոն, Բեռլին) 

Լազարզ Բրազերզ (Փարիզ) 

Իսրայել Շիֆֆ (Իտալիա) 

Կուն Լյոբ ընկերություն (Գերմանիա) 

Վարբուրգներ (Գերմանիա, Հոլանդիա) 

Լեման Բրազերս (Նյու Յորք) 
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Գոլդման և Զագս (Նյու Յորք) 

Ռոկֆելլեր ( Նյու Յորք) - 

 

-ընկերությունները, որոնք միայն Ֆեդերալ ռեզերվային սիստեմի (ՖՌՍ) 

օպերացիաներից ստանում են հարյուր միլիարդավոր դոլլարներ:   

Եվ ամենից զազրելին այն է, որ հուդայական լիդերները   իրենց ձեռքի 

տակ են վերցրել ոչ միայն երկրի ամբողջ հարստությունը, այլև հուդայա-

կան ծիսական հարկ են պարտադրել (քոշեր) երկրի ողջ ժողովրդին:  

«Քոշեր» նշանակում է պիտանի. թե ինչքանով է պիտանի տվյալ ապրան-

քը,  այդ պիտանիությունը հաստատվում է միմիայն հրեական րաբբիների 

կողմից տարվող ծիսակատարությամբ: Այդ արարողությունն է թույ-

լատրությունը, որպեսզի ապրանքի փաթեթի վրա կպցվի  R նշանը, որից 

հետո միայն տվյալ մթերքը իրավունք կստանա հանվել շուկա: Սա մա-

սոնների կողմից կազմակերպված հուդայական րաբբիների կորզողական, 

շորթողական ասպատակություն է, որից ստացված աստղաբախշական 

չափի գումարները ուղղվում են հուդաիզմի պետքերի, սինագոգների 

կառուցման, թալմուդական կրթության և մի շարք նախաձեռնությունների 

վրա: 

Մասոնները ստեղծեցին հրեա տարագիրների ֆինանսավորման պետա-

կան բյուջե, որը այլ երկրներից, առանձնապես Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ի 

տարածք ոտք դրած ցանկացած հրեայի տրամադրում է 7000 դոլար, 

ապահովում բնակարանով, աշխատանքով՝ «վտարանդի» հրեայի բյուջեն  

ծաղկացնելով  գերմանական փոխհատուցմամբ: 

1996թ-ին հուդայամասոնական մեքենան ստեղծեց «Պրոգրեսիվ միություն 

հանուն ամերիկյան ընտանիքի» համաամերիկյան կազմակերպությունը՝ 

մասոն Մ. Լերների գլխավորությամբ, որը  իր ծրագրում առաջին տեղը 

հատկացրեց վիժեցման (աբորտ) ազատության և հոմոսեքսուալիստների 

իրավունքների համար պայքարին: 

Հուդայամասոնական կազմակերպությունները, ի դեմս «Բնայ Բրիթի», 

չռված հետևում են քրիստոնեական դիմակայությանը ուղղված հուդա-

յական անաստվածությանը, անարդարությանը, թալմուդական պարա-

զիտիզմին, որը բնութագրվում է  որպես «հակասեմիտիզմ»:  

Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ԱՄՆ-ում մոտ 70 միլիոն 

շարքային քաղաքացիներ չեն ընդունում հուդաիզմի հասարակական 

նեխած կարգը,  որոնք էլ համարձակվում են իրենց վրա կրելու «հակա-

սեմիտ» պիտակը: 

«Հակասեմիտիզմը» համարվում է հուդայա-մասոնների զենքը:  

 

 

                                                                                                        Հ. Ռայզեգգեր 
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Հնարավո՞ր է, որ Հայկական հարցը մոտ ապագայում 

հակադրվի գերակա կարգի՝ միաբանության (օրդեն) 

արտաքին քաղաքականությանը:  
 

-Իհարկե, հայ համայնքի կշիռը կարող է նշանակալից հա-

մարվել միմիայն գերուժի գլոբալ համակարգության մեջ: 

Ինչ վերաբերում է հակադրությանը, ավելի շատ այն իր տե-

ղը կարող է գտնել հայ համայնքի մեջ, որի համար ստեղծ-

ված են բոլոր պայմանները: 

Հակադրությունից խուսափելու՝ հայության առողջ ուժերի 

միակ հակամիտությունը կարող է համարվել Ազգային 

երկբևեռ պաշտպանական համակարգը: 
  

-Ի՞նչ կարող եք ասել ԱՄՆ-ում «կրոնական փոքրամաս-

նությունների իրավունքների խախտում» անվան տակ 

իրականացվող մասսայական հոգեորսության մասին: 
 

 

 

 

Սատանիզմը ծնունդ է առել հուդաիզմի մոլեռանդ և կաբալիստական 

խմբակներից: Մինչև XVIII դ-ը այն ծավալվում էր որպես հուդաիզմի 

գաղտնի խմբակներից մեկը, որը առանձնանալով՝ դարձավ մասոնության 

ազդեցիկ ուղղություններից մեկը: Սատանայական ծեսերը՝ որպես մասո-

նության գաղափարային միջուկ, բացեբաց ճանաչեցին ԱՄՆ-ի և Եվրո-

պայի  ազատ որմնադիրների առաջնորդներ Ա. Փայքը (Բաֆոմետի անձի 

պաշտամունք), Ե. Բլավատսկայան (լյուցիֆերայնություն), Ա. Քրոուլին 

(«Գազանի», հակաքրիստոսի պաշտամունք): 

XIX դ-ում ֆրանսիական հրեա Է. Լեվին ստեղծեց սատանայական սեկ-

տան (աղանդ): XIX 40-ական թվականներին հայտնվեց ևս մեկ սատանա-

յական խմբակ, որը կրեց «Կարմիլայի եկեղեցի» անունը: Սատանայական 

սեկտաների ծիսակատարությունների միջուկը համարվում են արյունոտ 

արարողությունները, մարդկային զոհաբերությունները: 

Լոս-Անջելեսի մանկական բժիշկ Հ. Սիմփսոնի վկայությամբ. «Ստիպված 

ենք խոստովանելու, որ սատանայական բռնությունները երեխաների 

հանդեպ համարվում  է դաժան իրականություն: Դա սուր պրոբլեմ է, որի 

վրա բժիշկները պետք է ուղղեն հասարակության ուշադրությունը»: 
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ԱՄՆ-ում ամեն տարի անհետ կորչում են 40 հազար երեխաներ: Հայտնա-

բերվում են մոտ 5 հազար երեխաների անճանաչելի դիակներ: Սակայն ոչ 

միայն երեխաներն են դառնում այդ ծիսակատարությունների զոհը, այլ 

նաև չափահասները: 

XX դ-ի ամենաճանաչված սատանիստ էր համարվում հրեա Ա. Քրոուլիի 

«հոգևոր» աշակերտ, սատանայական եկեղեցու հիմնադիր (ԱՄՆ Սան-

Ֆրանցիսկո 1966թ.), «Սատանայական աստվածաշունչ» և «Սատանայա-

կան ծիսակատարություն» գրքերի հեղինակ Ա. Լավեյը, որը իր հիմնական 

առաքելությունն էր համարում քրիստոնյաների բնաջնջումը: 

Սատանիզմ հետազոտող Ջ. Բրեննանի տվյալներով ԱՄՆ-ում գործում են 

մոտ 8 հազար սատանայական «ժողովներ»: Ամերիկյան սատանիստները 

ունեն բազմաթիվ  բաժանմունքներ Եվրոպայում, Լատինական Ամերիկա-

յում, Կանադայում, Ավսրալիայում և Նոր Զելանդիայում: 

Մեծ օթյակի կողմից ղեկավարվող որոշ ուղղությունների մեջ են ընդ-

գրկված  նաև դրուիդները: 

Սկսած XX դ-ի երկրորդ կեսից՝ ԱՄՆ-ը համակեց բազմամիլիոն 

սատանայական աշխատություններ, գրքեր, որոնք  ֆինանսավորվում են 

ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից: Սատանայական շարժումը ԱՄՆ-ում 

շարունակում է օժանդակություն ստանալ ամերիկյան պրեզիդենտ-մա-

սոնների կողմից, որը Ռեյգանի օրոք ստացավ բացահայտ բնույթ: 1987 թ-

ին Ռեյգանը հրապարակայնորեն հայտարարեց. «Սատանիզմը  կարևոր 

դեր է խաղում ժամանակակից Ամերիկայի կյանքում»:  

Ցանկացած բողոք սատանայական դաժանությունների դեմ՝ բնութա-

գըրվում է որպես ԱՄՆ օրենքների, ինչպես նաև կրոնական փոքրա-

մասնությունների իրավունքների խախտում: 

 

                                                                                                         Օ. Պլատոնով 

 

-Ինչպիսի՞ ուժ կարող է կանխել մարդկության հանդեպ 

գործի դրված հոգևոր ցեղասպանությունը: 
 

-Արմատական հավակնության  մտադրությունն է նախ՝ 

բարոյազրկել ԱՄՆ-ի հասարակությունը, ժողովրդին, այ-

նուհետև՝ այդ ախտը տարածել ողջ երկրագնդով մեկ: Այդ 

են վկայում ԱՄՆ-ում մասսայական բնույթ կրող սոդոմա-

կանությունը, որը ուղղված է մարդկության և բնության 

դեմ, հոմոսեքսուալիստների և լեսբիական միասեռական-

ների դերի օրինականացումը, մասսայական արատության, 
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սեքս սիմվոլների պաշտամունքի խրախուսանքը՝ ամերիկ-

յան րաբբիների կողմից հասարակության համընդհանուր 

զոմբիությամբ: 

Այս ամենը ուղղված է Արարչի կողմից պարգևած անարատ 

Սիրո դեմ:  

Այ՛ո, Սերը, հույսը և հավատը բարու հանդեպ համարվում 

են  ընդհատակյա «քաղաքակրթության» ոխերիմ թշնամի-

ները: Հետևաբար, նրանց ողջ զինանոցը ուղղված է Սուրբ 

Երրորդության՝ Աստծո, Որդու և Սուրբ Հոգու վերոնշյալ 

երրորդականության դեմ: 

Այսօր մարդկությունը կանգնած է երրորդ համաշխարհա-

յին հոգևոր պատերազմի դաշտում, մասսայական բնաջնջ-

ման վտանգի առջև: 

Սա այն դաշտն է, որտեղով պետք է անցնի «ընտրյալների»՝ 

աշխարհին տիրելու միակ դեռ չբացված արահետը: 
 

Սակայն չարի աշխարհակալ մտադրությունը մատնված է 

անհաջողության: 

Գերուժի փորձերը՝ տիրել Ռուսաստանը՝ հետևաբար ողջ 

երկրագունդը, սկսած Նապոլեոնից, մատնվում է անհաջո-

ղության, և այդ անհաջողության պատճառները արևմտյան 

իմպերիալիստները շարունակում են փնտրել առանձին 

անհատների դերի և անբարեհաջող իրավիճակների մեջ: 

Հարց է ծագում, իսկ այս հանցագործ նախագծի մեջ ներկա՞ 

է Արարչի կամքը: Եթե այ՛ո, ապա ի՞նչն է պատճառը Նա-

պոլեոնի անհաջող արշավի, ցու՞րտը: Ի՞նչն է հեղափո-

խության անհաջողության պատճառը, ցու՞րտը: Ի՞նչն է 

Հիտլերի անհաջող արշավի պատճառը, ցու՞րտը: Ի՞նչն է 

սառը պատերազմից չոր դուրս եկած Արևմուտքի՝ XXIդ-ի 

սկզբի անհաջողության պատճառը, ցու՞րտը: Միգուցե 

ցու՞րտն է պատճառը Երկրորդ համաշխարհային պատե-

րազմի տարիներին Մանհեթենյան «Բարուխյան» ատոմա-
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յին ծրագրի, այնուհետև «Մարշալյան» նախագծի  ձախող-

ման: 

 

Եվ ինչքան էլ այդ համակարգը ծածկվի «իրավունքների 

խախտում» վերմակի տակ, միևնույն է, «Համաշխարհային 

տիրապետության» իրենց թեորիական տեսական մար-

դատյաց մոտեցումները դատապարտված են անհաջողութ-

յան:  

 

-Այ՛ո, սառը պատերազմը ձևափոխվել և կրում է դիմադիր 

փակ բնույթ: Ինչպես ԽՍՀ Միության  օրոք, այնպես էլ 

ներկայումս,  ընդհատակյա վերնախավը իր հաշվարկները 

կապում է ներքին պառակտման հետ: 

 
 

Երբ ամերիկյան կառավարությունը հասկացավ, որ չի կարող հաղթել 

Ռուսաստանին ատոմային պատերազմում, մշակվեց ՍՍՀՄ-ը փլուզելու 

նոր երկարաժամկետ ծրագիր, որը բաղկացած էր հիմնականում երկու 

հատվածից: 

 

Առաջին.  

 

Սկսել մասսայական, լայնածավալ սառը պատերազմ՝ ուղղված խորհրդա-

յին կարգերի փլուզմանը, այդ նպատակով   ստեղծել գիտական կենտրոն-

ներ: 

 

Առանձնացվեցին երեք հիմնական ուղղություններ. 

 

1. Վարկաբեկել կուսակցությանը՝ որպես երկրի ղեկավար մար-

մընի, նրա վերջնական քայքայման, մեկուսացման նպատակով. 

         2.      Սահմանել միջէթնիկական երկպառակություն. 

         3.      Եկեղեցու հեղինակությունը ծառայեցնել որպես միջոց: 

 

Երկրորդ. 
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Մաքսիմալ կերպով ծավալել նոր տեսակի սպառազինություն, ներքաշել 

ՍՍՀՄ-ին ուժից վեր սպառազինությունների մրցավազքի մեջ՝ նրան վերջ-

նականորեն տնտեսապես մաշելու նպատակով: 

 

Այդ ուղղությամբ մշակվեց «դեմոկրատական նախագիծ» ծրագիրը, որը 

նախատեսում էր լայնամասշտաբ օգնություն (ֆինանսական, տեխնիկա-

կան և այլն)  ՍՍՀՄ-ում և Արևելյան Եվրոպայում գործող ընդդիմադիր  

շրջանակներին:  

ՍՍՀՄ-ին հայտարարվեց ոչ միայն հոգեբանական պատերազմ, (գաղա-

փարային-դիվերսիա-ռադիոպրոպագանդա, տպագրություն, հեռուստա-

տեսություն և այլն) որը բացեբաց կոչ էր անում ժողովրդին  դուրս գալ տի-

րող ռեժիմի դեմ, այլև գործի մեջ դրվեց փակ գործունեություն, որի հիմ-

նական նպատակն էր ոտքի հանել դիսիդենտներին, ստեծել հայրենիքի 

դավաճանների ցանց, որոնք կխառնեն հասարակության հոգեաշխարհը, 

կսերմանեն իրարանցում և կազմալուծում: 

ԱՄՆ-ի հիմնական նպատակն էր  ազգային հակասությունների հրահըր-

մամբ պառակտել երկիրը, տապալել նրա քաղբյուրոն: 

                                                                                                        Հ. Ռայզեգգեր 

   

Պատրա՞ստ է արդյոք ռուսական համակարգը դիմակայե-

լու նոր մարտահրավերներին: 

 

-Ռուսական համակարգը զգում է կադրային նոր քաղաքա-

կանության կարիք: 

 

-Այ՛ո, կադրային քաղաքականությունը երկրի ներքին և 

արտաքին քաղաքականության մեջ հաճախ ունենում է 

ճակատագրական նշանակություն:  
 

 

-Խրուշչովի օրոք ԿԿ ապարատում կազմավորվեց արևմտյան կողմնորո-

շում որդեգրած քաղաքական գործիչների մի ամբողջ կլան, որոնց շար-

քում էին այնպիսի հրեա բոլշևիկներ (ԱՄՆ-ի գործակալներ), ինչպիսիք 

էին Բուրլացկին, Արբատովը, Ինոզեմցևը, Բովինը և ուրիշներ, որոնց 

ազդեցության տակ Խրուշչովի կողմից կազմվեց տխրահռչակ հայտնի բաց 
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նամակը՝ («ԽՄԿԿ ԿԿ–ի բաց նամակ») ուղղված Չինաստանի ղեկավա-

րությանը, որտեղ Չինաստանին փաստորեն հայտարարվեց սառը պատե-

րազմ:  

Կապերի խզումը Չինաստանի, ինչպես նաև Ալբանիայի հետ, կտրուկ 

վատթարացրեց ՍՍՀՄ-ի գեոքաղաքական դիրքերը միջազգային ասպա-

րեզում: Միավորված դաշնակցային տարածքը կապահովեր էֆեկտիվ 

ընդհանուր ճակատ՝ ընդդեմ արևմտյան էքսպանսիոնիզմի և ագրեսիայի: 

Սակայն արդյունքում ՍՍՀՄ-ը թուլացրեց ոչ միայն համաշխարհային իր 

դիրքերը, այլև հարավում՝ սահմանի ողջ երկայնքով մեկ, ձեռք բերեց 

խորհրդա-չինական լարվածություն: Այդ դավադրությունը թույլ տվեց 

շեղել ՍՍՀՄ-ի ուշադրությունը և տվեց հնարավորություն ԱՄՆ-ին 1954թ-

ի աշնանը ձեռնարկել ագրեսիա ընդդեմ Վիետնամի, որոշ ժամանակ անց՝ 

պրովակացիոն գործողություններ ընդդեմ Կուբայի, Հյուսիսային Կորեայի, 

ԳԴՀ-ի  և Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրների: 

Նման քաղաքականությունից շարունակում է շահել միայն Արևմուտքը 

որը ամեն կերպ ջանում է ուժեղացնել հակասությունը հզոր հակաարև-

մտյան գերտերությունների միջև՝ առաջարկելով կողմերից յուրաքանչյու-

րին իր աջակցությունը ընդդեմ մյուսին: 

 

 

                                                                          Օ. Պլատոնով 

 

Պատրա՞ստ է արդյոք ռուս-չինական համագործակցութ-

յունը (ՇՀԿ) հակահարված տալու ռուսական վերնա-

խավում գործող հուդայա-մասոնական  արմատական դա-

վադիր շրջանակներին:  
 

-Ակնհայտ է, որ ինչպես 50-ական թվականներին, այնպես 

էլ ներկայումս ԱՄՆ-ը շարունակում է  իրականացնել իր  

ագրեսիվ քաղաքականությունը՝ օգտվելով ռուս-չինական 

միավորված ռազմա-քաղաքական պլատֆորմի բացակա-

յությունից: Խորհրդաչինական միասնական ճակատը թույլ 

կտար չեզոքացնել մի շարք երկրների գլխավերևում կու-

տակված ամերիկյան գորշ կուտակումները: Սակայն արև-

մտյան սադրանքին ենթարկված Խրուշչովը, որին հաճախ 

էր հակառակվում Մոլոտովը, ոչ միայն  չընդունեց Մաո 
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Ցզե-դունի՝ ազդեցության ոլորտները սահմանագծելու ա-

ռաջարկությունը, այլև հիմք դրեց խորհրդա-չինական կոն-

ֆրանտացիային:  

Որոշ քաղաքագետների կարծիքով նման քաղաքականութ-

յանը հիմք է ծառայել Խրուշչովի այցելությունը Քեմփ-

Դեվիդ (ԱՄՆ): 

Ինչ վերաբերում է ներկային, ՌԴ-յան իշխանական ապա-

րատը ունի բոլոր հնարավորությունները չկրկնելու պատ-

մական թյուրակարծությունները, մոլորումները, վրիպում-

ները: 

 

-Ի՞նչ է նշանակում՝ ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը պարտադիր է 

ընդդեմ տեռորիզմի: 

 

-Սա նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ի (ուղղված է  Արևելքի   դեմ) 

նպատակն է հնարավորության դեպքում իրականացնել 

անդրկուլիսյան ուժերի «համաշխարհային տիրապետութ-

յան» ծրագիրը   ռազմական  ուղեկցությամբ:   

 

-Ահա, թե ինչ է գրում Կենտրոնական հետախուզական 

վարչության դիրեկտոր, բարձրաստիճան մասոն Ա. 

Դալլեսը.  
 

 

«Կվերջանա պատերազմը, ինչ-որ ձևով ամենը կկարգավորվի, կվերա-

կանգնվի, և մենք գործի մեջ կդնենք մեր ողջ ունեցածը՝ ոսկին, նյութական 

օգնություններ, այլ ռեսուրսներ՝  նախամշակելու, լուրջ դատելու ընդու-

նակությունից զրկելու, հիմարացնելու մասսաներին: 

Մարդկային ուղեղը, մարդկանց գիտակցությունը ընդունակ են փոփո-

խության: Ցանելով այնտեղ քաոս՝ մենք աննկատ նրանց արժեքները կփո-

խարինենք կեղծ արժեքներով և կստիպենք հավատալ դրանց. ինչպե՞ս 

մենք կգտնենք մեր համախոհներին, մեր օգնականներին և գործակիցնե-

րին հենց Ռուսաստանում: 

Քայլ առ քայլ կխաղարկվի իր մասշտաբով վիթխարի դժբախտությունը՝ 

երկրագնդի ամենաանհնազանդ ժողովրդի մահը, նրա ինքնագիտակ-
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ցության վերջնական և անդառնալի մարումը: Գրականությունից և մշա-

կույթից մենք կտարանջատենք նրանց սոցիալական էությունը, կվերա-

պատրաստենք նկարիչներին,  կփակենք ժողովրդական մասսաների խոր-

քում կատարվող իրական գործընթացները պատկերելու նրանց ախոր-

ժակը: Գրականությունը, թատրոնը, կինոն – բոլորը կարտացոլեն և կփա-

ռաբանեն ամենացածրադիր մարդկային զգայունությունները: Մենք ամեն 

կերպ կաջակցենք և կբարձրացնենք այն նկարիչներին, որոնք կարմատա-

վորեն և մարդկանց գիտակցության մեջ կխցկեն սեքսի պաշտամունքի, 

բռնության, սադիզմի, դավաճանության, մի խոսքով, ամեն անբարոյակա-

նության հանդեպ   զգաստություն, բանականություն: 

Պետական վարչություններում մենք կմտցնենք քաոս և խառնաշփոթութ-

յուն... 

Ազնվությունը և կարգապահությունը կենթարկվեն ծաղրանքի, պետք չեն 

գա ոչ մեկին  և կվերածվեն անցյալի վերապրուկի: 

Գռեհկությունը և անպատկառությունը, սուտը և խաբեությունը, հարբեցո-

ղությունը, թմրադեղամոլությունը, մեկը մյուսի հանդեպ անամոթությունը 

և անասնական  վախը, դավաճանությունը, ժողովուրդների միջև թշնա-

մությունը և ազգայնականությունը - այդ ամենը մենք կարմատավորենք 

հմտորեն և աննկատ... 

Մենք նման ձևերով կտեղախախտենք սերունդ առ սերունդ... Մենք 

կորսանք մարդկանց երեխայական և պատանեկան ժամանակներից, 

հիմնական հաշվարկը   կկապենք երիտասարդության հետ, կդասավո-

րենք, գլուխ կբարձրացնի համատարած անառակությունը, պղծությունը: 

Մենք նրանցից կպատրատենք գործակալներ, կոսմոպոլիտներ:  

Հենց այդպես էլ մենք կանենք»: 

 

 

                                                                                                      Հ. Ռայզեգգեր 

 

Իսրայե՞լ, թե՞ ԱՄՆ:  
 

 

Հրեաները ԱՄՆ-ը համարում են իրենց երկիրը:  

Ամեն մի ամերիկյան պրեզիդենտ և նշանավոր քաղաքական գործիչ իրենց 

պարտքն են համարում ծիսականորեն գլուխ խոնարհել Իսրայելի «հզո-

րության» առջև «Ադաթ Իսրայել» Վաշինգտոնյան սինագոգում, որի մուտ-

քի մոտ ամրացված են Իսրայելի և ԱՄՆ-ի դրոշները: ԱՄՆ նախագահնե-

րի համար ընդունված կարգ է Իսրայելում հրեական սրբությունների, ինչ-

պես նաև սիոնիզմի հիմնադիրների Թ. Հերցլի և Վ. Ժաբոտինսկու հու-

շարձանների առջև գլուխ խոնարհելը: ԱՄՆ նախագահները՝ որպես նշան 
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հնազանդության, իրենց պարտքն են համարում պարբերաբար շաբաթ 

օրը հաճախել իրենց աշխատակից հրեաներից մեկի տուն՝ մասնակցելու 

ճրագը հանգցնելու արարողությանը: 

 

 

                                                                                                       Հ. Ռայզեգգեր 

 

Արմատական ազգայնականությու՞ ն-ռասի՞զմ, թե՞ ԱՄՆ: 

 

-Անդրկուլիսը չի հասկանում ո՛չ ազգություն, ո՛չ էլ 

երկրներ:  

Լինել ընտրյալ՝ ազգություն չէ:  

 

-Ի՞նչ է աշխարհին հավակնող աչքը: 

 

-Ընտրյալի աչքով՝ երևույթ: 

 

-Մեր գործը երևույթի հե՞տ է: 

 

-Այ՛ո, պարոնա՛յք, մեր գործը երևույթի հետ է: Այն երևույ-

թի, որը հովանավորում է համաշխարհային նարկոբիզնե-

սը, որը վարկերի միջոցով ստրկացման աստիճանին է 

կանգնեցրել սեփական երկրի բնակչությանը, որը շարու-

նակում է գոյություն ունենալ մի շարք երկրների կոր-

ծանման հաշվին, որին է բաժին հասնում երկրագնդի 

էկոլոգիային հասցված վնասի 40%-ը: 

 

-Հետևաբար, եթե երևույթը  ներկայացնում եք որպես ԱՄՆ, 

ապա ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ԱՄՆ-ը: 

 

-Համաշխարհային «դեմոկրատիա»: 
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-Այսօր  հրեշավոր  այդ  կարգերի  դեմ արդարության և 

ազատության որևէ  դրսևորում  քրիստոնյաների կողմից 

ԱՄՆ-ում  որակավորվում է որպես «հակասեմիտիզմ»: 

 

-Երկրային որևէ ուժ ի վիճակի չէ ծածկելու արդարությու-

նը, սահմանափակելու ազատությունը: Բռնի ուժի գործա-

դրումը կարող է կրել միմիայն ժամանակավոր բնույթ: 

Արդարությունը և ազատությունը չեն ենթարկվում երկրա-

յին օրենքներին: 

-Հուլիսի 12-16-ին Ժնևում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի բնիկ 

ժողովուրդների իրավունքներին նվիրված III նստա-

շրջանը, որին  մասնակցեցին «Արևմտյան Հայաստանի 

հայերի համագումար»-ի անդամները: Ի՞նչ կարող եք ասել 

այդ առթիվ: 

-Ինչպես հայտնի է, Արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգա-

յին խորհուրդը գրանցված է ՄԱԿ-ում: Որպես բռնի կեր-

պով տեղահանված, ցեղասպանություն տեսած բնիկ ժողո-

վըրդի սերունդ՝ արևմտահայերը  իրավունք ունեն պահան-

ջելու վերականգնել այդ տարածքին տիրություն անելու 

իրենց իրավունքները:  Թուրքիան կանգնած է    էթնիկ փոք-

րամասնությունների,  նրանց թվում արևմտահայերի՝ որ-

պես բնիկ ժողովրդի,   իրավունքները ճանաչելու   փաստի    

առջև:  Իհարկե,  պետությունները պարտավոր են ճանաչել 

ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված կոնվենցիաները, սակայն 

կգտնվի՞ մեկ ուժ, որը կստիպի ԱՄՆ-ին ճանաչել ամե-

րիկյան հնդկացիների՝ որպես բնիկ ժողովրդի՝ այդ տա-

րածքներին տեր կանգնելու իրավունքները:  

Իհարկե, ցանկալի է, որ Արևմտյան Հայաստանը վերա-

կանգնվի արևմտահայերի՝ որպես բնիկ ժողովրդի իրա-

վունքների հիման վրա, սակայն՝ ցավոք սրտի, շարունա-



 1051 

կում է գործել բռնի ուժի օրենքը, որը չի պատրաստվում 

հայտնաբերել նոր «մայր ցամաք»՝ միջազգային դատարան 

անվանումով: 

 

-Ադրբեջանի  վրա  աննախադեպ ճնշում  է  գործադրվում: 

Դրա վկայությունն  է այն փաստը, որ Բաքուն  ստիպված 

էր  հետ  կանչել  ՄԱԿ-ի Գլխավոր  ասամբլեա ներկա-

յացրած բանաձևի նախագիծը: 
«Ադրբեջանը ստիպված եղավ ՄԱԿ-ի օրակարգից նախա-

գիծը հանել հայկական դիվանագիտության ճկուն քաղա-

քականության արդյունքում»,-կարծում  է ՀՀԿ պատգա-

մավոր Էդուարդ Շարմազանովը: 

 

-Նախագիծը պարզապես տեղափոխվել է 65-րդ նստաշըր-

ջան: Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի ճկուն քաղա-

քականությանը, ո՛չ, պարոնա՛յք սա գերուժի ճկուն քաղա-

քականություն է: Սա նշանն է այն բանի, որ նրան է  հատ-

կացված որոշումը, թե ինչ ձևաչափում կարող է արժանա-

նալ քննարկման այդ հարցը: Ակնարկը ադրբեջանական 

կողմին  կապված է ռուս-ադրբեջանական գործընկերութ-

յան, Նաբուկո նախագծի, ժողովրդավարության, ինչպես 

նաև մի շարք խնդիրների հետ:   

Սա ծառայում է նաև ՄԱԿ-ի շրջանակներում հայոց պա-

հանջատիրության խնդրի կարգավորմանը՝ որպես թեթև 

օրինակ:   

 

Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ առջևում է:  

 

-Միացյալ Նահանագներում այս օրերին   (28.09.2010) 

աշխատանքային այցով գտնվում է ԼՂՀ Ազգային Ժողովի 

պատվիրակությունը, որը գլխավորում է ԼՂՀ ԱԺ նախա-

գահ Աշոտ Ղուլյանը:  Հայկական պատվիրակությունը 
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ջերմ ընդունելության արժանացավ ԱՄՆ-ում՝ Ղարաբաղ-

յան ճակատում ինքնորոշման իրավունքի հաշվին  

գրանցելով  բավականին  ծանրակշիռ միավորներ: Ձեր 

խոսքը այդ առթիվ: 

 

-ԱՄՆ-ը ներքուստ չի ընդունում ո՛չ ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքը, ո՛չ էլ սահմանների աձեռնմխելիությունը: Նա 

ներքուստ ատում է ՄԱԿ-ը և օրեր է հաշվում, երբ երկրա-

գնդի վրա կստեղծվի «Նոր կարգ ու կանոն» իր օրենքներով, 

որտեղ ժողովրդավարությունը կհամարվի որպես անցու-

մային շրջանը ապրած ժանգոտված գործիք և, ինչպես 

նշեցինք, կտիրի համաշխարհային դաժան բռնատիրութ-

յուն՝ ամրագրված անմարդկային կանոնադրությամբ: 

Անդրկուլիսյան կառավարության երազանքը շարունակում 

է մնալ, թեկուզև հաճոյակատար, սակայն ՄԱԿ անունը 

կրող մարմնի  լուծարումը (ժամանակավոր  ստեղծվել է 

հենց իր կողմից),  որը ուրիշ ոչինչ է, քան արգելք Համաշ-

խարհային տիրապետության հաստատման ճանապար-

հին:     

Ղարաբաղի Ազգային ժողովի պատվիրակության կողմից    

ձեռք բերած  ծանրակշիռ  միավորները ուրիշ ոչինչ են, քան 

կոմպլեմենտար  ՀԱՄԱ-հանճարություն: 

 

-Ձեր կարծիքով ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կամ ի՞նչ 

կներկայացնի  հայ-թուրքական կամ հայ-ադրբեջանական 

մերձեցման առկա կամ հնարավոր նախագծվող նոր 

արձանագրությունների ստորագրությունները: 

-Աղվեսների և բադի միջև կնքված համաձայնագրություն-

ներ: 
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-Որտեղի՞ց է գալիս ներկայիս ՀՀ կառավարության երկդեմ 

քաղաքականությունը:  

-Ռուսաստանից, որը մի կողմից փորձում է ստեղծել նոր 

միություն, ռազմա-քաղաքական ալյանս ընդդեմ Արևմուտ-

քի ու ՆԱՏՕ–ի, մյուս կողմից՝ հաճենալ Արևմուտքին՝ իրա-

կանացնելու տնտեսության մոդեռնիզացիան, թեկուզև «ժո-

ղովրդավարության» գործընթացում իրականացվող ռե-

ֆորմների սատարման հաշվին: 

-Ադրբեջանը անընդհատ կրկնում է, որ ռազմական 

ճանապարհով Ղարաբաղյան հարցը լուծելու տարբերակը 

շարունակում է մնալ որպես ադրբեջանական ռազմական 

դոկտրինայի առանցքային մասը, որը թմբկահարվում է ողջ 

երկրագնդով մեկ: Ո՞րն է դրա պատասխանը: 

-Թմբկահարել երկրագնդով մեկ, որ Ադրբեջանի կողմից 

ռազմական ավանտյուրայի դեպքում Հայաստանը իսկույն 

ևեթ կճանաչի Ղարաբաղը, որպես Հայաստանի անբաժան 

մաս: Հարկավոր է հոգեբանորեն պատրաստել միջազգային 

մեքենայությանը, ռուսական նժարային քաղաքականութ-

յանը, ինչպես նաև Հայաստանի ժողովրդին՝ պատրաստ 

գտնվելու նման սցենարի հայտնությանը: 

-Քաղաքականությունը արվե՞ստ է: 

 

-Մեզ համար քաղաքականությունը ստեղծագործական 

արվեստ է: 

 

-Ինչպե՞ս կարելի է համատեղել քաղաքականությունը 

կատարողական արվեստի հետ: 
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-Մենք ունենք ստեղծագործական կենտրոն, որը ունի տար-

բեր բաժիններ:   

Արվեստի բաժինը պատրաստվում է թողարկել տարբեր 

լեզուներով երգեր՝ կապված էկոլոգիայի, բռնության կանխ-

ման, հումանիզմի, ցեղասպանության, խաղաղության և 

այլն-ի վերաբերյալ, որոնք կունենան համամարդկային, 

ինչպես նաև բարու վրա հենված համազգային նշանակութ-

յուն: 

 

 -Եթե վերադառնանք ռազմավարական կողմին անցած 

(2009) տարվա համեմատ, ինչպիսի՞ պաշտպանական 

մարտավարություն կարող է որդեգրել նորօրյա ազգային 

ճակատը:  

Ո՞րն է այսօրվա մեր դերը գեոքաղաքականության մեջ:  

 

-Դերը շարունակում է մնալ նույնը. այն է՝ ամրապնդել դիր-

քերը հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակնե-

րում: 

Գեոքաղաքականությունը շարունակում է մնալ անփոփոխ: 

Արևմտյան միաբևեռ մարտարշավը շարունակում է իր 

ագրեսիան: 

  

-Ինչպիսի՞  փոփոխություններ են գրանցվել Ռուսաստան-

ՆԱՏՕ հարաբերություններում՝  ի համեմատ ԽՍՀՄ-ՆԱՏՕ   

հակամարտության: 

 

-Փոփոխությունը միայն կայանում է նրանում, որ սառը 

պատերազմի բացահայտը փոխակերպվել և կրում է փակ          

բնույթ: Սակայն հաշվի առնելով  արմատականության ան-

խախտելիությունը՝ այն կրում է ժամանակավոր բնույթ: 

Մենք կտրում ենք քնած հրաբխայնության անցումային 

խուսափուկ  ժամանակահատված: 
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-Այսինքն՝ գործի է դրված գաղտնափակ դիվանագիտութ-

յու՞նը:  

Ի՞նչ է կատարվում նրա ընդերքում ներկայումս:  

Ի՞նչը կարող է  դառնալ շիկացած կրքերին ուղեազդակ: 

 

-Գաղտնափակ դիվանագիտությունը գործի է դրված մարդ-

կության բազմանալու օրերից: 

Ներկայում գեոքաղաքական կոնյունկտուրան իր մեջ պա-

րունակում է բաղկացամաս, որը ծավալում է սահմանա-

փակումային գործունեություն: 

Իսկ ուղեազդակ կարող է դառնալ սեփական մոլեռանդութ-

յան վրա չափից ավել վստահությունը: 

 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ Արևմտյան համակարգը շարու-

նակում է վարել սահմանափակումային ագրեսիվ քաղա-

քականություն: 

Ինչպիսի՞ հնարավորություն ունի այն ճեղքելու  գոյության 

խաղաղապատկան շերտերը: 

 

-Արևմտյան գաղտնափակ դիվանագիտությունը բոլոր 

հնարավոր միջոցներով սահմանափակում է ժամանակա-

կից տեխնոլոգիաների հանդեպ ռուսական մատչելիութ-

յունը: Եվ ինչքան էլ ռուսական հնարամտությունը գործի 

մեջ դնի մերձենալու քաղաքականություն՝ ռուսական Սկոլ-

կովո նորարարական կենտրոն հրավիրելով Կալիֆոր-

նիայի նահանգապետին, միևնույն է, Արևմտյան նորարա-

րությունը շարունակում է գրավել թելադրողի բարձր դիր-

քերը: 

Սահմանափակումային ծավալապաշտական քաղաքակա-

նությունը համակել է մարդկության պաշտպանական բո-

լոր օղակները:  
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Առանձնապես այն դրսևորվում է տարածքային հարցե-

րում: Իհարկե, նա կարող է առաջացնել ժայթքում, երկրա-

շարժ, արհավիրք, սակայն նա չունի որևէ հնարավորութ-

յուն ճեղքելու գոյության շերտերը: 

Այդ շերտերը նա պահպանում է որպես սեփական ապաս-

տարան: 

Դրա վառ ապացույցն է հանդիսանում դիվանագիտության 

ներկայությունը: 

 

-Ի համեմատ անցյալ տարվա, ինչպիսի՞ տեղաշարժեր են 

դիտարկվում արևմտյան դիվանագիտության մեջ: 
 

-Ի համեմատ ենթակառուցվածքային քաղաքական տեղա-

շարժի, գլոբալ քաղաքականությունը շարունակում է մնալ 

անշարժ: Դա աշխարհին տիրելու քաղաքականությունն է: 

Եթե նման քաղաքականությունը որդեգրել է այսօր Արև-

մուտքը, նշանակում է պատասխանատվությունը ևս կազ-

մում է գաղտնափակության մասը: 

 

-Եթե փորձենք խորանալ գեոքաղաքական  համակերպութ-

յան մեջ, ինչպե՞ս կպատկերվի միջազգային քաղաքական 

իրադրությունը ներկայումս: 

 

-Պատկերը պարզ է: Ինչպես նշել ենք բազմիցս, Արևմուտքը 

ձգտում է համաշխարհային տիրապետության: Այդ ուղ-

ղությամբ նա գործում է հազարահնար ձևերով: ԱՄՆ-ի 

վարձակալական ցանցը պատել է ողջ երկրագունդը, նա 

խցկվել է Վատիկան, եվրոպական և այլ քաղաքակրթութ-

յունների թագավորական տները. նա հաստատվում է ան-

կախ պետությունների հասարակական-քաղաքական մար-

միններում, կատարում է հեղաշրջումներ, ռազմական ագ-

րեսիայի է ենթարկում մի շարք երկրների:   
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Ակնհայտ է համակերպության բացակայությունը: 

Ուրիշ հարց է, եթե խոսքը ուղղվի աչքակապությանը: 

 

-Համակերպության բացակայությունը աչքակապությու՞ն է:    
 

-Արհեստականորեն ստեղծել տեռորիզմի պայմաններ, որ-

պեսզի նրա անվան տակ զավթել երկրագունդը՝ աչքակա-

պություն է: 

Հրահրել պատերազմ՝ այնտեղ տեղակայելու արևմտյան 

խաղաղարար զինված ուժեր՝ տիրելու տարածաշրջանը, 

աչքակապություն է: 

Հրահրել Պյորլ Խարբոր, կատարվածը ենթարկել իմիտա-

ցիայի և վերափորձարկել սեպտեմբերի  11-ի տեսքով՝  աչ-

քակապություն է: 

Ակնարկը՝ դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի կազմից, սանձարձակելու 

համար ռազմական այդ մեքենան, ուղղելու  նրան ընդդեմ 

Արևելյան տարածաշրջանային որևէ գերտերության, աչքա-

կապություն է: 

Աշխարհով մեկ թմբկահարել՝ իբր վերջացել է սառը պա-

տերազմը, մյուս կողմից հովանավորելով նոր հրեշավոր 

զինատեսակների արտադրություն՝   աչքակապություն է:  

Հիմնական գործողությունները կենտրոնացնել 12 թվանշի   

վրա, կենտրոնացնել այն  2012 թ-ի 12-րդ ամսի՝ դեկտեմ-

բերի վրա, շրջել նրա 12-ը, դարձնել 21՝ ներկայացնելու 

որպես աշխարհի վերջ՝ աչքակապություն է: 

. Ստեղծել կանաչների, պրոֆմիությունների, իրավապահ-

պանների և այլ շարժումներ՝ օգտագործելու նրանց  քա-

ղաքական նպատակների համար՝ աչքակապություն է: 

 

Քաղաքականությունը աչքակապություն է: 
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-Զգայախաբություն՝ երկխոսություն-առճակատում կտըր-

վածքո՞վ: 

 

-Երկխոսություն՝ մակերեսային, կարճ, անցողիկ:   

Այսօր ԱՄՆ-ը օղակի մեջ է վերցրել Ռուսաստանը, Չինաս-

տանը և Հնդկաստանը: Արևմուտքից ներխցկվելով ԱՊՀ 

տարածաշրջան, հարավից ճեղքելով արաբական աշխար-

հի և Միջին Ասիայի ազգային դիրքերը,  Արևելքից Ճապո-

նիայի և Հարավային Կորեայի միջոցով լարված պահելով 

Ռուսաստանի և Չինաստանի հյուսիս-արևելյան տարածա-

շրջանը՝ նա փորձում է, ինչքան հնարավոր  է, փոքրացնել 

այդ եռյակի գործունեության ոլորտը: Սահմանափակման 

նման քաղաքականությունը,  ինչքան էլ թմբկահարվի ռուս-

ամերիկյան մերձեցմամբ, հետապնդում է քաղաքականից 

տնտեսականի և ռազմականի անցման նվաճողական խար-

դախ նպատակ: 

 

-Այսօր Արևմուտքի կողմից տարվում  է ուղեղային գրոհի 

քաղաքականություն: Նա իր նպատակներին է ծառա-

յեցնում բոլոր այն, ինչ ենթարկվում է ֆիզիկական 

օրենքներին՝ լինի դա խոսք, միտք գործ և այլն:  

Այդ ճակատում նա չի խնայում ո՛չ ֆինանս, ո՛չ էներգիա, 

ո՛չ էլ կադրային ռեսուրսներ: 

Դուք խոսում եք վերացական քաղաքականության մասին: 

Ինչպիսի՞ վերացական հակադրում կարող է դիմակայել 

սիոնիստական զավթամոլական քաղաքականությանը: 

    

-Այսօր Արևմուտքի կողմից տարվում է ուղեղի լվացման 

գործավարություն: Նա խցկվել է կրթական համակարգ. 

դպրոցականներից, ուսանողներից պատրաստում է նոր 

սերունդ, որը կլինի Արևմտյան արժեքների ջահակիրը: 
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Նրա միջոցով պետք է էլ ավելի բարձրանա համաշխար-

հային առևտրի կենտրոնների դերը, մի նոր ավելի «արդար» 

հիմքերի վրա դրվեն ընտրությունները մի շարք երկրնե-

րում, իրականացվեն բոլոր այն կիսատ գործերը (Ռուսաս-

տանի տրոհում, Սիբիրը Ռուսաստանից կտրելու փորձ, 

տեռորիզմի արհեստական ծավալում՝ համաշխարհային 

տիրապետություն ստեղծելու  վերջնական նպատակով, 

Արաբական աշխարհի կազմալուծում, Ղրիմը Ուկրաինա-

յից կտրելու փորձ, «վերջակետ»՝ սառը պատերազմին, գոր-

ծի դնել նոր Կու-կլուքս-կլանյան և ֆաշիստական շարժում-

ներ, որոնք հիմնականում կուղղվեն պետական կազմավո-

րումների դեմ և՛ այլն, և՛ այլն), որոնք չեն իրականացել 

ժամանակի սղության և որակական ճեղքումների չափից 

դուրս վստահության, սակայն իրականում կադրային ֆակ-

տորի անկատարելիության պատճառով: 

Ինչ վերաբերում է վերացական դիմակավորմանը, սրա 

հիմնական գործոններ են համարվում ժամանակը և տա-

րածությունը: Սա անհասանության մեջ խոր ու պատկերա-

վոր խաղ է, որը պատկանում է փակ դաշտին: Սակայն, եթե 

մենք փորձենք բացել թեկուզև մեկ մակերեսային աղոտ 

լույսի տակ թաքնված վառ գունավորում, ապա նրա 

գործնականը կարող է ստանալ իր մեկնաթռիչքը միմիայն 

նորարարի կողմից: Այն պատկանում է գեոֆիզիկական 

հատվածին: Հակառակ դեպքում՝ պատրաստ է ելընթաց 

ստանալ հակառակ էֆեկտը: 

-Դուք ի՞նչ ի նկատի ունեք գեոֆիզիկական ասելով: 

-Ինչքան էլ վերացական խուսավարումը գործի դնի բազ-

մակերպություն, միևնույն է, նրա հենակը  կազմում է իրա-

կան, գործնական ներուժը: Պաշտպանական հատվածում 
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այն պատկանում է ռուսական ռազմա-արդյունաբերական 

զուգակցությանը: 

 

-Ինչքա՞ն հեռու կարող են ձգվել Արևելյան  դիմակայման   

քաղաքական գունագծերը: 

 

-Անսահմանության շքամուտքում նրանց չեն դիմավորի աղ 

ու հացով: Ազդեցությունը հեռուն ձգվելու մեջ չէ: Տպավոր-

չությունը կարող է արդյունավոր լինել միմիայն ներուժի 

հետ համագործակցված: 

 

-Դուք ասացիք, որ նորարարության մեջ Արևելքը զիջում է 

Արևմուտքին: Ի՞նչը կարող է վերականգնել այդ հաշվե-

կշիռը: 
  

-Ռազմա-արդյունաբերական համալիրի հրելացատկը: 

Հակառակ դեպքում՝ իրադրությանը տեր կդառնան գլոբալ 

առաջբերումները: 

 

-Ինչպիսի՞ առաջբերումներ կարող են հայտնվել դիմա-

կայության ճանապարհին: 

 

-Իրերի ներկա զարգացումը կատարվում է դիտավորյալ 

առաջբերումների դաշտում: Այն համակել է ողջ երկրա-

գունդը: 

Իսկ ինչեր կարող են հայտնվել այդ ճանապարհի՞ն: 

Նոր Չերնոբիլներ, Սպիտակի արհեստական երկրաշար-

ժեր, ցունամիներ  և այլն: 

 
-Ի՞նչը կարող է փաստել արհեստական կանխամտածված 

փորձարկումները: 
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-Աշխարհի տարբեր կետերում տեղակայված գաղտնի և 

բացահայտ բնույթ կրող գեոֆիզիկական կայանները: 

Այսօր ռուս-ամերիկյան մերձեցման, բեռնաթափման բա-

րակ քողի տակ շարունակվում է Արևելքի և Արևմուտքի 

միջև շարունակական բնույթ կրող փակ պատերազմը: 

Ներկայիս ռուսական զիջումնամտությունը փորձ է 

վերականգնել 90-ական թվականների տեղի տվությունը 

ռազմական ոլորտում: 

Ժամանակ շահելու քաղաքականությունը ի վիճակի չէ 

կանգնեցնելու սպառազինությունների մրցավազքը:  

Այն կարող է ենթարկվել միմիայն մոդիֆիկացիայի: 

 

-Իրադրությանը տիրում է գաղտնագործությու՞նը: 

 

-Գաղտնամտությունն է տիրում իրադրությանը: 

Կատարելով որակական հրելազարկ՝ նա իր հոգեբանա-

կան  ազդեցությանն է ենթարկում  Արևելյան դիմակայման 

ազդակները՝ ստիպելով նրանց սահուն կերպով անցնել 

հատկացված տիրակալություն հետապնդող ժամանակա-

հատվածը:  

Ինչ վերաբերում է գաղտնագործությանը, այն շարունա-

կում է իրեն զգացնել տալ աշխարհի տարբեր կետերում 

համակործանման տեսքով: 

 

-Խոսքը վերաբերում է փորձարկումների՞ն: 

 

-Եթե խոսքը վերաբերվեր հատկապեսին, կնշվեր հատկա-

պես Հայիթին: 

  
Чавес заявляет, что США оккупируют Гаити под предлогом помощи. 

 Венесуэльский президент Уго Чавес обвиняет Соединѐнные Штаты в том, 

что они использовали «землетрясение» на Гаити в качестве предлога для 
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захвата разрушенной карибской страны. «Я читал, что должны прибыть 3 000 

солдат, морских пехотинцев с оружием, экипированных, как на войну. Там 
нет недостатка в оружии, Боже мой. Врачи, лекарства, топливо, полевые 

госпитали. Это то, что должны были прислать США. Они заняли Гаити». 

                                  «Alles Schall und Rauch», Германия - 19 января 2010 г. 

Իսկ ընդօվկիանոսյան փորձարկումների հետևանքները 

ցունամիների կերպարանքով կարող են ի հայտ գալ Ինդո-

նեզիայում, Նոր Զելանդիայում, Տաիլանդում և այլուր:   

Գործի  են դրված թայֆուններ առաջացնող տեսլայական 

ճառագայթներ, որոնք պատրաստ են հրահրել տարբեր 

տեսակի համաղետներ: Առանձնապես «վայ» այն անկախ 

երկրներին, որոնք տեր են ատոմային կառույցների և  

գտնվում են երկրաշարժի գոտում: 

Այդ կարգում հատկապես առանձնացվում է Իրանը, որի 

հանդեպ կիրառված նվաճողական անհաջող փորձերը 

կստիպեն Արևմուտքին կիրառել  արհավիրքներ ծնող ամե-

նաժամանակակից սարքեր՝ անհնազանդ այդ երկրի  կար-

գերը վերջնականապես տապալելու նպատակով: 

 

Այսօր ԱՄՆ-ի գեոֆիզիկական  կենտրոնները իրակա-

նացնում են Պենտագոնի գաղտնի ծրագրեր: 
 

-Հատկանշական է, որ առճակատմանն է հատկացված 

խաղաղարարի դերը: 

 

-Այ՛ո, ցավոք սրտի, ռազմական հաշվեկշիռը կարող է 

միայն ապահովել խաղաղ գոյակցության կանոնների պահ-

պանումը:  

Ներկա պարագայում այն կարող է ապահովել ռուս-չինա-

կան ռազմահամալիրների նորարարական կենտրոնները: 

 

 



 1063 

Оружейная стратегия России  гарантирует  - комплектную закупку нового и 

модернизированного вооружения, боевой техники вплоть до 2015 года. После 
долгой жизни на "сухом пайке" Вооруженным силам готовят настоящий 

оружейный прорыв. В девять ближайших лет военно-промышленному 

комплексу страны предстоит освоить громадные деньги - почти пять 
триллионов рублей. 80 процентов этой суммы пойдет на нужды министерства 

обороны, поэтому роль первой скрипки в оркестре заказчиков отводят 

ведомству Сергея Иванова.  

 

- Мы не должны палить деньги впустую, нужно тратить их на закупку 

высокотехнологичных образцов. Нас не должно волновать количество, нас 

должно заботить качество, - расставил вчера акценты в предстоящих 

оборонных расходах вице-премьер. На серийные закупки вооружений 

направят более 60 процентов средств.                                                                 

Те образцы, которые мы сейчас закладываем в серию, уже были бы в войсках 

и на флоте, если бы не провал в 90-х годах, - откровенно признался в беседе с 
корреспондентом "РГ" первый зам Иванова в комиссии Владислав Путилин. 

Как обычно, в первую очередь профинансируют нужды российской ядерной 

триады - Ракетных войск стратегического назначения, Дальней авиации и 
атомного подводного флота. 
                                                             
                                                                        «Российская газета»-Федеральный             

                                                                         выпуск № 4084 от 3 июня 2006г. 

 

 

-Ո՞րն է ներկայում  Հայաստանի դերը համաքաղաքակա-

նության, մասնավորապես առաջնային գծում հայտնված 

նորարարության մեջ: 

 

-ՀՀ հանրապետության կառավարության դերը հայ-ռուսա-

կան համագործակցության անխախտությունն է: Իսկ նո-

րարարությունը պատկանում է գիտական ոլորտին, որը 

զգում է հովանավորության կարիք:  

 

-Ի՞նչ է ակնկալվում մոտ ապագայում: 

 

-Ակնկալիքները անցյալի և ներկայի կատարվածի խոր 

տեղիք են տալիս:  
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Առանձնապես սկսած մ. թ. երկրորդ հազարամյակից մինչև 

մեր օրերը՝ չարի մտադրությունը շարունակում է մնալ 

նույնը՝ համաշխարհային տիրապետություն:  

 

Գերուժը  տիրելով Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային   և 

Միացյալ նահանգներին 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դ-ի 

սկզբին՝ վերջնականապես տիրեց Գերմանիային, որը 

ուներ ավանդական լավ հարաբերություններ Ռուսաստա-

նի հետ: 

Հրահրելով առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատե-

րազմներ՝ նրանք նպատակ հետապնդեցին թուլացնել եր-

կու տերություններին և տիրել: Նրանք տիրեցին Գերմա-

նիային, հետևաբար, ողջ Եվրոպային, սակայն Ռուսաստա-

նը կանգուն է, որին էլ ուղղված է ներկայումս Արևմուտքի 

ողջ զինանոցը:  

 

-Հայաստանի ներկայիս դժվարին պայմաններում ինչ-

պիսի՞ դեր կարող է տանել վերացականությունը:  

Մենք կարո՞ղ ենք քիչ խորանալ նրա մեջ: Այն  ի վիճակի՞ է  

ստիպել  գործնականին  համագործակցել իրականի հետ: 

 

- Այ՛ո, եթե մենք փորձենք վերականգնել օդի,  ջրի և ցամա-

քի միջև  կապը կրակի հետ հավատի համակարգում:   

 

-Ի՞նչ կապ ունեն  օդն  ու  ջուրը կրակի հետ: 

 

-Ի՞նչ կապ ունի պետական հիմքերի խարխլումը ազատ 

ձեռնարկատիրության հետ: 

 

. Ի՞նչ կապ ունի մեկ ընդհանուր տիրոջ կողմից  ստեղծված 

դոլլարը եվրոյի հետ: 
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. Ի՞նչ կապ ունի Համաշխարհային տիրապետությունը 

Մայա քաղաքակրթության հետ: 

 

. Ի՞նչ կապ ունի Արևելյան «բռնատիրության» փլուզումը 

համաշխարհային տեռորիզմի հետ: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք այդ ամենը կապել Պաշտպանական 

համակարգի հետ: Ի՞նչը կարող է կազմավորել և ամրա-

պնդել Ազգային պաշտպանական համակարգը: 

 

-Ոչ միայն կապել, այլև կապ ստեղծել: Կապ՝ ներքին կու-

սակցությունների կազմակերպությունների և արտաքին 

հնարագիտության միջև: 

 

-Ընդդիմության կողմից ստեղծված Ազգային պաշտպա-

նական համակարգը ինչպիսի՞ կապ կարող է ստեղծել 

արտաքին հնարագիտության հետ: 

 

-Հնարագիտություն հարկավոր է փնտրել հարմար դիրք 

գրաված և ռազմավարական տեսակետից մարտադաշտում 

հաստատված ուժի հետ: 

Արևմուտքում դա կարող է լինել հայ-հրեական «համագոր-

ծակցություն»-ը՝ հաշվի առնելով ընտրյալ տարբերակի՝ 

չեզոքության անհնարինությունը, Արևելքում՝ համագոր-

ծակցությունը «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության հետ, 

հաշվի առնելով մոտակա 10 տարիների պարտավոր կար-

գավիճակը, որի մաս է կազմում հայ-ռուսական համագոր-

ծակցությունը՝ այդ համակարգում առկա «Ղարաբաղյան 

լեգեոններների» առկայությամբ:  

 

-Բայց  չէ՞ որ պաշտպանական համակարգի ուղղորդող ուժ 

հանդիսացող ՀՅԴ-ը համագործակցում է «Արդար Ռու-
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սաստան» կուսակցության հետ և համագործակցությունը 

«Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության հետ, հակասում է 

խաղի կանոններին: 

 

-Ազգային պաշտպանական համակարգը, որի մաս կարող 

են կազմել մի շարք քաղաքական ուժեր, չի կարող ազդել 

ՀՀԴ-ի արտաքին ռազմավարության վրա: 

Խոսքը վերաբերում է իրարից անկախ մարմիններին:  

Ինչ մնում է հնարագործությանը, այն ունի իր տերը: 

 

-Բայց չէ՞ որ Հայաստանի ներկայիս նախագահին սատար 

Ռուսաստանի հայ մեծահարուստների շրջանակը թույլ չի 

տա Պաշտպանական համակարգի մերձեցում ռուսական 

իշխող կուսակցության հետ, նամանավանդ, որ ավանդա-

կան կուսակցությունները չունեն կշիռ և վստահություն 

Ռուսաստանի իշխանությունների հանդեպ: 

 

-Միջկազմակերպչական մարտավարությունը ելնում է պե-

տական բարձր շահերից:  

ՌԴ-յան  հետաքրքրությունները  չեն համաձայնեցվում հայ 

մեծահարուստ օղակների հետ:    

Գերագույն գործոնը   ժամանակն է:  

Հայ-ռուսական համագործակցությունը չի կարող համար-

վել աննկուն և չի կարող չունենալ այլընտրանք Արև-

մուտքի առջև հայկական բաց դարպասների առկայության 

պայմաններում:      

Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կուսակցություններին, այլև  

մարդկային ֆակտորին:  

 

Ազգային պաշտպանական համակարգը զերծ չի նման գոր-

ծոնից: 
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-Դժվար է ստեղծել նման համակարգ նամանավանդ ավան-

դական ուժերի կողմից, քանի որ նրանց գլուխները գըտ-

նըվում են մասոնների ձեռքին: Ցեղասպանության ճանաչ-

մամբ կապկպված են և՛ ԱՄՆ ռամկավարների վերադաս 

մարմի, և՛ Հայ Դատի ձեռքերը:  

 

-Ազգային երկբևեռ պաշտպանական համակարգը զգում է 

միմիայն քաղաքական կամքի դրսևորում: 

Նորարարության կարիք է զգում ոչ միայն տնտեսությունը, 

այլև քաղաքական դաշտը:  

Ներկա պարագայում խոսքը վերաբերում է վերադասա-

վորված կառուցվածքային մոտեցմանը: 

  

-Ինչպիսի՞ կարգ կարող է կազմել հենքը պաշտպանական 

համակարգի: 

 

-Հաշվի առնելով, որ գոյություն չունի դեմոկրատիայի հին 

աշխարհապատկան ձևը, այլ միջոցն է կայծակում որպես 

նպատակը արդարացնող ձև նման պարագայում  կարող է 

ստեղծվել ժողովրդական նոր ուսմունք՝ հենված ազգային 

սոցիալիզմի սկզբունքի վրա:  

Իհարկե, նման մոտեցումը կարող է առաջացնել վերիվա-

րումներ, հակասություն Սփյուռքի արևմտյան պատվիրա-

տուների հետ՝ ազգային զգացմունքի չարաշահման մոտի-

վացիայով, սակայն պաշտպանական համակարգի ներկա-

յության պայմաններում այդ հարցով կզբաղվի   առանձին 

վերցրած մեկ բաժին, որն էլ ձեռք կբերի ժողովրդի հետ 

շփվելու միակ ազնիվ շնորհալիությունը՝ հետ վանելով 

«մարդու իրավունքների պաշտպանության» հեգեմոնիս-

տական ոտնձգությունները, «ազատության», «հավասա-

րության», «համերաշխության» նենգավոր հարվածները, 

մասնավորապես հետ վանելով «դեմոկրատական» լիբերա-
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լիզմը իր «ազատ» շուկայական տնտեսությամբ, որը պատ-

րաստվում է ոչ միայն տիրել մեր երկրին, ստրկացնել մեր 

ժողովրդին, այլև ծվատել մեր տարածքը՝ թույլ տալով միա-

նալու երկու պրոտեկտորատ գիշատիչ երկրների՝ ստաց-

վածը ուղղելու համար Ռուսաստանի դեմ: 

Նախաձեռնությանը կարող են տեր կանգնել կուսակցութ-

յունների  ներսում առաջացած «շարժումները»:  

Հետևաբար ե՞րբ, եթե ոչ հիմա: 

Մեզ նետված է նոր մարտահրավեր, և մենք կանգնած ենք 

նոր Սարդարապատում: 

-Ինչպես տեսնում ենք, ԱՄՆ-ում ստեղծվում է Սփյուռքի 

կառավարություն Հ. Սասունյանի նախաձեռնությամբ, որը 

կներկայացնի Սփյուռքի 7 միլիոն հայության միասնական 

հետաքրքրությունները: Ինչպես գիտենք, նոյեմբերի 20-ին 

Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը 

Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանում հաջո-

ղությամբ անցկացրեց.  «Հայկական սփյուռք. ընտրովի 

ղեկավարություն և համաշխարհային կառույց» խորագիրը 

կրող միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցեցին 600 

մասնակիցներ` Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, 

Ռուսաստանից, Ավստրալիայից և Եվրոպայի երկրներից: 

Գիտաժողովի բանախոսներն էին` Կալիֆորնիայի Լոնգ 

Բիչի նահանգային համալսարանի դոկտ. Էնդրյու 

Դեմիրճյանը («Թվաքանակի համոզիչ ուժը. քաղաքական 

ազդեցության կոչ»), Վիեննայից՝ ՄԱԿ-ի ավագ խորհըր-

դատու, դոկտ. Արշալույս Ճգնավորյան-Ազենբաուերը  

(«Հայկական միաբանությունը և միջազգային քաղա-

քականությունը»), «Կալիֆորնիա կուրիեր» թերթի 
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հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը («Սփյուռքի հայերին 

ներկայացնող համաժողովրդական ընտրովի կառույցի 

առաջարկ»), Փարիզի Ռազմավարական հետազոտութ-

յունների հիմնադրամի դոկտ. Կայծ Մինասյանը («Դեպի 

հայերի համաշխարհային խորհուրդ. ինչո՞ւ, ինչպե՞ս, 

ո՞վ»), նահանգապետ Ջորջ Դեքմեջյանը («Կալիֆորնիայի 

առաջին հայ նահանգապետի անձնական խորհրդածութ-

յունները»), Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապե-

տության գլխավոր հյուպատոս Գրիգոր Հովհաննիսյանը 

(«Ողջույնի խոսք»), Հայաստանում Միացյալ Նահանգների 

նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը («Ազդեցության հավելումը 

պետությունների աշխարհում. մարտահրավեր Հայկական 

սփյուռքի համար»), լրագրող և հեղինակ Մարկ Արաքսը 

(«Միասնական մեկ ձայնով լրատվամիջոցների հետ 

խոսելու հզորությունը»), Գլենդելի համայնքային քոլեջի 

դոկտ. Լևոն Մարաշլյանը («Սփյուռքի կոնգրեսի ստեղծման 

անհրաժեշտությունն ու դժվարությունները»), Կալի-

ֆորնիայի Բերքլիի համալսարանի դոկտ. Ստեփան 

Աստուրյանը («Հայկական ավանդական կուսակցութ-

յունները և համահայկական համադրումը»), Հարավային 

Կալիֆորնիայի համալսարանի դոկտ. Հրայր Դեքմեջյանը և 

Սթենֆորդի համալսարանի դոկտ. Նաիրի Տերտերյանը 

(«Համասփյուռքյան կառույցի ստեղծման նախատիպն ու 

կերպարանքը»): Ելույթներին հետևեց կլոր սեղան-

քննարկումը բանախոսների և լսարանի միջև: Հայերը 

պետք է ընտրեն իրենց ներկայացուցիչներին կամ 

ղեկավարներին` «մեկ մարդ` մեկ ձայն» սկզբունքի հիման 

վրա: 

Հայկական  համայնքներում  ընտրությունները կանցկաց-

վեն` հայերի յուրաքանչյուր քսան հազար խմբի համար մեկ 

ներկայացուցիչ ընտրելով: Ամբողջ աշխարհի Սփյուռքի 

ընտրատարածքներից ընտրված մարմինը` 350 ներկայա-
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ցուցիչներով, կդառնա այն կառույցը, որը կարող է օրինա-

կան կերպով հանդես գալ Հայաստանից և Արցախից դուրս 

ապրող յոթ միլիոն հայերի անունից: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Երկու իրարից անկախ վարչությունների կազմավորումը 

միմիայն կարող է ապահովել հայության միասնական հե-

տաքրքրությունները: Ինչպես նշեցինք, ԱՄՆ-ին պետք են 

լիբերալներ, որոնց միջոցով կփորձի ազդել Արևելյան 

Հայաստանի վրա՝ ձգելու նրան դեպի Արևմուտք: Իհարկե, 

Արևմուտքը կանի ամեն հնարավորը, որպեսզի Սփյուռքի 

կառավարությունը հաջողությամբ իր հաղթանակը տոնի 

Հայաստանի Հանրապետության ապագա նախագահական 

ընտրություններում՝ սատար կանգնելով Արևմտյան Հա-

յաստանյան  նախագահական թեկնածու-դրածոին: 

Նպատակը պարզ է: Այդ է վկայում գիտաժողովին բերած Ջ. 

Էվանսների, Ազենբաուերների և նմանների մասնակցութ-

յունը: 

Հայաստանի կառավարության պարտավորությունն է անել 

ամեն հնարավորը Ռուսաստանում՝ Մոսկվայում ստեղծե-

լու Սփյուռքի վարչության  երկրորդ թևը, որը կունենա իր 

անկախ քաղաքականությունը, չի զոհաբերի հայության 

Արևելյան թևի  հետաքրքրությունները Արևմուտքին՝ սա-

տար կանգնելով ՀՀ կառավարության անկախ պետակա-

նությանը, ստիպելով գերուժին կենտրոնանալ Հայկական 

հարցի վրա: 

Կողմ եմ Արևմուտքում Սփյուռքի կառույցի ստեղծմանը, 

սակայն ոչ նման ձևով: 
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Սա փորձ է Սփյուռքի ներուժը տեղափոխելու քաղաքական 

դաշտ՝ ուղղված Հայաստանի պետականության դեմ: 

-Ի՞նչը կարող է ապահովել հայ համայնքի միաբանությու-

նը: 

 

-Հասարակական-քաղաքական  ուժերի  կոնցեպտուալ-գա-

ղափարային համակարգման համատեղությունը՝ չխառնա-

կելու համար  հայ համայնքի  դերը և նշանակությունը: 

 

Ազգի համար կարևոր բազմազանությունը չպետք է  այլա-

կերպություն մտցնի  հայրենապատկան գործելակերպում:  

-Ո՞րն է մեր այսօրվա (11. 2010) առաջնահերթ խնդիրը: 

-Ազգային երկբևեռ պաշտպանական համակարգի (ԱԵՊՀ) 

կազմավորումը՝ պաշտպանության նախագիծը ներկայաց-

նելով հնգամյակների տեսքով: 

-Ինչպիսի՞  բովանդակությամբ կարող է հանդես գալ այդ 

նախագիծը մոտ ժամանակներում:   

-Բովանդակությունը նպատակն է: Իսկ նպատակը Հայաս-

տանի անկախության, նրա պետականության ապահովու-

մըն է: 

Մենք կարող ենք ընտրել մոտակա 10 տարիների պաշտ-

պանական ծրագիր՝ մասնավորապես առաջին հնգամյակի, 

որի նշանաբանը կարող է լինել՝  
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Անկախ Հայաստան-2015 

 
   

 

 Արևմուտք                                                                          Արևելք 

 Սփ. վար. (ՍՎ)                                                                      (ՍՎ)   

                                           Հայաստանի                                

 

    2015  

     2014 

     2013 

     2012 

     201 

 

 

 

-Մեր նպատակն է, որպեսզի Հայաստանի անկախությունը  

2015թ-ին կրի հետևյալ պատկերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Անկախություն 

Հայաստան-2010 
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  Արևմուտք                                                                         Արևելք 

  Սփ. վար. (ՍՎ)                                                                     (ՍՎ)       

                                                                          Հայաստանի                                                                                                                                                                                               

 

    2015  

     2014 

     2013 

     2012 

     2011  

 

 

Նույն պատկերը ցանկալի է տեսնել նաև 2020 թ-ին: 

-Հնարավո՞ր է, որ 2020թ-ին նման դիրքավորմամբ մենք 

կորցնենք մեր ինքնիշխանությունը: 

-Նույնիսկ ԽՍՀՄ օրոք Հայաստանը չի կորցրել ո՛չ  ինքնիշ-

խանությունը, ո՛չ ինքնությունը: Առավել ևս՝ ԱՊՀ օրոք այն 

միայն կամրապնդի Հայաստանի պետականությունը, կա-

պահովի նրա անկախությունը: 

Անկախություն 

Հայաստան-2015 
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-Հնարավո՞ր է, որ ՀՀ կառավարությունը չդիմելով կտրուկ 

հակաքայլերի, թույլ տալով ստեղծվելու նման կառա-

վարություն Սփյուռքում՝  Արևմուտքում, դրանով փորձում 

է հնարավորություն ընձեռել Արևմուտքին առաջ-նային 

գիծ հանելու պահանջատիրության խնդրի կարգա-

վորումը: 

-Հնարավոր է  և՛ Հայաստանի կառավարությունը, և՛ ավան-

դական կուսակցությունները անցնեն երկակի ստանդար-

տի, սակայն կարճ ժամանակից հետո ՀՀ կառավարութ-

յունը ստիպված կլինի դիմել հակաքայլերի՝ հաշվի առնե-

լով գլոբալ հրավերի դեմ Հայաստանին բաժին հասնող 

ժամանակի և տարածության սղությունը. Աստված միայն 

մի՛ արասցե, որ արդեն ուշ լինի: 

Արևմուտքի Սփյուռքի վարչությունը պետք է ունենա այլ-

ընտրանք: Հուսանք, որ ոչ թե Արևմուտքը կուղղորդի 

Սփյուռքի Արևելյան հատվածը՝ նրան յուրահատուկ քաղա-

քականությամբ, այլ կստեղծվեն իրարից անկախ վարչա-

կան միավորներ: 

Մենք չենք կարող Հայաստանի անկախությունը զոհաբերել 

պահանջատիրությանը: 

-Բայց չէ՞ որ Ռուսաստանում ստեղծված Սփյուռքի Արևել-

յան ճակատը, որը կարող է ստեղծվել միմիայն հայ մեծա-

հարուստների կողմից  էլ ավելի կուժեղացնի  Հայաստանի   

իշխանական ներկայիս առանց այն էլ ուժեղ  դիրքերը: 

-Մեր գործը իշխանական դիրքերի հետ չէ: Մեր գործը Հա-

յաստանի պետականության, նրա անկախության, մեր ազ-

գային շահերի հետ է:  
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Իսկ նման կառույց ստեղծելու ձևերը Արևելյան այդ նա-

խագծում՝ իրականացնելու համար ՀՀ Պաշտպանական 

կենտրոնի կողմից մշակված ազգային անվտանգության   

ծրագիրը, բազմակերպ են: 

 

-Գտնում եմ, որ ներկայիս ոստիկանական ռեժիմի պայ-

մաններում հեղափոխությունը Հայաստանում բացառված 

է:    

 

-Հնարավոր է, որ հեղափոխությունը բացառվի, սակայն 

Ռուսաստանյան 1917թ-ի փետրվարյան, աշխարհի մի 

շարք երկրներում, ինչպես նաև մեր հարևան Վրաստանում 

Շեվարդնաձեի հանդեպ կիրառված հեղաշրջումները հա-

մարվում են այժմեական: Ակնհայտ են գործի մեջ դրված 

այլ ձևեր: Նկատե՛նք, թե ինչ ճանապարհով Հայաստանի 

ներկայիս վարչապետը զբաղեցրեց վարչապետի աթոռը: 

Ինչևէ, Հայաստանի նախագահին ցանկանանք ամենայն 

բարին՝ անկախ տարագնացիկ ջանքերից, որոնք  ուղղված 

են Հայաստանի հանրապետության ներկայիս՝ վայրի կա-

պիտալիզմի անցումային շրջանը ապրող կարգերի պահ-

պանմանը: 

- Մեր երկրին տիրելու ինչպիսի՞ հնարավորություններ 

ունի Արևմուտքը մոտակա տարիներին   : 

-Ահա մեր երկրին տիրելու Արևմուտքի բազմաքանակ «դա-

սական» ձևերի որոշ  ուղղություններ՝ 
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ՀՀ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Հասարակության բարոյալքում հեռուստատեսության, ռադիոի և 

մամուլի միջոցով / միասեռականներ, մազոխիստներ, «Էմո»-յա-

կան շարժում  և այլն /: 
2. Հակաեկեղեցական շարժում / աղանդներ /: 
3. Պրոֆմիութենական արհեստական շարժումներ / գործադուլ-

ներ, մասայական ցույցեր և այլն /: 

4. Մտավորականության  վարձագրում / գրողների միություն, 

գիտական ոլորտ և այլն /: 

5. Ուսանողական արհեստական շարժումներ: 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 
7

. 
8

. 

9

. 

10

. 

11

. 

12

. 

13

. 

14. 

16

. 

15 

17

. 

18

. 

19 
20 

21 

22 

23

. 

24

. 

25

. 

ԼՂՀ. 
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6. Մասսայական խռովություններ սոցիալական հողի վրա / բուն-

տա /: 

7. Պատերազմի հրահրում արտաքին թշնամու դեմ: 

8. Խորհրդարանում-Աժ-ում և այլն, վարձագրված գործակալական 

ցանցի նենգադավություն / սահմանադրական փոփոխություն-

ներ /: 

9.  Խորհրդարանական իշխանության հաստատում / իմպիչմենտ /: 

10. Հաճոյակատար կուսակցությունների  հովանավորում: 

11. Վարկային ստրկացման քաղաքականություն / Միջազգային 

արժութային հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ և այլն /: 

12. Արտաքին քաղաքականության կուրսի շեղում / կադրային       

«ռեֆորմատոր»-ային քաղաքականության իրագործում /: 

13. Արհեստական արտագաղթի քաղաքականություն: 

14. Ռեֆորմ կրթական համակարգում / ուղեղի լվացում /: 

15. Գունավոր հեղափոխություն: 

16. Անկախության զոհաբերություն՝ հանուն պահանջատիրության 

խնդրի կարգավորման: 

17. Եվրոպական ինտեգրացիա / ուծացում /: 

18. Քաղաքացիական պատերազմ. 

19. Դիվերսիա / ատոմակայանի պայթեցում, արհեստական երկրա-

շարժ և այլն /. 

20. Սադրանքի ճանապարհով տարածաշրջանում խաղաղարար 

զինված ուժերի տեղակայում. 

21. Պետական վերադաս մարմնի վարկաբեկում /շանտաժ, պրովո-

կացիա և այլն /: 

22.  Ռազմա-ոստիկանական հեղաշրջում: 

23.  «Պալատական» հեղաշրջում / ներքին դավադրություն /: 

24.  Պետության առաջնորդի լիկվիդացում / տեռոր, թունավորում և   

այլն /:   

Եվ եթե մի շարք երկրների հանդեպ «տեռորիզմի  հովա-

նավոր» կամ «ատոմային զենքի արտադրություն» քողի 

տակ տարվող ուղիղ ագրեսիան (պետականության վերա-

ցման նպատակով) կրում է արտաքին էքսպանսիոնիս-

տական բնույթ, ապա աշխարհի մի շարք երկրների, նրանց 

մեջ նաև մեր երկրի, հանդեպ տարվող քաղաքականութ-

յունը կրում է ներքին  դավադիր բնույթ: 
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-Իրո՞ք գոյություն ունեն տեռորիստական երկրներ, թե՞ այդ 

երկրների պայքարը հուդայա-մասոնական արշավանքի 

դեմ կրում է զուտ ազգային ազատագրական բնույթ: 

-Տեռորիզմի ներկայությունը պատրվակ է, որպեսզի շարու-

նակվի սպառազինությունների մրցավազքը: Այն ուղըղ-

ված  է «ժողովրդավարացմանը» և «մարդու իրավունքնե-

րի» պաշտպանությանը ծառայելուն: 

Մի շարք երկրներում առկա  ռեժիմները  համարվում են   

ԱՄՆ հետաքրքրությունների սնուցողները:  

Մերձավոր Արևելքը համարվում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի 

համաշխարհային տիրապետության ընդդիմության թույլ 

օղակը: 

 
«Ի՞նչն է խանգարել կամ խանգարում ԱՄՆ-ին ալբանական և բոսնիացի 

մահմեդականներին քաղաքական և ռազմական ճանապարհով օժան-

դակելու միջոցով հրահրել պատերազմ Հարավսլավիայում, ստեղծել 

անկայուն իրավիճակ Ռուսաստանում՝ Կասպից ծովի ավազանում, 

Չեչնիայում (իսլամական «ազատագրական շարժում»), ձևախախտել 

եվրոպական տնտեսությունը և կուլտուրան՝   ստիպելով  Եվրոմիությանը 

իր կազմի մեջ ընդունել Թուրքիային, միևնույն ժամանակ ահազանգելով 

թե իսլամը համարվում է Արևմուտքի արմատական մահացու թշնամին»:  

 

                                                            Ալեն Գրեշ   Նոր քրիստոնեական արշավ   

                                                             / «Լե Մոնդ դիպլոմատիկ» 1996 

 

Ի՞նչն է խանգարում ԱՄՆ-ին օժանդակել տեռորիստական 

խմբավորումներին՝ նրանց ներկայության պատրվակով 

տիրելու երկրագունդը: 

Ինչպե՞ս կարդարացներ ԱՄՆ-ը իր ագրեսիվ նվաճողական 

քաղաքականությունը, եթե չլինեին այդ պատրվակները: 

- Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գլոբալիզմը:  
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-Բնության օրենքներին հակասող սառը պատերազմի ճեղ-

քերից դուրս ելած մի հրավառ լավա, որը օր օրի ծավալ-

վելով՝ իր վերմակի տակն է առնում ողջ երկրագունդը: Սա 

արհեստականորեն պայթեցված հրաբուխ է: 

 

 -Ինչքա՞ն երկար  ԱՄՆ-ը կխաղա իր հերթական զոհ 

Իրանի հետ: Հնարավո՞ր է, որ կատարվի զոհի փոխարի-

նություն:  

 

-Ամերիկացիները այնքան են հարմարվել պատերազմի 

հետ, որ չեն կարող թույլ տալ իրենց  պատկերացնելու նրա 

վերջը: Նրանք անվերջ թշնամի են որոնում»:  
                                                          

                                                                                  Մ. Շերի պատմաբան ԱՄՆ. 

 

-Սա ուրիշ ոչինչ է, քան միջազգային իրավունքի ոտ-

նահարում: 

-Իրավունքը ուժեղինն է: Ուժեղի՛նը, ով իրավունք ունի 

կամակատար ՄԱԿ-ի հանդուրժողականությամբ կազմա-

կերպել ագրեսիա Իրաքի դեմ, որը ուրիշ ոչինչ է, քան 

միջազգային օրենքի խախտում:  

Ամերիկյան ագրեսիային զոհ դարձավ մոտ  Իրաքի 1 միլի-

ոն խաղաղ բնակչություն: Ահա, թե ինչ արժեն  Ամերիկա-

յում մարդու իրավունքները: ԱՄՆ-ի՝ մարդու նման իրա-

վունքները վերևից թափվող ռումբերն են, հրթիռները ռա-

դիոակտիվ թույները: 

-Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ընկնի Ռուսաստանը: 

-Գլոբալ բնաջնջում: 
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-Ինչպիսի՞ դեպքեր կամ սպասվող իրադարձություններ 

կարող են դասվել պրովոկացիայի շարքին:   

- Արևմտյան համակարգի ներկայությունը՝ իր ստվերային            

   մտադրությամբ և ռազմական խմբավորմամբ, արդեն իսկ   

   պրովոկացիա է: 

.  Հյուսիսային Կորեայի շուրջ կատարվող իրադարձութ-         

    յունները ուրիշ ոչինչ են, քան պրովոկացիա. 

.   ԱՄՆ նախագահի այցը  Հնդկաստան՝ պրովոկացիա է. 

.   Պրովոկացիա են Ֆրանսիայում գերուժի կողմից  կազմա-   

    կերպած ցույցերը՝ կապված թոշակի ժամկետի  բարձ-     

    րացման հետ. 

.   Պրովոկացիայի շարքին են դասվում՝ 

    ԱՄՆ դեսպանատների լրտեսությունները մի շարք եր- 

    կրներում,  մասնավորապես Հայաստանում, որի նախա- 

    ձեռնությամբ կազմակերպվեց ադրբեջանական կինոյի  

    փառատոն Երևանում. 

.   Ռուսաստանի Եվրոմիությանը ինտեգրվելու փորձերը. 

.   Միջէթնիկական հակասությունների սրումը, որը քայքա- 

    յեց ԽՍՀՄ-ը և ներկայումս փորձում է փլուզել Ռուսաս-  

    տանը. 

.  Ռուսաստանի անդամագրությունը Առևտրի համաշխար-  

    հային կազմակերպությանը. 

.   Իրանական գործոնը, Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտա- 

    րարությունները. 

.   Օտար լեզվի հանրակրթական դպրոցների ստեղծման   

    գաղափարը, որտեղ փոխարինող սերնդից պետք է պատ- 

    րաստվեն հեղափոխականներ, հեղաշրջում պատրաս-  

   տող հայ սահակաշվիլիներ. 

  

 Իսկ ինչեր են սպասվում առջևու՞մ՝ հազար ու մի բաներ, 

 ասենք՝ Իրանի քաղաքացիների սպանություններ Հայաս- 
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 տանում և հակառակը. 

 

Ամենամեծ պրովոկացիան  տիեզերք թռչելն ու  այնուհետև 

վերադառնալն է երկիր մոլորակ՝ տիրություն անելու ավեր-

ված երկրագնդին, վերցնելով ՄԱԿ-ի ձեռքից «խաղաղա-

րար»-ական առաքելությունը, հաշվի առնելով, որ բռնա-

զավթումը նման ձևով համարվում է ամենից էֆեկտիվը: 
 

 -Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ Հայաստանի արտաքին 

քաղաքականությունը որոշում են գերտերությունները: 

 

-Ստեղծել երկբևեռ պաշտպանական համակարգ մեր գոր-

ծըն է և ոչ գերտերությունների: 
 

 -Քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը շարունակում է կարե-

վորել ԱՄՆ-ի  դերը տարածաշրջանում: 

Հայկական ղեկավարությունը պետք է հասկանա, որ այս նոր իրավիճակը 

պահանջում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը պաշտպանության և անվտան-

գության հարցերումֈ Լիովին բացառվում է, որ Հայաստանի գործընկեր-

ներն առաջարկեն ԱՄՆ-ի հնարավոր մասնակցությունը նրան աջակցելու 

գործին՝ հասկանալով, թե ինչ կապակցությամբ է նման անհրաժեշտութ-

յուն առաջանալու։ 

                                                            ԻԳՈՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  

                                                            Իրատես դե ֆակտո 15. 10. 2010 

 

-Եկեք մի կողմ դնենք քաղաքական աղբանոցը: 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ Հայաստանը Արևմուտքի հետ 

չպետք է ունենա ռազմավարական գործընկերոջ կարգա-

վիճակ: 
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ՍՎ – Սփյուռքի վարչություն 

 - Կոալիցիոն կոորդինացնող կենտրոն 

1.                         Ռազմավարական ուղի 

2.                         Միջպետական կապ 

3.                         Բարեգործական կապ 

4.                         Անթույլատրելի կապ. 

 

 

-Օձը մարդուն ընկեր լինել չի կարող: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԵՎ-

ՄՈՒՏՔ 

 

ԱՐԵՎ 

–ԵԼՔ 
- 

 

ՀՀ 

  Հայկ. 

հարց 

 ԼՂՀ 

ՍՎ 
ՍՎ 

ՌԴ 
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Ինչպես տեսնում  ենք, Հայաստանը Արևմուտքի հետ կա-

րող է համագործակցել միմիայն Հայկական հարցի խողո-

վակով: 

 

-Պատրա՞ստ է արդյոք ընդդիմությունը իր վրա կրել 

համահայկական խնդիրների կանոնակարգողի դերը: 
 

-Ընդդիմությունը, ի դեմս ՀՀԴ-ի, ՌԱԿ-ի, Հնչակյանների և 

տասնյակ այլ քաղաքական ուժերի կողմից ստեղծված 

կոալիցիոն պաշտպանական համակարգի, պարտավոր է 

իր վրա վերցնել Արևելյան և Արևմտյան հետաքրքրութ-

յունների տարանջատումը, զտումը, համատեղումը ազգա-

յին շահերի համընդհանուր շոգեկաթսայում, այնուհետև 

բաժանարարի միջոցով երկու բևեռների առողջ գործելա-

կերպի ապահովումը:  

Ցանկալի է, որ համահայկական նշանակության այս նա-

խագիծը իրականանա ՀՀ առողջ կառավարության անմի-

ջական մասնակցությամբ: 

Առողջ ընդդիմությունը կարող է թույլ չտալ ՀՀ կառավա-

րության մեջ ներկա դավադիր ուժերին ձգել երկրի նախա-

գահին Արևմտյան խաղահրապարակ: ՀՀ նախագահի դերը 

Ազգային պաշտպանական համակարգում կարող է կրել 

պատմական նշանակություն: 

Կոալիցիոն այդ մեխանիզմը պրովոկացիա հետապնդող 

կառավարական մակարդակով գործակալական ցանցի 

կարիք չի զգում: 

Հաշվի առնելով արտաքին հրավերները՝ նորաստեղծ այդ 

մարմինը բացառության կարգով կարող է գործել ՀՀ ազ-

գային շահերը գերադասող նախագահին ուղիղ ենթակա-

յությամբ:  

Դրանով պաշտպանական նոր մարմինը ոչ միայն իր վրա է 

վերցնում հայության երկու հատվածների ուղղորդողի դե-
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րը, այլ նաև սատար է կանգնում Հայաստանի պետակա-

նությանը՝ խուսափելու համար 1917 թ-ի ռուսական սցենա-

րից:  

Այսօր հեղափոխությունը Հայաստանում  հասունանում է 

ոչ թե հրապարակներում, այլ կառավարական ապարա-

տում: 

 

-Նոյեմբերի 20-ին (2010) նախատեսված էր Հայաստանի 

Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի 

գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացվող «Աֆղա-

նստանում  ՄԱԿ-ի մանդատով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած 

Միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին 

մասնակցող երկրների ղեկավարների հանդիպմանը»:                                                                         

Ինչու՞մն է պատճառը. ինչու՞ ՀՀ նախագահը չմասնակցեց 

այդ գագաթնաժողովին: 

 -Այդ համագործակցությունը պատրվակ է միանգամից 

երկու նապաստակ բռնելու համար՝ 

ա / բռնազավթել Աֆղանստանը  

բ / «դաշնակից» երկրների մի մասին ձգել դեպի Արևմուտք: 

Իսկ ՀՀ նախագահի բացակայությունը գագաթնաժողովին 

Արևմուտքի նժարային քաղաքականության խախտման 

արդյունք է՝ իբր  հօգուտ տարածքային ամբողջականութ-

յան: 

-ՀՀ նախագահը բազմիցս  ընդգծել  է  հակամարտություն-

ների  լուծման  ընդհանրական  ձևակերպումների ան-    

ընդունելիությունը:   
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-Ընդհանրականը չի բխում ո՛չ Ռուսաստանի, ո՛չ էլ Արև-

մուտքի հետաքրքրություններից: Հետևաբար, այն ընդու-

նելի համարվել չի կարող: 

-Ու՞մ  օգտին է գործում ժամանակը՝  տարածքային ամբող-

ջականությա՞ն, թե՛ ինքնորոշման իրավունքի: 
 

-Ինչպես նշեցինք, և՛ տարածքային ամբողջականությունը, 

և՛ ազգերի ինքնորոշումը, երկուսն էլ  հակասում են գլոբա-

լիզմի ծրագրին:  

Սակայն ժամանակը գործում է վերջինիս «օգտին», քանի որ 

գերուժը հենց ինքնորոշման միջոցով է պատրաստվում 

կազմալուծել անկախ մի շարք երկրներ ներսից: 

Գերուժի նպատակն է երկրագունդը վերածել մեկ ընդհա-

նուր խառնարանի, այնուհետև քաշել պատնեշները, այդ 

միաձուլված համաշխարհային ամբոխից ընտրել ծառա-

յության համար նախատեսված քանակ, մնացածը նետել 

կրակե զնդանը՝ ապահովելու երկրագնդի վրա նախատես-

ված մարդկային քանակը: 

Այսօր այդ ուղղությամբ են աշխատում նրա կողմից ստեղծ-

ված ֆինանսական բուրգերը, բիրժաները, ազգային տնտե-

սությունները քայքայող մի շարք գաղտնի վարչություն-

ներ, դավանանքների, անկախ երկրների միջև հակասութ-

յուն սրող հատուկ ծառայություններ:  

 

Պետությունները մասնատելու և աշխարհին տիրելու նը-

պատակով ԱՄՆ-ն ընտրել է պարտիկուլյարիզմի (անջա-

տողական) քաղաքականություն: 

ԻՆՉ ԿԱՌԱՋԱՐԿՎԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ 

ՆԱՏՕ վեհաժողովը Լիսաբոնում ընդունել է հայեցակարգ, որում նշվում է, 

որ դաշինքը ներկայում երեք հիմնական խնդիր ունի` կոլեկտիվ պաշտ-
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պանություն, ճգնաժամերի կարգավորում եւ համագործակցություն ան-

վտանգության ոլորտում: Փաստացի, ՆԱՏՕ-ն իրեն իրավունք է վերա-

պահել միջամտել միջպետական հակամարտություններին:      

Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Բեռնար Կուշները հայտարարել 

էր, թե համաշխարհային հանրությունը պետք է մտածի պետություններից 

տարածքի մի մասը պոկելու մեխանիզմներ, առանց այդ պետությունների 

համաձայնության: Մինչ այժմ միայն մի դեպք կա, երբ մի պետությունից, 

առանց վերջինիս համաձայնության անջատված մասի անկախությունը 

ճանաչվել է` Կոսովոն: Ակնհայտ է, որ միջազգային իրավունքը հայտնվել 

է փակուղում, ձեւավորվելով տարածքային ամբողջականության սկզբու-

նքի եւ ինքնորոշման իրավունքի վրա: Եւ ներկայում ոչ ստանդարտ ելք է 

որոնվում այդ իրավիճակից, եւ չի բացառվում, որ դրա արդյունքը կլինի 

սահմանների վերաձեւումը:                                                 

Թուրքիայում ավելի հաճախ են սկսել խոսել երկրի մասնատման վտանգի 

եւ Քրդստանի ստեղծման մասին: Քաղաքագետ Բանու Ավարը գտնում է, 

որ Թուրքիան, համաձայնություն տալով ՆԱՏՕ-ի հակաօդային համա-

կարգի տեղակայմանը, մտնում է արատավոր շրջան: "Այդ հրթիռային 

կայանքներն օգտագործվելու են հենց Թուրքիայի զինուժի դեմ", ասել է 

Բանու Ավարը, ով քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել զգոն լինել, քանի որ 

2011 թ. տեղի կունենան իրադարձություններ, որոնց միջոցով փորձ կարվի 

մասնատել Թուրքիան: 

Թուրք քաղաքագետ Մեհմեդ Փերինչեքը հայտարարել է, թե ԱՄՆ եւ 

Իսրայելի Մերձավորարեւելյան նախագծի հիմքում "Մեծ Քրդստանն է": 

"Դեռ Ծոցի առաջին պատերազմից հիմնական նպատակն է համարվում 

երկրորդ Իսրայելի ստեղծումը, Քիրքուկից մինչեւ Դիարբեքիր: Նույնիսկ 

պատրաստվել է նոր Մերձավոր Արեւելքի քարտեզը: Եթե Թուրքիան 

մասնատվի, նման ճակատագիր է սպասվում նաեւ Ռուսաստանին", ասել 

է քաղաքագետը: 

Իսրայելի խորհրդարանը վերջերս օրենք է ընդունել, որով պահանջում է 

հանրաքվե կամ պատգամավորների երկու երրորդի հավանությունն այն 

դեպքում, եթե կառավարությունը որոշի այլ կողմին փոխանցել երկրի 

ինքնիշխանության ներքո գտնվող տարածք: Նոր օրենքը վերաբերում է 

Գոլանի բարձունքներին, որն Իսրայելը գրավել է 1981 թ., եւ Երեւսաղեմին, 

որը 1980-ին միակողմանիորեն հռչակվել է հրեական պետության "միաս-

նական ու անբաժանելի մայրաքաղաք": 
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Ի դեպ, Պաղեստինում քննարկում են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին 

դիմելու հնարավորությունը, Պաղեստինը ճանաչելու որպես անկախ 

պետություն 1967 թ. սահմաններով: 

Իր հերթին, Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին հայտարա-

րել է Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններ առաջարկելու մտա-

դրության մասին: Նա նաեւ ասել է, որ մտադիր է հրաժարվել ուժի միա-

կողմանի կիրառումից: 

 

                                                                                         Լրագիր 

                                                                                         Հրատ. Նոյեմբեր 24, 2010 

 

 -Նշանները ցույց են տալիս, որ ժամանակը գործում է ինք-

նորոշման օգտին: Չնայած դրան՝ Արևմուտքը երբեք չի ճա-

նաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը՝  առանց (ՀՀ. 

ԼՂՀ)–տարածաշրջանը Արևմուտքի ազդեցության ոլորտը 

ներգրավելու երաշխիքի:  

-Ո՞ւմ  է  ձեռնտու, որ մեր բանակը  նեգատիվ տեսք  ստա-

նա իր ժողովրդի աչքին: Հարցադրմանն ի պատասխան՝ 

Հանրային խորհրդի Պաշտպանության և ազգային 

անվտանգության հանձնաժողովի անդամ, Հիմնարար  

գիտությունների  հայկական կենտրոնի տնօրեն Սիմոն 

Կամսարականը 7օր.am-ի հարցազրույցում ասել է. 

‹‹Հիմնական պատճառը, թե ինչու են արդեն մի քանի ամիս շարունակ 

ամբողջ մամուլին և հանրությանը սևեռում բանակի նեգատիվ կողմերի 

վրա, հետևյալն է. եթե հիշենք, ապա արձակուրդից առաջ ԱԺ օրակարգ 

մտցվեց զինվորական կանոնակարգի մասին օրենքի նախագիծըֈ Այնտեղ 

մի հոդված կար, որը սահմանափակում է հրամանատարի հրամանըֈ 

Այսինքն, հրամանը պետք է համապատասխանի Սահմանադրությանը, ՀՀ 

օրենքներին, իրավական ակտերին և այլնֈԴուք պատկերացնո՞ւմ եք, որ 

բանակում հրամանատարը հրաման է տալիս, իսկ ենթական ասում է՝ 

կներես, քո հրամանը հակասում է այսինչ նորմատիվ ակտի կամ այսինչ 

օրենքի այսինչ կետին, ես չեմ կատարումֈ Դա բանակ չի լինիֈ 
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Բայց հարցը միայն դա չէֈ Այդտեղից, երբ որ իրավական, օրենսդրական 

դաշտում կծիկի պոչը քանդում ես, տեսնում ես, որ դեռ 2005թ. սկսած և 

2007թ. 2-3 օրենք է ընդունվել, որոնցով նախապատրաստվում է 

հայկական զինուժը լուծարելու, բանակը ցրելու (որպեսզի մենք բանակ 

չունենանք) տեխնոլոգիանֈ 

Հիմա ամբողջ խնդիրը սրա համար է, որպեսզի ժողովուրդը, որը սիրում է 

իր բանակը, երբ որ պատերազմում մեզ փրկել է, և հիմա ժողովուրդը 

կարող է պաշտպանել, պետք է ժողովրդին ցույց տալ, որ սա բանակ չէ ու 

սա պետք է ցրելֈ Այդ կանոնակարգ-օրենքը, պարզվեց, ուղարկել էին 

ԵԱՀԿ-ին՝ կարծիք ստանալուֈ Մեկ ամիս անցել էր, կարծիքը չկարֈ 

Պարզեցի, որ որոշել են կարծիքն ուղարկել հունվարինֈ Այսինքն, հիմա 

լուրջ պրոցես է տեղի ունենումֈ Արևմուտքը նախապատրաստում է 

իրավական բոլոր հիմքերը, որպեսզի վաղը մեր իշխանություններին 

հարկադրի, ասի՝ հրաժարվեք ձեր պաշտպանությունից, ՆԱՏՕ-ն ձեզ 

կպաշտպանի, լուծարեք ձեր հայկական զինուժը և բանակը, ու ժողո-

վուրդը չըմբոստանա, չապստամբի, չպաշտպանի իր բանակինֈ 

Այ, ա՛յս խնդիրը լուծելու համար է այս ամբողջ աղմուկ-աղաղակը 

բանակի շուրջըֈ Սա՛ է մեխըֈ Իսկ դրա կապակցությամբ, հակառակը, մեր 

մամուլը, ազգային-պետական ամենատարրական ինքնապաշտպանա-

կան մտածողությունը պետք է ոտքի կանգնեն, ասեն՝ այս ի՞նչ եք անում, 

էս ո՞ւմ տունն եք ուզում քանդել, այն էլ ներսից՝ մեր ձեռքովֈ 

Ես այս հարցով ժամանակին դիմեցի արդարադատության նախարարին, 

ասացի, որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում այսպիսի 

այլանդակություն կա՝ հակասահմանադրական, որը թույլ է տալու՝ մենք 

օտարի բանակը ներս բերենք, որ զինաթափեն մեր բանակը, և հետո մենք 

բանակ չունենանքֈ Արդարադատության նախարարի տեղակալը 

պատասխանեց, թե՝ չէ, այդպիսի բան չկա, դրանք ընդհանուր ֆրազներ 

ենֈ Այսինքն, իշխանությունները պաշտապնում են ո՞ւմֈ Դրսի պատվեր է՝ 

ընդդեմ իր երկրի››։ 

                                                                                         Հրատ. Նոյեմբեր 25, 2010 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք նկատել, որ Հայաստանի նախագահը 

բռնում է հյուսիսամետ կողմնորոշման ճանապարհ: 
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-Գործողությունները այդ են վկայում: 

 

-Ահա կրկին Ռ. Սիմոնսը հանդես եկավ հայտարարութ-

յամբ՝«ՆԱՏՕ-ն կդիտարկի Ղարաբաղի հակամարտության 

գոտում զորք տեղակայելու հայտը, եթե ...», խոսքը 

վերաբերում էր սահմանային միջադեպերին:   

 

-Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև սահմանային միջադեպե-

րը սադրանք են և պատրվակ, որպեսզի Արևմուտքը թույլ 

տա անելու նման հայտարարություններ:                                 

Մինչ այդ, ՆԱՏՕ-ն կտրականապես բացառում էր Ղա-    

րաբաղի հարցում ներգրավվածությունը՝ գիտակցելով    

ԵԱՀԿ-ի դերը այդ հարցում: 

Դրան հաջորդեց Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյթսի 

այն հայտարարությունը, որ «անհրաժեշտ է վերսկսել Լեռ-

նային Ղարաբաղում բռնությունը կանխելու ջանքերը»: Դա 

նշանակում է ոչ այլ ինչ, քան խաղաղապահ ուժերի տեղա-

կայում:  

Դրանով ԱՄՆ-ը զգուշացնում է, որ ՆԱՏՕ-ն թույլ չի տա 

Ռուսաստանի միանձնյա ներկայությունը տարածաշրջա-

նում՝ անգամ ռուս-հայկական ռազմական փոխօգնության 

պայմանագրի ներկայությամբ: 

-Ի՞նչ է հուշում մեզ զգուշությունը: 

-Մենք մեր ամենամեծ զգուշությունը պետք է ցուցաբերենք 

այն դեպքում, երբ Արևմուտքը փորձի ճանաչել Ղարաբաղի 

անկախությունը: Սա կնշանակի, որ Արևմուտքը հնարա-

վորություն է ձեռք բերել տիրելու տարածաշրջանին: 

 

Արևմուտքը ձգտում է հաստատվել տարածաշրջանում:  
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ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները Հայաստանում կազմում 

են այդ ծրագրի մի մասը: 

 

ՆԱՏՕ-ն բացեբաց ձգտում է տեղակայել իր «խաղաղարար» 

ուժերը նաև Ղարաբաղում: 

 

-Հնարավո՞ր է Ռուսաստանի անդամագրությունը ՆԱՏՕ-

ին:  

ՆԱՏՕ-Ն ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ՄԻԱՎՈՐՎՈ՞ՒՄ ԵՆ 

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը առաջարկել է 

Ռուսաստանին եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մյուս գործընկերներին 

ներգրավվել հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծման 

գործի մեջ: 

Հայտարարությունը նա արել է դաշինքի արտգործնախարարների եւ 

պաշտպանության նախարարների հանդիպման ժամանակ: Հանդիպումը 

տեղի է ունեցել նոյեմբերի վերջին Լիսաբոնում կայանալիք ՆԱՏՕ Վեհա-

ժողովին ընդառաջ: Գլխավոր քարտուղարի առաջարկն այն է, որ 

հրթիռային վահանը ծածկի դաշինքի եւ Ռուսաստանի ամբողջ տարածքը, 

պաշտպանելով Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի հնարավոր հարձակում-

ներից: 

"ՆԱՏՕ-ն երբեք չի նահանջի 900 միլիոն մարդ պաշտպանելու իր առանց-

քային խնդրից", հայտարարել է Ռասմուսենը: 

Այդպիսով, ՆԱՏՕ-ն վերջնականապես որոշեց թշնամիներին եւ գործ-

ընկերներին: "Քաղաքակիրթ աշխարհի", որին ՆԱՏՕ-ն միացրեց եւ Ռու-

սաստանը, թշնամիներ հանդիսանում են Իրանն ու Կորեան: Բացի այդ, 

նշվում է, որ արդեն աշխարհի ավելի քան 30 երկիր ունեն բալիստիկ 

հրթիռների մատչելիություն: 

                                                                                Լրագիր    

                                                                                 Հրատ. Հոկտեմբեր 15, 2010 

 

-Հնարավոր է, եթե Ռուսաստանը ինտեգրվի ԵՄ-ին, մտնի 

նրա կազմի մեջ, ընդունի ԵՄ սահմանադրությունը, մի 

խոսքով մասը կազմի այդ համակարգի, որն էլ կնշանակի 

ՌԴ-յան անկախության կորուստ: 
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-Ի՞նչն է պատճառը Արևմուտքի շահագրգռվածության բա-

ցակայության, որպեսզի Ռուսաստանը մաս կազմի ռազ-

մական այդ ալյանսին: 
 

 

Հիսունական թվականների կեսերին ԱՄՆ-ը մշակեց ՍՍՀՄ-ը միջուկային 

ռմբակոծության ենթարկելու «Դրոպշոտ» անունը կրող 16-րդ ծրագիրը, 

ըստ որի 1957 թ-ի հունվարի 1-ին ԱՄՆ-ը պատրաստվեց հարձակվել 

ՍՍՀՄ-ի վրա: ՍՍՀՄ-ը վերացնելու համար ենթադրվում էր նետել 300 

միջուկային ռումբ 100 քաղաքների վրա: Սակայն  խորհրդային գիտնա-

կանների և ինժեներների կողմից ստեղծված հատուցում հետապնդող 

հզոր զենքերը սառեցրին ամերիկյան ագրեսորների շիկացած կրքերը: 

1955թ-ին Ժնևում կայացավ խորհրդակցություն՝ մի կողմից ՍՍՀՄ-ի, մյուս 

կողմից՝  ԱՄՆ-ի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի  միջև, որտեղ սովետական կող-

մը հայտնեց արևմտյան երկրներին Հյուսիս-Ատլանտյան միությանը 

(ՆԱՏՕ) անդամագրվելու իր պատրաստակամությունը: Սակայն արև-

մտյան պատվիրակությունը հրաժարվեց այդ առաջարկությունը նույնիսկ 

քննարկելուց: 

 

                                                                          Օ. Պլատոնով 

 

 

-Արևմուտքին պետք չէ ընդդիմություն ալյանսի մեջ: Նա 

ավելորդ վետո-յի կարիք չի զգում: Երկրագնդին տիրելու 

Արևմուտքի գաղտնի ծրագրերը Ռուսաստանի՝ այդ նա-

խագծում որպես հակառակորդ կողմի առջև փակ են: 

 

Միակ ընդունելի տարբերակը մնում է «համագործակցութ-

յունը» հանուն «խաղաղության»: 
 

-Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցում Դաշ-

նակցությունը կանգնել է երկմտանքի առջև: Կուսակ-

ցությունը կրակն է ընկել քաղաքական մեծամասնության 

եւ Ժառանգության ձեռքին՝ Ղարաբաղի անկախության ճա-

նաչման հարցում:   
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ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՆԱՑԵԼ Է ԵՐԿՈՒ ՔԱՐԻ ԱՐԱՆՔՈՒՄ 

Ղարաբաղի ճանաչման հարցում ՀՅԴ-ը մնացել է կարծես թե երկու քարի 

արանքում: Խոսքը Ժառանգության օրինագծի մասին է, որը ընթացիկ 

քառօրյայում պետք է դրվի քվեարկության: Հոկտեմբերի 26-ին անդրա-

դառնալով այդ հարցին, ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ, խորհրդարանի արտա-

քին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամ-

յանը հայտարարել է, որ քվեարկության դնելու պարագայում Դաշնակ-

ցությունը քվեարկելու է կողմ: Լրագիր 26. Հոկտ. 2010. 

 

Սակայն նա արեց նաև հակասական՝ չվռազելու մի հայ-

տարարություն. այն է, որ «անկախության ճանաչումը 

պետք է լինի մեր վերջին զենքը»:   

Ի՞նչ կարող եք ասել այդ առթիվ: 

 

-Մեր վերջին զենքը կարող է լինել միմիայն Հայաստանի և 

Ղարաբաղի վերամիավորումը: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկա-

խության ճանաչմանը, մինչ օրս այդ հարցի ձգձգումը   

գործել է հայության օգտին: Չճանաչելով անկախությունը՝ 

Հայաստանը ջուր է լցրել ռուսական արտաքին քաղաքա-

կան ջրաղացին՝ պահպանելու երկու հանրապետություն-

ների միջև հավասարակշռությունը: Չճանաչելով անկա-

խությունը՝ ՀՀ կառավարությունը  այդ հարցում գլխավոր 

դերակատարությունը թողել է միջազգային ձևաչափին՝ 

խուսավարելու հնարավորություն ընձեռելով Ռուսաստա-

նին: Այդ ժամանակաընթացքում կայացավ ԼՂ Հանրապե-

տությունը, հարցը հասունացավ միջազգային արենայում և 

ստիպեց ադրբեջանական կողմին դուրս գալ հունից՝ անե-

լով ռազմատենչ հայտարարություններ: 

Իհարկե, Հայաստանը կարող է ճանաչել Ղարաբաղի ան-

կախությունը, սակայն այդ ճանաչումը մեզ ոչինչ չի տա: 

Ակնհայտ է Արևմուտքի մտադրությունը, հետևաբար, Ղա-

րաբաղի անկախության ճանաչումը Արևմուտքի (միջազ-
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գայնականի) կողմից մեզ տանում է համազգային կործան-

ման: Ռուսաստանը չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախութ-

յունը, քանի Ադրբեջանը տեղ է տալիս ռուսական հետա-

քըրքրություններին տարածաշրջանում: Հետևաբար, Հա-

յաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության  միակողմա-

նի ճանաչումը ավելի շատ կունենա հոգեբանական 

նշանակություն՝ ամրակցված ռազմաքաղաքական թեթև 

դիվիդենդներով: Համենայնդեպս ռուսական անհանգըս-

տությամբ, սակայն Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ան-

կախության ճանաչումը կարող է ունենալ «ժամանակա-

վոր» դրական դերակատարություն՝ առանց հետ նահանջե-

լու ապահովագրության:  

Հարցը բավականին հասուն է, որպեսզի Հայաստանը 

ճանաչի ԼՂՀ անկախությունը: 

Սակայն ճանաչելով Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան 

մաս, տալով նրան նահանգի կարգավիճակ՝ դրանով մենք 

կտրում ենք այն պարանը, որով Արևմուտքը  պատրաստ-

վում է մեզ կախաղան բարձրացնել:  

Ճանաչելով Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան մաս, միև-

նույն ժամանակ զարկ տալով հայ-ռուսական համագոր-

ծակցությանը՝ դրանով մենք թուլացնում ենք Արևմուտքի 

ազդեցությունը մեր անկախության վրա, անգամ եթե այն 

առաջացնում է ներքին լարվածություն ԵԱՀԿ ձևաչափում, 

ինչպես նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություննե-

րում: Այդ ճանաչումից հետո հայկական կողմին մնում է 

միայն դիմանալ Արևմուտքի կարճատև հոգեբանական 

գրոհին: Ճանաչելով Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժան 

մաս՝ դրանով մենք կտրվում ենք անկախության ճանաչ-

ման առ ու ծախից՝ մեր հիմնական հարվածը ուղղելով 

դեպի պահանջատիրության դաշտ: 
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Մենք այդ քայլին պարզապես պարտավոր ենք դիմելու ո՛չ 

միայն հանուն մեր անկախության, այլև հանուն մեր ինք-

նության: 

Այդ քայլին դիմելու համար հարկավոր է հարմար պահ: 

 

-Ահա, թե ինչ կարծիքի է դաշնակցական գործիչը Ղա-

զախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի ունեցած 

ԵԱՀԿ գագաթնաժողովում ՀՀ նախագահի արած այն հայ-

տարարության մասին, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ 

սկսի Ղարաբաղի դեմ, ապա Հայաստանին ոչինչ չի մնա 

անելու, քան հայտարարել Ղարաբաղի անկախությունը: 

ԿՈԱԼԻՑԻՈՆ ՀՀԿ-Ի ԵՎ ԱՐՏԱԿՈԱԼԻՑԻՈՆ ՀՅԴ-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ-

ՆԵՐԸ` ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

Երեկ կոալիցիոն ՀՀԿ-ի եւ արտակոալիցիոն ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները, 

անդրադառնալով Աստանայում նախագահ Սարգսյանի ելույթին, կարելի 

է ասել` իրար մոտ կարծիքներ են հայտնել: Հայ դատի գրասենյակի քա-

ղաքական հարցերով պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ճիշտ, ժամա-

նակին արված հայտարարություն է անվանել նախագահ Սարգսյանի 

ելույթը: Ըստ նրա` եթե Ադրբեջանը փորձի պատերազմ վերսկսել, Հայաս-

տանը ոչ թե պետք է ԼՂՀ-ն ճանաչելու մասին հայտարարի, այլ` ԼՂՀ-ի 

հետ միացման. «Հուսամ̔ նախագահի ասածն այն չէ, որ միայն ռազմական 

ագրեսիայի դեպքում մենք կճանաչենք ԼՂ անկախությունը: Այդ դեպքում 

այլընտրանք չենք ունենա եւ պետք է միացում հայտարարենք ու վերջ», 

ասաց նա` կարծիք հայտնելով, որ ճանաչման հարցը պետք է ԱԺ օրա-

կարգ մտնի նաեւ այն դեպքում, երբ ԼՂ խնդրով ընթացող բանակցություն-

ները փակուղի մտնեն, իսկ ԱԺ-ն պետք է խելամիտ ելք գտնի ճանաչման 

ուղղությամբ, այնպիսի ելք, որպեսզի միակ շահողը լինի Ղարաբաղը: 

                                                                        «Ազգ» Հրատ. Դեկտեմբեր 04, 2010 

 

Ի՞նչ կասեք: 

 



 1095 

-Դաշնակցական Կ. Մանոյանի արած հայտարարությունը 

ունի ռազմավարական նշանակություն: 

-Որոշ քաղաքական գործիչներ գտնում են, որ հարցը 

կարող է լուծվել միմիայն Ստեփանակերտում:  

-Ինքնորոշման իրավունքը, ինչքան էլ իրագործելի, այն չի 

կարող վերցնել իր վրա այն, ինչը իրեն չի պատկանում: 

Դրա համար գոյություն ունեն ուժային կենտրոններ: 

 

-Ի՞նչ է մնում անել արմատական ընդդիմությանը ի դեմս 

ՀԱԿ-ի: 

 

-Հայաստանում գոյություն ունի միայն մեկ ընդդիմություն, 

դա ազգային ուժերի կոալիցիան է:  

Հանցավոր վաճառականը ընդդիմություն համարվել չի 

կարող:   

Ընդդիմությունը հայրենանվեր գործ է: Այն առ ու ծախ չէ: 

 

Իսկ ինչ է մնում անե՞լ: 

 

Ազգային ուժերը կարող են թույլ չտալ պատմական վրի-

պում և սկսած 2011թ-ի երկրորդ կեսից՝ կարող են գործի 

դնել (մասնավորապես) հակագլոբալիստական շարժում: 

Հակառակ դեպքում՝ այդ թափուր տեղին, այդ հաղթաթըղ-

թին, ռազմավարական նշանակության այդ դաշտին կտիրի  

մեկ այլ քաղաքական ուժ: Աստված մի արասցե, որ այդ 

ուժը հանդես գա կեղծ ազգայինի դիմակի տակ՝  աշխար-

հաքաղաքացիական լծակներով, համակցված հավակնոտ 

պառլամենտարիզմի գաղտնածիսական թվահմայության 

նեոկոմիսարիատին: 
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Այն, որ այդ շարժումը կհակասի պահանջատիրությանը, 

ներկայացնում է խնդրի թվացյալ կողմը: Դրանով մենք 

կտրում ենք պարանը՝ թողնելով Արևմուտքին մեկ նշանա-

կալից ազդեցության լծակ. այն է՝ ճանաչել Հայոց ցեղա-

սպանությունը: Մենք չենք կարող զոհաբերել հակառա-

կորդի օգտին գործող մեր ժամանակը  դասական մտա-

ծելակերպին: Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք 

սպասել ևս հարյուր տարի՝ մինչ Արևելյան Հայաստանը 

վերջնականապես կհայտնվի խնդիրը կարգավորողի տի-

րապետության տակ: 

Դրսի ուժերը պահանջատիրության խնդրի «կարգավոր-

մամբ» թույլ չեն տալիս անկախական ուժերին  հայտնվելու 

իրենց ափսեի մեջ:  

Ժամանակը այդ դաշինքից պահանջում է վերածվել կարող 

և միակ  ընդդիմության:  

 

-Կարող և միակ ընդդիմություն: Ասվածի մեջ շատ բան է 

պարունակում: 

 

-Այ՛ո Հայաստանը ազգային ուժերի նոր որակի դաշինքի 

կարիք է զգում: 

Նոր որակի այդ կոալիցիան  կարող է հայտարարել, որ 

կողմնակից լինելով Իրանի ատոմային ծրագրի խաղաղ 

նպատակներին՝ միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ 

դեմ է այդ երկրի հանդեպ որևէ ոտնձգության, որ Իրանի 

անկախության հանդեպ որևէ սանձարձակություն Հայաս-

տանի կոալիցիոն ընդդիմության կողմից կընդունվի որպես 

սադրանք՝ ուղղված տարածաշրջանի, մասնավորապես 

Հայաստանի անկախության դեմ: Հետևաբար, անկախ ՀՀ 

կառավարության կամքից, Դաշինքը  պատրաստ է պաշտ-

պանել Իրանի անկախ հանրապետության՝ որպես Հա-

յաստանի տնտեսական գործընկերոջ շահերը, որոնք ել-
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նում են երկու բարիդրացիական երկրների ընդհանուր հե-

տաքրքրություններից: Հայաստանի Ազգային պաշտպա-

նական կոմիտեն կարող է հաստատել Իրանի հատուկ 

ծառայությունների մտահոգությունները՝ կապված Հայաս-

տանում բնակվող իրանցիների և Իրանում ապրող հայերի 

հանդեպ պատրաստվող դավադրությունների, սադրիչ 

գործողությունների հետ, որոնք ուղղված կլինեն սրելու եր-

կու երկրների միջև հարաբերությունները: 

Նման քաղաքականությունը պաշտպանվող դիրքից հա-

նում է ճակատային գիծ: Իսկ ինչպես գիտենք, ընդդիմութ-

յան  տեղը պաշտպանությունը չէ միայն: 

 

-Հայկական հարցում  ու՞մ է պատկանում գերադասութ-

յունը: 

 

-Ընդդիմության ներսում առաջացած հակաբռնատիրական 

շարժումը չպետք է ունենա քաղաքական գերադասություն  

Արևմուտքի հայ ղեկավար շրջանակների հանդեպ: 

Արտոնությունը պատկանում է կանոնավորությանը: 

 
-Ի համեմատ նախորդ տարիների, ինչպիսի՞նն է ներկա-

յում հայ հասարակ ժողովրդի, աշխատավորության, 

գյուղացիության վիճակը: Ինչքանո՞վ է պատրաստ հայ 

մարդը սատար կանգնելու ազգային այն ուժերին, որոնք 

ջանք են գործադրում փոխելու իրավիճակը՝ հօգուտ 

աշխատավորի, հօգուտ հասարակ քաղաքացու, մշակելով 

արտաքին հրավերներին դիմակայելու մեխանիզմներ: 

 

-Ինչպես գիտենք, անցած տարիներին Հայաստանում տեղի 

ունեցան մասսայական ցույցեր, որոնք հետապնդում էին 

տարբեր նպատակներ: Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից 

կազմակերպված ցույցերը հետապնդում էին գունավոր 
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հեղափոխություն, որի հետևանքով տեղի ունեցավ ողբեր-

գություն (մարտի 1). բազում ցուցարարներ հայտնվեցին 

բանտում: Ցույցերը, որոնք կազմակերպված էին ՀՀԴ-ի 

կողմից հետապնդում էին մեկ նպատակ. այն է՝ հրաժարվել 

հայ-թուրքական արձանագրություններից: Այս տարի 

(2010) մասսայական ցույցերի բացակայությունը պայմա-

նավորված է մի կողմից հայ-թուրքական արձանագրութ-

յունները կյանքի կոչելու գործընթացի կասեցմամբ, մյուս 

կողմից՝ ոստիկականական խիստ ռեժիմի պայմաններում 

արտաքին քաղաքականության մեջ առկա սպասողական 

վիճակի ներկայությամբ:  

Պայմանները շարունակում են մնալ ծանր: Օր օրի   ձգվում 

է հարուստների և աղքատների միջև ընկած տարածութ-

յունը, շարունակում է իշխել   համատարած անարդարութ-

յունը, կաշառակերությունը, գլուխ է բարձրացրել  ամենա-

թողությունը, երկիրը համակել է մասսայական գործազըր-

կությունը, ժողովրդի հոգեկանի վրա շարունակում է իշխել    

վախը վաղվա օրվա հանդեպ, շարունակվում են սոցիալա-

կան հողի վրա ինքնասպանությունները, իր ստվերն է ձգել 

համատարած հուսահատությունը, որոնք ուղեկցվում են 

դրսից ներմուծված անառակությամբ, նյութապաշտութ-

յամբ, բարոյական նորմերի խախտմամբ:  

Սա է այսօրվա պատկերը: 

Շարունակվում է մասսայական արտագաղթը, որը իրա-

կանացնում է երկիրը հայաթափ անելու հայատյաց ծրա-

գիր: Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հոգեպես հարուստ հայ 

մարդը մոռանա ազգային արժեքները և նյութից նեղված 

թողնի հայրենիքը: Սա հարված է՝ ուղղված հայոց պետա-

կանության հենքը կազմող առողջ և խոստումնալից ընդդի-

մությանը: 
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Սակայն, ի զարմանս բոլորի, ծանր պայմաններ ապրող 

հայը շարունակում է ցուցաբերել քաղաքական կամք՝ նե-

ցուկ կանգնելով ավանդական հարստությանը, ազգային 

արժեքներին, իր բռունցքը ուղղելով նրանց դեմ, ովքեր 

կփորձեն կեղծել իր պատմությունը, իր անցած ուղին:  

 

-Որոշ քաղաքական գործիչներ գտնում են, որ հատվածա-

կանությունը հարվածում է ազգի միասնությանը: Նրանք 

քարոզելով  Միացեալ Հայաստան, կոչ անելով միասնութ-

յուն՝ շարունակում են հանդես գալ վերջիններիս օգտին:   

 

-Միացեալ-ը ուխտ է: Ժողովրդից վերցնել հավատամք՝ 

կնշանակի թուլացնել պայքարի ոգին: 

Սակայն այսօր հայ ժողովուրդը հիմնականում պետք է 

համախմբվի ազգային ուժերի, ավանդական կուսակցութ-

յունների, հայկական պետականության ամրապնդման գա-

ղափարի  շուրջ: Ցանկալի է, որ համախմբվածությունը կա-

յանա պետական մակարդակով: Ինչ վերաբերում է հատ-

վածականությանը, այն չունի որևէ կապ միասնականութ-

յան հետ: Այն մեխանիզմ է՝ երկբևեռ մեխանիզմ՝ ապահո-

վելու համար աշխարհի երկու բևեռների հետաքրքրութ-

յունները: Ինչպես նշեցինք, Արևմտյան համակարգը երբեք 

մի թիզ անգամ հողակտոր չի պարգևի Արևելյան բլոկում 

(ԱՊՀ, ՀԱՊԿ) բնակվող Հայաստանի Հանրապետությանը: 

Մենք կարող ենք ստեղծել Արևմտյան Հայաստան միմիայն 

արևմտահայերի համար: Այստեղ մեծ է Հայ դատի դերը, 

որը կարող է օժանդակել  այդ նախագծին: Ինչ վերաբերում 

է «Արևմտյան Հայաստանի հայերի համագումար»-ին,  ան-

կախ նրանից՝ նրա «ջուրը պղտոր է թե՞ ոչ», նա ունի ակտի-

վություն ցուցաբերելու իրավունք: Սակայն, եթե այդ մարմ-

նի հիմնական նպատակը Արևմտյան Հայաստանի վերա-

կենդանացումն է, ապա «Ազգային երկբևեռ համակարգի» 
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նպատակը երկու բևեռների կանոնավորումն է և ոչ միայն. 

այն իր վրա է վերցնում մեր երկրի անկախության, մեր 

ժողովրդի ազատության, միասնության, մեր ինքնության 

երաշխավորի պարտականությունը՝ ազգի բարգավաճման 

հեռանկարով:                                                                                             

Մի խոսքով՝ սա համակարգ է, որը պետք է ապահովի մեր 

ժողովրդի անվտանգությունը, նրա տնտեսական և ռազմա-

քաղաքական մարտավարական գործելակերպը, որը կա-

րող է կրել միմիայն կոալիցիոն բնույթ: Ներկայիս ՀՀ կառա-

վարության կողմից ստեղծված Սփյուռքի կառավարութ-

յունը չի համապատասխանում ներկայացված ֆորմատին: 

Եթե ՀՀ կառավարությունը ի վիճակի չէ ստեղծել կոալի-

ցիոն նման կառույց, ուրեմն այդ դերը, թեկուզև մեծ դժվա-

րությամբ, իրենց վրա կարող են վերցնել ավանդական կու-

սակցությունները՝ մի շարք հասարակական և քաղաքա-

կան ուժերի համակցությամբ:  

Հուսանք, որ մոտ ժամանակներում կստեղծվի նման կա-

ռույց, որն իր վրա կվերցնի ռազմավարական նշանակութ-

յան կարևոր ծրագրերի իրագործումը: 

Սա գլոբալ նախագիծ է, որը վճռականորեն իր վրա է վերց-

նում համազգային գերխնդիրների կարգավորման պատ-

րաստակամությունը: 

Վերադառնալով հատվածականությանը՝ նշենք, որ այդ 

գործող մեխանիզմի մեջ այն կրում է հիմնականում ուղղոր-

դողի դեր: 

 

Չխորանալ հատվածականության իմաստի մեջ՝ ինչ-որ բան 

է նշանակում: 

 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ նման կառույց կարող է ստեղծվել 

ՀՀ կառավարության կողմից: 
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-Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարող է 

հրաժարական տալ միմիայն նրա համար, որպեսզի մեր 

ժողովուրդը ազատվի նման կառավարությունից:  

Նման կառավարության ներկայությունը ՊԱՐՏԱՎՈ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ  է Արևմուտքի հանդեպ: Նման կառավարութ-

յամբ վերոնշյալ համակարգի ստեղծումը դարձնում է 

անէֆֆեկտիվ:  

Երկրի նախագահը չի արդարացնում ժողովրդի կողմից 

ցուցաբերած վստահությունը: Իրականության մատուցած 

փորձը՝ գործնականությունը, ցույց է տալիս, որ ներհայկա-

կան  անիվը գլորվում է դեպի անդունդ:   

Հետևաբար, ապահովագրված օրինական իշխանափո-

խությունը Հայաստանում կսատարի անօգնական սահմա-

նադրությանը վերագտնելու իրեն: Իսկ օրինական իշխա-

նափոխություն կարող է իրականացնել պայքարի նոր հա-

մակարգային ձևը՝ ունակ գաղափարախոսությամբ: 

Իհարկե, ազգային կառավարության հետ ձեռք ձեռքի 

աշխատելը պետության ամրապնդման գրավականն է: 

Սակայն ստեղծել պաշտպանական համակարգ ներկայիս 

կառավարության հետ՝ նշանակում է միանգամից հարցա-

կանի տակ դնել այդ նորաստեղծ կառույցի վարկանիշը: 

Եթե ասում ենք՝ պետական մոտեցում է պետք, խոսքը վե-

րաբերում է նոր պետությանը, իսկական ազգային պե-

տությանը: Իսկ մինչ այդ՝ ստեղծել Ազգային երկբևեռ 

պաշտպանական համակարգ ավանդական և նրանց հա-

մակիր ուժերի կողմից՝ թեկուզև սահմանափակ հնարա-

վորություններով, կհամարվի այն հիմնարկումը, որի վրա 

կկառուցվեն վաղվա մեր երկրի պաշտպանական պատերը:              

Մենք պետք է աղոթենք,  որպեսզի արտաքին դաշտում ազ-

գի օգտին հաջողություններ գրանցող մեր երկրի նախա-

գահը ազատվի նենգադավ, «ազատամիտ», կանխամտած-

ված կերպով պարտքեր կուտակող (Հայաստանի արտաքին 
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պարտքը հասնում է 3,5 մլրդ. դոլլարի) գործակալ կա-

ռավարությունից՝ ձեռք մեկնելով խոնարհված սահմանա-

դրությանը, ինչպես նաև Ազգային պաշտպանական հա-

մակարգի կազմավորմանը: Մենք պետք է աղոթենք, որ-

պեսզի մեր երկրի վարչապետը գիտակցի իր դերի ձա-

խողումը, վտանգավորությունը հայ ժողովրդի կյանքում և 

կամավոր հրաժարական ներկայացնի՝ թեկուզև թողնելով 

իր մեղքի ողջ խորխորատությունը հայ ժողովրդի վզին:                          

Ստեղծել Ազգային պաշտպանական համակարգ նման կա-

ռավարության հետ՝ համարում եմ աբսուրդ:    

   

-Հայաստանում շարունակվում է եվրոպականացման քա-

ղաքականությունը: Չի՞ թվում Ձեզ, որ բազմահնար մոտե-

ցումները կարող են ճեղքել ազգային դիմակայման օղակը: 

  

-Արևմուտքի թիրախը շարունակում է մնալ մեր երկրի ան-

կախությունը: Եվրոպական մի շարք նախագծեր շարունա-

կում են հետապնդել մեկ նպատակ. այն է՝ վերացնել Հա-

յաստանի անկախությունը:  

Այսօր եվրոպական երկրները չունեն ազգային բանակ, չու-

նեն ազգային արժույթ, չունեն բոլոր այն, ինչ կապված է 

ազգայինի հետ (սահմանադրություն, օրենքներ և այլն):  

Ներկայում մի շարք նախագծերով (լեզվի մասին օրենք-

ներ, վտարանդիների մասսայական ներհոսք և այլն) իրա-

կանացվում է եվրոպական ազգերի, ժողովուրդների ուծաց-

ման քաղաքականությունը: 

Ինչպես նշեցինք, այդ  միությունը ստեղծվել է վերևից՝ մի 

խումբ դավադիրների կողմից, համազգային արհեստական 

խանդավառության պայմաններում: Այսօր եռում է ԵՄ-յան 

կաթսան (ցույցեր, խռովություններ և այլն), և ԵՄ-յանը ան-

դամակցվելու դեպքում, նույն պատկերը սպասվում է նաև 

Հայաստանին: 
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-Հատուկ ուշադրություն չի պահանջվում նկատելու, որ 

ներկայիս  ՀՀ վարչապետը տանում է  Ա. Ի. Գուչկովի  դերը 

ռուսական ցար Նիկոլայ II-ի շրջապատում:  

Ի՞նչ է ակնկալվում առջևում: 
 

-ՀՀ խորհրդարանին՝ առանձնապես վարչապետարանին, 

գաղափարային մերձեցում է ակնկալվում Վրաստանի և 

վաղվա Ադրբեջանի կառավարությունների և խորհրդա-

րանների հետ: 

Ներկայիս ՀՀ վարչապետը տանում է 1916-1917 թթ. Կերեն-

սկու դերը,  որին անհամբեր սպասում են ժամանակակից  

չխեիձեները, բրաուդոները, մասլովսկիները, ուրուսով-

ները և այլք:  
 
-Խոսքը վերաբերում  է 1912 թ-ին Սանկտ–Պետերբուրգում  

դաշնակցական տեռորիստների դատապաշտպան կերեն-

սկիների՞ն: 

 
-Ա՛յն կերենսկիներին, որոնք փորձում էին հայ ազգային 

ազատագրական պայքարը ծառայեցնել իրենց դավադիր 

նպատակներին: 

 
-Հեղաշրջման ինչպիսի՞ ձև է հայտնվել առաջնային գծում 

ցուցաբերելով իր ակտիվությունը ՀՀ անկախ պետակա-

նության տապալման գործում: 

 
-Պետական դավաճանությունը, երբ օրինական կառավա-

րության կողքին անսպասելի հայտնվում են անօրինական  

կառավարություններ՝ աշխարհի բոլոր մեղքերը բարդելով 

օրինական իշխանության գլխին: Սովորաբար նման քայլի 

դիմում են այն դեպքում, երբ պատրաստ վիճակում է հայտ-
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ընվում ուժային կառուցվածքի և կառավարող գործադիր, 

ինչպես նաև օրենսդրական մարմինների ծայրակցումը: 

 
Еще Николай Александрович Романов не успел отречься от престола, а в 
Петрограде две новые власти создали сами себя. Временное правитель-
ство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов возникли: 
одинаково незаконно; в один и тот же день, 27 февраля 1917-го; по 
инициативе одного и того же человека! Название всего произошедшего - 
государственная измена! 
                                                                                             Комсомольская правда             

                                                                                              28.10.2010 

 

Ստալինի դերում, սակայն ոչ նման ճակատագրով, կարող 

է հայտնվել  նա, ով մարտահրավեր կնետի ներկայիս ժա-

մանակակից հայ տրոցկիստներին: 

 

 -Ոմանք գտնում են, որ «դարավոր  և հավատարիմ բարե-

կամ Ռուսաստանը» Երևանում հիմնելով Ռուսաստանի 

վերաբնակչության ներկայացուցչություն՝ իրականացնում 

է Հայաստանը հայաթափ անելու քաղաքականություն. 

 

«Կամաւորութեան» սկզբունքով այդ կազմակերպութիւնը աշխոյժ աշխա-

տանք է ծաւալել ծայրահեղ յուսահատութեան մէջ գտնուող հայերին 

գայթակղելով ռուսական քաղաքացիութեամբ, ինչը տրւում է տեղնուտեղը 

եւ արդէն իբրեւ Ռուսաստանի քաղաքացի այդ հայերը մեկնում են 

Կալինինգրադի (Քեոնինսբերգ), Վորոնեժի, Լիպետսկի, Տյումենի եւ այլ 23 

ռուսական շրջաններ, անշուշտ, ստանալով ճանապարհածախս, նպաստ՝ 

մինչեւ տեղ հասնելուն պէս աշխատանքի անցնելը եւ տեղի վրայ պատ-

րաստի բնակարան ստանալըֈ 

«Մենք մեր քաղաքացիներին ենք հաւաքում» — ցինիկօրէն՝ շնականութ-

եամբ բացատրութիւն են տալիս ռուսական միգրացիոն այդ ծառայութեան 

ներկայացուցիչներըֈ «Մենք նրանց տուն ենք կանչում» — հայտարարում 

է ծառայութեան գլխաւոր մասնագէտ Վիկտոր Կուզմինըֈ   Եւ նաեւ յիշում 

ես, թէ ինչպէս կապուտիկեանական «դեռ քայլող կարաւանները» ինչպէս 

իրենց դադարն առան ռուսական սառնաշունչ հեռաստաններումֈ 

Սեպտեմբերի 15-ի տուեալներով Հայաստանում մէկ օրուայ մէջ անձնա-
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գրեր ստանալով ռուսական քաղաքացիներ դարձած 4808 հոգի արդէն 

մեկնել եւ վերաբնակուել է։ 

Եւ հիմա ամէն շաբաթ 90 ընտանիք, մէկ օրուայ մէջ միջին հաշւով 450-500 

ռուսացած հայ մեկնում է Հայաստանից։ 

Ռուսաստանը թափ առած դատարկում է Հայաստանը հայերիցֈ Եւ դա-

տարկուած տարածքի վրայ ոչ թէ մի քանի տասնեակ տարուայ անխափա-

նելի պայմանագրով, այսինքն հիմանւորապէս ու յաւերժօրէն հաստա-

տուելուց յետոյ, նա իր բոլոր հարցերը լուծած կը լինի, ընդհուպ նաեւ 

թուրք-ռուսական «Հայաստան առանց Հայի» կարգախօսը իրականութիւն 

դարձնելըֈ 

Գէորգի Վանեանը (ադրբեջանական շարժանկարների փառատօն)-ի 

կազմակերպիչը Երևանում եւ նրա վրացի ու ադրբեջանցի համախոհները 

ձգտում են ստեղծել Հարաւ-կովկասեան Հանրապոտթւիւն առանց որեւէ 

երրորդ ուժի եւ այս պարագային ամենակուլ ուժի՝ Ռուսաստանի մաս-

նակցութեան եւ կամ «հովանաւորութեան»։Այս գաղափարը օրերս այլ 

կերպ զարգացրեց Միխայիլ Սահակաշվիլինֈ Նա առաջարկեց դարձեալ 

առանց կողմնակի միջնորդութեան ստեղծել երեք հանրապետութիւննե-

րի կոնֆեդերացիաֈ 

Ադրբեջանական շարժանկարների փառատօնը Երեւանի մէջ, բնական է, 

օգնելու էր պատերազմը յաղթանակած հայ ժողովրդին իր մէջ յաղթահա-

րել այն ատելութեան ցեցը, որ բոյն է դրել Կրեմլի, ԿԳԲ-ի եւ հայ իշխա-

նութիւնների ջանքերովֈ Հարաւ-կովկասեան երկրների հանրապետութիւն 

ստեղծելու իրական հեռանկարը մտածելու եւ համընդհանուր ապահո-

վութեան հեռանկարը տեսնելու ընդունակ ու շահագրգռուած ժողովրդա-

կան շրջանակներին փոխադարձ վստահութեամբ ապագային նայելու 

հնարաւորութիւն է տալիսֈ Նաեւ միակ միջոցն է ռուսական վտանգաւոր, 

ամէն տեսակի չարագուշակ անակնկալներով հարուստ ներկայութիւնը 

Հարաւային Կովկասից հեռացնելու համար։ 

Հարաւ-կովկասեան ժողովուրդների փոխըմբռնումն ու համատեղ գործո-

ղութիւնները ռուսական կայսրապաշտութեան հերթական մի պարտութ-

իւնը կարող է լինելֈ Ռուսաստանը միայն այդ համատեղ գործողութիւն-

ների շնորհիւ է, որ ստիպուած կը լինի միջազգային հասարակական ու 

քաղաքական կարծիքին ենթարկուելով, ճարահատեալ դադարեցնել 

Հայաստանի հայաթափումը եւ ոտքը քաշել մեր երկրից։ 

 

                                                                                                 Գ. ՍԱՀԻՆՅԱՆ  

Դեկտեմբեր 5-6, 2010 

Փարիզ 
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Ի՞նչ կասեք: 
 

-Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի  ռազմա-

վարական գործընկերը, առանց որի չի կարող գոյություն 

ունենալ Հայաստանի անկախ պետականությունը:  

 

Ինչ վերաբերում է հայաթափությանը: 

 

1. սա ոչ թե ռուսական, այլ Արևմտյան նախագիծ է, որը 

իրականացվում է Հայաստանի վարչապետի անմիջական 

նախաձեռնությամբ, Հայաստանի նախագահի միջոցով: 

Սա ոչ թե ռուսական, այլ Արևմուտքի դավադիր օղակների 

և հայ գործակալների ծրագիր է, որը իրականացվում է ի 

շահ հայկական օլիգարխիայի, ի շահ Ռուսաստանի, և 

ամենակարևորը, ի շահ Արևմուտքի: Հայաստանի օլիգար-

խիկ համակարգը ազատվում է սովահալած, դժգոհ, հետև-

աբար այդ դժգոհությունը տարբեր ձևերով արտահայտե-

լու  պատրաստ մասսայից, Ռուսաստանը ստանում է իր 

ծայրամասերը տնտեսապես վերականգնելու հնարավո-

րություն, Արևմուտքը ուժեղացնում է ազատականների 

դիրքերը Հայաստանում: Այդ ամենը ուղղված է սոցիալա-

կան արդարություն հետապնդող ազգային ուժերի դեմ:  

Ակնհայտ է, թե ինչ էլեկտորատ է հեռանում Հայաստանից: 
 

ՀՀ կառավարությունը ի վիճակի է միլիարդավոր դոլլարնե-

րի հոսքը դեպի Հայաստանի   արտադրական ոլորտ ուղղե-

լու, ապահովելու աշխատատեղերով չքավոր, գործազուրկ 

զանգվածին. 

2. սա Սփյուռքի կովկթության քաղաքականություն է: Սա 

կովերը դաշտ ուղարկելու քաղաքականություն է, որը որոշ 

ժամանակ անց, պետք է նվիրաբերի իր բաժին կաթը. 
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3. ինչ վերաբերում է Հարավ-կովկասյան երեք հանրապե-

տությունների կոնֆեդերացիայի ստեղծմանը, առանց եր-

րորդ ուժի ներկայության՝ սա ցինիզմ է՝ ուղղված մեր երկրի 

անկախության դեմ: 

Մենք անցել ենք այդ ուղին 1918թ-ին և գիտենք, թե ինչ է 

իրենից ներկայացնում այսպես կոչված «կոնֆեդերացիան, 

սեյմ-ը, ԿՈՄԻՍԱՐ-իատը»: 

 

Սա երկրորդ Սարդարապատի ծուղակ է:  

 

Դրված է Հայաստանի՝ վերջնականապես լինել չլինելու 

հարցը: 

Սա գերուժի 18 թ-ի խարդախ  քաղաքականություն է ժա-

մանակակից տեսքով: 

Ամեն ինչ ասված է, սա ռուսական զորքերը տարածա-

շրջանից հանելու փորձ է՝ տիրելու տարածաշրջանին:  

 

Երրորդ կողմի «բացակայության» թնջուկը կարող են 

տարանջատել Սոմալիում, Տանզանիայում, Սվազիլենդում, 

սակայն ոչ Հայաստանում:  

 

Սա ռուսական (կայսերապաշտության) փոխարինություն 

է՝ համայն աշխարհի ցեղասպանի բռնատիրությամբ: 

 

Սակայն, փառք Աստծո, 1920թ-ի բոլշևիկյան կայսերապաշ-

տության դիմաց այսօր կանգնած է ԱՊՀ-ն: 

 

-Բայց չէ՞ որ վերոնշյալ ձեռնարկը  ռուսական «Արի տուն» 

ծրագրի նախաձեռնությունն է: 

 

-ՀՀ կառավարությունը ունի բոլոր հնարավորությունները 

սատարելու հայ չքավոր ընտանիքներին, առավել ևս ար-
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գելք հանդիսանալու նրանց՝ ռուսական «արի տուն» 

ծրագրին մասնակցությանը:  

Հայաստանի հայ քաղաքացիները իրենցից չեն ներկայաց-

նում ռուսական Սփյուռք: 

 

Ռուսական հայաթափ անող՝ «Արի տուն» ծրագրի իրակա-

նացումը Հայաստանում բացում է հայկական «Արի տուն» 

ծրագրի իրական դեմքը, նրա ողջ ցինիկությունը: 

-Ինչպես գիտենք, ներկայումս հայկական դպրոցներում, 

սկսած 4-րդ դասարանից,  դասավանդվում է հայ եկեղեցու 

պատմություն: Սակայն իրականում դասավանդվում է ոչ 

թե եկեղեցու պատմություն,  այլ դպրոցականներին նե-

րարկվում է հուդայական հավատք՝  ի դեմս Աստվածաշնչի 

(Հին կտակարան), ըստ որի հայ երեխան ստիպված է 

ընդունել հրեա ժողովրդի ընտրյալ լինելու փաստը՝ ( 

թեկուզև  իբր մինչքրիստոնեական ...) համարելով 

Իսրայելը սուրբ երկիր: 

 Ըստ մեր ժողովրդի մի որոշ հատվածի՝ քրիստոնեությունը, 

որը ներխուժեց Հայաստան պարթև Գրիգոր խավարիչի 

ջանքերով, չորս կողմ արյուն-հեղեղ սփռելով, կտրեց հային 

ոչ միայն իր ազգային հավատքից (հեթանոս-էթնոս), այլև 

օժանդակեց պետության անկմանը: Հայի հոգում ցանեց 

այլադավանություն, հայը նախընտրեց աղքատությունը, 

երկնային արքայությունը, հեզություն-եզությունը՝ որպես 

նշան խոնարհության, որն էլ պատճառ հանդիսացավ հայ 

ժողովրդի ազգային ինքնապաշտպանության մեխանիզմի 

ժանգակալման:  

Հայը, որդեգրելով մի ոմն քոչվոր ցեղի առասպել, 

շարունակում է մնալ կտրված իր ազգային ակունքներից:  
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Ասացե՛ք, խնդրեմ՝ ինչպե՞ս կարող ենք պայքարել 

գլոբալիզմի դեմ՝ մնալով կտրված ազգային հավատամքից: 

Միգուցե ժամանա՞կն է ետ դառնալ դեպի սեփական 

աստվածները, դեպի ցեղակրոն հավատք, դեպի տուն: 

Իրո՞ք Դուք գտնում եք, որ քրիստոնեությունը ազգային 

կրոն է: 

Դուք Ձեզ համարու՞մ եք քրիստոնյա: 

-Վերադառնալով վերոնշյալին՝ ևս մեկ անգամ նկատենք,  

որ պետությունները տրոհվել են նաև նախաքրիստոնե-

ական ժամանակներում: Համոզված եմ՝ քրիստոնեությունը 

իր դրական դերակատարությունն է ունեցել հայ ժողովրդի 

ազգային ազատագրական պայքարի, նրա գոյության բեմա-

հարթակում:  Հայ առաքելական եկեղեցին չէ, որ Հայաս-

տանը բաժանեց երկու մասի, որ ստիպեց բազմաքանակ 

արաբական զորքերին  զավթել մեր երկիրը, հերթական 

անգամ բաժանել երկիրը Օսմանյան կայսրության և 

Պարսկաստանի միջև: Հայ առաքելական եկեղեցու հորդո-

րումով չսկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմը, 

որին զոհ դարձավ արևմտահայությունը: Քրիստոնեութ-

յունը չէ, որ ստեղծեց բոլշևիկա-քեմալական դաշինք: 

Անգամ հեթանոս Տիգրան Մեծը ի վիճակի չեղավ կանխել 

հզոր հայկական տերության տրոհումը: Եկեղեցին տիրութ-

յուն արեց իր հոտին, ինչքան հնարավոր էր: Այսինքն՝ արեց 

այն, ինչ կարող էին անել հեթանոս քրմերը: Ուրիշ հարց է, 

թե քրիստոնեական հավատքը ինչքանով է բավարարում 

ներկայիս հայ մարդու հոգևոր պահանջները:   Ինչքանո՞վ է 

այն ազգային: 

Քրիստոնեությունը, ինչքան էլ ապազգային, սակայն մեր 

պարագայում  ձեռք է բերել ազգային դեմք: Իհարկե, 

ակնհայտ է արհեստական կանոնակարգումը, սակայն 
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գտնում եմ, որ չարի և բարու ներկայիս դաժան պայքարի 

դաշտում այդ արհեստականությունը ազգային արժեքների  

պաշտպանությունն է:   

Դուք հարցնում եք՝ քրիստոնյա՞ եմ: 

Ո՛չ, քրիստոնյա չեմ: Չեմ պատկանում որևէ կրոնական 

խմբի, համայնքի և այլն: Դեմ եմ բոլոր տեսակի կրոններին: 

Պաշտում եմ իմ իմացած Աստծուն, Արարչին, ով միակն է, 

Տիրոջը տիեզերքի, ամեն ստեղծվածի, ժամանակի և 

տարածության, սիրող Աստծուն, ով ստեղծածին չի ձգում 

հավիտենական դժոխք, ով պահպանում է իր կողմից 

սահմանված կարգը երկրագնդի վրա՝ տեսքով տեսակների, 

ով չի թույլատրում կուռքացնել այն, ինչ ստեղծված է իր 

կողմից:  

Կողմ չեմ նաև հեթանոսությանը, բազմաստվածությանը, 

որ ծնում է կուռքապաշտություն (արևապաշտ, բնապաշտ 

և այլն): Կողմ չեմ որևէ աղանդի, տաղանդի, աթեիստական 

կամ փիլիսոփայական տեսության կապված մարդու 

հոգեարժեքային համակարգի հետ: 

Պաշտում եմ իմ իմացած Աստծուն՝ որպես միջնորդ ճա-

նաչելով միմիայն սուրբ հոգուն, պաշտում եմ տանը, 

փողոցում, աշխատանքի վայրում, անգամ եկեղեցում՝ 

առանց խաչակնքելու: 

Իմ Աստծուն կարող եմ տալ հայի հոգուց ծնված անուն, 

հաղորդակցվել, խնդրել, կիսել խնդություն և թախիծ, և, 

ամենակարևորը, խնդրել հեռու պահել մեզ  չարից, տալ 

հնարավորություն զբաղվել բարեգործությամբ՝ համբե-

րությամբ համակ, զինված շրջահայացությամբ, արդարա-

մըտությամբ, խորագիտությամբ: Իմ իմացած Աստվածը 

շատ զորեղ է, միևնույն ժամանակ, շատ պարզ ու հասա-

րակ: Իմ Աստվածը որևէ զոհաբերություն չի պահանջում, 

լինի մարդու, թե կենդանու: Իմ Աստվածը ցեղային տեսակ-
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ների մեջ տարբերություններ չի դնում (ընտրյալ,  ոչ 

ընտրյալ), ազգային խտրականությամբ չի զբաղվում:  

 

-Ձեր հավատքի մեջ ինչպիսի՞ դիրք է զբաղեցնում ազգային 

գաղափարախոսությունը: 

 

-Մեր լեռան բարձունքում հայտնաբերված Հայկ Նահա-

պետի սեպագիր պատվիրանները (կանոնադրությունը) 

կարող ենք փնտրել, գտնել մեր պատմական թանգա-

րանում՝ համոզվելու համար, որ մեր բաժին ազգային 

գաղափարախոսությունը գրավում է բավականին բարձր 

դիրք: 

Ահա ողջ հավատամքը՝ 

 

Ամենակարող Արարիչ Աստված,                                                                            

Սուրբ հոգի, 

Հայկ Նահապետ /պատվիրան/ 

Արևի տակ իր բաժին հողը մշակող, անմահության ջուրը 

ըմպած  Կարապետ: 

 

Ահա ողջ ազգային գաղափարախոսությունը՝ պարզ, հաս-

կանալի և, ամենակարևորը, 4-րդ դասարանի աշակերտի 

համար ըմբռնելի: 

 

-Դուք ժխտում եք երկնային արքայությու՞նը: 

 

-Օ՜, ոչ, երկնային արքայությունը մենք կարող ենք գտնել 

մեր Նահապետի պատվիրաններում: 

 

-Ճիշտ հասկացա, որ դե՞մ եք, որպեսզի հայկական 

դպրոցներում դասավանդվի եկեղեցու պատմությունը՝ 

հենված քրիստոնեական հավատքի վրա: 
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-Քրիստոս՝ նշանակում է փրկիչ:  

Մեր փրկիչը կարող է լինել մեր Նահապետը: 

 

Հին կտակարանից արյուն է կաթում:  

Մեր երեխաները Աբրահամից սովորելու ոչինչ չունեն: 

Աբրահամը Իսահակի տեղ կարող էր զոհաբերության 

պատրաստակամությանը հանձնել սեփական անձը:   

Իսկ ինչպես գիտենք, հին և նոր կտակարանները լրացնում 

են մեկը մյուսին: Մեկ այլ ազգի պատմական առասպելի 

կարիքը մեր երեխաները հաստատ չեն զգում: Ամեն թռչուն 

պետք է իր երամի հետ թռչի:  

Այ՛ո, մենք զգում ենք բարին քարոզող քրիստոնեական հա-

վատքի կարիք, սակայն մե՛ր սեփական քրիստոնեական, 

որը կլինի ավելի արժանապատիվ, ավելի դյուրակայուն, 

ավելի ազգային:  

Մենք չպետք է ուրանանք Հայ առաքելական եկեղեցու դերը 

հայ կյանքում, սակայն ժամանակը պահանջում է մեզնից 

կատարել հոգևոր և նյութական գանձերի վերաարժևորում: 

 

-Վերջապես ինչպիսի՞ հավատք կարող է համախմբել մեր 

ժողովրդին: 

 

-Հավատացյալ քրիստոնյաները գտնում են, որ եթե բոլորս 

ազգովին երեսներս շրջենք դեպի քրիստոնեական հա-

վատք, մենք կլինենք առողջ, անպարտ, երջանիկ: Նույն 

կարծիքի են հավատքի այլ ուղղություններ: Մենք ապրում 

ենք դեմոկրատական երկրում, որտեղ գոյություն ունի 

խոսքի և խղճի ազատություն, ամեն ոք ինքն է որոշում, թե 

հավատքի ինչպիսի ուղի կարող է բավարարել ճշմար-

տություն որոնող իր հոգու պահանջները: 
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Սակայն, եթե խոսքը վերաբերում է ազգային հավատամ-

քին, մենք, իհարկե, կարող ենք վերադառնալ անտիկ դա-

րաշրջան, գրավոր ձևով ստանալ հրահանգ մեր ցեղի ա-

ռաջնորդից, որն էլ կլինի ցեղապատկան, անկեղծ, ազգա-

յին: Սա կլինի նոր հավատամք, որն իր մեջ կկրի բոլոր այն, 

ինչ վերաբերում է մարդկային տեսակին, կլինի հստակ, 

բարո-յական, բնական: 

Մեր բոլոր եկեղեցիները կարող են շարունակել ազգա-

պատկան իրենց ծառայությունները՝ հենված մեր սուրբ 

նախահայրերի թողած հոգևոր գանձերի վրա, ելնելով 

քրիստոնեական սեփական հավատամքի սկզբունքներից: 

Ինչ վերաբերում է խաչին, ամբողջ մարդկությանն է 

հայտնի, որ մինչ քրիստոնեությունը մենք ունեցել ենք մեր 

խաչը և խաչակիրները: Վերցնել հայկական Աստծո 

անունը-ՀԱՅ շրջել դարձնել ՅԱՀ-վե, սեփականացնել  

հայոց Կարապետ Աստծո խաչը, ամբողջ աշխարհի վզին 

փաթաթել համամարդկային հնազանդություն՝ չպահան-

ջեց տիեզերական երևելի վարպետություն: 

Մենք նոր հավատամքի կարիք ենք զգում, պարոնա՛յք, 

նո՛ր, ավելի՛ հոգեհարազատ, ավելի՛ ազգային, ավելի՛ փըր-

կարար: Մեր եկեղեցիները կարող են մնալ կանգուն, եկե-

ղեցականները կարող են շարունակել իրենց ծիսակա-

տարությունները, անգամ խաչը կարող է մնալ կանգուն իր 

տեղում, սակայն սա կլինի ծառայություն ավելի   արդար, 

ավելի արդյունավետ, ավելի ճշմարիտ: 

 

-Այսինքն՝ վերակառուցում առանց հնի ավերմա՞ն: 

 

- Ի տարբերություն 1700 տարի առաջ մեր երկրում արյուն 

սփռող մեհյանները փլատակների վերածող քրիստոնեութ-

յան, նոր հավատամքը  բարոյական է: Նա չի պատրաստ-

վում փլուզել որևէ բան: Նա չի պատրաստվում սրի քաշել 
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բազմահազար հոգևորականների: Հակառակը, նա քարո-

զում է տուն դառնալ, հավաքել քարերը, ունենալ իր սե-

փական կտուրը բաց, կապույտ ու խաղաղ երկնքի տակ: 

Այսինքն՝ հոգևոր վերածնունդ առանց ավերածությունների:  

Իհարկե, մենք կարող ենք դիմել վերակառուցման՝ ըստ 

որոշ արմատական ծայրահեղականների տարբերակի, սա-

կայն ի՞նչ գնով:  

Սա է հարցերի հարցը: 

 

Հայ հեթանոսական անտիսեմիտիզմ 

Ուզում եմ անդրադառնալ մեր ժողովրդի մեջ թափ առնող, այսպես կոչ-

ված, հեթանոսական շարժմանը, որը առավել մասայական է հատկապես 

Հայաստանում և հատկապես երիտասարդների շրջանումֈ Պատճառը 

թերևս այն է, որ տեղի է ունենում վերաարժևորում, կապված այն բաների 

հետ, որոնց վրա կառուցվում են ազգայինը ու բարոյականությունը ձևա-

վորող կատեգորիաներըֈ Ինչևէ, փորձեմ վերլուծել, թէ գաղափարական 

ինչպիսի զարգացումներ է ապրում այդ շարժումըֈ Նախ պիտի նկատեմ, 

որ դա իր խորքում բողոքի մի ձև է ընդդեմ սոցիալական այն ծանր 

կացության, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանի ժողովուրդըֈ Որտեղ որ 

առկա է, որպես անարդարությունների հետևանք, սոցիալական ծանր 

կացություն, այնտեղ անպայման կլինի բացասական վերաբերմունք, 

անգամ ընդվզում, ուղղված իմպերալիզմի և նրա հզոր կլանների դեմ և 

քանի որ այդ կլաններում հրեաների կշիռը շատ մեծ է, հետևաբար այդ 

բացասական վերաբերմունքը վերածվում է ինչ որ իմաստով անտիսե-

միտիզմի, և մեր նորօրյա հեթանոսական շարժման մեջ դժվար չէ նկատել 

դաֈ Օրինակ, նրանք իրենց հակաքրիստոնեությունը բացատրում են 

հիմնականում այն պատճառաբանությամբ, թէ ինչու՞ պիտի մենք հայերս 

հրեաների էպոսը, որը որ Հին Կտակարանի բովանդակությունն է ըստ 

էության, հռչակենք որպես մեզ համար Սուրբ Գիրք, և ինչու՞ Հիսուս 

անունով վարդապետին, որը քարոզում էր Հրեաստանում և որին անգամ 

իրենք հրեաները չնդունեցին, մենք պիտի հռչակենք աստված, ու նրան և 

նրա աշակերտներին վերաբերվող պատմությունների գիրքը, որը 

Ավետարանն է, նույնպես ներառենք այդ Սուրբ Գրքի մեջֈ Նրանք այս 

ամենը հիմնավորում են նաև մեր ժողովրդի ավանդական բարոյակա-

նության տեսակետից, այն իմաստով, որ Աստվածաշնչում բազմաթիվ 

հիշատակություններ կան մարգարեների, այսպես կոչված բարեպաշտ 
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առաջնորդների ու թագավորների մասին, որոնց վարքը մեղմ ասած այն-

քան էլ չի համապատասխանում բարոյական մարդու մասին ժամանա-

կակից պատկերացումներինֈ Բազնաթիվ արնապղծության, ստի, խաբե-

յության ու անասելի դաժանությունների դեպքեր են վերագրվում այդ 

մարդկանց, որոնց այդքանից հետո, չգիտես թէ ինչու պետք է սուրբ համա-

րելֈ Նույնիսկ աստվածը այդ գրքում, հատկապես Հին Կտակարանում, 

այնքան էլ չի համապատասխանում այն բարեգութ կերպարին, որը որ 

ներկայացնում են մարդկանց հոգևորականներըֈ Հեթանոսները անգամ 

փորձեր են անում այդ գիրքը, և այսպես կոչված սուրբ Վարդապետների 

կողմից կատարված նրա մեկնությունները, գիտական անալիզի ենթար-

կել, որի արդյունքում, բնականաբար ի հայտ են գալիս բոլոր հակասութ-

յունները և այն ամենը, որոնք գալիս են ապացուցելու այդ գրքի մեջ տեղ 

գտած անցքերի ոչ պատմական լինելը, ու ընհանրապես Քրիստոնեական 

ուսմունքի հակագիտական բնույթըֈ Ի դեպ աթեիստները նույնպես այս 

ամենի վրա են կառուցում իրենց տեսության հիմնական դրույթները, որից 

էլ ելնելով ասում են որ մարդկանց ոչ մի կրոն էլ պետք չէ, որ դա 

ընդհամենը խավարամիտ անցյալի մնացուկ էֈ Իսկ ի՞նչ են առաջարկում 

հեթանոսները. նրանք կարծես թէ նոր կրոն են ստեղծում, և այդ բանը 

անում են իրենց իսկ կողմից, Քրիստոնեության պարագայում, խիստ 

քննադատվող մեթոդներով, այն է՝ կեղծիքներով ու ստովֈ Նախ ասեմ, որ 

նրանք չեն սիրում կրոն բառը, օգտագործում են հավատք բառը, չխորա-

նալով այն հանգամանքի մեջ, որ եթե ինչ որ ուսմունքի հետևորդները 

ծիսական արարողություններ են կատարում, հավատում են ինչ որ 

գերբնական ուժի կամ ուժերի, ապա դա արդեն կրոն էֈ Իսկ մեր 

հեթանոսների պարագայում այդ ամենը արկա է, նրանք ունեն իրենց 

տոնացույցը, ունեն մշակված ծիսակարգ, և իրենց ցեղապաշտությունը ու 

բնապաշտությունը հանգեցնում են ուղղակի պանթեիստական ինչ որ 

ուսմունքիֈ Սակայն նրանք այդ ժամանակակից պանթեիստական 

ուսմունքը ուզում են ներկայացնել իբր հին հայկական հավատալիքների 

վերածնունդ, վերցնելով նախաքրիստոնեական Հայաստանում տարբեր 

ժամանակներում և տարբեր գավառներում  տարածում գտած կուլտերից 

որոշ էլեմենտներ, որոշ աստվածների ու այլ գերբնական էակների 

անուններ, ներմուծելով դրանք իրենց նորաթուխ վարդապետության մեջ, 

հին ծեսերի մասին կծկտուր տեղեկությունների վրա հիմնված կատարում 

են ինչ որ արարողություններ, ու այդ կերպով ստեղծում են իրենց համար 

հայ հեթանոսական հավատալիքների վերածնվելու իլյուզիաֈ Ես արդեն 

իմ հոդվածներից մեկում գրել եմ, որ մեր նախնիների հավատքն ու կրոնը 

իսկապես վերականգնելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախող-

ման, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դրանք խստագույն ձևով 

պայմանավորված են եղել մարդկանց կենցաղով, իսկ այսօրվա մարդկանց 
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կենցաղը ամբողջությամբ այլ է, ու կենցաղից բացի ժամանակակից մար-

դիկ լրիվ ուրիշ լեզվամտածողություն ու աշխարհընկալում ունենֈ Եթե ես 

տասնութ տարեկանում կրել եմ մի հագուստ, ապա դա չի նշանակում, որ 

այդ նույն հագուստը կկրեմ նաև երեսունութ տարեկանում, և ոչ միայն այն 

պատճառով որ այդ հագուստը տարիներ անց մոդայիկ չի լինի, այլ նաև 

այն պատճառով, որ այդ հագուստը վաղուց արդեն իմ հագով չէ, և որ 

ամենակարևորն է, այդ հագուստը այնքան է քրքրված, որ վերականգնման 

ենթակա չէ այլևսֈ Երբ ծանոթանում ենք մեր նոր հեթանոսների 

արտահայտած մտքերին, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ հին 

ժամանակներում, և այսօր նույնպես, ամեն մի ժողովուրդ իր ճշմարտութ-

յունը ուներ և ունի, ու այն ոչ թէ օբյեկտիվ իրողություն է, այլ մարդու 

կողմից է ստեղծվելֈ Եվ նրանք գտնում են, որ մեր խիստ բարոյական 

նախնիները, ինչպես որ իրենք են նրանց պատկերացնում, ստեղծել են 

լավ և ճիշտ հավատք, իսկ սեմիտները, քանի որ անբարոյական էին, և 

ըստ իրենց մեր նախնիների հետ ոչ մի կապ չունեին, ստեղծել են վատ 

կրոն, որը և փաթաթում են ամբողջ մարդկության վիզըֈ Իհարկե այդպիսի 

մոտեցումը հետևանք է նաև այն բանի, որ մեր գաղափարական դաշտը 

երկար ժամանակ եղել է մարքսիստական մատերիալիզմի ազդեցության 

տակ, բայց այսօր մենք պիտի կարողանանք ձերբազատվել դրանից ու 

ամեն ինչ այդ աստիճան չպրիմիտիվացնելֈ Պիտի հասկանանք, որ 

գոյություն ունի մեկ ճշմարտություն, որը օբյեկտիվ իրողություն է բոլոր 

մարդկանց համար, անկախ նրանց ազգային, ռասայական ու կրոնական 

պատկանելիության, և որին բացահայտելու համար մարդիկ միշտ էլ 

ստեղծել են տարբեր տեսակի ուսմունքներ, և մարդկանց տարբեր խմբեր, 

տարբեր լեզվամշակույթի պատկանող դպրոցներ տարբեր մեխանիզմներ 

են մշակել ճանաչողության պրոցեսը իրականացնելու համար, որոնցից 

շատերը ներառնվել են տարբեր կրոնական համակարգերի մեջ, կամ հենց 

իրենց հիմքի վրա ձևավորել են կրոնֈ Սակայն իհարկե միշտ չէ, որ 

ստեղծվող ուսմունքը հենց այդ նպատակով է ստեղծվում, կան նաև այլ 

փսևդոուսմունքներ, որոնց նպատակն է օրինակ մարդկանց մոլորեցնե-

լըֈ  Եվ չնայած ճշմարիտը բացահայտող, կամ նրան ձգտող ուսմունքներն 

ու կրոնները շատ են, բայց այդ խայտաբղետության մեջ կարելի է նկատել, 

որ դրանք ընդամենը մի բանի մասին տարբեր ձևով ներկայացվող 

պատմություններ ենֈ Ինչպես կասեր հնդիկ իմաստունը,–«Եթե մի մարդ 

իր հավատքից բացի ուրիշ ոչ մի հավատք չի ընդունում, ապա նմանվում է 

այն շանը, որը իր տիրոջը չճանաչելով հաչում է նրա վրա, երբ որ վերջինս 

զգեստափոխված է լինում»։ Ինչևէ, շատ չխճճվեմ, փորձեմ մի քիչ 

օրինակներ բերելֈ Ասենք հին եբրայեցիների Յահվե կամ Եհովա կոչվող 

աստծու մասին խոսենք, բանը նրանումն է, որ այդ աստծուն հրեաները չէ, 

որ ստեղծել են, նրան ուղղակի հրեաները այդպես կոչել են, բայց ուրիշ 
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ազգեր նրան նույնպես պաշտել են և կոչել են արդեն իրենց լեզուներովֈ 

Հիմա է, որ անունները չեն թարգմանում, հին ժամանակներում նույնիսկ 

աստվածների անուններն էին թարգմանումֈ Եվ հետո աստվածներին 

անվանում էին բառերով, որոնք ցույց են տվել նրանց ինչ որ հատկանիշ 

կամ որոշակի գործողություն, իսկ գործողություն ցույց տվող բառը բայ է, և 

հատկանիշ ցույց տվող բառը ածական, դրանք գոյականներ չենֈ Եվ 

ընդհանրապես ունեցել են աստվածները իսկապես անուններ թէ ոչ, դա 

արդեն միստիկայի և էզոթերիկայի ոլորտից է, որին ես հետո կանդրա-

դառնամ, միայն ասեմ, որ այդ նույն Եհովա անունը եբրայերեն 

տետրագրամայի վերծանության մի տարբերակ է, որի ճշմարտացիութ-

յունը ոչ ոք չի կարող հաստատել կամ հերքելֈ Այդ աստծու պաշտամունքը 

եղել է տարբեր ազգերի մոտ, և ինչպես հրեաները, այնպես էլ մյուս 

ժողովուրդները նրան վերագրել են տարբեր հատկություններ ու 

գործառույթներ, որոնք հաճախ նույնիսկ հակասել են միմյանց, նաև այդ 

հատկությունները վերագրել են ուրիշ աստվածներին, այդ է պատճառը, 

որ, օրինակ, հին հայկական պանթեոնում կարելի է ասել, որ այդ 

աստվածը և Տիրն է, և Վանատուրը, և Կարապետը, և այդպես շատ 

աստվածներ ու գերբնական էակներ կարելի է գտնել, որոնք օժտված էին 

նույն այն գործառույթներով, որոնցով օժտված է Յահվեն հրեական 

պաշտամունքներում, և այդ նույն հրեաների մոտ, օրինակ, նրա հատկութ-

յուններով օժտել են անգամ Սատանային, և  միաժամանակ գլխավոր 

Էլլոհիմին՝ գերագույն աստծուն, որի հակառակորդն է Սատանանֈ Ի դեպ 

նա իր այդ վերջին, որպես գերագույն ու միակ աստծու դերակատարութ-

յամբ էլ մտել է Քրիստոնեության մեջֈ Վաղնջական ժամանակներում չեն 

եղել խիստ կանոնակարգված կրոնական համակարգեր ու դոգմաներ, այդ 

ամենը ձևավորվել են լոկալ մակարդակում, սահմանափակվելով մեկ կամ 

մի քանի սահմանափակ թվով տաճարների քրմական դասի մակար-

դակում և նրանց ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց խմբի մեջֈ Նույն 

աստծու պաշտամունքը նույնիսկ մեկ երկրի տարբեր ազգագավառներում 

տարբեր ձևով էր դրսևորվում, էլ չեմ ասում թէ ինչքան տարբերություններ 

կային ուրիշ մշակույթներ ներկայացնող տարբեր երկրներում կատարվող 

այդ աստծու պաշտամունքների միջևֈ Բայց չնայած այդ տարբերություն-

ներին, այնուամենայնիվ կար մի սրբազան բան, որին ոչ ոք իրավունք 

չուներ դիպչելու, որովհետև գիտեին, որ հենց այդտեղ է գտնվում 

ճշմարտության խորհուրդըֈ Ահա այս ուղղությամբ պիտի աշխատի 

ժամանակակից մարդը, որպեսզի հներից մեզ ավանդված հսկայածավալ 

հոգևոր ժառանգության մեջից կարողանա գտնել հենց այդ ծածուկ 

խորհուրդը, ճշմարտության լույսը, որը անտարակույս այնտեղ է, 

թաքնված այդ ամեն խայտաբղետ ուսմունքների ու գաղափարների 

ծածկոցի տակֈ Ինչևէ, նորից շեղվեցի, ուրեմն լոկալ կուլտերը կենտրնաց-



 1118 

ված ազգային պետությունների ձևավորմանը զուգընթաց, միախառնվելով 

միմյանց հետ, վերածվում են ազգային կրոնների, և ահա այդ ժամանակ էլ 

աստվածները ազգային երագ են ստանում, դառնում են ազգերի 

պահապանը, նրանց հայրը և այլնֈ Իսկ երբ սկսեցին ստեղծվել բազմազգ 

հսկա կայսրությունները, այդ ժամանակ աստվածները սկսեցին կորցնել 

իրենց ազգային պատկանելիությունը, և նրանց պաշտամունքների վրա 

ձևավորվեցին  համաշխարհային կրոններ, որոնք ըստ էության, առաջին 

գլոբալիզացնող ծրագրերն էին մարդկության քաղաքակրթության 

պատմության մեջ, այդպիսի ծրագիր էր Քրիստոնեությունը Հռոմեական 

կայսրության համար, կամ ասենք Զրադաշտությունը Սասանյան 

տերության համար, որին հետո փոխարինեց Մահմեդականությունը, 

Ահրու Մազդային սկսեցին կոչել իրեն սեմական անունով, այն է Ալլահ, 

իսկ միակ մեծ մարգարե Զրադաշտին եկավ փոխարինելու միակ մեծ 

մարգարե Մուհամմադըֈ  Քրիստոնեությունը ստեղծեցին որպես գործիք 

կայսրության ձեռքին, որի նպատակն էր նոր տիպի կոսմոպոլիտ մարդ 

ստեղծելը, իր մեջ ներգրավելով կայսրության բոլոր, հիմնականում կշիռ 

ունեցող լեզվամշակույթների պատկանող խմբերի պաշտամունքային 

էլեմենտներըֈ Ի՞նչ արեցին նրանք, նախ բոլոր աստվածների ու գերբնա-

կան էակների հիմնականում  եբրայական անունները պահպանեցին, 

վերցրեցին նաև հրեական էպոսը, որը հրեաների պատմությունը չէ, ինչ-

քան էլ որ այն միախառնված լինի պատմական որոշ իրադարձութ-

յունների հետ, այն առաջին հերթին, ինչպես ցանկացած էպոս կոսմոգոնիկ 

բնույթ ունի, և վերաբերվում է ամբողջ մարդկությանը, չնայած կոնկրետ 

ազգային երանգների պարունակության, և շատ աստվածների ու գերբնա-

կան տարբեր տիպի էակներին ուղղակի երկնքից իջեցրին երկրի վրա, 

նրանց դարձրին իբր իրական պատմական կերպարմեր, որոնք ապրել են 

որոշակի ժամանակահատվածում և որոշակի վայրերում, օրինակ 

Գալիլեացի վարդապետին հռչակեցին Քրիստոս, որը Միհրի իպոստազն 

է, Չարը դարձավ Սատանա, Անահիտը դարձավ Մարիամ, Կարապետի 

դերը հանձնեցին Հովհաննես Մկրտչին, սուրբ Սարգիսն ու սուրբ Գևորգը 

դարձան իրական գոյություն ունեցող զորավարներ, և այդպես շարունակ, 

նույն տրամաբանությանբ, բոլոր աստվածների ու գերբնական էակների 

գործառույթները բաժանեցին Սուրբ Երրորդություն Աստծու, նրա 

բազմաթիվ հրեշտակների ու մարգարեների և տարբեր կատեգորյաների 

սուրբերի և բարեպաշտ մարդկանց միջևֈ Բոլոր տոներն ու խորհուրդները 

սկսեցին նորովի մեկնաբանվել, և այլն, և այլնֈ Եվ ինչպես նախկինում, 

Քրիստոնեական նորաստեղծ կրոնի մեջ ևս մի անգամ նորից խառնեցին 

բոլոր աստվածներին, նրանց հատկություններն ու գործառույթները այն 

աստիճան, որ թացը չորից զատելը շատ մեծ ջանքեր կպահանջի 

մարդկության բոլոր սերունդների համար, օրինակ, անդրադարնանք 
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խաչին, որպես քրիստոնեական խորհրդանշանֈ  նախ ասեմ, որ այդ 

նշանը Քրիստոնեությունը նույնպես վերցրեց հին հավատալիքներիցֈ 

Խաչը նույն այն աստվածների նման, որոնց որ խոհրդանիշն է եղել, խիստ 

հակասական իմաստներ է ունեցել, եղել է բաբելոնյան երկնքի Անու 

աստծո կամ ասորական Աշուր աստծու խորհրդանիշը, որոնք և կյանքի և 

մահվան գործառություններ են ունեցել, կյանք է խորհրդանշել  հին 

եգիպտական պաշտամունքում, սակայն դրել են մահացածների հետ, 

հայոց աստվածներից  Տիր Աստծո  նշանն է եղել, քրիստոնեության մեջ 

դարձավ Հիսուսի նշանը, ասեմ որ Քրիստոսի հնդկական տարբերակի՝ 

Քրիշնայի նշանն էլ է խաչըֈ Այսինքն այն իր մեջ ներառում է և կյանքի, և 

մահվան խորհուրդը, ինչպես, որ բոլոր տարատեսակ աստվածները, 

որոնք, ըստ էության մեկ գլխավոր աստծո, որն է ճշմարտությունը, տարա-

բնույթ վերացարկումներն ու դրսևորումներն ենֈ Եվ ահա այդ ճշմար-

տությանը մերձենալու մարդկանց բոլոր կրոն–ուսմունքները չնայած 

հազարամյակների ընթացքում կուտակած հսկայական շիլաշփոթի, 

այնուամենայնիվ պտտվում են մի առանցքի շուրջ, որն է ծնունդ–մահ–

հարություն եռամիությունը, որը ուղեկցում է մարդկանց որպես ճանա-

չողության հիմնական առանցք դեռևս այն վաղնջական ժամանակներից, 

երբ նրանք Քարահունջի տիպի մեգալիթային կոթողներ էին կառուցումֈ 

Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, որ այս ամենը վերազգային ընդգրկուն երև-

ույթներ են, ու դրանք պետք չէ միայն ազգայինի պրիզմայի մեջով անցկա-

ցնել, կարևորը այն չէ, թէ այդ աստվածների ու մյուս երևույթների հայերեն 

անվանումները օտար լեզուներում ընդունված տարբերակներով պար-

տադրվեցին մեզ, և նրանց ընկալելու մեր սեփական փորձը փոխարինվեց 

օտարների փորձով, կարևորը այն է, որ մենք կարողանանք այդ ամենի 

մեջից զանազանել այն հիմնականը, որը ներդաշնակորեն կհամագոր-

ծակցի ժամանակակից մարդու գիտական ունակությունների հետ:   

                                                                                                 Թորոս Ալեքսանյան  

   -Այսօր մեզ պետք է միասնություն, քան երբևէ:  

-Միասնության ջուրը ծեծելու դիմաց ընդդիմությունը կա-

րող է կտրուկ անցնել հակագլոբալիստական քաղաքակա-

նության (մասնավորապես)՝ արհամարհելով հակառուսա-

կան շշնջոցները, ինչպես նաև Արևմտյան կողմի որոշ հար-

ցերի շուրջ դժկամությունները: 

http://ru-ru.facebook.com/pages/%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%BD-%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6/290649717637017
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Եկել է համարձակ գործելու ժամանակը:  

 

Եվ եթե մինչ հիմա ժամանակը մեզնից պահանջում էր    

կտրուկ գործողությունների սառեցում, ապա 2011թ-ը՝ որ-

պես հնգամյակի սկիզբ, մեզնից պահանջում է կտրուկ ներ-

քին հեռացատկ: 

  

Մենք չենք կարող «նստել թախտին, սպասել բախտին»: 

 

Եկել է ո՛չ միայն համարձակ գործելու, այլև իրերը իրենց 

անուններով նշելու, հասարակական և քաղաքական  հա-

րաբերությունները էլ ավելի իմաստալից դարձնելու պահը: 

 

Հասարակության հիմնական մասը չի պատրաստվում 

ընկալել որևէ ակնարկ, անգամ եթե այն վերաբերում է 

ԱՄՆ, ՆԱՏՕ, ԵՄ, ԵԱՀԿ բառակապակցություններին և 

այլն: 

 

-Նոր համազգային շարժում ընդդեմ իշխանությա՞ն: 

 

-Եթե ասում ենք՝ եկել է համարձակ գործելու պահը, չի 

նշանակում, որ ազգային ուժերը գործելով ընդդեմ իշխա-

նությունների՝ պետք է դավադիր ուժերի ճանապարհը  

հարթեն դեպի իշխանություն: Դա նշանակում է լինել 

առողջ ընդդիմություն՝ բաց հակագլոբալիստական ֆոնի 

վրա: 

Որովհետև և՛ ներհայկական, և՛ արտա-քաղաքական մեր 

բոլոր հնարավոր խոցելի տեղատվությունները գալիս են 

այս դաշտից:  
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Ազգային մտատանջության դեմ կանգնած են  ներքին և ար-

տաքին հրավերները, որոնց գրկախառն դիմավորում է 

ներկայիս կառավարությունը: 

Շարունակել սատարել նման  իշխանությանը, որը գործում 

է թաքնված «արտաքին վտանգին դիմակայելու» դիմակի 

տակ, ևս զոհաբերություն է:  

 

Ազգային ինքնագիտակցությունը չունի կորցնելու ժամա-

նակ:  

Ժամանակները փոխվում են: Փոխվում է  ամեն ինչ:  

Չի կարելի անցյալ տարվա ռազմավարական ուղենիշը վե-

րածել դավանանքի: Անգամ երեկվա մարտավարությունը 

չի կարելի համարել գործելակերպի հիմնական դրույթ: 

Միայն նպատակը կարող է իրեն թույլ տալ մնալ անձեռն-

մխելի: Հետևաբար, եթե անգամ  ռազմավարությունը իր 

հերթին ևս  տեղավորվի  հաստատունության չափանիշնե-

րում, մարտավարությունը ենթակա է կտրուկ փոփոխութ-

յունների:  

Գործի մեջ դնելով չափավոր բաց հակագլոբալիստական 

մոտեցում՝ ժողովուրդ-կուսակցություն պարբերաբար երկ-

խոսությունների միջոցով Արևմտյան վտանգի ժողովրդայ-

նացումը դուրս կբերի կոալիցիոն ընդդիմադիր նախաձեռ-

նող կենտրոնին (Ազգային խորհուրդ) ազատ ու անսահման 

գործելու լայն հնարավորություններ հետապնդող ոլորտ՝ 

ապահովելով նպատակին արժան վարկանիշը: 

Հակառակ դեպքում՝ պայքարը կմնա փակված  քարանձա-

վում, կմեկուսանա իշխանության կողմից, շրջափակման 

մեջ կվերցվի արտաքին ուժերի կողմից  և կնետվի   զնդա-

նը: 

Ընդդիմության ուժը նորարարված, ամեն վայրկյան փո-

փոխվող միջազգային խուսավարմանը մատ թափ տվող 

համեմատական դիրքեր գրավելու պատրաստ մարտա-
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վարությունն է՝ հպատակեցված իր հաստատ դիրքերին,   

համակցված պաշտպանական համակարգին: 

 

Հիմնական դերը հատկացված է ակտիվությանը: 

 

-Ու՞մ կողմից է հատկացված: 

   

-Ժամանակի: 

 

-Ի՞նչ  կարող է անել գործնականը: Խոսքը վերաբերում է 

նախնականությանը: 

 

-Հնգամյակը բաժանել հինգ մասի: 

 

Առաջին մասին (2011) հատկացված ռազմավարությունը 

(ազատ արձակել մարտավարության ձեռքերը) ուղղել դե-

պի  նպատակակետը մեկ տարվա հաշվարկով:  

Առաջին մասը իր հերթին ևս բաժանել չորս մասի (չորս 

եռամսյակ): 

Առաջին եռամսյակում հայտարարել ողջ երկրագնդով մեկ, 

որ Հայաստանում ստեղծվել է Ազգային պաշտպանական 

համակարգ: Սա կրում է կոալիցիոն բնույթ, և դռները բաց է 

հայրենանվեր ուժերի առջև:  

Հարվածը ուղղել դեպի ներհայկական դաշտ՝ հաշվի առ-

նելով հայ-թուրքական հարաբերություններում հայտնված 

սառցաբեկորը: 

Հայտնաբերել հիմնական թիրախը (ՀՀ վարչապետ): 

Եթե արտաքին հարաբերություններում այդ դերը հատ-

կացված էր ԱԳ նախարարին, ապա ներքին հատվածում 

այն միանշանակ պատկանում է ՀՀ ներկայիս վարչապե-

տին: Լրատվական բոլոր հնարավոր ձևերով հանրությանը 

հասցնել այն վտանգները, որ առկա են տնտեսության, 
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կրթության և այլն բնագավառներում: Պատռել դավադրութ-

յան դիմակը և բացահայտել ՀՀ սահմանադրության ուժա-

զրկումը թունավոր «ժողովրդավարության» կողմից: 

 

Երկրորդ հատվածում հարվածը ուղղել ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի և 

ԵՄ-ի դեմ՝ մերկացնելով «ժողովրդավարության» քողի տակ 

երկրներ բռնազավթող այդ եռյակի նվաճողական քաղաքա-

կանությունը: Ստեղծել «Ազգային փրկության կոմիտե»-(կո-

ալիցիոն), գործողության մեջ դնել  պաշտպանական, միև-

նույն ժամանակ հակագլոբալիստական գաղափարախո-

սություն:  

Հիմնական հակառակորդին որակավորել որպես «գլոբա-

լիստ»: 

Հայտարարել համակարգչային համահայկական անդամա-

գրություն «Ազգային պաշտպանական համակարգին 

(ԱՊՀ)», հանուն հայ ժողովրդի անկախ պետականության:  

Ստեղծել համակարգի բաժանմունքներ-կորիզ-վարչութ-

յուններ Մոսկվայում և Վաշինգտոնում /Լոս Անջելես /, 

(անգամ, եթե այն հակասում է ԱՄՆ-ի հայկական օղակ-

ների որոշ սկզբունքներին):  

Մշակել երկբևեռ քաղաքականություն:  

Սփյուռքի Արևմտյան թևի համար մշակել հատուկ ազգա-

յին գաղափարախոսություն՝ զերծ պահելով նրան  համաշ-

խարհայնացնող մեքենայությունների դեմ դրսևորումնե-

րից, սևեռելով նրա ուշադրությունը դեպի բարեգործական, 

ինչպես նաև պահանջատիրության դաշտ:  

 

Երրորդ փուլում որոնել համագործակցության ուղիներ 

Մոսկվայում ստեղծված  Ազգային պաշտպանական համա-

կարգի հասարակական-քաղաքական վարչության և Ռու-

սաստանի «Եդինայա Ռոսիա»  կուսակցության միջև: 
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Ուժեղացնել պաշտպանական կենտրոնի (ԱՊՀ) և ժողո-

վըրդի միջև կապը հաճախակի հանրահավաքների, երկ-

խոսությունների միջոցով, միահամուռ ուժերով ստեղծել  

ազգային պաշտպանական համակարգի (ԱՊՀ) լրատվա-

կան կենտրոն: 

Նետել քաղաքական մարտահրավեր ՀԱԿ-ին՝ հաճախ 

հրավիրելով նրան (հնարավորին չափ) հեռուստատեսային 

բանավեճերի, հիմնական շեշտը ուղղելով ՀԱԿ-ի և անդր-

կուլիսյան ուժերի միջև կապին հենված «պտուղին ճանա-

չում են գործերով» փաստերի վրա: Ցույց տալ Եվրոմիութ-

յան կոմիսարներին, որ կատարվել են վերադասավորում-

ներ, որ իսկական և միակ ընդդիմությունը չի պատրաստ-

վում իր մասնակցությունը բերել խորհրդարանական մութ 

խաղերին՝ հանուն «ժողովրդավարացման» խորաց-ման:  

Ժողովուրդ-պաշտպանական համակարգ քարոզչական 

կտրվածքով թուլացնել ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-

ում տեղ գտած այն ստորագրությունների ուժը, որոնք մեր 

երկիրը կանգնեցրել են անառակության անդունդի ծայրին: 

Մի խոսքով՝ զարկ տալ քարոզչական դաշտին: 

 

Չորրորդ հատվածում կենտրոնանալ մարդկային գործոնի 

վրա, ընտրել ազգային  լիդեր, ստեղծել հատուկ ծրագրա-

վորված մեխանիզմ, որը կաշխատի  տվյալ գործչի  վարկա-

նիշը բարձր դիրքերում պահպանելու ուղղությամբ: Ազգա-

յին ընտրյալը պետք է ունենա հրապարակային դրսևոր-

ման արհեստավարժ ու կատարյալ տվյալներ:  

  

Հաշվի առնել ժամանակի թելադրանքը,  մտցնել համապա-

տասխան կանոնավորում՝ կապված ներքին և արտաքին 

քաղաքական վերադասավորումների հետ: 

Ավարտել երկու բևեռներում կադրային հաստատման 

օրինակելի դրվածքը: 
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Մերկացնել  Հայաստանի ներքին և արտաքին ոչ հայանը-

պաստ ձեռբերումները՝ միաժամանակ սատար կանգնելով 

ՀՀ նախագահի այն ձեռնարկումներին, որոնք բխում են 

ազգային-պետական  շահերից: 

 

Հայտարարել ԱՊ-համակարգի վեհաժողով, որը կունենա 

համահայկական նշանակություն: 

 

-Դուք Դաշնակցությանը հրահրում եք իշխանությունների 

դե՞մ: 

 

-Եթե Դաշնակցությունը կարող է թույլ տալ իրեն սատար 

կանգնելու ՀՀ նախագահին՝ հաշվի առնելով արտաքին 

վտանգը, ապա ՀՀԴ-ի նախաձեռնությամբ կազմավորված 

ապագա «Ազգային պաշտպանական համակարգ»-ի կոալի-

ցիոն կոմիտեի ձեռքերը կարող են լինել ազատ: 

 

Մի ձեռքով հայրական խնամքը չպետք է արգելք հանդիսա-

նա մյուս ձեռքով հայրական ապտակին: 

 

-Մենք պահանջներ ենք ներկայացնում գործընթացների 

դեմ  անկարողությանը: 

 

-Մեր պահանջները ուղղված են ո՛չ անկարողություններին, 

այլ անկարողությունը համազգային հզոր կառույցի վերա-

ծելու նախաձեռնություններին: 

 

-Մենք մեր պայքարը ուղղեցինք հուդայա-մասոնների դե՞մ: 

 

-Մենք գործ չունենք հուդայա-մասոնների հետ: 

Մասոնների հետ հարաբերությունները պատկանում են 

հայ մասոններին, որոնք ինչքան էլ վտանգավոր՝ մեր պե-
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տականության համար, այնքան էլ վճռորոշ են պահանջա-

տիրության հարցում:     

   

Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, 

հետևաբար հակագլոբալիստական կեցվածքի որդեգրումը 

կարող է իրականանալ միմիայն ազգային ազատագրական 

պաշտպանական համակարգում:  

 

-ՀՅԴ-ն  նշում է իր 120 տարին: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Ահա դեկտեմբերի 4-7-ը (2010) ՀՅԴ առաջնորդ Հրանտ 

Մարգարյանի՝ Տորոնտոյում և Մոնրեալում (Կանադա)  

ՀՅԴ-120ամյակի առիթով ունեցած ելույթներից մեջբերում-

ներ. 
 

. «Դաշնակցության ամենամեծ ձեռքբերումը ազգի մեկության ապահո-

վումն էր եւ հայկական պետականության վերականգնումը». 

 

. Ազգային Անկախ Պետականությունը այսօր մեր հիմնական գրավականն 

է ազգի անվտանգ գոյության ու համընդհանուր զարգացման. արդեն իսկ 

Արցախով մասամբ իրականացած, բայց վստահ` վաղը նորանոր հաղ-

թանակներով Միացյալ Հայաստանի իրականացմամբ. 

 

. Մեր անկախ Պետականության կարեւորության փաստը մենք ոչ մի բանի 

հետ համեմատելու իրավունքը չունենք, նունիսկ մեզ հետ, մեր 120-ամյա 

մաքառումի, նահատակ ընկերների տառապանքի հետ, որովհետեւ ինչ- 

որ արեցինք ու անում ենք այդ մի կտոր հայրենիք կոչվող հողի համար 

արեցինք. 

. Մենք հաջողեցինք կատարել իշխանափոխություն, երբ այդ իշխանութ-

յունը համարձակվեց ցուցադրել ղարաբաղյան հարցում զիջողական 

տրամադրություններ. 

. Մենք հաջողեցինք ազգային պառակտման ճիգերին դեմ կանգնել եւ կա-

տարել հայրենիքի բարոյական պարտքը ակամա արտերկրում 
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հայտնված մեր ժողովրդի կարեւոր հատվածի հանդեպ` հաստատելով 

երկքաղաքա-ցիության օրենքը. 

. Մենք հաջողեցինք Սփյուռք-Հայրենիք կապերի կարգավորման համար 

ստեղծել Սփյուռքի նախարարություն. 

. Մենք հաջողեցինք պաշտոնական Երեւանին մղել միանալու Սփյուռքի 

ճիգերին Հայկական ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հար-

ցում. 

. Մենք հաջողեցինք մղել Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին նա-

հանջելու իրենց բռնած ուղղուց հայ-թրքական արձանագրությունների 

ստորագրման ու վավերացման հարցում: Վկա ՀՀ Սահմանադրական 

Դատարանի որոշումը եւ ՀՀ նախագահի վերջին շրջանի ելույթները: 

Սակայն շտապեմ ավելացնել, որ ձեռք բերած հաջողությունները բավա-

րար չեն եւ պետք է շարունակել պայքարը մինչեւ այն պահը, որ ՀՀ հետ 

քաշի իր ստորագրությունը այդ չարաբաստիկ արձանագրություննե-

րից. 

. Իշխանությունը մեզ համար երբեք ինքնանպատակ չի եղել եւ չպետք է 

լինի. 

 

. Մենք 10 տարի իշխանությունների հետ եղանք, բայց չկորցրինք մեր 

ինքնուրույնությունն ու ինքնաղեկավարումը. 

. Մենք մեզ հետ եղանք անկեղծ, հարազատ, չգայթակղվեցինք պետական 

հանգամանքներով, արկածախնդրությունների գիրկը չընկանք, հեշտ 

ճանապարհներ չփնտրեցինք, ջանացինք ճամփա հարթել, մեր կազմա-

կերպության վաստակը չմսխեցինք, եթե նրա վրա բան չավելացրինք. 

. Կարո՞ղ ենք ասել այսօր` ժողովուրդը ճանաչում է մեզ ինչպես որ կանք, 

մենք կարողացա՞նք մեզ լսելի դարձնել բոլորին: Անշուշտ պետք է 

ասեմ` ոչ: Դեռ ճամփա ունենք կտրելիք. 

. Մենք առաջնորդվել ենք երկու կարեւոր սկզբունքներով. 



 1128 

ա. Նկատի ունենալով, որ անկախությունից ցայսօր երկիրը դիմագրավում 

է արտաքին վտանգ, ուրեմն` չանել  այն ամենը, ինչը կարող է վտանգել 

երկրի քաղաքական կայունությունը, անվտանգությունը. 

բ. Արտաքին վտանգը դիմագրավելու համար կանգնել օրվա իշխանութ-

յունների կողքին. 

Այդպես ենք վարվել միշտ, ունեցել ենք կարմիր գծեր, որ երբեք չենք ան-

ցել. Կուսակցության ղեկավար են արտաքսել երկրից, մենք չենք անցել 

սահմանը, կուսակցություն են փակել, դարձյալ նույնպես ենք վարվել: 

Կուսակցությունը հալածված էր, պատասխանատու ընկերներ էին բան-

տում, մեր զինակից ընկերները շարունակում էին կռվել առաջին դիրքե-

րում, երկրում մենք թշնամի էինք ընկալվում, արտասահմանում մեր Հայ 

Դատի Հանձնախմբերը համագործակցում էին այդ հալածողների արտ-

գործնախարարության հետ. 

Եւ այս ամբողջը Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք, մեր ան-

կախության ողջ ժամանակաշրջանի ամենավատ օրերին` երբ տնտեսութ-

յունը իսպառ քայքայվում էր, երբ մոլեգնում էր կոռուպցիան, սեփա-

կանաշնորհման անվան տակ թալանվում էր ազգն ու պետությունը: Երբ 

ամեն ինչ արվում էր օր առաջ ձերազատվելու Ղարաբաղից ու Ղարաբաղի 

պայքարից: 

Պատկերացնու՛մ եք, եթե այդպես չվարվեինք եւ արդյունքում ազգային, 

մնայուն հարցերում` Ղարաբաղի հարցում, մեր ազգային ինքնիշխանութ-

յան հարցում ձախողումներ ունենայինք: Սերունդները մեզ չէին ների: 

Միշտ հիշենք առաջին Հանրապետության անկման ներքին ու արտաքին 

հարցերը ինչքան ճակատագրական եղան, նաեւ չմոռանանք` Ղարաբաղ-

յան պայքարում մենք հաղթեցինք, որովհետեւ Ադրբեջանը ապրում էր 

ներքաղաքական անկայուն իրավիճակ: 

 

. Դաշնակցությունը արդարության համար պայքարող ազատամարտիկ-

ների կազմակերպություն է, մենք հաստատակամորեն շարունակելու 

ենք պայքարը աղքատության ու կոռուպցիայի դեմ. 

. Ամեն գնով իշխանության հասնելու այլոց փորձերը մեզ համար անըն-

դունելի են: Մենք մերժել ենք` նպատակը արդարացնում է միջոցը’’ 

նշանախոսքը: Պետք է հիմնվել սեփական ուժերի վրա եւ հաշվարկված 

առաջ գնալ: Շտապելը հեղափոխականություն չէ, սխալվելը` մեզ հա-
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մար ավելորդ ու վտանգավոր ճոխություն է: Մենք սխալվելու իրավունք 

չունենք. 

   Մեզ համար մեժելի են թե անբարոյականությունը, թե ամբոխավարութ-

յունը, թե արկածախնդրությունը: Մենք գնում ենք իշխանափոխության 

հաստատակամ համոզումով, գնում ենք` ապավինելով մեր ժողովըր-

դի  գիտակցական ընտրությանը, գնում ենք հերթական ընտրություննե-

րի միջոցով իշխանափոխության, գնում ենք չթշնամանալով մեր ժողո-

վրդի որեւէ հատվածի հետ, գնում ենք իշխանափոխության̔ չտկարա-

ցնելով մեր պայքարը, կռիվը Ղարաբաղի խրամատներում եւ միջազգա-

յին բեմերի վրա: Եվ այս բարդ պայքարում ակնկալում ենք մեր բովան-

դակ կազմակեպության գուրգուրանքը հայաստանյան կառույցի հան-

դեպ: Ակնկալում ենք ազնիվ եւ պատասխանատու բոլոր հայորդիների 

զորակցությունը. 

Գնում ենք մեր ժողովրդի հետ աշխատելու, կազմակերպվելու: Մեր ուժի 

միակ աղբյուրը մեր ժողովուրդն է: Գնում ենք նրա հետ աշխատելու, 

աշխատելու եւ կրկին աշխատելու:  

-Գտնում եմ, որ ՀՀ կառավարության ներկայիս հայատյաց 

դիրքավորման պայմաններում  մեր ազգային արժեքները 

կարող է փրկել ընդդիմադիր դաշտի անձնանվեր ԵՐՐՈՐ-

ԴՈՒԹՅՈՒՆԸ:  

Ու՞մ կնախընտրեիք: 

 

-Ազգի նվիրյալ առաջնորդները ծնվում են:  

  

Ջահակիրները չեն պատկանում իրենց, այլ ժողովրդին, և 

համարվում են ազգային հարստություններ: 

  

-ԱՄՆ-ից շարունակում են ահազանգել, որ ՀՅԴ առաջնոր-

դը իր թիկունքին  (եվրոինտեգրման ջատագով) հակառու-

սական  դավադիր դաշույն  ունի.  «նա ճիշտ կանի, որ իրեն 

շրջապատի նոր թարմ նվիրական ուժերով»: 
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-Թող Տիրոջ աջը այդ առաջնորդի ուսին լինի: 

-Հաշվի առնելով, որ Մյունխենը համարվում է մասոնների 

«ուղեղի լվացման» չորրորդ կենտրոնը, գտնում եմ, որ այդ 

զտման կենտրոնում «գիտատեխնիկական» առաջընթացը 

անցած քաղաքական գործիչները անչափ վտանգավոր են 

մեր երկրի համար: Դրանք ծպտյալ մասոններ են, որոնք 

մինչև իրենց կյանքի վերջը մնում են հավատարիմ տված 

երդումին՝ իրականացնելով «եղբայրության, հավասա-

րության...» իդեալները առանձին վերցրած երկրներում: 

Հակամարդու միջոցով  որևէ «հայրենանվեր» գործ կատա-

րելը միայն պատրանք է և հակաարդյունավետ: 

-Եթե տվյալ քաղաքական գործիչը ազգությամբ հայ է  և ան-

դամագրվելով գերուժին՝ փորձում է վարել ոչ թե պառակ-

տիչ գործունեություն, այլ իր առջև նպատակ է դրել 

արտաքին ուժի միջազգայնությամբ  իրականացնել որևէ 

հայրենանվեր մտահղացում, ուրեմն այդ երդումին որպես 

հակակշիռ գործոն ներկա է նաև հայրենիքի շահերի 

պաշտպանությանը ուղղված ներկուսակցական երդում: 

Այստեղ կարևոր է մարդկային ֆակտորը:  

Համենայն դեպս, կուսակցությունը պարտավոր է ունենալ 

ներքին հատուկ ծառայություն, որը կզբաղվի նման հարցե-

րով:   

Կուսակցության վերադաս աթոռի չորս ոտքերը պարտա-

վոր են լինել  նվիրական,  հաստատակամ, ամուր:  

Սակայն գտնում եմ, որ անգամ երկակի չափանիշները, ո-

րոնց ներկայությունը, իհարկե, ցանկալի չէ, կարելի է օգ-

տագործել ի շահ մեր հայրենիքի: 

Այստեղ կարևոր է մարդկային գործոնը: 
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-Եվս մեկ անգամ  նշենք, որ Արևմուտքում հնարավոր չէ 

ստանալ որևէ պաշտոն, եթե հավակնող անձը չի պատ-

կանում մասոնյան որևէ օթյակի: Օթյակին անդամագրվում 

են հիմնականում ուսանողության շրջանում, ուր ԲՈՒՀ-

երին կից գործում են այդ օթյակները: 

Պարզ է, որ Հայ Դատի վերադաս մարմնի աշխատակից-

ները (նրանցից ոմանք զբաղեցնում էին բարձր դիրքեր 

Սպիտակ տանը Ռ. Նիքսոնի և Ռ. Ռեյգանի օրոք) մասոն-

ներ են բառիս բուն իմաստով:  

Եվ ոչ միայն Հայ Դատի ներկայացուցիչները, այլ ռամկա-

վարները, հնչակյանները և բոլոր նրանք, ովքեր զբա-

ղեցնում են որևէ պաշտոն ԱՄՆ-ում: 

Հետևաբար, չի՞ թվում Ձեզ արդյոք, որ հայ մասոնները վաղ 

թե ուշ պահանջատիրության պարանը կձգեն Հայաստանի 

վիզը: 

Մի՞թե կարելի է վստահել իրենց հոգիները սակարկող-

ներին: Մի՞թե պարզ չէ, որ ցեղասպանության ճանաչումը 

Թուրքիայի կողմից առաջ մղող քաղաքական արշավը 

Հայկական հարցը կեղծող թատերական ներկայացում  է: 

Չէ՞ որ հանցագործ մարդասպանից չեն պահանջում, 

որպեսզի վերջինս խոստովանի իր հանցանքը: Պարզապես 

մարդասպանին դատում են՝ կայացնելով դատական վճիռ: 

Գտնում եմ, որ ցեղասպանության ճանաչման համաշխար-

հային շքահանդեսը մեր քաղաքական հատվածի անելա-

նելիության, անճարության նշան է: Այսուհետ մեր ամենա-

անսպասելի հարվածները սպասվում են Հայ կոչված Դատ-

ից, որը ավելի շատ Դատ է՝ ուղղված հայ ժողովրդի դեմ: 

Մի՞թե մենք ի վիճակի չենք ստեղծելու անկախ մի երկիր՝ 

գերտերությունների ազդեցությունից զատ: 

 

-Համաձայն եմ Ձեզ հետ. Արևմուտքի՝ պաշտոն զբաղեցնող 

բոլոր հայերը հիմնականում գերուժի ներկայացուցիչներ 
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են, գլոբալիստներ: Համաձայն եմ, որ պահանջատիրութ-

յամբ իրենից կախաղան ներկայացնող օղակը գտնվում է 

հենց այդ ուժերի ձեռքին: Համաձայն եմ, որ ցեղասպանութ-

յան ճանաչման քաղաքական զորահանդեսը ուրիշ ոչինչ է, 

քան թատերական ներկայացում: Սակայն համոզված եմ՝ 

կգա ժամանակ, երբ այդ ներկայացումը կուղղվի բեմադրող 

ուժերի դեմ: 

Տեղափոխելով հարցը իրավական դաշտ, միևնույն ժամա-

նակ զատելով իրարից Արևելյան և Արևմտյան հետաքըր-

քըրությունները՝ մենք կհասնենք մեր նպատակին: 

Իսկ ստեղծել լիովին անկախ մի երկիր՝ առանց գերտերութ-

յունների ազդեցության, հնարավոր չէ: Փոքր ազգերին 

տրված չէ նման հնարավորություն: Հետևաբար, մեր չա-

փավոր անկախության պաշտպանությունը հայ-ռուսական 

ռազմավարական գործընկերության մեջ (ՀԱՊԿ-ի շրջանա-

կում) համարվում է մեր ապահովագրումը, որը կվերածվի 

Եվրասիական ավելի լայն պաշտպանական ճակատի: 

Սա է մեր տեղը, հակառակ դեպքում մենք կհամարձակ-

վենք մեր ձեռքից տալ այն, ինչ ունենք: 

 

Իսկ մասոնների դեմ (նրանք անկեղծ հավատում են, որ 

հնարավոր է Հայկական հարցի լուծում Արևմուտքի նախա-

ձեռնությամբ՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով թեկուզև 

չափավոր անկախությունը) կգտնվեն դիմակայող ուժեր, 

որոնք չարդարացված  համարձակությունների դեմ կհա-

նեն Ազգային պաշտպանական երկբևեռ համակարգը: 

Իսկ  Հայ Դատի  չափից ավել հավանական մարտահրա-

վերների դեմ կանգնած է իրենից զսպող ուժ ներկայացնող 

Հայաստանի Հայ հեղափոխական դաշնակցության ազգա-

նպաստ կառույցը: 
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-Մարդկային գործոնը շարունակում է անել իր սև գործը: 

Դաշնակցության մեջ սիոնական գործակալների առաջին 

զոհերն էին Անդրանիկն ու Նժդեհը: Այդ ստվերային ուժե-

րին ձեռնտու չէր նման ազգային հեղինակությունների  

ներկայությունը: 

Կուսակցության ներսում այդ ուժերի  դեմ առանձնապես 

պայքարում էր Նժդեհը: 

 

Հարկավոր է դուրս վռնդել ներքին թշնամիներին: 

 

ՀՅԴ ղեկավար Հրանտ Մարգարյանը շրջապատված է 

Բյուրոյի «հավատարիմ» Բրուտ-ներով: 

Քանի ուշ չէ, նա կարող է այդ ուղղությամբ քայլեր 

ձեռնարկել:   

 
 

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹԻՎՆԸ ԵՎ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՎՆԸ 

1930-ական թթ.նամակներից մէկում Գարեգին Նժդեհը գրում է. «Օհաննէս, 

մի ժողովուրդ, որը չգիտէ իր ներքին սրիկաները պատժել, չպիտի 

կարողանայ պատժել իր գոյութեան արտաքին թշնամիներին» : Այս 

խօսքերով Նժդեհը երկիրն այսօրուայ աղէտից դուրս բերելու ճանապարհ 

է ցոյց տալիս մեզ... 

1937 թ. մի նամակում Գ. Նժդեհը արդէն զգում էր պատերազմի անխուսա-

փելիութիւնը եւ մտածում էր իր հիմնադրած ցեղակրօն ուխտերից ստեղ-

ծել Հայաստանի անկախութիւնը վերականգնելու եւ հայութեան ինքնա-

պաշտպանութիւնը վարելու համար լէգիոններ (այդ գաղափարը 1942 

թ.վերջերից մինչեւ 1943 թ. նոյեմբերը էութիւնը խեղաթիւրած իրագործեց 

Դաշնակցութեան բիւրոն ` թոյլ չտալով ծառայելու բուն նպատակին): 

Իրաւ ընկերվար Գարեգին Նժդեհն իր այդ նամակներում բացայայտում է 

նաեւ սոցիալիզմ երեւոյթը վարկաբեկող «սուտ սոցիալիստներին»` նրանց 

յայտարարելով «նիւթապաշտիկ սրիկայութիւն քարոզողներ»: «Ցեղա-

կըրօնութիւնը ճշմարիտ սօցիալիզմին դէմ չէ, -գրում է նա իր մի անթուա-



 1134 

կիր նամակում,- հայ վարժապետի հասկացած սօցիալիզմին որը դժբախտ 

Հայաստանում, մեր օրով դարձաւ բոլշեւիզմ, դէմ պիտի լինի ամեն մի 

դաշնակցական, եթէ քաղաքական սրիկայ չէ դա: Սօցիալիզմէն մինչեւ 

բոլշեւիզմը մի թիզ է, եւ ոչ աւելին: Բոլշեւիզմը - դա սօցիալիզմի հոգեւոր 

պիճն է: Թուրքէն զարնւած, կիսւած, թուրքին հարեւան լինել, եւ 

«սօցիալիզմից» բարբաջել, ասել է «իգացեալ» լինել, կենսաբանօրէն 

անբարոյական լինել, անհայրենասէր լինել: Մի ժողովուրդ, որն իր փի-

լիսոփայութիւնը, աշխարհայեցողութիւնը, կրօնն անգամ չի յարմա-

րեցնում իր ինքնապաշտպանութեան պահանջներին̔ անբարոյական է եւ 

անապագայ» : 

Նամակները բացառիկ նշանակութիւն ունեն 1920-1930-ական թթ. հայոց 

պատմութեան բազմաթիւ կնճռոտ հարցերը ճշտելու, յատկապէս Հ.Յ.Դ. 

բիւրոյի անդամ ու երկար տարիների «ներկայացուցիչ» (ղեկավար) Ռ. 

Տէր-Մինասեանի գործողութիւնները բացայայտելու համար: Դաշնակ-

ցութեան բիւրոյի մօտ 25 տարիների անդամներից մէկը հանդիսացող այդ 

գործիչը պատմութեան մէջ մտաւ Գէորգ Չաուշին սպանելու (նա 1906-

1908 թթ.եղել է Չաուշի խմբում) եւ այլ ոճիրների համար, ինչից շատ լաւ 

տեղեակ էին նրան այդ գործերին մղած, փողաւորած եւ ըստ ամենայնի 

օգնած սիոնիստ-մասոնները, որոնց զինւորն էր Ռ. Տէր-Մինասեանի 

հրէուհի կինը: Նրանք հենց իրենց այդ գործակատարի միջոցով էին աւելի 

քան 30 տարի, յատկապէս Ռոստոմի ու Արամ Մանուկեանի մահուանից 

յետոյ` 1919թ. մինչեւ 1951 թ., ղեկավարում Դաշնակցութիւնը` Ռուբէնին 

անընդհատ պահելով իրենց հսկողութեան տակ` ձեռնասուն չդառնալու 

պարագային սպառնալով հրապարակել նրա ոճիրները: Նշւած ուժերը 

հայոց պատմութեան ճակատագրական հանգրւաններում են Ռուբէնի 

ձեռքով թիկունքից խփել մեր ազգին ու հայրենիքին (1915 թթ. 1000-աւոր 

Սասունցի-Մշեցիների զոհաբերումով` իր կաշին փրկելը, 1920 թ. 

հոկտեմբերի 30-ին առանց որեւէ կրակոցի Ղարսի յանձնումը թշնամուն, 

որը Հայաստանի անկախութիւնը վերացնող ՀԻՄՆԱԿԱՆ դաւադրութիւնն 

էր, 1920 թ. օգոստոսի 10-ին բոլշեւիկների հետ Թիֆլիսում կնքած 

պայմանագրով Զանգեզուրի ու Արցախի յանձնումը թշնամուն, Դաշնակ-

ցութեան ազգայնացումը վիժեցնելու նպատակով Ցեղակրօնութիւն - 

Տարօնականութիւն ազգային գաղափարի դէմ 1930-ականների կազմա-

քանդիչ դաւերը եւ այլն եւ այլն): Նշածս ուժերը Ռուբէնի միջոցով Դաշ-

նակցութեան մէջ հայրենապաշտութեան փոխարէն արմատաւորում են 

անահատապաշտութիւնը, ամէն ինչ անում, որպէսզի Նժդեհը աւարտին 

չհասցնի իր գերագոյն նպատակը` Դաշնակցութիւնը ցեղակրօնութեամբ-

Տարօնականութեամբ ազգայնացնելով` ազատագրել օտարի հսկողութ-

իւնից: Գարեգին Նժդեհը ցեղակրօնութիւն-Տարօնականութիւնը ստեղծեց` 
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կանխելու համար դաշնակցութեան բարոյազրկումը, որ իրենց ձեռնասու-

նի ձեռքով անում էին նշւած ուժերը: Շարքերը ուժազրկում էին` ապակա-

նել-հեղինակազրկել ջանալով կեանքը երկրի համար զոհաբերելու 

պատրաստ անձանց: Իսկական դաշնակցականին մէջտեղից վերացնում, 

նրանց տեղը ՀՅԴ բիւրոյ եւ ընդհանուր ժողովի պատգամաւոր էին խցկում 

անբարոյական-անինքնասէր-անհայրենապաշտ անձանց, կազամկեր-

պութիւնը զրկում ուժի աղբիւրից, դարձնում արկածախնդիրների որջ, 

ինչի դէմ 1922 թ. ի վեր անընդմէջ պայքարում էր Նժդեհը: Ահա թէ ինչու էր 

նա իր 1936 թթ. յունուարի 25-ի, ապրիլի 25-ի եւ այլ նամակներում Բիւրօն 

համարում «հակադաշնակցական թայֆա»: « Վերջին տարիները ,- գրում է 

նա Յ.Յովհաննիսեանին, - կաշառքը դարձրին զօրաւոր միջոց` նիւթապէս 

ու հոգեպէս աղքատ ընկերներ որսալու: Մարդկանց կաշառում եւ ուղար-

կում են իրենց թայֆայի համար պրոպագանդ, իսկ իրենց հակառակորդ-

ների դէմ բամբասանք անելու: Դա՛ է օրւայ «յեղափոխական» ու «մար-

տական» գործը: Մենք ասում ենք` երբ մեռնելու տրամադիր մարդիկ կան, 

կարելի է յեղափոխական գործ անել: Նրանք զգացնել են տալիս, թէ իբր 

աշխարհում անբարոյականութիւն, իսկ իրենց գրպանում դրամ կայ` 

կարելի է Բիւրոի անդամ ընտրւել եւ ոչինչ չանել:  

Դիտարկւող նամակները կասկածի ծւեն իսկ չեն թողնում, որ գաղափարի 

անբաղդատելի նուիրեալ Գարեգին Նժդեհին աւելի քան 5 տարի գաղա-

փարական խոշտանգումներով մարտիրոսացրին ՀՅԴ-ի բիւրոյի ղեկավար 

Ռ. Տէր Մինասեանն ու նրա կամակատարները, իսկ 11 տարուայ 

բանտարկութեամբ`բոլշեւիկ մարդայօշները` Ստալինի թելադրանքով... 

Համոզուելով, որ 1930-ական թթ. ՀՅԴ շարքերում եւ ընդհանրապէս 

ամբողջ Սփիւռքում վիթխարի ու անվերապահ հեղինակութիւն ունեցող 

Գարեգին Նժդեհի ձեռքով Դաշնակցութեան ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ հայացում-

ազգայնացումը իրականութիւն է դառնում եւ հնարաւոր չէ կանխել, ՀՅԴ 

ստուերային ղեկավարները Ռուբէնին մղում են զազրելի մի ստորութեան 

եւս. նա երեք մարդ է ուղարկում սպանելու Նժդեհին: Յանձին օտարների 

այդ սրբապիղծ ձեռնասունի, ազգի ու Դաշնակցութեան մէջ անբաղդա-

տելի հեղինակութիւն եւ յարգանք վայելող աննման մեծութեանը սպանել 

է ձգտում մի մարդ, որին ՀՅԴ բազմաթիւ գործիչների շարքում (Ս. Վրա-

ցեան, Հ. Օհանջանեան, Աւ. Ահարոնեան, Վ. Նաւասարդեան եւ տասնեակ 

ուրիշներ) 1921 թ. անխուսափելի կացնահարումից փրկել էր Գարեգին 

Նժդեհը... 

Տեսնելով որ անհնար է մեկուսացնել Նժդեհին, որի հետեւորդների 

յաղթանակը 1938 թ. նշանակուած ՀՅԴ Ընդհանուր ժողովում անվերապահ 

էր, Բիւրոն ձեռնամուխ է լինում աննախադէպ կեղծիքներով, կաշառքով ու 
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ահաբեկումներով ընդհանուր ժողովի պատգամաւորներ ընտրել տալ իր 

մարդկանց: Կեղծիքն ու անբարոյականութիւնն այնքան ակնյայտ էր, որ 

դրա դէմ դժգոհում են նոյնիսկ Դրօն ու Ս. Վրացեանը: Վերջինս, որ 

ընտրուել էր ընդհանուր ժողովի պատգամաւոր, ի նշան բողոքի, 

հրաժարւում է մասնակցել Ընդհանուր ժողովին...1938 թ. ՀՅԴ կեղծընտիր 

ընդհանուր ժողովը Գ. Նժդեհի հանդէպ իր «յաղթանակը» ցոյց դնելու 

համար, առանց նրա ներկայութեան, մի ողբալի որոշում էլ է կայացնում. 

Նժդեհին «հեռացնում է» կուսակցութիւնից այն դէպքում, երբ նա աւելի 

քան ութ ամիս առաջ, 1937 թ. դեկտեմբերին էր հեռացել-«ինքնամե-

կուսացել» Դաշնակցութիւնից: 

Այդ նամակները լրացնում եւ ամբողջացնում են ուրիշ աղբիւրներից 

նոյնպէս թռուցիկ երեւացող այն իրողութիւնը, որ համաշխարհային ռազ-

մա-քաղաքական մտքի գագաթ այդ բացարձակ հանճարը ազատութեան 

մէջ 1933-1938 թթ. մարտիրոսւում է Դաշնակցութեան փոքրոգի յետամնաց 

ջոջերի ձեռքով, իսկ 1944 թ. հոկտեմբերի 10-ից մինչեւ 1955 թ. յունուարի 

21-ը, 11 տարի բանտարկուած լինելով բոլշեւիկեան բանտերում` նահա-

տակւում է իր գաղափարական թշնամի բոլշեւիկների ձեռքով: 

Բանտերում նահատակութիւն օտարների՛ ձեռքով, ազատութեան մէջ 

մարտիրոսացում` Դաշնակցութեան ղեկավար Ռուբէնի ձեռքով: Ահա՛ մեր 

ժողովրդի բոլոր ժամանակների սրբազնագոյն դէմքերից մէկի կեանքը իր 

ոչ պատերազմական օրերին...ՌԱՖԱՅԷԼ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ 

-Դաշնակցություն կուսակցությունը իրենից չի ներկայաց-

նում Խատիսեան, Վրացեան կամ Մինասեան: Այն նույ-

նիսկ իրենից չի ներկայացնում Բյուրո: Ազգային միասնա-

կանության կոչը առաջին հերթին ոգի է, այն գաղափար է, 

որին նյութեղեն է դարձնում հայրենիքի հանդեպ սերը: 

Թշնամին, ինչքան էլ խարդախ, սակայն նրա գործը հայ-

րենիքի հանդեպ անսահման սիրո հետ է: Հետևաբար, այդ 

սիրո դեմ է: Չի կարելի հաղթել ազնիվ մի կրքի, որ 

մարմնական չէ: Սա մարդկային հոգեաշխարհի իշխա-

նությունն է: Նրա դեմ անզոր են նսեմության բոլոր 

հնարքները: Մարդկության պատմության մեջ չի ծնվել 

մեկը, ով ի վիճակի լիներ հակառակվելու հոգեկան այդ 
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վերելքին: Դաշնակցությունը սեր է, սեր՝ հայրենիքի հան-

դեպ: Հնարավոր չէ կոտրել այդ սերը: Իհարկե, հնարավոր է 

մտցնել հակառակություններ: Սակայն խարդախությունը 

այն կարճ ոտքն է, որը ամենից շուտ է ենթակա բացահայտ-

ման:  

Դաշնակցությունը մի ուժ  է, որի մեջ ներգրավված են մոտ 

20 հազար հայրենասերներ, շարքային կուսակցականներ, 

գործադիր ինչպես նաև վերադաս ղեկավար մարմիններ: 

Շարքային հայրենասերները կազմում են տան հիմքը, 

ծառայողական ոլորտը՝ պատերը, վերադաս մարմինը 

ներկայացնում է տանիքը: Եթե տանիքը ծղոտածածկ է, և 

կաթում է կտուրից, ոչ թե անպիտանի է համարվում տունը 

լրիվությամբ, այլ փոխում են տանիքը, և ծղոտին փոխա-

րինում է երկաթածածկ կտուրը:  

Մեր նպատակը մեր մեջ անվերջ թշնամի փնտրելը չէ 

միայն, այլ ստեղծել մի համակարգ, որտեղ ներքին պառակ-

տիչ մտահղացումները անելիք չունենան:  

Հնարավոր է, որ կաթոցը ընդհանուր խոնավություն մտցնի 

կուսակցության հերոսական անցուրդներում:    Հնարավոր 

է, որ 30-ականներում այն էլ ավելի էր զգում ամրակայման  

կարիք, որի վկան կարող է լինել Գ. Նժդեհի պայքարը  այդ 

ուղղությամբ:  

Սակայն մեր գործը վաղվա հետ է, և հստակ   երևում է, որ 

ՀՀԴ-ն, ի տարբերություն անցյալի բացթողումների, ունի 

ամուր հիմք, միջնապատեր և երկաթածածկ տանիք՝ ի դեմս 

կուսակցության ներկայիս առաջնորդի, որը ջանք չի 

խնայում ստեղծելու Ազգային պաշտպանական համա-

կարգ: Ինչպես մի շարք ռազմավարական նշանակության 

գերատեսչություններում, այնպես էլ այս կուսակցության 

մեջ թույլ օղակը կարող է համարվել պատվանդանը, որի 

որոշ՝ դեպի «Եվրոպա» ձգվող հենակներ կարող են նեն-

գությամբ տապալել կտուրը քաղաքական ջրհեղեղի պահ-
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ին՝ փորձանքի մատնելով ողջ կառույցը: Ներկայիս կու-

սակցության առաջնորդը կարող է նախորօք պատրաստել 

հայրենանվեր ուժերից կազմված մի նեցուկ մարմին, որը 

վճռական պահին պատրաստ կգտնվի փոխարինել ճկռող 

անհաստատ տակդիրներին:  

 

Դաշնակցություն ասելով՝ մենք ի նկատի չենք առնում 

նմաններին, ովքեր պատրաստ են ստվեր ձգել կուսակ-

ցության անցած հերոսական էջերին: 

Հարկավոր է ստեղծել ներքին անվտանգության մարմին՝ 

մաքրելու համար ներսը: 

Մենք չենք կարող արյան գնով ստեղծված, ժողովրդի ծոցից 

ելած այդ կառույցը՝ իր բազմահազար նվիրյալներով հան-

դերձ, թողնել կտուրից թափվող կեղտաջրերին: Հավատի 

ներկայությամբ արարչական ելքի հնարավորությունները 

անսահմանափակ են: 

Մեզ սպասող մեծ փորձությունները մեզնից պաշտպանա-

կան համակարգ են պահանջում: Իսկ դրան մենք կարող 

ենք հասնել միմիայն ստեղծագործական քրտնաջան 

աշխատանքով: 

ՀՀԴ-ն ունի բոլոր հնարավորությունները՝ վերածվելու 

Ազգային հզոր ամրափակ ճակատի: 

 

 -Մի՞թե մենք այնքան միամիտ ենք, որ չենք հասկանում 

անցյալից իրապես դաս քաղելու ձևերը: Քանի 

Հայաստանում շրջում է սիոնիստ Սեմեոն Գրուզինսկու  

(Վրացյան) ուրվականը, քանի շարունակում ենք հույս 

տածել սիոնիզմի կողմից ստեղծված այդ կուսակցության 

հանեպ, որի գլուխը համարվում է ՄԱՍՈՆ-ՀԱՅ ԴԱՏԸ, 

մենք չենք կարող ստեղծել մեր սեփական ազգային 

քաղաքական ուժը: 
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-Միթե մենք այնքան միամիտ ենք, որ չենք հասկանում, 

առավել ևս տեսնում, որ կուսակցության Հայաստանյան 

կորիզը հայրենի հողում տվել է իր ազգային հարազատ 

ծիլերը: Մի՞թե չենք տեսնում, որ քաղաքական այդ ուժը չի 

առաջնորդվում ոչ դրսից և ոչ էլ ներսից: Նա ունի  քաղա-

քական սեփական ուղեգիծը, որը ազգային է, հայրենա-

պատկան: Եթե անգամ  ելնենք Ձեր տեսակետից, ուրեմն 

մեր պարտքն է, անել մեզնից կախված ամենը, որպեսզի 

մութ ուժերի կողմից ստեղծված այդ դաշույնը շրջվի 

ընդդեմ դավադիր տիրոջը: Մենք պարտավոր ենք այդ 

ուղղությամբ մեզ դրսևորելու՝ հանուն հայրենիքին իրենց 

կյանքը նվիրած ազնիվ դաշնակցականների, հանուն 

նրանց թափած արյան: Մենք չգիտենք, թե ինչ կարող է 

կատարվել այդ կուսակցության ներսում վաղը:  

Այսօր մենք ունենք հնարավորություն սատարելու բազմա-

փորձ քաղաքական այդ ուժին:  

 

-Ահա Ձեր խոսքերը. «եթե  մեր երկրին սպառնա այնպիսի 

վտանգ, որ Հայաստանը ստիպված լինի մտնելու Ռուսաս-

տանի Դաշնության կազմը, մի՞թե Դաշնակցությունը դեմ 

կկանգնի դրան»: 

Իրո՞ք Դուք հավատում եք, որ Դաշնակցությունը հա-

մաձայն կլինի Հայաստանի կողմից նման քայլին:  

Ի՞նչ կարծիքի եք, հնարավո՞ր է ստեղծվի այնպիսի 

իրավիճակ, որ Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի Դաշ-

նության կազմը: 

 

-Ես կողմ չեմ այն  բանին, որպեսզի Հայաստանը մտնի 

Ռուսաստանի Դաշնության կազմը: Սակայն եթե մեր վզից 

կախվի մի այնպիսի վտանգ, որ ստիպված լինենք դիմելու 

նման քայլի, դե ի՛նչ,  հանուն ժողովրդի անվտանգության: 

Այն ժամանակ թող վերացվեն բոլոր կուսակցություները: 
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-Անգամ, Ձեր կողմից համակրանքի արժանի կուսակ-

ցությու՞նը: 

 

-Անգամ իմ կողմից համակրանքի արժանի կուսակցութ-

յունը: 

Սակայն իրերի դասավորությունը կտանի մեկ այլ ուղղութ-

յամբ. Ռուսաստանը երբեք չի հաշտվի Արևմուտքի պար-

տադրանքի հետ, վաղ թե ուշ նա իր շուրջը կհամախմբի 

նախկին սովետական հանրապետությունները, և կստեղծի 

Անկախ Երկրների Միություն: Ոչ թե Համագործակցութ-

յուն, այլ հենց միություն, որն էլ կվերածվի Եվրասիական 

միության, որի մաս կկազմի նաև Հայաստանի անկախ 

Հանրապետությունը: 

 

 -Պահանջատիրության խնդրի կարգավորումից հետո  ո՞րն 

է Դաշնակցության տեղը: 

 

-ՀՀԴ-ի տեղը ժողովրդական ծառայությունն է: Ցանկալի է, 

որ այդ ծառայությունը մատուցվի պետական մակարդա-

կով: 

Պահանջատիրության խնդրի /կարգավորումից/ հետո ՀՀԴ-

ն կարող է դուրս գալ «ընկերվար միջազգայնական»-ից և 

հարաբերություններ ստեղծել  ռուսական ո՛չ այնքան ֆի-

լանտրոպական թակարդի (էսեռներ),  որքան առողջ պու-

տինյան անկախականների  հետ՝ նրանց հետ միասին խոր-

հելու, ուղիներ որոնելու  իսկական սոցիալիստական գա-

ղափարները հրեշից փրկված Արևելքում կյանքի կոչելու 

գործում:  

 

-Ինչպես գիտենք, ԱՄՆ-ում գործում են անհաշիվ 

մասոնյան օթյակներ, որոնց «շրջանավարտները» զբա-
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ղեցնում են ԱՄՆ-ի վերադաս մարմինների համարյա բոլոր 

պաշտոնները: Ինչպես նշեցինք, հնարավոր չէ չլինել որևէ 

օթյակի անդամ, զբաղեցնել բարձր դիրքեր պետական 

բարձր ոլորտում: 

Չի՞ նշանակում սա, որ բոլոր հայ պաշտոնյաները անխտիր 

համարվում են ծածկված մասոններ՝ Ջորջ Դեքմեջյան, հայ 

հասարակական, քաղաքական գործիչներ, կոնգրեսա-

կաններ և այլն: 

 

-Չպետք է թույլ տալ հայ հավանական մասոններին  հայ-

կական պետականության  վերմակը ձգել դեպի Արևմուտք: 

Նրանք կարող են իրենց վրա վերցնել միմիայն բարեգոր-

ծական դեր՝ ընդառաջելով պաշտպանական համակարգի 

նախագծերին, որոնք կուղղորդվեն Հայաստանի տարած-

քից, ազգային ուժերի կողմից:  

 

Մնացած բոլորը  չարից են: 

 

-Այսօր այդ օղակը փորձում  է ստեղծել ազդեցության նոր 

ոլորտ: 

 

-Չպետք է թույլ տալ, որպեսզի ծեծվող պահանջատիրութ-

յան ինքնագործունեությունը ծանր կշռի հայկական պետա-

կանության ներկայությունից:  

 

-Ինչպիսի՞ հղացում կարող է ապահովել  Հայաստանի 

կրթական համակարգի անխոցելիությունը:  

 

-Սահմանադրության փոփոխության, ինչպես նաև կադրա-

յին քաղաքականության վերաձևավորման արգելանքը:  

Եթե երկրի նախագահը ի վիճակի չէ պաշտպանելու  սահ-

մանադրությունը արտաքին ոտնձգությունից, նշանակում 
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է՝ գլուխ է բարձրացնում Արևմուտքի հանդեպ առկա 

գաղտնի համաձայնությունը՝ անկախ բնույթից: 

Ակնհայտ է նաև կրթական ոլորտում կադրային դավադիր 

քաղաքականության նպատակը: 

 

-Հնարավո՞ր է, որ Հայաստանի կրթական հաստատութ-

յուններում  ԱՄՆ-ի,   եվրոպական երկրների, Թուրքիայի և 

մի շարք այլ երկրների օրինակով «խաղաղություն, համե-

րաշխություն, արդարություն, հավասարություն և այլն» 

քողի տակ հաստատվեն մասոնյան օթյակներ: 

 

-Ամեն ինչ տանում է դեպի դրան, որպեսզի գերուժը հաս-

տատի իր բաժանմունքները կրթական համակարգում: 

Ներկայումս լայն թափով ընթանում է ազգային կրթօջախ-

ներից դուրս եկած շրջանավարտների հոգեորսությունը: 

Դրա վառ օրինակ է հանդիսանում՝ 

 

ՄՐՑՈՒՅԹ` ԱՄՆ-ՈՒՄ  ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ 

Ստացե՛ք մագիստրոսի գիտական աստիճան Ամերիկայի Միացյալ Նա-

հանգներում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրավիրում է 

բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներին մասնակցել Էդմունդ Ս. 

Մասկիի անվան կրթաթոշակ ծրագրի 2011 ուսումնական տարվա բաց 

մրցույթին: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս մեկ կամ երկու տարում 

մագիստրոսի գիտական աստիճան ստանալ Միացյալ Նահանգներում: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և հայցադիմումները ձեռք բերե-

լու համար կարող եք դիմել IREX-ի երևանյան գրասենյակ Զարոբյան 32 

հասցեով: 

Մենք գիտենք ինչ է թաքնված մագիստրոսի գիտական 

աստիճանի թիկունքին: 
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-Երեք  հանրապետությունների  ներկայացուցիչները  

եվրոպական ազատականների կոնֆերանսի շրջանակնե-

րում համատեղ հռչակագիր են ստորագրել: 

Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՍՏՈՐԱ-

ԳՐՎԱԾ  ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 

 Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության, ադրբեջանական «Մու-

սավաթ» եւ Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունների առաջ-

նորդները Գերմանիայում անցկացվող «Ճանապարհ դեպի խաղաղություն 

Հարավային Կովկասում. Սեփականություն, ազատություն, բարեկեցութ-

յուն» եվրոպական ազատականների կոնֆերանսի շրջանակներում հա-

մատեղ հռչակագիր են ստորագրել: Փաստաթղթի տակ իրենց ստորա-

գրությունն են դրել ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, 

Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Ուսու-

պաշվիլին եւ «Մուսավաթ» կուսակցության նախագահ Իսա Ղամբարը:  

«ԱԶԳ», 09-10-2010. 

-Ահա այն քաղաքական ուժերը, որոնք բացեբաց պատ-

րաստ են լծվելու «խաղաղություն...ազատություն...-բարե-

կեցություն»  գլոբալ նախագծին: 

-Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղա-

կայումը Թուրքիայում, որը ուղղված է հիմնականում Իրա-

նի դեմ, ելնու՞մ  է արդյոք երկու հարևան երկրների շահե-

րից: 

-Մենք բազմիցս նշել ենք, որ Թուրքիան չունի դիմակայման 

հնարավորություն ամերիկյան մեքենայությունների դեմ:  

Ներկայիս Թուրքիայի և Իրանի Իսլամական Հանրապե-

տության միջև  համագործակցությունը դատապարտված է 

անկատարության: 
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-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ զարգացումները տանում են դեպի 

մի նոր համաշախարհային աղետ: 

 

-Արևմուտքը ամեն գնով կաշխատի զավթել Սիրիան, այ-

նուհետև կհրահրի պատերազմ Իրանի դեմ: Ռուսաստանի 

և Չինաստանի աջակցությունը Իրանին  կհայտարարի եր-

րորդ համաշարհային պատերազմի սկիզբը: Միանգամից 

արևելքում գործի կդրվի Ճապոնական և Հարավկորեական 

խաղաքարտը ընդդեմ Չինաստանի, ՆԱՏՕ-ն՝ ընդդեմ 

ՀԱՊԿ-ի, որն էլ կստիպի ստեղծել մի նոր որակի ռուս-

չինական միություն:  

Իհարկե, Արարիչը թող հեռու պահի նման սցենարից, սա-

կայն զարգացումները տանում են դեպի դրան: 

 

-Նոյեմբերի 2-ի ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի ընտրությունների կա-

պակցությամբ որոշ հասարակական-քաղաքական գոր-

ծիչների կարծիքով  «եկել է պահը ճշտելու, թե ու՞մ դեմ  և 

ու՞մ կողմ պետք է քվեարկել»:  Ձեր կարծիքը: 

-ԱՄՆ-ի հայ համայնքը ներքաշված է խաղի մեջ: Հայկա-

կան օղակների որոշ պաշտոնակատարներ իրենց ուսերին 

կրում են հանձնառու-պարտավորություններ և չունեն 

խաղից կտրվելու հնարավորություններ: 

-Ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանի խորհրդարանը չի 

ընդունում Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար 

քրեական պատիժ նախատեսող օրենք: 

-Հայաստանի խորհրդարանը պարտավոր է ընդունել նման 

օրենք: 

Գտնում եմ  որ այդ օրերը հեռու չեն: 
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-Դուք նշեցիք, որ եվրոպական թագավորական տները 

հայտնվել են համաշխարհայնացնող համակարգի ուղիղ 

հարվածի տակ:     

ՍԵՔՍ-ՍԿԱՆԴԱԼԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ 

Շվեդիայի թագավոր Կարլ Գուստավ XVI-ը պատրաստվում է ժամանա-

կից շուտ լիազորությունները փոխանցել իր դստերը` 33-ամյա Վիկտորյա-

յին: Այս մասին տեղեկացնում է գերմանական «Bild» թերթը: Գերմանա-

կան պարբերականի հետ զրույցում շվեդական թագավորական ընտա-

նիքին մոտ կանգնած անձանցից մեկը, ում անունը չի նշվում, հայտա-

րարել է, թե Կարլ Գուստավի հեղինակությունը կտրուկ նվազել է սեքս-

սկանդալից հետո, եւ թագավորը պատրաստվում է մոտ ապագայում գա-

հը հանձնել իր ժառանգորդին` արքայադուստր Վիկտորյային:  

Հիշեցնենք, որ վերջերս լույս է տեսել «Կարլ XVI Գուստավ. Թագավոր 

ակամայից» գիրքը, որտեղ պատմվում է Շվեդիայի թագավորի սիրային 

արկածների, ինչպես նաեւ նրա` հանցավոր աշխարհի հետ ունեցած կա-

պերի մասին: Իսկ մինչ այդ գրքի հրատարակումը, Կարլ Գուստավը, ով 

թագավորական գահը զբաղեցնում է արդեն 37 տարի, մեծ հեղինակութ-

յուն էր վայելում ժողովրդի շրջանում եւ համարվում բարեպաշտ ու առա-

քինի տղամարդ:  Հրատ. 17.11.2010.    

 

 

 

Ո՞րն է ելքը:  

 

-Եվրոպական մի շարք ինստիտուտներ Եվրոպական ժողո-

վուրդների փրկությունը ստրկատիրոջից կապում են Ռու-

սաստանի՝ Եվրոմիությանը ինտեգրվելու հետ: Նրանց 

կարծիքով Ռուսաստանը, ինտեգրվելով Եվրոպային, հնա-

րավորություն ձեռք կբերի ազատագրական շարժման ճա-

նապարհով փոխել այդ հրեշավոր մեխանիզմի ներքին կա-

ռուցվածքը: 

Հակադրության մեջ ներկա է հակառակ պատկերը: 
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-Ինչի՞ մեջ է արդարացված խիզախման ենթարկվածութ-

յունը:  

-Ժամանակ շահելու մեջ: 

Նորարարության հարցում ժամանակ շահելու, սակայն 

եվրոպական ճակատում ամբողջացման քաղաքականութ-

յան ձախողման հրամայականը կհայտարարի ռուս-չինա-

կան մի նոր համագործակցության սկիզբը, որը կհամարվի 

աշխարհի մարդկության մի մասի փրկության ջահակիրը: 

Այդ միության մեջ Հայաստանի հաստատուն տեղը կհա-

մարվի մեր հաջողության առհավատչյան: 

-Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի 

խոսքերով  «Եթե պատերազմ սկսվի,  և դրան միջամտի  

Հայաստանը, ապա Ադրբեջանը կռմբակոծի Հայաստանի 

ատոմակայանը»:   

-Արևմտյան հարվածի թիրախ հանդիսացող հայկական 

ատոմակայանի պաշտպանությունը լիովին իր վրա կարող 

է վերցնել ՀԱՊԿ-ն՝ այդ տարածքը հայտարարելով «Փակ 

գոտի»:  

Արտաքին վտանգը պակաս վտանգավոր է ներքին վտան-

գից: 

Կգա ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդը, լրացնելով էլեկտրա-

էներգիայի բացը այլընտրանքային ճանապարհով, գիտակ-

ցելով ատոմակայանի վտանգավորությունը (նույնազոր է 

ցեղասպանության), կհրաժարվի նրա ծառայությունից: 

 

-Աշխարհը շարունակում  են դեգեներացիայի ենթարկել  

հոգեբանական անտագոնիզմը-անհաշտելի հակասութ-
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յունները-ներհակությունները, դասակարգային հակա-

մարտությունները,  գործի դրված քաղաքացիական պատե-

րազմները, հեղափոխությունները, հեղաշրջումները: 

Շուտով լրանում է հոկտեմբերյան-սիոնիստական հե-

ղափոխության 100 -ամյակը: Հնարավո՞ր է հնի կրկնօրի-

նակությունը նորի օրինակով: 

-Համաշխարհային հեղափոխությունը փորձում է տոնել իր 

100 -ամյակը Ռուսաստանում՝ հենց նորի հաստատմամբ: 

Եվ ոչ միայն Ռուսաստանում:  

 

Առանձնապես մարդկությանը սպառնում է Արևմտյան 

«առողջապահական» էքսպանսիան: 

Բոլոր երկրներում, որտեղ առողջապահական վարչութ-

յունները գտնվում են իրենց կադրերի գերատեսչության 

տակ, նրանք կատարում են կադրերի փոփոխություններ՝ 

գալիք «վակցինացիաները» սկսելու համար: 

Եվ եթե մինչ հիմա ցեղասպանությունները կատարվում 

էին ռեգիոնալ մասշտաբով, սա արդեն ցեղասպանություն է 

համաշխարհային մասշտաբով: 

   

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ ցեղասպանության հիմքը 

դրել են ընտրյալ ազգի ներկայացուցիչները՝ բնաջնջելով 

Ամերիկայի բնիկ ժողովուրդներին: Գտնում եմ, որ կապ 

գոյություն ունի  ամերիկյան հնդկացիների և Հայոց ցեղա-

սպանության միջև: 

 

-Ցեղասպանության հիմքը դրված էր դեռևս անտիկ աշ-

խարհում: Այդ կապը հնի և նորի կապավորն է: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք այդ կապի մեջ տեղավորել նաև 

հրեական ցեղապետ Սաուլի ցեղասպանությունը Իսմաիլի  
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ցեղի հանդեպ, որից փրկված արաբները ներկայումս 

շարունակում են իրենց ազատագրական պայքարը: 

 

-Մոտիվացիան մենք կարող ենք տեղավորել Զբիգնև Բժե-

զինսկու «Ամերիկան–միակ համաշխարհային գերտերութ-

յուն» աշխատության մեջ: Այնտեղ ամեն ինչ ասված է: 

 

-Ցավոք սրտի, այդ ամենը քողարկվում  է ռուս-ամերիկյան 

«ռազմավարական գործընկերությամբ»: 

 

-Ցավոք սրտի, առայժմ Ռուսաստանը և Չինաստանը չեն 

համարձակվում ստեղծել ռազմական հակակշիռ ալյանս,  

որը անխուսափելի  կհամարվի մոտ ապագայում: 

  

-Փաստերը վկայում են, որ մասոնները հաստատվել են 

Եվրոպայում դեռևս XVII դ-ում անգլիակա՛ն հեղափո-

խությամբ: 

  

 
Революция английская (1648г. 1688г.) и французская 1789 г., направленные 

против христианской церкви, закончившиеся убийством королей, беспощад-
ным террором варварством и даже рабством, которое ввел изувер Кромвель, 
названы великими. 
Открытые враги христианства в лице английских вольнодумцев и французс-

ких энциклопедистов названы великими философами и признаны основопо-

ложниками современной демократической государственности. 

Пятиконечная масонская звезда стала высшим идеалом жизни, во имя кото-

рого обезумевшее человечеством отвергнув Бога и Христа, устремилось в 

царство крови, лжи и порока. 

 

                                                                                Тайны масонства  В. Ф. Иванов 
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Ըստ Իվանովի  
Մասոնները կազմավորվել են դեռևս Սողոմոն թագավորի ժամանակնե-

րից: Արդեն XIIդ-ում 1118թ. ստեղծվեց օրդեն (Թամփլիեր), որը և հանդի-

սացավ եվրոպական մի շարք մասոնական ուղղությունների սկզբնակե-

տը: XV-XVIդդ. ամբողջ Եվրոպան համակել էին մասոնյան օթյակները:  

Այ՛ո, առաջին հեղափոխությունը նրանք կատարեցին Անգլիայում 1649թ.՝ 

գահընկեց անելով անգլիական Կարլ թագավորին: Երկրորդ հեղափո-

խությունը տեղի ունեցավ  1688թ-ին, որը վերջ դնելով Յակով II Ստյուար-

տի ինքնիշխանությունը, վերջնականապես հիմնադրեց մասոնյան պե-

տություն՝ թագավոր կարգելով Վիլհելմ Օրանսկուն: Սկիզբը դրվեց մեկ 

այլ թագավորության, որտեղ պետական նշանակության վճիռները կայաց-

վում էին մասոնյան օթյակում:   1717 թ-ին միացյալ օթյակներից ստեղծվեց 

Անգլիայի Մասոնյան Մեծ օթյակը  և ընտրվեց մեծ վարպետ: 

Մեծ օթյակի հիմնադրումից հետո մասոնությունը «ազատություն, հավա-

սարություն և եղբայրություն» կարգախոսի տակ տարածվեց ողջ Եվրո-

պայով մեկ՝ հիմք դնելով ֆրանսիական մեծ հեղափոխությանը: 

Այ՛ո, պետականորեն հաստատված մասոնությունը տա-

րածվեց Եվրոպայով մեկ  Անգլիայից: Սակայն սոցիալիս-

տական ուտոպիայի փիլիսոփայական տեսությամբ 

բացվեց համաշխարհային տիրապետության դուռը հենց 

ֆրանսիական «Մեծ» հեղափոխությամբ՝ հիմնելով «Մեծ 

Արևելք» օթյակը: 

Ամեն ինչ պարզ է. չար ուժը փորձում է մարդուն կտրել 

ազատությունից, թույն է սփռում չորս կողմ, վարում  է  

«պրոտեկցիոնիստական» քաղաքականություն՝ իր հիմնա-

կան հարվածը ուղղելով  ավանդական արժեքներին: 

Այ՛ո, նման քաղաքականության որպես արգելք հանդի-

սանում է Ռուսաստանը:  

Սակայն այսօր Ռուսաստանում գործում են ավելի քան 500 

մասոնյան օթյակներ: Բազմահազար քաղաքական գոր-

ծիչներ հանդիսանում  են մասոնյան որևէ օթյակի անդամ, 

որոնք երկրի ներսում վարում են պառակտողական 

քաղաքականություն: Նման պայմաններում ինչպե՞ս մեր 

անկախության երաշխիքը կապել Ռուսաստանի հետ:  
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-Ռուսաստանի Դաշնությունը համարվում է անկախ եր-

կիր, ունի իր հատուկ ծառայությունները, որոնք տեղյակ են 

բոլոր անցուդարձերին: Բազմահազար ռուսական՝ Արևմտ-

յան ծառայություններին վարձագրվածներ համարվում են 

երկակի գործակալներ: Այ՛ո, ներկա է ներքին դավադրութ-

յունը նաև Ռուսաստանում, սակայն ներկա պարագայում 

մենք գործ ունենք օր օրի զարգացող Ռուսաստանի հետ, 

որի ներքին և արտաքին զարգացման կարգավորումը 

գտնվում է անկախ պետականության համակարգի՝ վերա-

դաս մարմնի ձեռքին: 

Ժամանակները տարբեր են, և ներկայիս Ռուսաստանի 

կարգադիր ստրուկտուրան քաջատեղյակ է արտաքին 

հրավերի ներձգման  ձևերին: 

-Դուք կո՞ղմ եք, որպեսզի վերականգնվեն ստալինյան 

ժամանակները: 

-Ո՛չ: Սակայն, մենք պետք է գիտակցենք, որ սկսած բյու-

զանդական կայսրության տրոհման օրերից  (XII-XV դդ. 

Բյուզանդական կայսրության մեջ հիմնավորվել էր հակա-

մարդը և տանում էր պառակտիչ բարոյալքող դեր, որն էլ 

պատճառ հանդիսացավ թուրք սելջուկների կողմից կայս-

րության կործանմանը), բոլոր խարդավանքների, պատե-

րազմների, հետևաբար, այդ ամենից բխող ստալինյան 

(Ստալինը վերականգնեց հրեշի հոշոտմանը և ծվատմանը 

տրված եկեղեցին՝ Սիբիր արտաքսելով բազմահազար ներ-

քին դավադիրների) ժամանակների պատճառը շարունա-

կում է մնալ ընդհատակյա ուժը: 

Ստալինի դերը, ինչքան էլ բացասական Հայկական հար-

ցում, շարունակում է մնալ անգնահատելի համամարդկա-

յին արժեքների փրկության գործում:   
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-Այո՛, կայսրությունների փլուզումը միայն կարող էր հար-

թել հուդայա-մասոնների համաշխարհային տիրապե-

տական ճանապարհը: Այն սկիզբ առավ Բյուզանդական 

կայսրության կործանմամբ: 

-Բյուզանդական քաղաքակրթությունը փլվեց ի շնորհիվ 

ներքին գործոնի: Այնտեղ բույն էր դրել լիբերալիզմը: Կայս-

րությունը փլուզվեց օլիգարխիկ կլանի դավադիր դիրքո-

րոշմամբ: Առավել ևս նշենք, որ թուրքերը քաղաք մտան 

այդ կլանի օժանդակությամբ:  

Ներկայիս բանկային համակարգը ստեղծվել է Բյուզանդա-

կան կայսրության ոսկու պահեստների, ադամանդների, 

անգին, թանկարժեք իրերի թալանման միջոցով:  

Գերուժի տեսքով ներկայիս Եվրոպան կառուցվել է Բյու-

զանդական կայսրության ոսկորների հաշվին: 

-Ինչպիսի՞ դասեր կարելի է քաղել Բյուզանդական կայս-

րության կործանումից 

-Բյուզանդական կայսրությունը, որը համարվում է ամենա-

երկարակյացը, իր մեջ կրում էր քրիստոնեական անմահ 

արժեքներ: Այդ կայսրության մեջ պետական կրոն էր հա-

մարվում քրիստոնեությունը: Ինչպես նշեցինք, եվրոպա-

կան դավադրությամբ, թույլտվությամբ կործանվեց քրիս-

տոնեական այդ քաղաքակրթությունը: Եվ եթե մութ ուժերը 

տիրեցին քաղաքակիրթ այդ օրրանի նյութական արժեքնե-

րին, ապա Ռուսաստանը վերցրեց բոլոր այն, ինչ կապված 

է հոգևոր արժեքների հետ: Ռուսաստանը վերցրեց կործան-

ված Բյուզանդիայից անգամ նրա գերբը (երկգլխանի ար-

ծիվ)՝ ի նշան այդ արժեքների պահնորդի, հետնորդի: պա-

տահական չէ, որ Ռուսաստանը, մասնավորապես 

Մոսկվան, համարվում է «Երրորդ Հռոմ»: Եվ եթե կործան-

վել են երկու Հռոմները (Հռոմեական և Բյուզանդական 
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կայսրություններ), ապա վերջինս շարունակում է կրել 

քրիստոնեական ջահը, որի մասնիկ է կազմում ներկայիս 

Արևելյան անկախ Հայաստանը: 

Իսկ դասեր կարող ենք քաղել՝ հեռացնելով մեզնից՝  ժողո-

վըրդից իր ազատությունը, պետությունից՝ իր անկախութ-

յունը վերցնող, լիբերալիզմի գործակալ, իշխանության վրա 

աչք դրած  հղփացած օլիգարխիան:    

-Հերթական նախագահական ընտրություններում վերըն-

տրված ներկայիս ՀՀ նախագահը ի վիճակի կգտնվի՞ 

հեռացնել ժողովրդից այդ վտանգը: 

-Ընտրված կամ վերընտրված երկրի նախագահի պարտա-

կանությունն է պաշտպանել ազգային պետական  սահմա-

նադրությունը: Առավել ևս խոսքը վերաբերում է վերըն-

տրված նախագահին: 

Հակառակ դեպքում հակամարդը Վենետիկ և Միլան կհա-

նի ոչ միայն մեր հոգևոր և նյութական գանձերը, այլև թուրք 

սելջուկների առջև կբացի մեր ամրոցի դարպասը՝ կործան-

ված կայսրության օրինակով: Ինչպես տեսնում ենք, պան-

թուրքիզմի արմատները ձգվում են պատմության խորքերը, 

որտեղ ակնհայտ է Եվրոպայում դեռ պետականորեն չհաս-

տատված ուժի ներկայությունը: 

-Իսկ եթե երկրի նախագահը ի վիճակի չգտնվի՞  կանխելու 

օլիգարխիայի ոտնձգությունները: 

Ինչպիսի՞ հավանական զարգացումներ կարող  են ի հայտ 

գալ սկսվող հնգամյակում: 

-Իրավիճակը, որը արհեստական հակադրությամբ կփորձի 

մեկուսացնել երկրի նախագահին, կստիպի ընդդիմադիր 
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ազգային ուժերին, հանձին պաշտպանական գործակցութ-

յան, կանգնել նախագահի կողքին: 

Դաշնակցությունը, ի դեմս Ազգային պաշտպանական հա-

մակարգի, կարող է ընտրել չարյաց փոքրագույնը: 

-Այսօր Արևմտյան ընդհատակյա արմատական արնա-

խումները  Հայաստանը վերածել են խոզանոցի՝ ի վերջո 

նրանց հիմնական մասին մորթելու նպատակով: 

Հետևաբար, պատրա՞ստ է արդյոք ժողովուրդը համբերել 

վայրի կապիտալիզմին, դիմակայել մենաշնորհական 

ամենակալությանը՝ մինչ նրա նեխվելը (անկախության 

կործանում): Որտեղի՞ց են գալիս բացթողումները:   

  

-Ժողովրդի համբերությունը անսահման չէ. հետևաբար, 

հանրապետության նախագահի անմիջական մասնակ-

ցությունը ընդդիմության կողմից առաջ քաշված սոցիալա-

կան ծրագրերի իրագործման մեջ կհամարվի անխուսա-

փելի:  

Հակառակ դեպքում երկիրը կկանգնի փաստի առջև:   

 

Իսկ բացթողումները գալիս են Հայաստանի Հանրապե-

տության անկախությունը հռչակելու պահից (1991):   

Մեր ժողովուրդը պատրաստ չէր խորհրդային սոցիալիզ-

մից անցնելու նման տիպի կապիտալիզմի: Սա հոգեբանա-

կան հարված էր մեր ազգային գաղափարախոսությանը: 

Սոցիալիստական համակարգին պատկան ժողովուրդը 

պետք է անցներ սոցիալիզմի մեկ այլ՝ հոգեհարազատ ձևին: 

Մեր բոլոր բացթողումները գալիս են հենց այդ պահից:   

Ո՛չ, պատրաստ չէր և պատրաստ չէ մեր ժողովուրդը դիմա-

նալու այդ խորթ, ներարկված, ստորացնող և հպատակեց-

նող պարտադրող պայմանին: 
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Հարկավոր է շրջանցել կապիտալիզմը՝ հաստատելով երկ-

րում սոցիալիստական կարգեր: Խոսքը վերաբերում է ոչ թե 

«եվրոպական» տիպի սոցիալիզմին, այլ ազգային: 

  

-Ինչպե՞ս վերականգնել բացթողումները: Ինչպե՞ս 

վերականգնել բարու արժեքները: 

 

-Բարու արժեքները գտնելու համար հարկավոր է ամենի 

մեջ որոնել բարին: Եթե բարին մենք որոնենք անգամ 

բացթողումների մեջ, մենք կտեսնենք, որ անկախությունից 

հետո զբաղեցրած ժամանակահատվածը պատկանում է 

հիմնականում ինքնահոս կարգին (լույսի, գազի բացակա-

յություն, ցուրտ ու համատարած գործազրկություն, կենտ-

րոնի հետ տնտեսական կապի բացակայություն, սեփակա-

նաշնորհման անկարգ գործընթաց և այլն): Իհարկե, ազգա-

յին սոցիալիզմը բարձր դիրքերի վրա կպահեր ժողովրդա-

կան հարստությունները: Իհարկե, նա բարձր դիրքերում 

կպահեր ազգային արժեքները: Սակայն նրան չէր հաջողվի  

հաստատել նվիրական պահնորդության դերը և խուսա-

փել ազգային սրտդողությունից: Քանի որ սոցիալական 

փոխակերպությունը պայմանավորված չէր միմիայն ներ-

քին գործոնների հետ:  

Առաջին հանրապետության պատասխանատվության իշ-

խանական բացակայությունը երկրորդ հանրապետության 

«հնարակերտ» կարգաբանության մեջ նշանն է այն բանի, 

որ ազգային սոցիալիզմի դերին է հատկացված ավելի 

վճռորոշ ժամանակահատված: 

  

Արտաքին վտանգը և ներքին անընդունելի իրավիճակը էլ 

ավելի կկարևորեն ազգային սոցիալիզմի նշանակությու-

նը, որի հայրենադիր պատասխանատվությունը պետա-
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կանաշինության գործում կհամարվի ժամանակի գերա-

դրականը:  

Այո, հենց  պատասխանատվությունը կստանձնի ազգային 

և պետական շահերի պաշտպանության դերը: 

  

-Մի՞թե կարող են գոյություն ունենալ ազգային և պետա-

կան շահեր, եթե խոսքը մեր երկրի մասին է: Չէ՞ որ 

ազգային շահերը հենց պետական շահերն են: 

 

Եթե ասում ենք ազգային և պետական շահեր, չի նշանա-

կում, որ այդ շահերը   տարբեր են: Իսկ խոսքը, անշուշտ, 

մեր երկրի մասին է: Իհարկե, «և» կապակցությունը իր մեջ 

կրում է երկակի չափանիշներ:  

Սակայն, եթե  տրվենք համեմատականին, այսօր Հայաս-

տանի Հանրապետությունը տերն է իր նպատակի՝ ի համե-

մատ մի շարք ֆեդերատիվ երկրներում գործող միավոր-

ների,  ներառյալ Ռուսաստանի Դաշնության կամ անկա-

խությունը կորցրած որևէ եվրոպական երկրի:  

Այսօր մեր գերխնդիրն է, որպեսզի ազգային-պետական 

շահերը չվերածվեն ազգային և... պետական շահերի՝ 

(հակադրվելու  միմյանց՝ գերուժի կողմից զավթված երկըր-

ների-Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա և այլոց օրինակով), 

այլ բռնեն հարատևության ուղին՝ շարունակելով լրացնել 

իրար՝ հանուն հայ տեսակի ինքնատիպության գոյատև-

ման, հանուն անկախ պետականության:  

 

-Ի՞նչ է հուշում նախատեսությունը, ինչպիսի՞ ժամանակա-

հատված կհատկացնի իշխանական դերը մեծարվող 

ազգային կուսակցությանը:  

 

-Ռ.Քոչարյան-Ս.Սարգսյան հաջողված կամ անհաջող 

տանդեմի ավարտը հատկանշած հատվածը, որը ընդգըր-
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կում է 2020-ական թվականները: Իսկ մինչ այդ կարվի 

ամեն ինչ, որպեսզի էլ ավելի նսեմացվի քաղաքական այդ 

ուժը:  

Սակայն վտանգավոր իրադարձությունները վկայում են 

ազգային արժեքների  պաշտպանության օգտին: 

 

-Այսօր լայն թափով շարունակվում է աղավաղվել հայոց 

պատմությունը: Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում հակահայ  

քարոզչությունը: 

 

-Պատմահետազոտական տվյալները վկայում են, որ 

հայերը հայկական բարձրավանդակում հաստատվել են 

ավելի քան մ.թ.ա. XII դարում: Ներկայիս հայոց պատ-

մության աղավաղումը մի շարք արտասահմանյան ինչպես 

նաև հայ վարձու պատմագետների կողմից կրում է մեկ 

նպատակ. այն է՝  գենետիկորեն հարվածել մատաղ սերնդի 

պատմական հիշողությանը, կտրել նրան հողից, արմատից, 

դեգրադացիայի ենթարկել  ազգային հայրենա-պատկան 

մտածելակերպը:  

Սա ազգային ուժերի  առաջնային խնդիրներից մեկն է, որը 

պահանջում է լայն ճակատով դիմակայել՝  հանուն ապա-

գա սերնդի առողջ մտածելակերպի: 

 

-Ինչո՞վ կվերջանա հայկական օլիգարխիայի ոտնձգութ-

յունները սեփական ժողովրդի հանդեպ: 

 

-Այ՛ո, Հայաստանում ներկա է անողոքությունը, հասարակ 

հայ մարդու անճարությունը, իրավազրկությունը, ան-

օրինականության անարգելությունը, սակայն այս ամենի 

հիմնապատճառը փնտրել գործարար շերտի կալվածք-

ներում,   պարզամտություն է: Արևմտյան գործակալական 

ցանցի նպատակն է՝ օգտվելով տիրող անարդարությունից, 
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անհավասարությունից, սրել աղքատին ունևորի դեմ, 

բազմիցս փորձված մեխանիզմով  հրահրել դասակարգա-

յին պայքար: Սա ուրիշ ոչինչ է, քան հեղափոխություն: Իսկ 

հետևանքը պարզ է՝ անկախության կորուստ:  

Իհարկե, հասարակության  խիստ բևեռականացումը ծնում 

է հակասություն, սակայն ներկա պարագայում, անցումա-

յին այս շրջանում հակառակորդի ազգակործան միտում-

ների կանխման միակ պայմանը ազգային սոցիալիզմի և 

ազգային բուրժուազիայի համակերպումն է: 

 

-Ինպե՞ս կարելի է հայկական օլիգարխիային անվանել 

ազգային, երբ Հայաստանը պատել է սոցիալական անար-

դարությունը, երբ երկիրը տնքում է արտաքին պարտքերի 

տակ: 

 

-Այ՛ո, անընդունելի է անարդարությունը, նամանավանդ 

սոցիալական: Սակայն հաշվի առնելով, որ արդարության 

համար մղվող պայքարի արդյունքը հաճախ ծառայում է 

ապազգային տիրոջը, նման պայմաններում մնում է ոչինչ, 

քան տեր կանգնել ազգային արժեքներին, լինի դա հոգևոր 

և նյութական հարստություն, գաղափարախոսություն, 

գործարարություն: Մենք ականատեսը եղանք պատմական 

խարդախությունների, թե ինչպիսի ուժերի զիջեցին իրենց 

տեղերը եվրոպական, ռուսական, աշխարհի մի շարք եր-

կըրների ազգային խոշոր սեփականատերեր, ձեռնարկա-

տերեր: Մենք տեսանք, թե դասակարգային պայքարում 

իրենց դիրքերը ինչպիսի մոլեռանդ արմատական ուժերի 

զիջեցին հայ մեծահարուստ բարերար նավթարդյունաբե-

րողներ:  

Ինչ մնում է արտաքին պարտքին, ազգային բուրժուազիան 

չի կարող փակել հայկական իշխանական ոլորտում կազ-
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մավորված տիեզերական վարչապետական սև խոռոչները, 

անցքերը:   

Ազգանվեր իշխանության կամքով միայն կարող է ստեղծ-

վել ազգային բանկային համակարգ:  

 

-Շուտով լրանում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա 

դժբախտ տարելիցը: Եթե Հայոց ցեղասպանության ճանա-

չումը   միջազգային դատարան տեղափոխելու  հարցը 

չունենա ընտրություն, ի՞նչ կարծիքի եք, տեղափոխման 

ինչպիսի՞ ձև կարող է իրեն արդարացնել, ինչո՞վ այն 

կվերջանա: 

 

-Մենք այդ մասին արդեն խոսել ենք: 

Ցանկալի է, որ հարցի հասունացումը համընկնի ԱՄՆ-ի 

պետական շահերի հետ: Հարցի տեղափոխումը իրավա-

կան դաշտ հիմնականում կարող է իրականացնել  Հայաս-

տանի Հանրապետությունը, որպես հարցի վերջնական ար-

դյունք՝ թիրախ դարձնելով Արևմտյան Հայաստան երկրի 

վերականգնումը Արևմտյան չափանիշների համաձայն: 

 

-Ինչու՞ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ոչ, ասենք, 

Արևմտյան Հայաստանի հայերի համագումարը, որը 

գործում է Ֆրանսիայում:  

 

-Հնարավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության  հայցը 

չարժանանա վստահության Արևմուտքի կողմից, և հայց-

վորի դերը հատկացվի Ձեր կողմից նշված կազմակերպութ-

յանը: Վերջինիս հաջողությունը կհամարվի մեր ընդհա-

նուր հաջողությունը: 

Սակայն հարց է ծագում՝ արդյո՞ք կիսանկախ Թուրքիան 

այս կարճ ժամկետում թույլ կտա մի այնպիսի քաղաքական 
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վրիպում, որը պատճառ կհանդիսանա ԱՄՆ-ի կողմից 

Հայկական հարցի առաջխաղացմանը:  

 

-Դուք համոզվա՞ծ եք, որ Հայկական հարցը չի կարող շըր-

ջանցել Արևմտյան հետաքրքրությունները: Դուք համոզ-

վա՞ծ եք, որ մեզ չեն սպասում միջազգային դատարանում: 

Վերադառնանք մեր հարցին. Հայկական հարցը իրավա-

կան դաշտ տեղափոխելու  ինչպիսի ձև՞ կարող է իրեն 

արդարացնել, ինչո՞վ այն կվերջանա, եթե չունենա ընտ-

րություն: 

Ի՞նչ կարող է անել հայկական կողմը, որպեսզի հասնի 

հաջողության: 

  

Հայկական կողմը կարող է Հայկական հարցը բաժանել 

երկու մասի՝ 

 ցեղասպանության ճանաչում 

 Վիլսոնի իրավարար վճռի վերակենդանացում: 

Հարց է ծագում՝ ինչի՞ց սկսել: Ո՞րն է ավելի կարևորը՝ 

ցեղասպանության ճանաչումը, թե Վիլսոնի իրավարար 

վճռի կյանքի կոչելը: Միգուցե այս հարցերը պետք է 

զուգահեռ տարվեն իրար հե՞տ:  

Հարց է ծագում նաև՝ ինչպիսի՞ դատարան կարող է իր վրա 

վերցնել արդար դատի պարտավորությունը: 

 

-Գտնում  եմ,  որ ցեղասպանության ճանաչումը առաջնա-

յին է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բազում եր-

կրներ արդեն ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը: Իսկ 

դատարանի հարցում, իհարկե, Հաագայի միջազգային 

դատարան: Ձե՛ր կարծիքը: 
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-Սեփական համոզմունքը, որը համահունչ է Արա Պապ-

յանի համոզմունքին, հուշում է, որ առաջնայինը Վիլսոնի 

իրավարար վճիռը կյանքի կոչելն է:  

Ըստ Արա Պապյանի՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, 

որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, ունի 

բոլոր հնարավորությունները Հայկական հարցը հասցնելու 

իր նպատակին իրավական դաշտում:  

Ինչպես գիտենք, 1920 թ-ի նոյեբերի 22-ին ԱՄՆ-Ի նախա-

գահ Վուդրո Վիլսոնի կողմից որոշվեց հայ-թուրքական 

սահմանը, որը կազմում էր 150 հազար ք. կմ. և ելք  էր 

ստացել դեպի ծով: Այդ վճիռը կայացել էր Սևրի պայմա-

նագրի անդամ երկրների ներկայացուցիչների հանձնա-

րարականի միջոցով, որը այդ հարցով դիմել էր ԱՄՆ-Ի 

նախագահին՝ կայացնելու վճիռ կապված հայ-թուրքական 

սահմանի հետ: Վճիռը կայացվեց, այն հաստատվեց պետ-

քարտուղարի կողմից և դրվեց ԱՄՆ-ի պետական կնիքը: 

Սա Հայկական հարցին վերաբերող միակ փաստաթուղթն 

է, որը ենթակա չէ բեկանման: 

Այսինքն՝ հայ-թուրքական սահմանը որոշվեց ոչ թե Սևրի 

պայմանագրով, այլ Վիլսոնի իրավարար վճռով: Սևրի 89-

րդ հոդվածը ստանձնեց ԱՄՆ նախագահին կայացնելու 

նման վճիռ: Այդ վճիռը կայացավ Սևրի պայմանագրի 

անդամ եռյակ երկրների (Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա) 

հայցադիմումի հիման վրա: 

Հարց է ծագում՝ մի՞թե վճռի կայացումը հաշվի չի առել Հա-

յոց ցեղասպանության փաստը: Անշուշտ, Հայոց ցեղասպա-

նության փաստը կայացած վճռի  մեջ առկա է: Հակառակ 

դեպքում վճիռը իրավարար կոչվելու իրավունքից կհա-

մարվեր զուրկ: 

Իհարկե, պահանջատիրության հարցը կրում է շատ ավելի 

լայնածավալ բնույթ: Սակայն Հայկական հարցի լուծման 
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բանալին գտնվում է Վիլսոնի իրավարար վճռի վերակեն-

դանացման մեջ: 

 

-Ի՞նչն էր պատճառը, որ այդ վճիռը մնաց անկատար: 

 

-Պատճառը այն էր, որ մինչ փաստաթուղթը կհասներ 

Ազգերի լիգա, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս գո-

յություն չուներ: 1920թ-ի դեկտեմբերի 2-ի հայ-թուրքական 

պայմանագրի համաձայն Հայաստանը  խորհրդայնացվեց: 

Այսօր, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը վերադար-

ձավ իր նախկին անկախ դիրքին, որպես առաջին հանրա-

պետության իրավահաջորդ,  ունի բոլոր իրավունքները 

օգտագործելու այս փաստաթուղթը՝ որպես իրավական, 

քաղաքական, դիվանագիտական կռվան՝ պաշտպանելու 

իր շահերը: 

Ըստ Արա Պապյանի՝ իրավարար վճիռը արտադատարա-

նական դատական վճիռ է, որը չի հերքվում: Դա ամրա-

գրված է 1889թ-ի Հաագայի, այնուհետև  1907թ-ի երկրորդ 

կոնվենցիայի համաձայն: Հետևաբար, այդ փաստաթուղթը 

1920թ-ից ուժի մեջ է: 

 

-Բայց չէ՞ որ թուրքական կողմը իր ձեռքի տակ ունի 

Ալեքսանդրապոլի, Կարսի և այլ պայմանագրեր: 

 

-Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք այդ հարցին, որ նշված 

պայմանագրերը չունեն իրավական ուժ: Այդ պայմանա-

գրերը կնքված են ոչ թուրքական օրինական պետության 

կողմից: Եթե անգամ այդ պայմանագրերը ունենային իրա-

վական հիմք, միևնույն է, որպես միջազգայնորեն ճանաչ-

ված անհերքելի փաստաթուղթ, իրավարար վճիռը շարու-

նակում է մնալ պարտադիր ընդունելի կողմերի համար: 
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Սա վերահաստատված փաստաթուղթ է Լոզանի 16-րդ 

հոդվածով: 

 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ ոչ թե ցեղասպանության 

ճանաչման հարցը, այլ Վիլսոնի իրավարար վճիռը կյանքի 

կոչելու հարցը պետք է տեղափոխել Հաագայի միջազգային 

դատարան: 

 

-Մենք գիտենք, թե ում է ծառայում Հաագայի, այսպես 

կոչված միջազգային դատարանը: Մենք այնտեղ չպետք է 

ունենանք որևէ անելիք: Մենք կարող ենք Հայկական 

հարցը ներկայացնել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, որի 

կայացրած վճիռը պարտադիր է անգամ ՄԱԿ-ի 

անվտանգության խորհրդի համար: Իհարկե, գիտենք նաև, 

որ այստեղ ևս ամեն ինչ հարթ չէ, սակայն եթե փորձենք 

մեր հույսը կապել հաջողության հետ, այն իր դեմքը կարող 

է պարզել միմիայն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում: 

Այո, հենց դատարանում և ոչ Ասամբլեայում: Հարկավոր է 

ՄԱԿ-ի միջազգային կանոնակարգի 16-րդ հոդվածով 

վերահաստատել Վիլսոնի իրավարար վճիռը, իսկ  4-րդ 

մասով առաջ քաշել ցեղասպանության հետ կապված    

հատուցման հարցը: Միջազգային դատարանի որոշումը 

կատարման համար պարտադիր փաստաթուղթ է:  

Հարկավոր է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին 

հայցը ներկայացնել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան՝ 

ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու նպատակով: 

 

-Եթե հայ-թուրքական սահմանների  հարցը պետք է 

որոշվի միջազգային դատարանում՝ վերահաստատելով 

Վիլսոնի իրավարար վճիռը, ապա ի՞նչն է պատճառը, որ 

Արևմուտքը ջանում է հայ-թուրքական հարաբերություն-

ները կարգավորել Ցյուրիխյան արձանագրություններով: 
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- Ըստ Ա. Պապյանի՝ փորձ է արվում ոպես հայ-թուրքական 

սահման ճանաչել Արաքսի սահմանը, որը ոչ թե հայ-

թուրքական, այլ սովետա-թուրքական սահման է: Հայ-

թուրքական սահմանը որոշված է Վիլսոնի իրավարար 

վճռով: Մնում է այն գործի դնել՝ որպես միջազգայնորեն 

ճանաչված անհերքելի փաստաթուղթ: Ցյուրիխյան արձա-

նագրությունները տարածաշրջանը խաղաղ ճանապարհով 

կլանելու փորձ է, որը փորձում է իրականացնել ԱՄՆ-ը: 

Ցյուրիխյան արձանագրություններով Թուրքիային հա-

ջողվեց հարցը նեղացնել՝ միջազգայինից վերածել երկկողմ 

հարաբերությունների հարցի, որը շարունակվում է առ 

այսօր, որը մեզ տանում է դեպի պարտություն: Այդ 

արձանագրությունների վավերացման դեպքում մեր պայ-

քարը դառնում է անիմաստ: Նկատենք նաև, որ այդ ար-

ձանագրությունները իրենց մեջ պարունակում են ծածկված 

նախապայմաններ՝ կապված Ղարաբաղյան խնդրի կար-

գավորման հետ: 

 

-Վերջապես իրավական դա՞շտ, թե ցեղասպանության 

ճանաչման շղթայական ռեակցիա: 

 

-Չնայած որևէ երկրի  կողմից ընդունված Հայոց ցեղասպա-

նության փաստը  շարունակում է մնալ որպես   խորհրդա-

րանի կողմից    ընդունված սոսկ բանաձև, որտեղ շոշափ-

ված չէ հատուցման հարցը, սակայն հարցը իրավական 

դաշտ տեղափոխելու   դեպքում՝ տվյալ   երկրի իրավունքը 

պատրաստ կգտնվի ստիպելու դիրքորոշմանը չհակա-

դրվելու իրավարար վճռի վերակենդանացմանը:    

 

Ինչքան էլ Հայաստանի Հանրապետությունը համարվի  

առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, տեր կանգնե-
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լով Հայկական հարցի վերջնական կարգավորմանը, տեղա-

փոխելով այն իրավական դաշտ, միևնույն է, նրան պատ-

րաստ կգտնվեն դիմակայելու արևմտյան հետաքրքրու-

թյունները՝ իրենց յուրահատուկ սադրանքներով (քաղաքա-

կան, ռազմական և այլն), եթե այդ հետաքրքրությունները 

հայտնվեն հակասական դիրքերում: 

Այնժամ մենք կվերադառնանք մեր նախնական համոզ-

մունքին, որ Արևելյան և Արևմտյան հետաքրքրությունները 

զատելու, ինչպես նաև մասնավորապես Հայաստանի ան-

կախությունը ապահովելու միակ տարբերակը մնում է 

երկու Հայաստան (Արևելյան, Արևմտյան) ունենալու գա-

ղափարի իրագործումը՝ հենված Վիլսոնի իրավարար վճռի 

վրա: Հակառակ դեպքում, եթե անգամ մեզ ժպտա հաջո-

ղությունը, հանուն միացյալ Հայաստանի՝ մենք կհամար-

ձակվենք կուլ գնալ Հայկական հարց հետապնդող  

Արևմտյան երախին՝ կորցնելով մեր այդքան պահած ու 

փայփայած անկախությունը: 

Չմոռանանք, որ Վիլսոնի իրավարար վճիռը իր հայա-

նպաստ բնույթով հանդերձ, շարունակում է մնալ հայոց 

պետականության կախաղանը: Եվ եթե 1920թ-ին մեզ հա-

ջողվեց խուսափել այդ պարանից ի շնորհիվ չարյաց 

փոքրագույնը համարվող բոլշևիկյան Ռուսաստանի, ապա 

ներկայումս խուսափելու միակ գրավականը ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, 

Հայ-ռուսական համագործակցության, Եվրասիական մի-

ության հավանական անդամության պայմանագրերն են՝ 

երկրի ներսում գործող ազգային ուժերի համագործութ-

յամբ: 

Մոտ ապագայում մենք կկանգնենք մեզ քաջածանոթ նույն 

հարցի առջև՝ Հայոց անկախ պետականությու՞ն, թե անկա-

խությունը պահանջող պահանջատիրություն: 
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-Ի՞նչն  է այսօր ստիպում, որ աշխարհում  քարը մնա քարի 

վրա:                                                                                                            

 

-Բարու ներկայությունը Ռուսաստանի և Չինաստանի     

ուս ուսի կանգնած հենարանությամբ: 

 

-Ցավոք սրտի, այդ հենարանը չունի հնարավորություն 

դիմակայելու Արևմուտքի արժութային համակարգի  

ազդեցությանը: 

 

-Ռուսաստանը և Չինաստանը պետք է դուրս գան դոլլարի 

ազդեցությունից՝ օժանդակելով Արևմտյան Համաշխարհա-

յին արժութային համակարգի փլուզմանը: 

Դոլլարի ազդեցությունը կորցնելուց հետո  նրանք, ովքեր 

այդ գումարները չեն ներդրել տնտեսության կամ արտա-

դրանքի մեջ, նրանք իրենց ձեռքին կունենան արժեզրկված 

թղթեր: 

-Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ԱՄՆ-ը չի 

թողարկում տնտեսապես ամրապնդված ֆինանս: 

 

-Նման փորձ կատարվել է ԱՄՆ պրեզիդենտ Ջ. Քենեդիի 

օրոք: Նրա կողմից արձակած 11110 հրամանը թույլ էր տա-

լիս ԱՄՆ-ի  կառավարությանը թողարկել արծաթով ամրա-

պնդված ֆինանս՝ շրջանցելով ֆեդերալ ռեզերվային համա-

կարգը որը հակասում էր «լուսավորյալ բացարձակապե-

տության» բանկային իստեբլիշմենտի հետաքրքրություն-

ներին:  

 

-Համակարգի մեջ և նրա դեմ կայացրած որոշու՞մ: 
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-Ինքնուրույնությունը որոշում կայացրեց նաև 1965թ-ին 

դուրս բերել զորքերը Վիետնամից՝ ի հակառակ «նախա-

գծողի» կամքի, Կարիբյան ճգնաժամում ցուցաբերեց ինք-

նուրույն մոտեցում՝ նախահարձակ չլինելով Կուբայի վրա, 

և տեսանք, թե ինչով վերջացավ այդ ամենը:  

 

-Նպատակը շարունակում է մնալ «Համաշխարհային նոր 

կարգ ու կանոնը»: 

 

-ԱՄՆ-ի նպատակն է վերացնել ՄԱԿ-ը, ՕՊԵԿ-ը, միջազ-

գային ինստիտուտները, ֆինանսական համակարգը և 

այլն: Նա հետապնդում է բռնատիրական, ստրկատիրա-

կան ավելի դաժան համակարգ, քան ունեցել է մարդկութ-

յունը իր պատմության մեջ: 

Նա փորձում է հասնել դրան ամեն գնով: Այդ են վկայում 

Արևմուտքի ագրեսիվ քաղաքականությունը, համաշ-

խարհային տիրապետության ստեղծման նկրտումները: Եվ 

չնայած ԱՄՆ-ի արտաքին պարտքին,  չնայած նրա վիրա-

վոր (արհեստական) արժութային համակարգին, սակայն 

նպատակը շարունալում է մնալ անսասան: 

 

-Ինչպիսի՞ վիրավորվածություն կստիպի նրան հետ 

կանգնել հրեշավոր նպատակից: 

 

-Վիրավոր օձը ավելի վտանգավոր է: Նա ջանքեր կգործա-

դրի իր հետ այն  աշխարհ տանել ներկա աշխարհակարգը՝ 

երրորդ համաշխարհայինով: Այդ են  վկայում աստղային 

պատերազմի նախապատրաստությունները:  

Ռուսական տիեզերակայանը տիեզերքում հայտնաբերել է    

զինավարժություններ անցկացնող թռչող անսովոր օբեկտ-

ներ, որն էլ վկայում է, որ աշխարհը կանգնած է երրորդ հա-

մաշխարհային (աստղային) պատերազմի շեմին:  
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Ռուսաստանում և Չինաստանում հեղաշրջման ձգձգման 

դեպքում մարդկությունը հայտնվում է մասսայական 

բնաջնջման վտանգի առջև: 

 

ԱՄՆ-ը պատրաստվում է աստղային պատերազմի: 

  
 

-Ի վերջո ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ԱՄՆ-ը: 
 

 
ԱՄՆ-ը կանգնած է անդունդի եզրին:    

Երկնքից թափվող ռումբերի, հրթիռների ներքո, «մարդու իրավունքների» 

պաշտպանության լոզունգի տակ ԱՄՆ-ը  շարունակում է ողջ երկրա-

գընդով մեկ տարածել իր արմատական ախտը: ԱՄՆ-ի թիկունքին կանգ-

նած է Իսրայելը, որի գաղափարախոսությունը կազմում է ԱՄՆ-ի քաղա-

քականության հիմքը: 

Հյուսիսային Կորեայի, Լիբիայի, Սիրիայի և Իրանի ռեժիմների գոյությու-

նը արդարացնում է «Համաշխարհային վարչության և վերահսկողության»  

ամերիկյան ծրագիրը:   

Այսօր մեկը մյուսի հետևից պատերազմներ սանձարձակող, հիմնական 

ռազմական հանցագործ ԱՄՆ-ը իրենից ներկայացնում է մարդկության 

գոյության հիմնական վտանգը: Նա իր ներքին և արտաքին քաղաքակա-

նությամբ անցել է թույլատրելիի բոլոր սահմանները և հայտնվել քաղա-

քակիրթ աշխարհից դուրս վիճակում: ԱՄՆ-ը վերածվել է աշխարհի 

գլխավերև կախված հսկա ուրվականի, գլոբալ տնտեսական բուրգի՝ 

պատրաստ փլուզվելու ամեն պահ: Առողջ մտածելակերպի տեր ցանկա-

ցած ոգու պարտքն է օգնել նրան այդ անել՝ հավիտյան խորտակելով այդ 

ուտոպիան: ԱՄՆ-ի և մի շարք երկրների միջև շարունակվող հակասութ-

յունները ի վիճակի չեն հարթվելու ԱՄՆ-ի ներքին կառուցվածքի պատ-

ճառով: Աշխարհի մարդկության մեծ մասը ատում է ԱՄՆ-ը, որի չքվելը, 

ինչպես հիտլերյան ֆաշիզմն էր, կհամարեին արդար: 

ԱՄՆ-ը օրինաչափորեն գնում է դեպի իր վերջը, և ամենից առաջ այն ար-

տահայտվում է ամերիկյան ավանդական արժեքների ոչնչացմամբ: 

Ամենահակահումանիստական համակարգը չի կարող լիովին վերացնել 

մարդկայինը մարդու մեջ: Չինգիզ խանը և Հիտլերը իրենց հակահումա-

նիստական համակարգով դատապարտված էին, որովհետև հակադրվել 

էին մարդու աստվածային բնությանը: Հենց այդ պատճառով էլ Ճակատա-

գրորեն դատապարտված է և ԱՄՆ-ը:  
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                                                                                                          Օ. Պլատոնով 

 

-Չարի կայսրություն: 

 

-Մարդկությունը ունի՞ հնարավորություն ազատվելու այդ 

չարիքից: 
  

 

 

 

В течение ближайших десятилетий США прекратят свое существование как 

целостная территория и консолидированное население. Если это будет 

пущено на самотек, то разрушение Америки может быть трагично для 

нашей Земли. Нашпигованная ядерным оружием и сатанинской злобой ко 

всему человечеству, Америка может увлечь в свою бездну весь мир. 

Поэтому человеческое сообщество должно начать встречное движение и 

осуществлять регулирование этого катастрофического процесса по всем 

линиям будущего разлома США: национальной, расовой, финансовой, 

экономической, экологической и международной. Как любой 

общественно-политический феномен, процесс развала США носит 

многовариантный вероятностный характер, а значит может быть 

прогнозируем и регулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь в 

характере, комбинации и эффективности инструментов регулирования, 

которые мы выберем. Регулирование будет осуществляться через 

воздействие на слабые точки империи зла.   

Государства и народы мира должны всеми возможными путями создавать 

инфраструктуру сопротивления Соединенным Штатам, прежде всего 

посредством устройства специальных центров, работающих на их 

разрушение, осуществляющих разработку долгосрочной стратегии этого 

процесса и проведение непрерывной и массированной пропаганды через 

средства массовой информации. Необходимо постоянно, на наглядных 

примерах показывать богоборческий преступный, паразитический и 

тоталитарный характер Америки, нищету ее жизненных ценностей, 

духовно-нравственное убожество большей части американцев. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗЛОМ. Отчерчивая линию национального разлома, 

прежде всего следует всемерно поддерживать и инициировать силы 

национального и религиозного сопротивления на отдельных территориях 

США, особенно в индейских резервациях, на Аляске и Гавайях, а также в 
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таких регионах, как Техас, Нью-Мексика, Флорида и другие южные штаты, 

ориентируя эти силы на создание суверенных независимых образований. 

Практическая работа должна вестись путем создания, обучения, 

финансирования групп сопротивления из числа местных жителей, 

воспитания лидеров освободительных движений на национальных и 

оккупированных Америкой территориях. В частности, на Аляске 

необходимо формирование политического движения за освобождение от 

американской оккупации и придание ей статуса самостоятельного 

государства, дружественного России. Настало время для создания на 

территории Америки ряда национальных индейских республик, 

обладающих суверенными правами. Эти республики должны иметь 

границы гораздо шире нынешних индейских резерваций и включать в себя 

земли, незаконно захваченные белыми. 

Правомерны и справедливы создание и поддержка повстанческих 

движений из мексиканцев за возвращение в состав Мексики ее северных 

территорий, незаконно захваченных США. 

Тяжелое материальное и моральное положение угнетенных национальных 

меньшинств Америки должно быть объектом постоянного внимания со 

стороны мирового сообщества вплоть до создания особого Меморандума об 

угнетенных народах США, а также применения к США экономических, 

политических и прочих санкций. 

РАСОВЫЙ РАЗЛОМ состоит в непреодолимом антагонизме между белыми 

и потомками черных рабов, до сих пор подвергающихся расовой 

дискриминации, проявляемой во всех областях жизни, и прежде всего в 

культуре и оплате труда. 

Необходимо оказывать содействие негритянским движениям в их борьбе за 

справедливость, а также за создание негритянских самоуправлений в 

местах численного преобладания негритянского населения, например, в 

Нью-Йорке, имея в виду в дальнейшем их поэтапную суверенизацию в 

пределах соответствующих штатов. 

ФИНАНСОВЫЙ РАЗЛОМ неизбежен и неминуем в силу названных выше 

особенностей денежной и ценовой политики Америки. Скорее всего он 

произойдет стихийно, но может быть и регулируем. Для этого необходимо, 

во-первых, способствовать разрушению фиктивной стоимости доллара 

посредством организации «бегства» от него путем выброса на рынок 

крупными партиями в «трудный» момент и последующего отказа от 

операций с ним, создания биржевой паники с характерной цепной реакци-

ей. Во-вторых, стремиться к реформе мировых цен на сырье и топливо 

путем включения в них налогов на предполагаемую прибыль в конечном 

продукте, а также налогов на восстановление окружающей среды в пользу 
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стран-экспортеров. В-третьих, установить всеобъемлющий финансовый 

контроль над операциями транснациональных корпораций, законодательно 

обязав их во внутренних расчетах использовать мировые цены, в том числе 

и по стоимости рабочей силы с учетом ее качества. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ вызван усиливающимся несоответствием 

между гонкой потребления и ресурсными возможностями человечества. 

Американская экономика, как машина, пущенная с горы без тормозов, не 

может остановиться, так как не имеет механизма самоограничения. 

Возможности экстенсивного развития исчерпаны. Самые современные 

технологии в целом отстают от процесса оскудения ресурсов в результате 

гонки потребления. Поэтому, чтобы кормить молоха своей потребитель-

ской экономики, США придется еще больше отбирать у других, что в 

нынешних условиях затруднительно. 

Многие десятилетия ориентируясь преимущественно на экономическое 

ограбление других государств, манипулируя мировыми ценами и 

фиктивной стоимостью доллара, США неуклонно теряли позиции лидера в 

высоких технологиях. Если в начале 1970-х годов на США приходилось 

30% мирового экспорта продукции высоких технологий, то в 1980-х эта 

доля упала до 21%, а в начале XXI века составляла менее 19%. Роль лидера 

в высоких технологиях переходит к Японии и ряду других национальных 

государств Азии. 

Из-за острого несоответствия своих экономических возможностей и 

постоянно возрастающих потребительских требований уже во второй 

половине 90-х — начале 2000-х годов США войдут в полосу затяжного 

экономического кризиса. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ сродни экономическому. Он вызван резким 

нарушением баланса между естественными возможностями природы и 

давлением на нее потребительской экономики США. Мировое сообщество 

должно обложить США особым налогом, равным ущербу, который они 

наносят природе планеты Земля. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗЛОМ является следствием агрессивно-

потребительской политики США по отношению к другим странам, многие 

жители которых понимают паразитический характер Америки. Между 

США и абсолютным большинством других стран происходит углубление 

противоречий, снять которые Америка не в состоянии в силу своего 

внутреннего устройства. Как показывают опросы, проводимые во многих 

странах, большая часть человечества ненавидит Америку и американцев, и 

видели бы справедливым решением ее исчезновение, как ранее ждали 

краха фашистской Германии. 
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Америка идет к своему закономерному концу, и прежде всего это 

выражается в крушении традиционных американских ценностей. 

Социологический опрос, проведенный в США Институтом Харриса, 

показал, что только 17% американцев готовы стремиться к достижению 

более высокого уровня жизни, тогда как 70% предпочли, чтобы их 

научили, как лучше устроить жизнь, имея в своем распоряжении лишь 

базовые товары и услуги. Только 22% опрошенных высказались за создание 

более эффективных технических систем, а большинство (66%) предпочли 

бы создание более гуманного образа жизни. Все это еще раз подтверждает, 

что самая антигуманная система не может разрушить полностью че-

ловеческое в человеке. Чингисхан и Гитлер с их антигуманными системами 

были обречены, потому что противоречили Божественной природе 

человека. По этой причине фатально обречена и Америка, именно поэтому 

она погибнет. 

 

                                                                                                           О. Платонов 

 

-Ազատությունը ստեղծարար ուժի ձեռքին է: 

 

-Նոր տարի է գալիս: Արևելքից արշալույսի թևով իր շողերն 

է նետում 2011թ-ը: Ձեր մաղթանքը մեր ժողովրդին:   

 

-Իմ ժողովրդին մաղթում եմ առողջություն, նոր փորձութ-

յունների դեմ տոկունություն, անկոտրում ու լավատեսա-

կան հավատ գալիքի հանդեպ, ջինջ ու կապույտ երկինք, 

երջանիկ ու լուսավոր ապագա:  

Թո՛ղ իմ ժողովրդին ուղեկցի հաջողությունը, թո՛ղ Տերը իմ 

ժողովրդին պահապան լինի: 

 

 

 

 

 

 

 



 1172 

Հարգելի ընթերցող ! 

 

Մենք ճանապարհորդություն  կատարեցինք  դեպի պատ-

մության խորքերը, հասանք մինչև մ.թ.ա. III հազարամյակ, 

մինչև հայ ժողովրդի կազմավորման ժամանակաշրջան, 

հետ վերադարձանք Մ.Թ.Ա. I հազարամյակ, ականատեսը 

եղանք Ուրարտական թագավորության անկմանը, Տիգրան 

Մեծի հաղթարշավներին, մասը կազմեցինք Արտաշեսյան 

և Արշակունի թագավորական ժառանգությունների, ընդու-

նեցինք քրիստոնեություն, ստեղծեցինք հայոց գրերը՝ ակա-

նատեսը լինելով հայկական պետականության կործան-

ման, որը տեղի ունեցավ Մ. Թ. 428 թ-ին: Մենք անցանք 

պարսկական ու արաբական կրակե թոհ ու բոհերի միջով, 

կերտեցինք մեր եկեղեցիները, կազմավորեցինք մի նոր թա-

գավորություն (Կիլիկիա), դիմակայեցինք թուրքական ցե-

ղերի ասպատակություններին, բաժանվեցինք երկու մասի՝ 

Թուրքիայի և Պարսկաստանի, այնուհետև Ռուսաստանի և 

Թուրքիայի միջև, տեսանք ցեղասպանություն, կրկին վե-

րականգնեցինք մեր պետականությունը, որը նոր շունչ 

հաղորդեց մեր ժողովրդին 1988 թ-ին՝ իր մեջ ընդգրկելով 

Ղարաբաղի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայ-

քարը, որը վերածվեց համազգային շարժման: Մենք ապրե-

ցինք  երկրաշարժի և 1990-ական թթ. դաժան օրերը, պատ-

վով մտանք XXI դարաշրջան, որտեղ մեզ սպասում են նոր 

հրավերներ, նոր դավեր:              

Լինելով քրիստոնյա ժողովուրդ՝ մենք շարունակում ենք 

մեր պայքարը հանուն բարու արժեքների, հանուն խաղա-

ղության հաստատման, որի վկայությունն է մեր պայքա-

րին ապավեն արդարությունը՝ սիրո, հույսի և հավատի 

ուղեկցությամբ, որը մեզ խոստանում է հավիտենական 

կյանք՝ Արարչի սիրո արքունիքում: 



 1173 

Մեզ վրա է Ամենակարողի աջը, Աստծո օրհնությունը, որը 

մեզ տանում է  դեպի կյանք, դեպի հավերժություն:    

  

Այդ է վկայում մեր ներկայությունը Ստեղծարար ուժի 

մտադրության մեջ, որն էլ երաշխավորն է մեր գոյության, 

պայքարի իմաստի, հարատևության: 

Ուրեմն դառնանք տիեզերքի սիրելին, դառնանք բռունցք՝ 

հանուն արդարության, հանուն ազատ և խաղաղ կյանքի: 
 

 

Ամփոփելով երեք տարվա (2007-2010) մեջ կատարված իրադարձություն-

ները, համակցելով անցյալի հետ՝ մենք ստացանք գործողությունների 

իրական մի համակարգ, որը ընթանում է առաջ դեպի նոր հնգամյակ: 
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