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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ՇՈՒՐՋ 

 

  

 

Պատմական նյութերի ժողովածու 

երկխոսություն 

 

___________________________ 

  

Փաստեր, մեկնաբանություններ, 

վերլուծություններ 

 
ՄԱՍ - II 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳԻԾ - 2010-2020. 

 

Հարգելի՛ ընթերցող ! 

 

Եթե Դուք կարդացել եք «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ» գրքի 

առաջին մասը, ուրեմն Դուք ունեք լայն պատկերացում, թե 

ո՞վ ենք մենք, որտեղի՞ց ենք գալիս և ու՞ր ենք գնում՝ մեր 

հետ տանելով մեր պատմական հարուստ  անցյալը,  տա-

նելով փշապատ արահետներով, անցնելով մազե կամուրջ-

ներով, փորձությունների կրակե օղակներով՝ դեպի լույս, 

դեպի ճշմարիտը, դեպի հավերժություն:   

 

Մենք մտնում ենք նոր հնգամյակ՝ նոր տրամադրությամբ, 

նոր մտադրությամբ և ակնկալիքներով, հույսով,  որ 

վերջապես հայ մարդը հնարավորություն կստանա իր 

երկրում ապրելու արժանապատիվ կյանքով, որտեղ կը-

պաշտպանվեն օրենքի սահմաններում գործող նրա իրա-

վունքները, ազատությունները, որտեղ կտիրեն սոցիալա-

կան արդարությունը, ազգային համերաշխությունը, որտեղ 

հայ մարդը իրեն կզգա ապահով ու երջանիկ, լիիրավ 

երկրի քաղաքացի:     

 

Իսկ ի՞նչ է պետք այդ ամենի իրագործման համար:  

Իհա՛րկե, միմիայն կամք:  

 

Սա ավելի շատ  ոչ թե հասարակական, այլ քաղաքական 

կամք է, որը տրված է  ցուցաբերելու երկրի նախագահին:  

 

Իսկ ինչպիսի՞ն է իրավիճակը այսօր:  

 

Այսօր (07.01.2011թ) Հայաստանը համակել է մասսայական 

չքավորությունը,   վաղվա օրվա հանդեպ անճարությունը,   
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ժողովուրդը բռնել է արտագաղթի ճամփան, գործի է դրված 

ապազգային քաղաքականությունը, երկիրը լափում է  

մենաշնորհ ամենակալությունը,  անհագությունը, համա-

տարած կաշառակերությունը: Երկրի արտաքին պարտքը 

հասնում է մոտավորապես 4 միլիարդ ամերիկյան դոլլարի, 

տիրող  բազմակուսակցական համակարգը շարունակում է 

ցնցել երկիրը, արտաքին ուժերի կողմից իրականացվում է 

սահմանադրական և կադրային խարդախ քաղաքակա-

նություն, իշխանափոխության ծածկված պատրաստակա-

մություն, լրատվական ցեղասպանություն:   

 

Չորս կողմ քաղքենիություն  է, նյութական մոլեռանդութ-

յուն, անբարոյականություն:   

 

Սակայն այսպիսի երկրում կան ազգի համար հոգացող 

անձնավորություններ, հասարակական քաղաքական ու-

ժեր, ովքեր մտահոգված են ազգի ճակատագրով և եռանդ 

չեն խնայում, որպեսզի փոփոխություն մտցվի հայ մարդու 

կյանքում՝ ապահովելու աշխատավորի, գյուղացու, շարքա-

յին քաղաքացու սոցիալ-կենցաղային պայմանները: 

 

Եթե մենք օգտագործում ենք «մենք» բառը, այդ «մենք»-ի մեջ 

մենք հասկանում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ցավ են զգում 

իրենց հայրենիքին հասցված ամեն հարվածից, ովքեր 

տառապում են իրենց մոր ցավերով և պատրաստ են գործի 

դնել իրենց բոլոր կարողությունները, շտկել իրավիճակը՝ 

փրկելու համար արնախում հրեշի ճանկերից մեր հոգևոր և 

նյութական հարստությունները, գանձերը: Ահա այսպիսի 

մարդկանց անունից էլ մենք կշարունակենք օգտագործել 

«ՄԵՆՔ»  բառը՝ բառի բուն իմաստով:  

ՄԵՆՔ ասելով՝ հասկանում ենք ՀԱՅ, ով պատրաստ է 

փրկել իր տեսակը, պաշտպանել իր լեզուն, գիրը, գրակա-



 9 

նությունը, մշակույթը, ավանդույթը, այն բոլորը, ինչ կապ-

ված է ազգի գոյատևման, նրա բարգավաճման հետ՝ կրելով 

այդ պատվավոր անունը:  

ՄԵՆՔ ասելով՝ ՄԵՆՔ հասկանում ենք պայքար՝ հանուն 

արդարության, հանուն իմաստի, հանուն առաքելության:  

 

Սակայն հաշվի առնելով վերջիններիս բազմաձևությունը՝ 

ՄԵՆՔ հանդես ենք գալիս մեր սեփական արդարության, 

մեր իմացած արդարության, մեր դեմքը պարզող արդա-

րության, իմաստի, առաքելության անունից, որ հենված են 

բարու արժեքների վրա: Հետևաբար, մեր պայքարը բարու 

արժեքների փրկությունն է աշխարհակալ դավից: 

Այ՛ո, ԲԱՐՈՒ ու բարոյականի արժեքներ, որոնք արարչա-

կան են, շենական, հավիտենական:  

 

Հարգելի՛ ընթերցող, եթե Դուք Ձեզ համարում եք ՄԵՆՔ-ի 

անբաժան մաս, ուրեմն անցնենք գործի: 

 

Հաշվի առնելով, որ սկսվում է նոր հնգամյակ /2010-2015/, 

մենք հնգամյակը կբաժանենք հինգ մասի, կստանանք հինգ 

առանձին վերցրած տարի, համառոտ կերպով կներկա-

յացնենք  ամեն տարվա մեջ կատարվող իրադարձություն-

ները՝ անցկացնելով զտման բազմաշերտ  անցուղով, ունե-

նալով հնգամյակի վերջի՝ կարճաժամկետ տարածքի՝  

2015թ-ի համար հատկացված   նպատակ. այն է՝ տեսնել 

Հայաստանը անկախ, ԱՊՀ-ի կազմում զարգացող, սոցիա-

լապես արդար-հոգատար, տնտեսապես կայուն, արտաքին 

պարտքը  նվազագույնի հասցրած բարգավաճող մի երկիր, 

որտեղ կգործեն սահմանադրությամբ ամրագրված,  ազգա-

յին արժեքները պաշտպանող, հայ մարդու հոգևոր և նյու-

թական պահանջները բավարարող օրենքներ, որոնց առջև 

հավասար պատասխանատու կլինեն բոլորը՝ սկսած շար-
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քային քաղաքացուց մինչև պետական պաշտոնյան, որի 

գերնպատակը կհամարվի հայ էթնոսի փրկությունը հա-

մաշխարհայնացնող տիրակալությունից, ազգային-պետա-

կան կարգի ամրապնդումը: 

 

Մի խոսքով, ՄԵՐ նպատակը Ազգային պետությունն է: 

 

Մենք ստիպված կլինենք անցնել անշնորհակալության 

սահմանները և կատարել հասարակական-քաղաքական 

եղանակների տեսություններ, թույլատրելիության սահմա-

նում գործող նախիմացություններ՝ հրամցնելու որպես 

ցանկություններ, չկատարվելու դեպքում՝ բացահայտելով 

պատճառահետևանքային  գործոնները, որոնելով իրավի-

ճակից դուրս գալու նոր ուղիներ: 

 

Եվ այսպես՝  

 

2011թ. 
  

Մենք «Հայկական Հարցի շուրջ» գրքի առաջին մասում երկ-

խոսության կերպով ներկայացրինք Հայ ժողովրդի պատ-

մությունը, նրա անցած ուղին, ներկայացվեցին ազգային- 

ազատագրական հերոսների կենսագրություններ, պատ-

կերվեցին Հայոց ցեղասպանության դաժան դրվագներ, բա-

ցահայտվեցին հայ ժողովրդի անցյալի վրա դրոշմված դա-

վադիր ուժի հեռագնաց հանցագործ հետքեր՝ բացահայտե-

լով արևմտյան համակարգի իրական դեմքը:  

Գրքի երկրորդ մասում մենք կաշխատենք էլ ավելի հակիրճ 

ու համառոտ ձևով ներկայացնել իրադարձությունների 

հետ կապված մեկնաբանությունները՝ դիտունակ նկա-

տառմանը  արժանացնելով  ազգային պետություն կերտե-
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լու ճանապարհին Հայաստանի կառավարության կողմից 

թույլ տրված ազգային-պետականության կայունաձևութ-

յանը  հակատիպ անընդունելի վրիպումները:  

Ահա հայ հասարակական-քաղաքական դաշտում ՀՀ իշ-

խանության կողմից թույլ տրվող կանխամտածված-դա-

վադիր կամ անկախ-ոչ թույլատրելի, անկարելիության 

ռեակցիոն դրդապատճառներ՝   

 

ՀՀ կառավարությունը օր օրի ավելացնում է արտաքին 

պարտքը՝ դրանով իսկ էլ ավելի մեծացնելով կախ-

վածությունը Արևմուտքից, որը ծնում է հետևյալ անկա-

րելիությունը՝ շարունակում է հետ մնալ Եվրասիական 

միությանը անդամակցելու գործընթացից, շարունակում 

է իր «ապակողմնորոշվող» քաղաքականությունը՝ կապ-

ված Արևմուտքի և Արևելքի հետ:  

      Հետևաբար,  կախվածությունը ծնում է հետևյալ անկա-

րելիությունը՝ ելնելով կախվածություն-պարտադրան-

քից՝ ՀՀ նախագահը շարունակում է չձերբազատվել 

տնտեսական ճգնաժամը խորացնող վարչապետից: 

Այստեղ ի հայտ է գալիս «ֆինանսների լվացում» հրա-

մայականը, պարտադրանքի հենասյունը, որը, որպես 

շղթայական հակազդում, ծնում է հետևյալ անկարե-

լիությունը՝ ՀՀ կառավարությունը, որպես արտաքին 

ուժի կամակատար, անկարող է իրականացնել  ազգա-

յին բուրժուազիայի և ազգային-սոցիալիզմի համակեր-

պումը՝ հանուն սոցիալ-տնտեսական պետական ծրա-

գրերի իրականացման: 

 

Միանշանակ պարզ է դառնում, որ շուտով գլուխ կբար-

ձրացնի մենաշնորհը՝ տնտեսական, քաղաքական:  

Պարտադրանքը շարունակում է ստիպել հավատալ, թե իբր 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով ազգային 
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անվտանգությունից,  վարում է բազմաբևեռ քաղաքակա-

նություն, թե իբր հայտնաբերվել է տնտեսական աճ՝ բոլոր 

անհաջողությունների պատճառը վերագրելով շրջափակ-

մանը, ծածկելով սեփական մերկապարանոց պատասխա-

նատվությունը: Ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի կա-

ռավարությունը ջանում է ստեղծել մենաշնորհային մե-

րոնքական կապիտալիզմ՝ որպես իշխանությունը որդե-   

գրող երաշխավորի:   

 

Անդրադառնալով ՀՀ ներքին և արտաքին  քաղաքակա-

նությանը՝ նշենք, որ շարունակվում են քաղաքական դիր-

քավորումները երկրի ներսում. հեռանկարում անգամ չի 

ուրվագծվում ազգային ուժերի կողմից «Ազգային երկբևեռ 

պաշտպանական համակարգ» ստեղծելու գաղափարը՝ 

պետական կոալիցիոն ծրագիրը՝ ի շահ մեր երկրի, հակա-

ռակը՝  ոտքի է հառնում  միապետական քաղաքական ինք-

նամոլությունը, պետական ծածկամտությունը,  նրան փո-

խարինող ինքնակալությունը, հեռագնա ինքնագոյացութ-

յունը: 

Վերադառնալով գեոքաղաքական դաշտ՝ նկատենք, որ 

օրեր առաջ կատարվածը Թունիսում (18.12.2010) բոլորո-

վին պատահական չէ:  Խոսքը վերաբերում է   մի արաբ 

երիտասարդի, ով  ինքնահրկիզվեց՝ ի նշան բողոքի ոստի-

կանական կոռուպցիայի և դաժան վերաբերմունքի դեմ: 

Ինչպես տեսնում ենք, այն վերածվեց մասսայական խռո-

վությունների, համազգային բողոքի, անկարգությունների, 

որոնց հետևանքով երկրի նախագահ Բեն Ալին ստիպված 

եղավ  իր ընտանիքով այսօր (04.01.2011) լքել երկիրը: 

Անկասկած, սա հեղափոխական ալիք է, որը կտարածվի 

մի շարք արաբական երկրներում՝ հաշվի առնելով արդեն 

իսկ գործի դրված շղթայական ռեակցիան (Ալժիրի մաս-

սայական խռովություններ):  
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Հարգելի՛ ընթերցող, հարգալի՛ր իմ ընկեր, ովքե՞ր եթե ոչ 

մենք, ունենք իրավունք այս թեման ավելի շատ արծար-

ծելու՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս հեղափո-

խական շարժման ծնունդի մասին մենք թմբկահարում ենք 

սկսած 2007 թ-ից: Դեռ երեք տարի առաջ մենք մեր անհան-

գստությունը ներկայացրինք ՀՀԴ Բյուրոյին՝ տեղեկացնելով 

սպասվող արաբական լայնամասշտաբ հեղափոխական 

ալիքի վերաբերյալ, որը, անշուշտ, կփորձի իր վերմակի 

տակ առնել նաև Հայաստանը: 

Այ՛ո, սա դեռ սկիզբն է: Արևմուտքի նպատակն է գահընկեց 

անել արաբական մի շարք երկրների այսպես կոչված 

«ռեժիմներ», ստեղծել Արաբական ժամանակակից լիբերալ 

արժեքների վրա հենված խալիֆաթ, պանթուրքական ի 

կատար ածված կամ թերակատար ծրագրի հետ մեկ-տեղ 

տեղավորել Ասիամիության մեջ,  այն ուղղել ընդդեմ Ռու-

սաստանի և Չինաստանի: Հետևաբար, սա դեռ սկիզբն է: 

Մենք դեռ ականատեսը կլինենք այս փոթորկի տարած-

մանը դեպի Եգիպտոս, Սիրիա, Սաուդյան Արաբիա՝ ան-

կախ նրանից, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է ԱՄՆ-ի 

հետ վերջինս:  

 

Ինչպես տեսնում ենք, այս ալիքը մտավ  

 

Լիբիա(13.01.2011),  

Հորդանան(14.01.2011),  

Մավրիտանիա(17.01.2011),  

Սուդան(17.01.2011),  

Օման(17.01.2011),  

Յեմեն(18.01.2011),  

Սաուդյան Արաբիա(21.01.2011),  

Եգիպտոս(25.01.2011),  

Սիրիա(26.01.2011): 
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Եվ ահա արաբական ցունամին մտավ  

 

Ջիբութի(01.02.2011),  

Բահրեյն(04.02.2011),  

Սոմալի(13.02.2011),  

Քուվեյթ(18.02.2011),  

Բուրքինա-Ֆասո(22.02.2011),  

Արևմտյան Սահարա(26.02.2011),  

Լիբանան(27.02.2011): 

 

Ամբողջ արաբական աշխարհը քաղաքական երկրաշարժի 

մեջ է: Արևմուտքը այդ հատվածում սպասում է լիբերալ 

մանուկի ծնունդին: Սակայն այդ հեղափոխական երկրնե-

րի մեջ կարծես թե առանձնանում է Լիբիայի նախագահ 

Մուամմար Քադդաֆին, ով պայքարի կոչ է անում երկրի 

քաղաքացիներին՝ ընդդեմ արևմտյան ոտնձգությունների: 

 

Հետևելով այս ամենին՝ նկատենք, թե ինչպիսի դավեր է 

շարունակում հյուսել Հայաստանի թիկունքում վաղուց իր 

նարնջագույն ոստանը հյուսած արևմտյան դաշույնը՝ 

Վրաստանը, որն իրեն էլ ավելի զգացնել կտա Արևմուտքի 

կողմից Սիրիայի և Իրանի հավանական բռնազավթումից 

հետո (հեղափոխականների ճամբար, ինտեգրում, պրո-

վոկացիոն գործողություններ, լրտեսական ցանց և այլն), 

որը, որպես արևմտյան արժեհամակարգային միավոր, 

ցանկացած պահ պատրաստ կգտնվի խառնել կայուն իրա-

վիճակը Անդրկովկասում: 

Ծնկի իջած, թափով «զարգացող» Վրաստանը այսուհետ 

Հայաստանի հանդեպ կտանի մագնիտի դեր՝ դեպ համա-

տեղ բարգավաճում, դեպ գաղութացում: 
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Հարգելի՛ իմ բարեկամ, 

 

Չշեղվելու համար մեր հիմնական ուղեգծից՝ փորձենք մտո-

վի պատկերել այն ուղին, որը մեզ կտանի ոչ թե դեպի փա-

կուղի, ոչ թե դեպի ազգակործան անդունդ, այլ կտանի դե-

պի լույս, դեպի կյանք, դեպի կայուն ապագա: 

 

Ամրակելու համար մեր դիրքերը նախ և առաջ հարկավոր 

է՝ 

 երևակայական աչքով տեսնել, սահմանել, ընտրել 

նպատակը.  

 մշակել նպատակին հասնելու ձևեր: 

 

Հարց է ծագում՝ ո՞րն է մեր նպատակը: 

  

-Մեր նպատակն է՝ ունենալ ազատ,  անկախ հայրենիք, որ-

տեղ չի գտնվի թեկուզ մեկ աղքատ մարդ-քաղաքացի, կթա-

գավորի արդարությունը, համերաշխությունը, ազգային 

գաղափարախոսությունը: 

Հարց է ծագում՝ ինչպե՛ս հասնել դրան, երբ շրջապատված 

ենք հակառակորդներով, թշնամական մտադրություննե-

րով, ներքին և արտաքին դավադիր մտահղացումներով: 

 

Դրան հասնելու համար մենք ունենք պայքարի երկու ճա-

կատ՝ հոգևոր և աշխարհիկ (սոցիալ-կենցաղային, տնտե-

սական): 

  

ՀՈԳԵՎՈՐ ճակատ ստեղծելու հաջողության միակ գրա-

վականը Արարիչ-մարդկային տեսակ արարչական հատ-

վածում հայրենասիրության սերմնացանն է, որը կարող է 

գրավել ներհայկական կյանքի բոլոր շերտերը: Սա դժվար, 
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սակայն իրագործելի խնդիր է ներկայիս ոչ բարենպաստ 

պայմաններում, երբ երկիրը մի կողմից լափում է քաղաքա-

կան բացիլը՝ աղանդը, մյուս կողմից՝ նյութապաշտությու-

նը՝ ծախու լրատվական աղբյուրների ներկայութամբ, 

երկրի քայքայման գործընթացին բերող նրա ակտիվ մաս-

նակցությամբ: 

 

ԱՇԽԱՐՀԻԿ  ճակատում սոցիալիզմի դերի բարձրացումն 

է՝ ազգային նյութական հարստության հովանավորութ-

յամբ: 

Իհա՛րկե, սոցիալական ճակատ ստեղծելու հաջողության   

երաշխիքը հոգևոր ճակատում ձեռք բերված հարստութ-

յունը կարող է լինել, քանի որ չի կարող լինել աշխարհիկ 

առաջընթաց՝ առանց հոգևոր զարթոնքի: 

Մենք չենք կարող ծախու ու մերկ հոգիներով ստեղծել 

տնտեսապես հզոր, ազգային անկախ երկիր: 

 

Հետևաբար անելիքի ներկայացումն է՝ 

 

 ոչ թե քարկոծել, այլ ՏՈՒՆ հրավիրել բոլոր այլա-

դավան Արարչավախ հավատքի ներկայացուցիչնե-

րին, աղանդներին,  ովքեր պատրաստ են պաշտ-

պանել երկիրը ամեն գնով: Իհարկե, բացառութ-

յուն կարող են կազմել որոշ ուղղություններ (Եհո-

վայի վկաներ ...), սակայն բոլորելով հայ 

հավատացյալ հատվածական ուժերը հայրենասի-

րության շուրջ՝ մենք կունենանք հավատացյալների 

մի հզոր բանակ, հավատացյալ լեգիոններ՝ պատ-

րաստ  ըմբռնելու և գործի դնելու հայապահպա-

նության գաղափարը: Եվ ոչ մեկի մտքով անգամ չի 

անցնի, թե ո՞վ է ավելի հայրենասեր՝ հայ առաքելա-
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կան եկեղեցու նվիրյա՞լը, հայ մահմեդակա՞նը, 

բուդդայակա՞նը, թե՞ հայ հեթանոս հավատացյալը: 

Մենք չենք կարող գրաքննություն սահմանել հայ 

մարդու հոգում, ով ձգտում է վերադառնալ հայ 

տեսակի ակունքներին՝ ասենք դեպի հեթանոսութ-

յուն: Փորձը ցույց է տալիս, որ Հայ առաքելական 

եկեղեցին, իր ազգային լինելով հանդերձ,  հնարա-

վորություն չունի սահմանափակելու խղճի ազա-

տությունը: Հետևաբար, հավատքի տարբեր 

ուղղությունների միջև տեղադրվող սեպերի 

նպատակայնությունը հարվածում է մեր ազգային-

պետական շահերին:  

Միմիայն հայրենասիրությանն է հատկացված 

բարձրացնել համերաշխության պետական դրոշը.   

 

 լրատվական դավադիր աղբյուրների ազգայնացու-

մը կամ  չափավոր վերահսկողությունը համարել 

ազգային անվտանգության հարց.  

 

 ազգային բուրժուազիայի և սոցիալիստների համա-

տեղ ջանքերով ստեղծել ազգային-ժողովրդական 

ճակատ, որն էլ իր վրա կվերցնի ազգային պաշտ-

պանական համակարգի  գաղափարը իրագործողի 

պարտականությունը. 

 

 ստեղծել հակագլոբալիստական դաշտ: 

Ազգային պաշտպանական համակարգը, կոչվի այն 

Սենատ, թե Փրկության կոմիտե, պետք է կազմված լինի 

միմիայն ազգային վստահելի լիդերներից: Դրսում՝ Արև-

մուտքում և Արևելքում, պետք է ստեղծվեն դրսի վարչութ-

յուններ, որոնք կաշխատեն Հայաստանյան ուղղորդող 
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մարմնի  հետ ձեռք ձեռքի: Վերադաս այդ մարմինը կարող 

է ապահովել երկու տարբեր քաղաքականությունների 

ներդաշնակությունը: 

Այս  ծրագրի արդյունավետությունը պահանջում է կերտել 

իսկական  ազգային պետություն՝  իր հյուսիսամետ կողմ-

նորոշմամբ՝ Սփյուռքի արևմտյան թևին ցույց տալով խաղի 

կանոնները,  պահանջատիրության դաշտը:    

 

Սակայն օր օրի ավելի է ուժեղանում արտաքին ճնշումը, 

որի հիմնական թիրախ են հանդիսանում մեր երկրի ու-

ժային կառույցները: Այ՛ո, թշնամին հեղաշրջումը գործի է 

դնում այն դեպքում, երբ իր ազդեցության տակ են գտնվում 

ուժային լծակները: Ինչպես նշվեց գրքի առաջին մասում, 

գերուժի նպատակն է բռնազավթված երկրներից ստեղծել  

միություններ՝ Ասիամիություն, Աֆրոմիություն և այլն՝ ուղ-

ղելու Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ: Հետևաբար, «ժո-

ղովրդավարացված» Արաբական աշխարհի, այնուհետև 

«ժողովրդավարացված» Թուրանի տեղավորումը «ժողո-

վրդավարացված» Ասիամիության մեջ համարվում է ծրա-

գրի առանցքային մասը:    

Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի ներպառակտ-

ման անհաջողության դեպքում վերջիններիս, ըստ քաղա-

քական տրամաբանության, սպասում է պատերազմ «այլ-

մոլորակայինների» հետ՝ հաշվի առնելով գերուժի կողմից 

մարդկությանը նետած հրավերի անսահման դաժանութ-

յունը, անհանդուրժողականությունը: Մարդկային լեզվով 

ասած՝ սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ը 25 տարվա ընթացքում 

«այլմոլորակայինների ներխուժում» պատրվակի տակ 

պատրաստվում է երրորդ համաշխարհային աստղային 

պատերազմի: Մի շարք քաղաքական վերլուծաբանների 

կանխորոշմամբ աշխարհը արդեն իսկ կանգնած է երրորդ 

համաշխարհային պատերազմի շեմին: 
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ԱՅԼՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆՆԵՐԸ ՄՈՏԵՆՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿԻՆ 

Միջազգային հանրությունը պետք է պատրաստվի այլմոլորակայինների 

հետ հանդիպմանը: Գիտնականների կարծիքով համաշխարհային բոլոր 

կրոնները եկվորների հետ հանդիպումից հետո կփլուզվեն, իսկ նոր 

գիտելիքներն ուղղակի կկործանեն ժամանակակից դոգմաները՝ ներառյալ 

այն, որ մարդուն ստեղծել է Աստված, հաղորդում է YTPO.ru-ն:  

Հիշեցնենք, որ ամերիկացի աստղագետները հայտարարել էին, որ 

այլմոլորակայինների գոյության ապացույցների մասին հաստատումներ 

հնարավոր է ստանալ 25 տարվա ընթացքում նշելով, որ նրանց հետ 

հնարավոր շփմանը կարող է խանգարել օտար քաղաքակրթության 

զարգացվածությունը, որը համեմատած երկրացիների, տեխնոլոգիապես 

ավելի առաջադեմ կլինի:  

                                                                      Հրատարակված է Հունվար 10, 2011 

Քաղաքական ներկայիս հաշվարկները ցույց են տալիս 

վրացական սադրանքի մոտալուտը, որի պայմանավորվա-

ծությունը կփորձի արդարացնել Կովկասյան միություն 

ստեղծելու Արևմուտքի նպատակը: Ահա  վառ օրինակ՝ 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ  ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ  20  ՐՈՊԵՈՒՄ  ԴԱՌՆԱԼ 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻ 

Վրաստանի իշխանությունները որոշել են պարզեցնել իրենց երկրի 

քաղաքացիության տրամադրման գործընթացը այն աստիճանի, որ 

Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի կարողանա ձեռք բերել Վրաստանի 

քաղաքացիություն մոտ 20 րոպեի ընթացքում: Եվ սա արվում է նախ եւ 

առաջ տնտեսական դրդապատճառներով` ընդդեմ «ժամանակավոր 

անաշխատունակության» մաքսային ռեժիմի հետ կապված Հայաստանի 

մաքսային օրենսգրքում վերջերս կատարված մի փոփոխության: 

ԺԱՄԱՆԱԿ.  Հրատարակված է Հունվար 12, 2011 

Իհա՛րկե, տնտեսական դրդապատճառնե~ր, մաքսային ռե-

ժիմնե~ր... և այլն: 
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Մինչ կշարունակեն Հայաստանը դատարկել ընդունվող  

որոշումները, նկատենք, որ աշխարհը իր հերթին շա-

րունակում է կեղծել երկակի չափանիշները. 

ԱՐՑԱԽԻՑ` ՍՈՒԴԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

«Ազգը» երեկվա համարում տեղեկացրեց, որ Հարավային Սուդանում այս 

օրերին ընթանում է անկախության հանրաքվե, որի արդյունքները հայտ-

նի կդառնան առաջիկա շաբաթվա ընթացքում: Ամենայն հավանակա-

նությամբ հանրաքվեի արդյունքներով Հարավային Սուդանը կդառնա 

անկախ պետություն, համենայն դեպս, միջազգային հանրությունը 

շտապել է իր աջակցությունը ցուցաբերել Հարավային Սուդանին, 

մասնավորապես հարցին մեծ օժանդակություն է ցուցաբերում ԱՄՆ-ը: 

Սուդանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ կընդունեն 

Հարավային Սուդանում կայացող հանրաքվեի արդյունքը: Ներկայացնում 

ենք ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի 

գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցը 

Panorama.am-ին: 

«Այդ հանրաքվեի գաղափարն ընդունելի է եւ կարող է դրական 

ազդեցություն ունենալ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության 

կարգավորման վրա: Բանն այն է, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյու-

նից կարող է նախադեպային լինել նաեւ այլ խնդիրների կարգավորման 

տեսանկյունից: Դեռեւս սեպտեմբերի 8-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի 

Քլինթոնը, հանդես գալով միջազգային հարաբերությունների խորհրդում, 

արծարծել էր Հարավային Սուդանի խնդիրը: Եվ ահա ԱՄՆ պետքարտու-

ղարը հայտարարել է, որ Սուդանը պետք է պատրաստ լինի ճանաչելու 

Հարավային Սուդանի անկախությունը: Հարավային Սուդանում անցկաց-

վող հանրաքվեի վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ 

նաեւ ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման, որը փաստն անվանեց պատմա-

կան: Փաստորեն ԱՄՆ-ը սրանով իսկ ցույց տվեց, որ կողմ է, որ Հարա-

վային Սուդանը դառնա անկախ պետություն, ինչը մեկ անգամ եւս ցույց է 

տալիս, որ ժողովուրդների ինքնորոշման գործընթացը, փոքր պետութ-

յունների ձեւավորումը որակապես նոր հարթության վրա է դրվում, իսկ 

դա մեզ համար շատ կարեւոր է: Սրանից զատ, Ադրբեջանն արդեն իսկ 

քաղաքական եւ տնտեսական առումով է սկսում իր դիրքերը զիջել: 

Բավական է նշել, որ նույն Տայվանի հետ նա ունի տնտեսական սերտ 
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հարաբերություններ եւ 2009 թվականի Տայվանի հետ նրա ապրանքա-

շրջանառությունը կազմել է 690 միլիոն դոլար: Եթե համեմատենք 2000 

թվականին եղած արդյունքների հետ, ապա դրա աճի դինամիկան կազմել 

է 567: Այսինքն̔ 2000 թվականից հետո Տայվանի հետ ունեցած ապրան-

քաշրջանառությունը 567 անգամ աճել է: Այս ցուցանիշը, տնտեսական 

աճի դինամիկայի տեսանկյունից, Ադրբեջանի տնտեսական հաշվեկշռում 

առաջին տեղն է զբաղեցնում: Ստացվում է, որ ժխտելով ազգերի 

ինքնորոշման իրավունքը, նույն Ադրբեջանը կապեր է հաստատում, 

այսպես ասած, չճանաչված պետությունների հետ: Այսինքն̔ նա Տայվանի 

հետ մտնում է պաշտոնական տնտեսական փոխհարաբերությունների 

մեջՙ միաժամանակ ժխտելով Արցախի ինքնորոշման փաստը: Սա եւս մեկ 

անգամ ցույց է տալիս, որ սխալ է վերցնել մեկ գաղափար, դա ընդունել 

որպես միակ լուծում, Ադրբեջանի դեպքում տարածքային ամբողջակա-

նության սկզբունքը: Իհարկե, դա կարեւոր սկզբունք է, եթե կան միջպե-

տական հարաբերություններ, բայց սա չի կարելի կիրառել ազգերի ինքնո-

րոշման կտրվածքով: Սուդանում գրանցված են երկարատեւ պատերազմ-

ներ: Տասնամյակներ շարունակ Հարավային Սուդանի բնակչությանը չէին 

թույլատրում, որ նա իր կամքն արտահայտի: Սակայն ի վերջո իշխանութ-

յուններն եկան այն եզրահանգման, որ պետք է հարգել մարդկանց 

կարծիքը: Հարավային Սուդանում անցկացվող հանրաքվեն պատմական 

է ե՛ւ իրավական, ե՛ւ քաղաքական տեսանկյունից, եւ չի կարող դիսկրի-

մինացիոն ձեւով իրականացվել: Չի կարելի ասել, որ Հարավային Սուդա-

նին հանրաքվե անհրաժեշտ է, իսկ Արցախին̔ ոչ: Ինքնին երեւույթը մեզ 

համար բարոյական հաղթանակ է», ասել է Դավիթ Բաբայանը: 

Հ. Ա. 

Ինքնին պարզ է, որ «Մասնատել և տիրել» կարգախոսը 

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ստեղծելու ճանապարհին պատրաստ է 

անտեսության մատնել իր ազդեցության ոլորտից դուրս 

գործող ինքնորոշման իրավունքները, ինչքան էլ այդ իրա-

վունքները բխեն ՄԱԿ-ի կանոնակարգի նպատակներից ու 

սկզբունքներից:     

Ձախ ձեռքը իմանում է, թե ինչ է անում աջը: Ահա արևմըտ-

յան-«միջազգային» իրավական  դաշտի  իրական  պատկե-

րը:  
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Վերադառնալով ներհայկական տարածք՝ նկատենք՝  օր 

օրի կուտակվող արտաքին պարտքը և նրա հետ  համըն-

թաց քայլող արտագաղթի ծավալը պահանջում են իրակա-

նացնել ազգային լայն ճակատ ստեղծելու  վճռական գործո-

ղություններ:     

ՀՅԴ-Ն ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ Է 

«Չի լինելու որեւէ կոալիցիոն համաձայնություն, որեւէ կոալիցիոն 

համաձայնագիր ներկա իշխանությունների հետ»,-այսօր խորհրդարա-

նական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց խմբակցության 

պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը: Նա հերքեց շրջանառվող լուրերը, թե 

կուսակցությունը կարող է վերադառնալ իշխանական ճամբար: Մի-

նասյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ ՀՅԴ փետրվարի 18-ին ներկայացնելու է 

Հայաստանում արդար ընտրությունների անցկացմանն աջակցելու նոր 

հանրային, հասարակական շարժում: ՀՅԴ-ն իշխանության դաշտում 

ընթացող գործընթացները բնական է համարում, քանի որ արդեն սկսվել է 

նախընտրական պայքարը եւ կառավարող ուժերը ցանկանում են 

պահպանել իրենց դիրքերը: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավա-

րության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությանը, ապա այն ձախող-

ված է ու հանգեցրել է նրան, որ հայկական բիզնեսի մի մասը տանում են 

արտերկիրֈ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, կառավարության անարդյունավետ 

քաղաքականության հետեւանքով հանրապետությունում սոցիալական 

խիստ անորոշ իրավիճակ է տիրումֈ «Կառավարության ոչ մի կանխա-

տեսում առ այսօր չի իրականացել, դա վերաբերում է նաեւ գնաճի 

մակարդակինֈ Վստահ եմ, որ գնաճի բարձրացումը կգերազանցի կառա-

վարության կանխատեսումները»,- հայտարարեց Արծվիկ Մինասյանըֈ 

Անդրադառնալով արաբական աշխարհի իրադարձությունների՝ Հայաս-

տանում կրկնվելու հավանականության թեմային, ՀՅԴ խմբակցության 

քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանն էլ հայտարարեց. «Ինձ դուր չի գալիս 

հայ հասարակության կողմից հանրապետությունում «օտար» հեղափո-

խություններ անցկացնելու միտումըֈ 

ՀՅԴ-ն կողմ է «հայկական ազգային հեղափոխությանը»։  
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Հարց է ծագում՝ իրո՞ք Դաշնակցությունը ունի հնարավո-

րություն՝ իրականացնելու ազգային հեղափոխություն: 

Իրո՞ք հեղափոխության կարիք է զգում մեր երկիրը: 

Կարո՞ղ է արդյոք հեղափոխությունը ունենալ արդարա-

ցում:                                                                                                

Հաշվի առնելով առաջիկայում սպասվող խորհրդարանա-

կան՝ անխուսափելի խախտումներով ընտրությունները՝ 

դժվար չէ կռահել, թե ինչպիսի բնույթ կարող է կրել այդ 

այսպես կոչված «բարեփոխումը»: Այն արդարացման կա-

րիք չի զգա, եթե սոցիալական արդարության համար մղվող 

պայքարը հասունացվի ազգային բուրժուազիայի հետ ձեռք 

ձեռքի, իհարկե, եթե վերջինս չվերածվի իշխանական 

տնտեսական մենաշնորհի:  

Իհարկե, ազգային՝ խաղաղ ճանապարհով հեղաշրջումը 

շարունակում է մնալ չափազանց դժվարին, սակայն իրա-

գործելի և միակ գերադասելին ցանկացած, բայց ոչ մեր 

ժողովրդին հարիր բռի-ուժային սցենարից:  

Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ի վիճակի է՝ 

 գործի դնել հակագլոբալիստական շարժում. 

 

(կորիզը կարող է բաղկացած լինել առնվազն 100 հոգուց:  

Նրա մեջ կարող են չընդգրկվել Բյուրոյի անդամները: 

Կարգախոսը՝ «Գլոբալիստնե՛ր, դու՛րս մեր երկից»): 

(«Գլոբալիստ» որակել բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են ազգային ար-

ժեքները պահպանող օրենքների ընդունմանը խորհրդարանում, 

ովքեր փորձում են խարխլել  հայ ժողովրդի բազմադարյա 

ավանդական արժեհամակարգը). 

 

 ամեն գնով հասնել այն բանին, որպեսզի ընտրութ-

յունները իրականացվեն էլեկտրոնային հաշվե-
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գրությամբ, խիստ վերահսկողական ռեժիմով, «մեկ 

մարդ, մեկ ձայն» կարգախոսով՝ խուսափելու հա-

մար պատրաստի քվեաթերթիկների կույտերի՝ իշ-

խանական դիրքերը ամրապնդող  լրացումներից՝ 

ամեն ընտրատեղամասում ունենալով առնվազն 

մի քանի սեփական արհեստավարժ դիտորդներ. 

 

 ստեղծել նոր տիպի կոալիցիա   ազատական-դահ-

ճի կախաղանից խուսափող ազգային բուրժուա-

զիայի հետ՝ ստեղծելով ազգային ժողովրդական 

ճակատ. 

 

 մշակել  երկրում երկկուսակցական (վերահսկվող) 
համակարգ մտցնելու նախապատրաստություն՝ 

իշխանության գլուխ անցնելու և իրագործելու 

նպատակով, որպես հակադրում Արևմտյան՝ մաս-

նավորապես ԱՄՆ-ում տիրող կարգի ժողովրդա-

վարական-հակաբնականության, գործի դնելով 

հայ-ռուսական համագործակցությունը խորացնող 

նոր մեխանիզմներ՝ հանուն մեր երկրի ԱՆԿԱԽ 

ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ: 

  

Այ՛ո, մենք շարունակում ենք մնալ հավատարիմ մեր 

համոզմունքին, որ ազգային այդ կառույցին է հատկացված 

պահպանելու անկախ պետականության գաղափարը: 

Իհարկե, հասկանում ենք, որ քաղաքական այդ ուժը կարող 

է ենթարկվել տարբեր ձևերի ճնշման. սակայն հավատում 

ենք, որ նրան է տրված հայ հոտի պաշտպանության առա-

քելությունը: 

Հասկանում ենք, որ առաջիկայում կարող են ծագել 

ներկուսակցական հակասություններ, ասենք, Հայ Դատի և 

Բյուրոյի միջև (չնայած կանոնադրությամբ ամրագրված՝ իրարից 
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անկախ գործելու հնարավորությանը, սակայն եթե  Հայ Դատի վերադաս  

մարմինը  իրեն համարում է հայրենապատկան մարմին, ուրեմն կարող է 

իրապես ուղղորդվել Հայաստանի ՀՀԴ Բյուրոյի կողմից), հասկանում 

ենք, որ կարող են հայտնվել գործակալներ, սակայն հու-

սանք, որ  դժվարին մեր ժամանակներում, երբ հերթական 

անգամ  սեղանի վրա է դրված հայ տեսակի գոյության 

հարցը, ինչպես 1918թ-ին, այնպես էլ հիմա, Հայ հեղափո-

խական դաշնակցությունը կգտնվի կազմ ու պատրաստ՝ 

դիմագրավելու մեզ սպասող արհավիրքները:  

 

Մի՞թե վստահությունը կարող է ապավինել պարտքեր 

կուտակող (արևմտյան միլիարդների դիմաց Հայաստանում ընդուն-

վում են ազատական օրենքներ, որոնք պատրաստ են ջարդել մեր 

ազգային դռները), արտագաղթ խրախուսող, սոցիալ-տնտե-

սական ճգնաժամ խորացնող, «ազատական»-բանտարկող  

արժեքները տուն հրավիրող քաղաքականությանը: 

 

Ահա նման քաղաքականության դրսևորման օրինակ՝ 
 

 

 ՎԵՐՋԱՊԵՍ ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԵՆ 

 
«Էյ-Բի-Սի» կրթական հասարակական կազմակերպությունն այսուհետ 

գրասենյակ կունենա Արցախում: Գրասենյակի բացման կապակցությամբ 

մամուլի ասուլիս էին հրավիրել կազմակերպության հիմնադիր անդամ-

ներ Արթուր Դանիելյանը, Խաչիկ Գեւորգյանը եւ Հայկ Հարությունյանը: 

Արտերկրում ուսում ստացած ուսանողների եւ երիտասարդ մասնագետ-

ների կազմակերպության նպատակը Հայաստանի տարբեր ոլորտների 

զարգացումն է: «Այստեղ գալուց հետո մենք հասկացանք, որ մեր 

գործունեության կարիքը կա, եւ որ Հայաստանի զարգացումը սկսվում է 

Արցախի զարգացումից»,- ասուլիսի ժամանակ շեշտել է Հայկ Հարութ-

յունյանը:                                                                                                                           

Նրա խոսքերով` գրասենյակը երիտասարդների եւ ուսանողների համար 

ծառայելու է որպես ռեսուրս-կենտրոն, այստեղ անվճար խորհրդատվութ-

յուններ են տրամադրվելու աշխարհի կրթական համակարգերի եւ 
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միջազգային կրթական հաստատությունների վերաբերյալ, անցկացվելու 

են անգլերենի անվճար դասընթացներ, կազմակերպվելու են տարբեր 

թեմաներով կարճատեւ  դասընթացներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խա-

ղեր եւ այլն:                                                                                                             

Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու արցախցի երիտասարդների` արտ-

երկրի տարբեր բուհեր դիմելու գործընթացին, որի ընթացքում երիտա-

սարդները համապատասխան խորհրդատվություններ են ստանալու 

գրասենյակի աշխատողների եւ կազմակերպության մասնագետների կող-

մից:                                                                                                                                  

Այս ամենի գերագույն նպատակը, ըստ կազմակերպության անդամների, 

Արցախը միջազգային կրթական ասպարեզում եւ քաղաքացիական 

հասարակության մեջ տեսանելի դարձնելն է, ուստի, ինչպես խորհուրդ 

տվեց կազմակերպության հիմնադիր անդամ, «Արմակադ» գիտական 

ցանցի հիմնադիր Խաչիկ Գեւորգյանը, արցախցի երիտասարդները պետք 

է ակտիվ լինեն վերոնշյալ բուհեր դիմելու գործում, հատկապես որ ոչ մի 

խոչընդոտ դրա համար չկա: «Չկա մի համալսարան, որտեղ Արցախից 

դիմում ստանան եւ մերժեն այն պատճառով, որ Արցախից է դիմողը»,- 

վստահեցրել է Խաչիկ Գեւորգյանը:                                                                             

Այս ամենն այս տարվա ընթացքում իրականացվելու է «Արցախի ուղի» 

ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորում է Հայաստանում գործող 

«Էյ Ի Ջի Սերվիս» ընկերությունը, որի դուստր ձեռնարկությունը` «Էյ Ի 

Ջի»-ին, իրականացնելու է «Արցախգազ» եւ «Արցախէներգո» ընկերութ-

յունների կառավարումը: 

«Դրամաշնորհը 16 մլն դրամ է, որը թույլ կտա այստեղ 1 տարի գրասեն-

յակ ունենալ: Սա չի նշանակում, որ ծրագիրը մեկ տարի է լինելու, մենք 

արդեն որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, որ ծրագիրը շարունակվի 

նաեւ մյուս տարիներին»,- շեշտել է Հայկ Հարությունյանը: 

Հրատարակված է Փետրվար 17, 2011 

 

 

Պատահական չէ «Էյ-Բի-Սի» և «Արցախգազ», «Արցախ-

էներգո» կառավարումը իրականացնող  «Էյ Ի Ջի Սերվիս» 

ընկերությունների ակտիվությունը Արցախում: 
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Արևմուտքի նպատակն է այսպես կոչված «հասարակական  

գրանտակեր» կազմակերպությունների միջոցով, ինչքան 

հնարավոր է շատ արտադրել արևմտամետ կոսմոպոլիտ 

գլոբալիստ-հայ սահակաշվիլիներ՝ հավաքագրված օրդե-

նակիր ուսանողներ, որոնց միջոցով որոշ ժամանակ անց 

կիրականացվի Արցախի բռնազավթումը խաղաղ-ժողո-

վըրդավարական ճանապարհով, որի վերջնական արդյուն-

քը կհամարվի Արցախի անկախության միջազգային ճա-

նաչումը:  

 

Այն ժամանակ մեր առջև կհառնի միակ հարցը՝  

 

ու՞մ է ծառայում այդ անկախությունը: 

 

Մեր հիմնական անելիքը շարունակում է մնալ ԼՂՀ 

նախագահական հերթական ընտրությունների կանխումը՝   

հօգուտ Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման: Ինչպես 

նշեցինք գրքի առաջին մասում, միավորումը կարող է 

հաստատվել իր նախնական իրավական դիրքում Իրանի 

դեմ սանձազերծվող պատերազմից կամ Ադրբեջանի կող-

մից թույլ տրված որևէ ագրեսիվ ձեռնարկից առաջ: 

Հաշվարկները  պատրաստվում են իրենց վրա վերցնել   

այդ  ժամկետի մոտալուտ դիմավորումը:  

Իսկ մինչ այդ, շարունակվում է ԼՂՀ-ի քաղաքական  ելք 

փնտրող անկախության գործընթացը, որը, ինչքան օգտա-

բեր, նույնչափ էլ շարունակում է մնալ վտանգող մեր 

ԱԶԳԱՅԻՆ անկախության հենասյուները: 
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ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ ԵԽԽՎ-ՈՒՄ` ԼՂ-Ի ՄԱՍԻՆ 

 

ԵԽԽՎ-ի պատվիրակները երեկ հանդես են եկել գրավոր հռչակագրով, 

որի անվանումն է «Լեռնային Ղարաբաղի Ժողովրդավարական պետութ-

յան կառուցում», այդ մասին հայտնել է «News.am»-ը: 

Փաստաթղթում ասվում է, որ Ադրբեջանը իրեն հռչակել է 1918-20 թթ. 

գոյություն ունեցած Ադրբեջանի ժողովրդավարական պետության 

իրավահաջորդ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը (Արցախը) երբեք չի եղել այդ 

պետության մասը: Միայն քեմալականների եւ բոլշեւիկների միջեւ տեղի 

ունեցած «գործարքով» է, որ Արցախը դարձել է Սովետական Ադրբեջանի 

մաս: 

«1991 թվականին Ղարաբաղի բնակչությունը հանրաքվեի միջոցով կողմ է 

քվեարկել անկախանալուն, ինչին հետեւել են բազմաթիվ միջազգային 

դիտորդներ: Սակայն, հրաժարվելով ընդունել Ղարաբաղի ժողովրդի 

ինքնորոշման իրավունքը, Ադրբեջանը սանձազերծել է լայնամասշտաբ 

ռազմական գործողություններ, որոնք ավարտվել են 1994 թվականին 

կնքված հրադադարի պայմանագրով: Թեեւ Ադրբեջանը դեռեւս խախտում 

է հրադադարի ռեժիմը, Ղարաբաղի ժողովուրդը շարունակում է 

ժողովրդավարական երկիր կառուցելու գործընթացը, ղեկավարվելով 

միջազգային նորմերով եւ չափանիշներով, ինչի կարեւոր էլեմենտներից է 

2006 թվականին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեն: 

Շատ միջազգային դիտորդներ, փորձագետներ ու լրագրողներ ընդունել են 

այդ հանրաքվեն, ինչպես նաեւ դրան հաջորդած նախագահական եւ 

խորհրդարանական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունները: Այդ ընտրությունները նրանք դիտարկել են որպես 

ժողովրդավարական, ազատ եւ արդար: Մեծ թվով քաղաքական 

կուսակցություններ, լրատվամիջոցներ եւ ՀԿ-ներ են գործում Արցախում, 

իսկ այդ երկրի շուկայական տնտեսությունը եւ ազգային օրենսդրությունը 

համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Լեռնային 

Ղարաբաղը, իր առջեւ դնելով ժողովրդավարական երկիր կառուցելու 

նպատակ, հանդիսանում է կայացած պետություն եւ արժանի է 

միջազգային ճանաչման ու միջազգային բոլոր կազմակերպություններին 

անդամակցելու», ասված է փաստաթղթում: Փաստաթուղթը ստորագրել է 

ԵԽԽՎ 29 պատգամավոր̔ ԵԽ անդամ 12 երկրներից: 

 

Հրատարակված է Հունվար 28, 2011 
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Առանձնապես սկսած 2011թ-ից՝ գերուժը ուղեղային գրոհ 

կսկսի Ղարաբաղի հանդեպ՝ (ուղեղի լվացում, կրթական 

հիմնարկների տարբեր ճանապարհներով վարձագրում, 

գործակալական ցանց խորհրդարանում,  ուժային կառույց-

ներում և այլն) մեծացնելով կախվածության աստիճանը 

Արևմուտքից «ժողովրդավարության» միջոցով՝ բարձրաց-

նելու համար միջազգային ճանաչման կախաղանը:                    

Ժողովրդավարությամբ գաղութացված Ղարաբաղից պետք 

է սկսվի երկու հանրապետությունների՝ Հայաստանի և 

Ադրբեջանի վրա արևմտյան ազդեցության ծավալումը:  

 

Այ՛ո, գերուժը փորձում է խաղաղ ճանապարհով զավթել 

Ղարաբաղը:   

Ահա Հայաստանում ռուսական բունտ իրագործել փորձող 

գերուժը երևաց ավտոերթերի տեսքով, որին մայրաքա-

ղաքի կենտրոնում զգաստ պատրաստվում  է դիմավորել 

«Ժառանգություն» կուսակցության ղեկավար  

Ր. Հովհաննիսյանը: 

ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ ՉԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԲՈՒՆՏԸ 

Հանրապետության հրապարակում ոստիկաններն այսօր սովորականից 

շատ ավելի էին: Նրանք թերեւս տեղյակ էին, որ Գյումրիի, Վանաձորի եւ 

Տավուշի մարզի վրացական պետհամարանիշներով մեքենաների 

վարորդներին իրենց գործընկերները թույլ չեն տալիս հասնել Երեւան` 

անցկացնելու հերթական բողոք-ավտոերթը, սակայն կազմ պատրաստ 

սպասում էին: Ըստ պայմանավորվածության` ավտոերթի մասնակիցները 

պետք է կառավարության շենքի դիմաց հասնեին ժամը 11:00-ին, սակայն 

ոստիկանները նրանց Գյումրիում եւ Վանաձորում արգելել են առաջ 

շարժվել: Կառավարության շենքի դիմաց վարորդներին էին սպասում 

նաեւ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավորներ Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանը եւ Անահիտ Բախշյանը, ինչպես նաեւ կուսակցության 

այլ անդամներ: Նրանց մյուս գործընկերները` Ստեփան Սաֆարյանը, 

Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Զարուհի Փոստանջյանը վարորդների հետ 
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Գյումրիում եւ Վանաձորում էին: «Գյումրիում եւ Վանաձորում «օղակ» 

օպերացիա է ընթանում, վարորդները իրենց մեքենաներով չեն 

կարողանում շարժվել, քանի որ նրանց ոստիկանները թույլ չեն տալիս»,- 

ասաց Անահիտ Բախշյանը: Նրա խոսքերով` նման իրավիճակում 

իշխանությունները ելքը իրենք են մատնանշում. «Ժողովրդին հրահրում 

են, ասում են, մինչեւ մեզ չքշեք, մենք ձեզանից ձեռք քաշողը չենք, ձեր 

կաշին քերթելու են մինչեւ վերջ»: Կուսակցության նախագահ Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանի խոսքերով` իշխանությունների նման շարունակական 

քայլերի դեպքում, հաշվի առնելով աշխարհում տիրող իրավիճակը, 

Հայաստանում նույնպես հնարավոր է սոցիալական բունտ: «Եթե 

իշխանությունները ականջալուր չլինեն սեփական ժողովրդին, իրենք 

իրենց չբարեփոխեն եւ քայլ չկատարեն դեպի ազգային համաձայնություն, 

ապա կարծում եմ, որ ինքնըստինքյան գնալու ենք արտահերթ լուծում-

ների, որոնք ցավալի են լինելու երկրի համար»,- «Ա1+»-ին ասաց Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանը եւ նկատեց, որ ժամանակային առումով արտաքին 

լուծումներ պետք է գտնել այս տարվա ընթացքում: 

 Share | Հրատարակված է Փետրվար 12, 2011 

 

Մինչ հեղաշրջում հետապնդող որսորդը կշարունակի 

աննկատ հաստատվել իր հարմար դիրքում, անցյալը 

որպես փորձ ներկայացնող հայտնաբերումը իր առօրյա 

քաղաքական փաստն է հրամցնում անտեսության 

մարմնացման տեսքով: Ահա այն՝ 

План «Ширвана» 

 

В конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века, мир наблюдал, как один за другим 
возрождаются национальные республики бывшего СССР. Многие 

автономные области боролись за свою независимость. После распада Союза 

появились так называемые непризнанные республики: Нагорный Карабах, 
Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Однако, почему-то лезгины и 

талыши, не получили своей государственности ни в какой форме. Почему 

лезгинский народ был разделен на две части, и половина попала в состав 
Азербайджана, где систематически подвергалась гонениям и стояла перед 

реальной угрозой – полной ассимиляции? В течение всего советского периода 

в Азербайджане шел процесс насильственной ассимиляции лезгин, талышей, 
курдов, армян и других малочисленных народов и захват их исконных 

территорий тюрками. В чем же была причина? 
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Как известно мировое еврейство в конце 19 века и начале ХХ века усилило 

свое стремление создать независимое еврейское государство на территории 
Палестины, но одновременно готовило и запасной вариант, то есть, если не 

получится создать новый Израиль, на землях Палестины, тогда можно 

попробовать на Кавказе, как бы восстановить новую Хазарию. 

В 1891году в Женеве отуреченными евреями была создана еврейско-

масонская организация «Иттихад ве тераки» (Единение и прогресс). Они 

поставили своей целью сокрушить ислам и халифат (османский) и прийти к 
власти. Иттихадисты – это отуреченные евреи (дѐнме), которых называли 

«сарыгл», они принадлежали к фримасонским ложам или собраниям. Их 

главой был Эммануэль Карасо, его соратниками являлись доктор Назым, тоже 

дѐнме, член синкретической секты евреев-мусульман, а так же Талаат, Энвер, 

Джемаль, Джавид, Фехли, Мидхат Шюкри, Бурсалы Тахир и др. 

Накануне первой мировой войны страной руководили Талаат, Энвер и 
Джемаль- паши. Иногда в триумвирате вместо Джемаля упоминают министра 

финансов Джавида, который был посвящен в секреты деятельности Энвера и 

Талаата, связан с сионистскими, германскими, западноевропейскими 
банковскими кругами. Задачей сионистов была вывести Палестину из состава 

Оттоманской империи и передать той стране, которая евреям даст 

возможность создавать на земле палестинцев еврейскую автономию. После 
долгих политических интриг и операции этой страной оказалась Англия. 

Правительство младотурков поставило перед собой задачу отуречить страну. 

Оно опиралось, исключительно на турецкий элемент и только его 
поддерживало. Остальные народности не должны были существовать, как 

особые нации, они, как таковые, не должны были иметь никаких прав. Перед 

ними встала альтернатива: либо стать турками, либо уйти из Турции. Нет 
нации оттоманов, а есть и будет впредь в Турции только одна единственная 

нация – турецкая. Именно эту модель отуречивание местного населения 

использовали Азербайджанские власти уже у себя. 

Чем можно объяснить тесные взаимоотношения и взаимопонимание 

большевиков с младотурками, а после – с Кемалем Ататюрком? (Мустафа 

Кемаль, он же Ататюрк (отец турок), основатель и президент Турецкой 
Республики тоже происходил из салоникских дѐнме). В настоящее время еще 

невыясненными остаются планы салоникской крипто-еврейской масонской 

ложи, (которая действовала под названием турецкой партии « Иттихад вэ 
Тераки») и большевистской масонской ложи «Голубой дракон». Однако я 

попытаюсь объяснить суть этого взаимопонимания. Считаю, что причина 

тесных взаимоотношений младотурков с временным правительством и 
большевиками, а позднее – Ататюрка и Ленина объясняется тем, что все они 

управлялись из единого сионистского центра. У них была общая задача: 
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создать еврейское государство, желательно на земле Палестины, если этот 

вариант не получится, то должен быть запасной вариант – Ширвана. 

Что это за вариант? 

Ответственными лицами за проведение плана «Ширвана» являлись три 

видных евреев большевиков: Лев Троцкий (он же Лейба Бронштейн), 

Зиновьев (он же Апфельбаум), Каменев (он же Фейерман). Именно они были 
инициаторами создания целого ряда тюркских административных единиц на 

южных границах СССР. Именно Каменев и Зиновьев были организаторами 

съезда народов Востока, состоявшегося в 1920 году в Баку, на котором была 
провозглашена тесная связь Турции с большевиками. Троцкий на заседаниях 

военно-революционного комитета неоднократно высказывался за расширение 

прав тюркского населения Кавказа за счет коренных народов – в целях 

улучшения союзнических отношений с Турцией. Всех, кто стоял на этом 

пути, он уничтожал. В сентябре 1918 года усилиями Троцкого, в Баку было 

уничтожено правительство большевиков-идеалистов: 26 комиссаров – 
Шаумян, Джапаридзе, Карданов и др. и образовано новое, пантюркистское 

правительство. Оно представляло интересы салоникской криптомасонской 

ложи, которой руководил криптоеврей Хан Хойский (Хакан Сулайф), Хан 
Гозинский (Пири Абделбей Давид), Харов Султанбек (Абраам-Асаф), 

Ашуров (Эмануэл Лазер Соломон), Расулов (Руфим Исаак Сала), Керим 

Пашает (Исаак Рер) и др. Они физически уничтожили руководителей 
лезгинской организации «Фарух». Это было трагедией всего лезгинского 

народа, поскольку турки вырезали лезгинскую интеллигенцию, захватили в 

1918 году Баку и Лезгистан в целом, привели к власти пантюркистов. Хан 
Хойский в елизаветпольской мечети, обратившись к главнокомандующему 

турецкой армии, Нури-паша говорил: «Азербайджан, наконец, достиг своей 

цели и, наконец, осуществился вековой идеал всех турок – объединения их 
под знаменем султана». И кончает свою речь с возгласом: «Да здравствует 

турецкая армия, да здравствует объединение всех тюрков». (См. Мустафа 

Бабай, «Записки турецкого разведчика»). Таким образом, лезгины и другие 
коренные народы Кавказской Албании-Лезгистана попали под власть турок и 

татар (азербайджанцев). С этого времени началась целенаправленная и 

жесткая тюркизация Кавказской Албании-Лезгистана. И все попытки 
достойного сына лезгинского народа Нажмудина Самурского, не допустить 

поглощение Лезгистана турками, не венчались успехом благодаря союзу, 

сначала Троцкого и Талаата, потом Ленина и Ататюрка. 

Посредническую роль между партией мусафетистов и штабом Сталина, 

Кемалем Ататюрком, Хоном Хойским и грузинской меньшевистской партией 
(5-ая масонская ложа горных евреев) играл Лаврентий Берия, он же сын 

еврейского продавца табаком и мингрельской крестьянки – Лейбы 

Бершкович. 

Таким образом, салоникская крипто-еврейская ложа «Иттихад вэ Тераки» и 

большевистская масонская ложа «Голубой дракон» (членами которой 
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являлись Троцкий, Радек, Бела Кун, Берия, Литвинов, Каганович, Брежнев, 

Громыко, Арбатов, и др.) стремились на территории Калмыкии, Дагестана, 

Азербайджана и Талышистана создать еврейское государство «Хазарет-
Исраэлит». 

В связи с иудаизацией основного населения Азербайджана должен был стать 
экспериментальным полигоном под руководством евреев, потомков хазар – 

«ашкенази». Территорию Ширвана (Азербайджана) международные 
еврейские организации считают жизненным пространством – территорией для 

еврейского государства на следующих основаниях. Как известно, после 

разгрома Святославом Хазарского Каганата тюркско-еврейского населения 
этого государства почти целиком переселилось на плоскогорье Ширвана. 

Таким образом, считают евреи, в крови первых тюрков, переселившихся в 

Ширван, заложены идеи Талмуда. 

Вторым важным источником иудаизма являются таты (горные евреи, 
привезенные иранскими шахами с IV века) составляли 30% населения в пяти 

уездах Ширвана, а в 45 селах Апшеронского полуострова – 90%. 

Значительным было их число также в городах Дагестана. Следовательно, 
предки 40% нынешних азербайджанцев в древности исповедовали иудаизм. 

В конце весны 1920 года газета «Молодой Сион», основанная Т. Герцлем в 

Вене, которая являлась «рупором» сионизма, писала, что на Кавказе создано 

еврейское государство – Азербайджан, призванное поглотить и объединить 
весь регион. 

И поглотили: часть Армении, часть Лезгистана, Тайлашана даже были 
большие планы поглотить северные территории Ирана Атрпатакан. Не 

случайно молодое еврейское государство назвали Азербайджаном (назвали 

Троцкий и Зиновьев), дабы потом оторвать северную часть Ирана 
(Атрпатакан-Азербайджан) и присоединить к Советскому Азербайджану. В 

статье Ханкеля Стейпица (корреспондента из польского города Кракова) 

отмечается, что внешний мусульманский облик Азербайджана используется 

для маскировки политики Талмуда и еврейского духа. 

Вариант Ширвана, тем не менее, был запасным вариантом создания 
еврейского государства в том случае, если бы не удалось осуществление 

Декларации Бальфура. 

Вариант Ширвана был привлекателен по трем причинам: 

1) Наличие значительного еврейского населения и населения, происходящего 
от еврейских предков; 

2) Удобное военно-стратегическое положение; 

3) Богатые запасы топлива (нефтяные месторождения – в Баку, Грозном). 

Когда стало очевидным, что Декларация Бальфура в части сионизации 

Палестины осуществляется, вариант Ширвана стал экспериментальным. 

То есть было предпринято создание «тюркского» государства под еврейским 

руководством и значительным влиянием ирано-арийской культуры. 
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Со дня своего создания Азербайджаном управляли евреи, большинство 

первых секретарей были евреями. Например, глава азербайджанского 
правительства Нариман Нариманов был горским евреем. Сталин уничтожил 

его вместе с Зиновьевым за их дружбу и участие в противостоянии против 

него в Политбюро. 

После удаления Кирова из Баку азербайджанское правительство возглавил 

Мир Дзафар Бакиров (Меир Дзефарим Бозум) – сын сионистского крипто-
еврея Тобиаса – Элиаша Бозума. Багиров был женат на родственнице жены 

председателя Еврейского Всемирного Конгресса Х. Вейсмана, английской 

разведчице Элизы Генриховне Сенявской (Эсфирь Гиршовна Сенкевич). О 
доступе лезгин к управлению страной и речи быть не могло. 

Сегодня мало что изменилось. За последние 30 лет в Азербайджане усилилась 

политико-воспитательная, идеологическая работа по извращению 

исторических данных. В последнее время выпускают в свет много «научной 

литературы», подготовленной институтами истории, языка и литературы 
республики по древней истории Кавказской Албании, которых 

предпринимаются попытки дать новое толкование общеизвестным фактам и 

событиям, описанных древними авторами. Власти Азербайджана избавляются 
от культурно-архитектурного наследия лезгинского народа, лезгинские 

мечети переименовываются в азербайджанские. С каменных стен и 

могильников стали исчезать старинные монументы и надписи. Таким 
образом, генерал Махмуд Абилов, Зибейда Шейдаева, Шихбулла Меджидов и 

многие другие лезгины, по желанию азербайджанских властей превратились в 

азербайджанцев. Продолжается преследование представителей лезгинской 
интеллигенции. Например, поэт Лезги Нямет поплатился жизнью за то, что он 

в своих стихах для описания горного пейзажа употребил слово «лар», что по-

лезгински означает либо горное пастбище, либо вообще плоскогорье. Это 
слово было истолковано как «лезгинская автономная республика», мысль о 

которой считалась крамольной для лезгин. А Багиш Багишев расплатился за 

попытки воссоздать лезгинский алфавит. 

В Конституции Аз.ССР, принятой в 1936 году государственным языком 

народов, населяющих эту республику, был утвержден азербайджанский язык, 

который отныне становился «родным» языком не только для тюркоязычных 

племен, но и для лезгин, крызов, будухцев, хиналугцев, цахур, рутульцев, 

удин. Таким образом, название республики становилось этнонимом не только 
тюркоязычных племен, которые раньше записывались тюрками, но и для 

других народностей республики. В связи с этим начался массовый обмен 

паспортов. При этом максимально постарались записать все народности 
азербайджанцами. В результате этой операции более 60-70% ираноязычных 

народностей приняли новое этническое название – азербайджанец. По 

данным 90-х годов прошлого века более 500 тыс. лезгин переписано 
азербайджанцами. А тот, кто осмелился писаться лезгином, то с него с конца 

30-х до середины 50-х годов за обучение в средних и высших учебных 

заведениях взимали налог – его так и называли «лязгипул». От платы можно 
было освободиться – достаточно было в графе «национальность» написать 

«азербайджанец». 
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Золотой век азербайджанского еврейства начался в конце 1970-х годов, когда 

началась беспощадная борьба между тремя политическими группами 
(этногруппами): Нахичевань, Гянджи, и более мощной и евреизированной 

этногруппой Шуши. Последняя этногруппа имела большое влияние в среде 

интеллигенции мусульманского духовенства и бесправной массы. 
Шушинский клан был разгромлен, после того как армяне захватили город 

Шуши, гянджинскую группу во главе со Сурайтом Гусейновым, разгромил 

Гейдар Алиев и сегодня властвует клан нахичеванский во главе с Алиевым 
младшим. Для лезгиноязычных народностей и талышей всегда было трудно 

жить именно при нахичеванцах. При Алиеве старшем все лезгиноязычные 

районы не только не получили должного развития, но многие промыслы, 
ремесла и т.д., сложившиеся тысячелетиями, были потеряны или уничтожены. 

Во время войны в Карабахе всегда на первую линию отправлялись лезгины и 

талыши, это вызвало возмущение у них, и привело к тому, что они отказались 

служить в азербайджанской армии, ибо умереть стоит только за 
независимость Лезгистана и Талышистана. Поскольку лезгиноязычние 

народы и талыши располагают необходимыми данными для воссоздания 

независимых республик: 

а) имеют обширные единые исконные территории; 

б) исторические традиции своих государственностей – Кавказская Албания – 

Ширван, Тайлашан; 

в) располагают самобытной культурой, психологией, этническим 

самосознанием, языком и численностью населения более миллиона человек, 
проживающих компактно на своих исторических территориях; достаточных 

для удовлетворения своих экологических, социальных и духовных 

потребностей. 

Появление на картах мира новых свободных республик, таких как Лезгистан 
и Тайлашан, лишь вопрос времени. И это время неумолимо приближается. 

Скоро будет поставлена точка над унижениями и мучениями двух великих 

народов Кавказа. И никто, и ничто не помешает этим народам жить свободно 

и счастливо в своих новых независимых и демократичных республиках. 

Հրատարակված է Մարտ 16, 2011 

Ահա ևս մեկ համոզմունք, որ Բաքվի 26 կոմիսարները   

թիրախն էին դարձել միջազգային դավադրության՝ Թուր-

քիայի և Ադրբեջանի միասնությանը դիմակայելու համար: 
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Փաստերը վկայում են, որ Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմում Գերմանիային զորակցած Թուրքիայի դաշ-

նությունը կրում էր արհեստական շինծու բնույթ: Միջազ-

գային թատրոնը բեմահարթակ հանեց Ռուսաստանին՝ 

ընդդեմ Գերմանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի՝ ազատվե-

լու համար Եվրոպայում դեռ ազգային համարվող ուժեղ 

անկախ երկրներից՝ ներառյալ Ռուսաստանը, որը դարձավ 

միջազգային քաղաքական սադրանքի զոհը: Փաստորեն 

Առաջին համաշխարհային պատերազմով Ռուսական 

կայսրությունը, միանալով անդրկուլիսյան ուժային կառույ-

ցի եռյակ դաշինքին՝ ընդդեմ այդ ընդհատակյա ուժի դեմ 

պայքարող, ազգային արժեքների պահապան, վերջին մո-

հիկան Գերմանիայի, դրանով իսկ փորեց իր գերեզմա-

նահորը: 

Ինչ մնում է Օսմանյան կայսրությանը, որը դեռ 1909թ-ից  

համարվում էր գերուժի սեփականությունը, նրա խաղի մեջ 

մտնելու հիմնական նպատակներից մեկը տիրոջ ծրագիրը 

իրականացնելու, պղտոր ջրում ձուկ բռնելու (Հայոց ցեղա-

սպանություն) մտադրությունն էր, որը պայմանավորված 

էր ռուսական հեղափոխության վիժվածքի դեպքում վեր-

ջինիս նետված նոր մարտահրավերով, համաշխարհային 

հեղափոխության նորանոր ձևակերտություններով:  

Այդ են վկայում գերուժի հետագա քայլերը (քեմալական 

շարժում..., դատված մի շարք արնախումների  ընդհատակ-

յա հովանավորումները: 

Օսմանյան կայսրության ռազմական ներկայությունը Առա-

ջին աշխարհամարտում նախօրոք դատապարտված էր: 

Այն պետք է ի չիք դառնար հայ ժողովրդի  բնաջնջմամբ, 

կայսրության տրոհմամբ, գերմանական, ավստրո-հունգա-

րական և ռուսական կայսրությունների փլուզմամբ՝ հա-

նուն  համաշխարհային հեղափոխության հաղթանակի: 
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Ներկայիս թուրքական կառավարությունը, որպես Օսման-

յան կայսրության մասնավոր ժառանգորդի, հանձնված է 

սպառման դաշտին:  

  
ԲՈՂՈՔԻ ԵՐԹ ԴԵՊԻ ՌԴ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ  
 

ՀՅԴ Հայաստանի Երտասարդական միության ու «Նիկոլ Աղբալյան» 

ուսանողական միության անդամներն այսօր բողոքի երթով Ստեփան 

Շահումյանի արձանի մոտից շարժվեցին դեպի Ռուսաստանի 

Դաշնության դեսպանատուն: Երիտասարդների բողոքն ուղղված էր 

1921թ. «Բարեկամության և եղբայրության մասին» Մոսկվայի 

պայմանագրի դեմ, երբ 90 տարի առաջ այս օրը Քեմալական Թուրքիան և 

Բոլշևիկյան Ռուսաստանը կիսեցին Հայաստանի տարածքը 

: 

Նշենք, որ այդ բարեկամության պայմանագրի 90-ամյակի առթիվ այժմ 

Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գտնվում է 

Ռուսաստանի Դաշնությունում: ՀՅԴ ԳՄ անդամ Արմեն Ռուստամյանը 

լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ թուրքական դիվանագիտությունը 

հայտնի է իր խորամանկություններով: 

«Էրդողանն այնպես է արել, որ իր այցը համընկնի 90 ամյակի հետ, առիթ 

տա ևս մեկ անգամ խոսել իբրև թե 90-ամյա ինչ-որ բարեկամության 

մասին, արծարծել պայմանագիրը, լեգիտիմ տեսք հաղորդել 

կատարվածին: Այս պայմանագիրը խայտառակ պայմանագիր է ամբողջ 

միջազգային նորմերի ոտնահարմամբ: Գոյություն չունի նման այլ դեպք, 

երբ երկու պետություններ 3-րդ պետության մասին պայմանագիր կնքեն: 

Սրա դեմ չընդվզելը սխալ է»,- ասաց Արմեն Ռուստամյանը` ավելացնելով, 

որ երթի նպատակը հենց այդ խնդիրը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելն էր: 

Հասնելով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ` «Ոչ 

Մոսկվայի պայմանագրին», «ամոթ» կոչերով երիտասարդները 

բաձրաձայն հնչեցրին նաև իրենց բողոքի նամակը, որով պահանջում էին 

անվավեր ճանաչել Մոսկվայի անօրինական պայմանագիրը: Սակայն 

դեսպանատնից երկար ժամանակ նրանց ոչ ոք չարձագանքեց: Մի փոքր 

ուշ անվտանգության աշխատակիցները փոխանցեցին, որ դեսպանատան 

ներկայացուցիչները դուրս չեն գալիս անվտանգության նկատառումներից 

ելնելով, և որ նամակը իրենց փոստով ուղարկեն: 
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Հայ Հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության 

կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչ Արթուր Ղազարյանը հայտա-

րարեց, որ իրենք նամակը դեսպանատան պաշտոնական ներկայացուց-

չին կհանձնեն համարժեք ձևով: 

Հրատարակված է Հունիս 17, 2011 

 

Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության կողմից արտաքին 

հրավերի դեմ դիմակայման մեխանիզմները օգտագործելու 

հնարավորությունները, գերուժը փորձում է իր հարվա-

ծային ուժերը տեղափոխել բաց դաշտ: 

ՄԱՍՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 

«Առաջին լրատվական»-ին հայտնի է դարձել, որ 2011թ. հուլիսի 1-ից 11-ը 

Երևանի "Armenia Marriot" հյուրանոցում տեղի է ունենալու աշխար-

հասփյուռ հայ մասոնականների համաժողովը: Մեզ հաջողվեց պարզել, 

որ մինչ օրս Հայաստանում անդամագրված շուրջ 80 մասոնականներ 

կան, որոնք ճանաչված են համաշխարհային մասոնական կազմակեր-

պությունների կողմից:  

Հայաստանի մասոնական կազմակերպությունը կրում է Հայաստանի 

գերագույն օթյակ (Grand Lodge of Armenia) անունը, որի ստեղծման և 

ճանաչման համար անհրաժեշտ է եղել առնվազն երեք երկրի 

հավանությունն ու ճանաչումը: Ըստ կազմակերպությանը մոտ կանգնած 

մեր աղբյուրի, Հայաստանում Գերագույն մասոնական օթյակ ունենալուն 

հավանություն են տվել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի մասոնական 

կազմակերպությունները:  
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Հայտնի է, որ հայ մասոնականները վերջերս դիմել են Սերժ Սարգսյանին 

Երևան քաղաքում Մասոնական տաճարի կառուցման համար հող 

հատկացնելու խնդրանքով, սակայն նախագահականից այդպես էլ 

պատասխան չի ստացվել: Հայաստանի մասոնականներն էլ տարածք են 

ձեռք բերել Վահագնի թաղամասում և առաջիկայում ծրագրում են իրենց 

գործունեությունն իրականացնել հենց այս թաղամասից: 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. ՄԱՍՈՆՆԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԵՐ ԱՂԲՅՈՒՐԻ                                                                                              

Մամուլով հաղորդվեց, որ հուլիսի 1-11-ը Երևանում ` Armenia Marriot 

հյուրանոցում, տեղի է ունենալու մասոնների համաշխարհային հավաք:         

Սոցիոլոգիայի տվյալներով, ներկայումս փորձ է արվում մասոնական 

տարածաշրջանային կենտրոնի դերը Վրաստանից փոխանցել 

Հայաստանին: «Մասոնական շարժման կենտրոնը Անդրկովկասում 

դառնում է Հայաստանը: Եթե Վրաստանում կամ Ադրբեջանում մեկին 

վարպետի կոչում տան, պետք է գա, Հայաստանում այդ կոչումը ստանա: 

Սա Հայաստանի համար մեծ առաջխաղացում ա»,- նշեց Ահարոն 

Ադիբեկյանը, որի տվյալներով` մասոնական համաշխարհային կառույ-

ցում դրված է Հայաստանում գործող ֆրանսիական, ռուսական և 

ամերիկյան երեք տարբեր օթյակները մեկ հայկականում միավորելու 

հարցը: 

Հրատարակված է Հուլիս 07, 2011 

ՈՎՔԵՐ ԵՆ ՄԱՍՈՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 

Grand Orient De France ֆրանկ-մասոնական օթյակի Մեծ Վարպետ Գի 

Արսիզեն Հայաստան կատարած այցելության առիթով տված ասուլիսում 

հայտարարել է, որ Հայաստանում կա իրենց օթյակի 15-20 անդամ: Նա 

ասել է, որ այդ անդամները չեն բացահայտվում, քանի որ Հայաստանում 

դեռ օթյակ չկա: Արսիզեն նշել է, որ ինքը Հայաստան է այցելել, որպեսզի 
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այդ օթյակի ձեւավորման հարցի հնարավորությունները դիտարկվեն: 

Արսիզեն նաեւ նշել է, որ այցելել է Հայաստան, որպեսզի տեսնի, թե 

"հոգեւոր զարգացվածությամբ հնագույն" մեր երկրին ինչ օգնություն է 

հնարավոր ցուցաբերել: Արսիզեն նշել է, որ իր այցի մասին տեղեկացրել 

են Հայաստանի նախագահին եւ ստացել նրա հավանությունը:        

Ինչպես հայտնի է, տարվա երկրորդ կեսին Հայաստան է պատրաստվում 

այցելել Սարկոզին: Իմիջիայլոց, Գի Արսիզեն չի էլ թաքցրել, որ 

Ֆրանսիայի նախագահները ընտրական շրջանում հաճախ են 

խորհրդակցում իրենց օթյակի հետ:  

 

ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

17. օգոստոս . 

 

Տարածաշրջանը թևի տակն առնելու Արևմուտքի քաղաքա-

կան կուտը շղթայված համաթուրքիզմի ոլորաններում 

շարունակում է փնտրել մարսող, որի հայտնաբերման  

դեպքում առաջնային գիծ կհանվեն  եվրոպական տիպօրի-

նակներ, թե ինչպես կարող են խաղաղ գոյատևել, մեկ ընդ-

հանուր տիրոջ ծառայել  դարավոր թշնամիները, հակառա-

կորդները: 

США "компенсируют" Нагорный Карабах: Еревану - Трабзоном, Баку - 
Большим Азербайджаном? 

  

Июльский визит государственного секретаря США Хиллари Клинтон в 

Турцию нарисовал новую перспективную карту Кавказа и Ближнего Востока 
после урегулирования вокруг Нагорного Карабаха, которое будет связано не 

только с вводом международных миротворцев в зону конфликта, но и с 
режимом коммуникационных и территориальных компенсаций сторонам 

конфликта. Об этом заявил ИА REGNUM информированный источник в 

регионе. 

Он сообщил, что в ходе консультаций с турецкими властями Клинтон 

напомнила, что "мы (США и Турция) должны Армении то, что ей обещал ещѐ 

президент Вудро Вильсон", то есть реализацию заложенного в предложенном 
Вильсоном, но так и не вступившем в силу Севрском договоре проекта 

выхода Армении на море. 

http://www.regnum.ru/look/d5e8ebebe0f0e820caebe8edf2eeed/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/look/c2f3e4f0ee20c2e8ebfcf1eeed/
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Հրատարակված է Օգոստոս 17, 2011 

Դե ի՛նչ, միաբևեռ քաղաքականությունը ըստ ժողովրդա-

վարության կանոնների ունի ընդդիմություն ունենալու իր 

բաժին իրավունքը, հետևաբար, այդ իրավունքից օգտվելու 

միակ օգտակարությունը կարող ենք որոնել ազգային շա-

հերի պաշտպանական դիրքերում:  

ՀՅԴ-ն փաստի առջեւ 

 

Դաշնակցության Արեւմտյան Ամերիկայի կազմակերպության կենտրոնա-

կան կոմիտեի 18.08.2011 թվակիր կոշտ հայտարարությունը՝ անկախութ-

յան օրվա կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի պատվին նախատեսվող 

տոնական ճաշկերույթը բոյկոտելու ու այդ առիթով նրա իշխանությանը 

տված գնահատականներն անսպասելի էինֈ  

 

Դա դեմ էր Հայաստանում գործող ՀՅԴ բյուրոյի գծին, ուստիեւ վերջինիս 

կողմից հրապարակային հակազդեցություն ստացավֈ  Ակնհայտ է, որ 

գործ ունենք այս կուսակցության ներսում սուր խնդիրների ու 

հակասությունների հետֈ Սակայն սա առանձին մի դրվագ չէ, այլ 

հերթական դրսեւորումն է մի երեւույթի, որը ելեւէջներով դրսեւորվում է 

1988 թվականից ի վեր։ 

 

ՀՅԴ բյուրոյի եւ Ամերիկայի կազմակերպության հակասությունները, 

բնականաբար, նոր չենֈ Այն, ինչ ասվել է այս հայտարարության մեջ, ըստ 

երեւույթին, ասվել է նաեւ հունիսին տեղի ունեցած ՀՅԴ ընդհանուր 

ժողովումֈ Տասնյակ տարիներ, արդեն որպես չգրված օրենք, ՀՀԴ բյուրոյի 

կազմում Ամերիկայից եւ Կանադայից երկու ներկայացուցիչ էր ընտրվում 

բյուրոյումֈ Այս անգամ դուրս մնացինֈ Բյուրոն մնաց միաբեւեռ՝ 

«իրանական թեւի» հստակ գերիշխանությամբ։ 

Գ. Խաչատրյան 
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  04.10.2011 Валерий Копотин  
  

Современная политическая ситуация в мире может кардинально измениться в 
ближайшие месяцы. Профессор, декан факультета "Международные 

отношения" Дипломатической академии МИД России Игорь Панарин 
считает, что на смену "идеологии либерального колониализма, которая была 

навязана всему миру Британской империей еще 500 лет назад, может прийти 

идея интеграции Евразии.                                                                                                 

По мнению политолога, сегодня модель либерального колониализма 

опирается на три столпа: доллар, идеологию наживы и военную мощь США. 

Кроме того, эта идеология подкрепляется финансовым и информационным 

терроризмом и наркоторговлей. Однако данная модель, похоже, доживает 

последние месяцы, маркером чего могут служить, например, массовые 

погромы и грабежи в августе этого года в Лондоне, возрастающий уровень 

недовольства в США (700 арестованных в Нью-Йорке при перекрытии 
Бруклинского моста 1 октября) и, конечно, сам экономический кризис. 

Профессор считает, что ближайший период (до декабря 2012 года) станет 

периодом "лечения глобальной болезни, которая накапливалась 

последние 500 лет". А значит, "главное – найти золотую середину между 

духовными ценностями и достижениями информационно-технологической 

революции". 

Панарин выдвигает гипотезу, что именно России выпал шанс не только 
возродиться самой в качестве духовной державы, но и повести за собой весь 

остальной мир. Политолог считает, что "дальнейший путь России – 

интеграция Евразии на базе конструктивного союза цивилизаций и 
духовности". "Духовно-нравственная Русь может предложить миру новую 

модель развития – модель православно-католическую, модель развития 

человеческого потенциала, модель конструктивного диалога уникальных 
цивилизаций для формирования нравственной ноосферы", – говорит эксперт. 

В качестве российской формулы интеграции им предлагается триада: 

духовные ценности религий Евразии (православие, ислам, буддизм), русский 
космизм и общеевразийский национализм. По мнению профессора, 

Дипломатическая академия должна стать кузницей кадров для стран Евразии.  

Панарин находит целесообразным постепенное создание Евразийского союза 

"во главе с Государем В.Путиным". Он отмечает, что процесс уже запущен: с 
начала года в рамках Таможенного союза действует единая таможенная 

территория с полной свободой обращения товаров. А это уже привело к росту 

http://www.dni.ru/themes/chaos_UK/
http://www.dni.ru/themes/chaos_UK/
http://www.dni.ru/themes/chaos_UK/
http://www.dni.ru/economy/2011/10/4/219857.html
http://www.dni.ru/economy/2011/10/4/219857.html
http://www.dni.ru/economy/2011/10/4/219857.html
http://www.dni.ru/polit/2011/10/4/219848.html
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товарооборота между Россией, Беларусью, Казахстаном на 43%. В качестве 

следующих шагов предлагается объединение трех государств (Россия, 
Белоруссия, Казахстан) в Евразийский Союз. Далее может последовать 

вхождение в Евразийский Союз Украины и Армении. После этого к новому 

объединению могут присоединиться Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а 
также Сербия и ряд других государств. 

Времени для преодоления системного мирового кризиса осталась 

немного, предупреждает эксперт. "Развивая идеи Александра Невского и 

Ивана Грозного, Россия должна быть ядром интеграции Евразии, хранителем 

ее традиционных духовных ценностей", – заключает Панарин. 

 04.10.2011       

Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միութ-

յանը հարցականի տակ է դնում պահանջատիրության 

հարցը: Հետևաբար, գլուխ է բարձրացնում հայոց սպանդը 

անպատիժ թողնելու գերուժի քաղաքական սադրանքը, որը 

խաղի մեջ կմտնի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա 

տարելիցին՝ իրավական դաշտում-միջազգային դատարա-

նում  սպասվող վճռի կայացման նախօրեին:                                       

Իսկ նախօրեն չի խոստանում, որ դատավճռի կայացման 

նախօրեին չի իրականացնի թուրքական դիվանագիտա-

կան կորպուսին ուղղված ահաբեկչություններ:   

«ՀԱՅԵՐԸ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ԱՍԱԼԱ-Ն». ԱՆԿԱՐԱՆ 

ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ և ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐՈՀԻ Է ԱՆՑԵԼ 
 

Ամերիկահայերը որոշել են վերակենդանացնել ԱՍԱԼԱ-ն (Հայաստանի 

ազատագրման հայ գաղնի բանակ) և այդ նպատակով հիմնել են 

«Ամերիկահայերի լեգիոն», որի անդամներն անցնում են զինվորական 

պատրաստություն: Այս մասին գրում է թուրքական «Սաբահ» օրաթերթը` 

վկայակոչելով սեփական աղբյուրները:  

«ԱՄՆ-ում ստեղծված «Ամերիկահայերի լեգիոն» անվան տակ ձևավոր-

ված կազմակերպությունն ակտիվ գործունեություն է ծավալել համա-

ցանցում, մասնավորապես` Facebook սոցիալական ցանցում: Կազմակեր-

պությունն իր նպատակն է հռչակել պայքարել Հայաստանի բոլոր թշնամի 
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երկրների և կազմակերպությունների դեմ»,- գրում է «Սաբահը»` նշելով, 

որ կազմակերպության նպատակներից է նաև պաշտպանել Միացյալ 

Նահանգները ներքին և արտաքին թշնամիներից: 

Վկայակոչելով սեփական հետախուզական աղբյուրները` «Սաբահը» 

գրում է, որ իրենց ձեռքում հայտնվել են լուսանկարներ և փաստաթղթեր, 

որոնք ապացուցում են այն հանգամանքը, որ կազմակերպության 

անդամներն անցնում են հատուկ զինվորական պատրաստություն: 

«Մոտ 1000 անդամ ունեցող այդ կազմակերպությունում տիրում է 

ռազմական կարգուկանոն: Կազմակերպության անդամները Կալիֆոռ-

նիայի տարբեր շրջաններում սովորում են կրակել ատրճանակից, 

հրացանից, դիպուկահար զենքից և ծանր զինատեսակներից: Բացի այդ, 

կազմակերպությունում գործում են հատուկ նշանակության թիմեր, որոնք 

բաղկացած են 2-5 մարդուց, և մարզվում են հատուկ գործողություններ, 

այդ թվում մահափորձեր իրականացնելու համար»,- գրում է թուրքական 

պարբերականը` նշելով, որ ստեղծված իրավիճակում Անկարան 

պատրաստվում է հակաքայլեր իրականացնել: «Թուրքիայի ազգային 

անվտանգությունը վտանգող այդ կազմակերպության գործունեությունը 

կանխելու համար Անկարան անցել է հետախուզական և դիվանագի-

տական գրոհի: Ազգային հետախուզական կազմակերպությունը (MİT) 

սկսել է տեղեկություններ հավաքել այդ կազմակերպության գործունե-

ության մասին: Բացի այդ, Թուրքիայի արտաքին քաղաքական 

գերատեսչությունն ամերիկացի պաշտոնյաներին զգուշացրել է այդ 

անօրինական զինված կազմակերպության մասին: Եվ եթե որևէ քայլ 

չձեռնարկվի «Ամերիկահայերի լեգիոնի» գործունեության կասեցման դեմ, 

Անկարան բողոքի նոտա կհղի Վաշինգտոնին: Սպասվում է, որ այդ 

թեման ԱՄՆ-ում կբարձրացնի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայի 

Էրդողանը, որը Նյու Յորքում մասնակցելու է ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

ասամբլեայի նիստերին»,- գրում է «Սաբահը»: 

Թուրքական պարբերականը գրում է նաև, որ «նեո-ԱՍԱԼԱ-կան 

նմանատիպ կազմակերպություններ» գործում են նաև Մերձավոր 

Արևելքում, մասնավորապես Լիբանանում: 

«Վերջին շրջանում հատկապես թուրք-իսրայելական ճգնաժամի ֆոնին 

Իսրայելն սկսել է ակտիվ աջակցություն ցուցաբերել այդ կազմակերպութ-

յուններին»,- նշում է թերթը: 

Հրատարակված է Սեպտեմբեր 19, 2011 
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Արևելք - Արևմուտք դիմակայությունը վերադառնալով իր 

նախնական սառը դիրքին՝ շարունակում է ապակայունաց-

նել տարածաշրջանը, ձեռքի տակ ունենալով նշանակետ. 

այն է՝ ամեն գնով տիրել Անդրկովկասին՝ որպես հյուսիսա-

յին նորաստեղծ միության հենակետ:  Հետևաբար, ՀԱՊԿ  

ջանքերը նորարարություն մտցնելու պաշտպանական 

համակարգում էլ ավելի է ուժգնացնում  առճակատումը, 

որը իրեն զգացնել է տալիս նամանավանդ Հայաստանում՝ 

ազատական մտքի պոռթկումներով, հակառուսական խոր-

քապաստառի վրա: 
 

 
США готовятся противопоставить России "жесткую линию" в  
Армении 

 
Посол США в Армении Джон Хефферн. Иллюстрация: gisher.ru 

Утверждение Комиссией по внешним связям Сената США кандидатуры 

Джона Хефферна на должность посла Соединенных Штатов в Армении 
вызвало в Ереване ряд комментариев, в том числе - со стороны оппозиции. 

Так, близкий к руководимому Левоном Тер-Петросяном оппозиционному 
блоку "Армянский национальный конгресс" сайт "Первый Информационный" 

утверждает, что назначение Хефферна может свидетельствовать о том, что 

Вашингтон готовится к жесткому дипломатическому противостоянию с 
Москвой в Армении. Об этом, по мнению издания, свидетельствует, в 

частности, то обстоятельство, что Хефферн перебрасывается в Ереван с 

должности заместителя руководителя представительства США в НАТО, то 
есть, является дипломатом, способным (и привыкшим) проводить в 

отношении России "жесткую линию". 

Издание считает, что это может стать ответом на попытки активизации 

контролируемого Москвой военно-политического блока - Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которого является и 
Армения. 

Издание указывает, что ОДКБ в последнее время активно пытается 
разработать механизмы, которые предоставят организации юридические 

права "для вмешательства во внутренние дела стран-членов". О чем, 

http://www.regnum.ru/look/d1e5ede0f220d1d8c0/
http://www.regnum.ru/look/c4e6eeede020d5e5f4f4e5f0ede0/
http://www.regnum.ru/look/cbe5e2eeed20d2e5f0202d20cfe5f2f0eef1ffed/
http://www.regnum.ru/look/cdc0d2ce/
http://www.regnum.ru/look/cef0e3e0ede8e7e0f6e8e820c4eee3eee2eef0e020ee20eaeeebebe5eaf2e8e2edeee920e1e5e7eeefe0f1edeef1f2e8/
http://www.regnum.ru/look/cef0e3e0ede8e7e0f6e8e820c4eee3eee2eef0e020ee20eaeeebebe5eaf2e8e2edeee920e1e5e7eeefe0f1edeef1f2e8/
http://www.regnum.ru/look/cef0e3e0ede8e7e0f6e8e820c4eee3eee2eef0e020ee20eaeeebebe5eaf2e8e2edeee920e1e5e7eeefe0f1edeef1f2e8/
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например, говорит намерение установить контроль социальных сетей. Против 

такой тенденции и намерены, по версии "Первого информационного", 
выступить Соединенные Штаты. 

Rambler-Новости 

Վերադառնալով ներհայկական դաշտ՝ նշենք, որ բևեռաց-

ված հասարակության միջև առաջացած անդունդը շարու-

նակում է կլանել բոլոր նրանց, ովքեր ամենօրյա հացի 

կարիք են զգում, ովքեր կանգնած անդունդի եզրին՝ հույս 

են փնտրում հետ կանգնելու պարտվողական որևէ գործո-

ղությունից: Իսկ հույսը շատերի մոտ ձեռք բերված արտա-

գաղթի հնարավորությունն է: Հնարավորություն, որը օր 

օրի մաքրում է Հայաստանը «անցանկալի զանգվածից»:  

Չէ՞ որ նման զանգվածից է սպասվում հեղափոխությունը:  

Արտագաղթի խրախուսումը, որպես պետականորեն ար-

դարացված հակահեղափոխական միջոց, շարունակում է 

լափել Հայաստանը: Նման պայմաններում չի մնում մեկ այլ 

միջոց, քան ազգային ուժերի համախմբումն է, որը հաս-

կանալի պատճառներով շարունակում է մնալ անկատար:   

Նոյեմբեր 02, 2011 

 

Թերթը հիշեցնում է, որ ամիսներ առաջ  անդրադարձել է անսովոր 

լարված մթնոլորտում  անցած ՀՅԴ 31-րդ Ընդհանուր ժողովին, որը 

կայացավ Հայաստանում` հունիսի 24-ից հուլիսի 1-ը: 

«ՀՅԴ նոր ղեկավար մարմնի` բյուրոյի կազմում կուսակցության 

պատմության մեջ տասնամյակների կտրվածքով առաջին անգամ չի 

առաջադրվել եւ չի ընտվել ԱՄՆ-ի ամենաազդեցիկ կառույցը 

ներկայացնող որեւէ դաշնակցական եւ եվրոպական շրջանակների որեւէ 

ներկայացուցիչ: Սրանք այն կառույցներն են, որոնք ամենահզոր 

հայանպաստ լոբբինգն են ծավալում ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում: Նրանք 

հրաժարվել էին առաջադրել իրենց թեկնածությունը եւ խիստ քննադատել 

էին հայաստանյան կառույցի ղեկավարության գործունեությունը (ավելի 
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ճիշտ` անգործությունը): Այս մասին մենք արդեն գրել ենք: Իսկ այժմ 

դաշնակցական մեր աղբյուրները պնդում են, թե այդ ամենը այսօր արդեն 

ազդում է կուսակցության հայաստանյան «քսակի» վրա: Մոտենում են 

խորհրդարանական ընտրությունները, իսկ «քսակը» գրեթե դատարկ է: 

ԱՄՆ-ի կառույցը հասկացրել է, որ իրենցից հույս չունենան: Մեր 

տվյալներով` մոտավորապես նույնն են ասել նաեւ Բեյրութից: Թարսի 

պես, առաջիկա ընտրություններում խոշոր գործարարների մուտքը գրեթե 

արգելված է: Ի՞նչ անի հարյուրամյա կուսակցությունը»,-գրում է 

«Հայացք»-ը 

 

Հակասությունները՝ ներհասարակական, ներքաղաքական, 

ներկուսակցական և այլն, արտաքին պարտադրանքի 

արդյունք են: Նման պայմաններում, երբ հարցականի տակ 

է դրված ազգային առողջ ուժերի միասնությունը, անչափ 

կարևորվում է Ազգային գաղափարի շուրջ համախմբումը: 

Սակայն այդ գաղափարը չի կարող իր շուրջը համախմբել 

գաղափարայնորեն մասնատված ժողովրդին, եթե իր մեջ 

չկրի ազգային անվտանգության հարց: Ինչպես նշեցինք 

նախորդ գրքում, նման գաղափար կարող է ծնվել միմիայն 

«Հայաստանը վտանգի տակ» խորագրի ներքո՝ կապված 

անկախության կորստի հետ:    

ԿՈՆԳՐԵՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 306 ԲԱՆԱՁԵՎԸ 

Դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալա-

տը ընդունել է թիվ 306 բանաձևը, որով կոչ է արվում Թուրքիային հարգել 

քրիստոնյաների՝ իրենց կրոնն ազատ կերպով դավանելու իրավունքը, 

ինչպես նաև հայերին, ասորիներին, հույներին և այլ քրիստոնյա հա-

մայնքներին վերադարձնել բռնագրավված եկեղեցական ունեցվածքըֈ 

Թուրքիայի Հանրապետությանը ուղղված քրիստոնեական ժառանգութ-

յունը պահպանելու և եկեղեցիների բռնագրաված գույքը վերադարձնելու 

կոչի մասին բանաձեւը որոշեց, որ Ներկայացուցիչների պալատը հայտ-

նում է, որ Պետքարտուղարը Թուրքիայի ղեկավարների և այլ պաշտոնա-

տար անձանց հետ պաշտոնական շփումներում պետք է ընդգծեն, որ 

Թուրքիան պարտավոր է` (1) վերջ դնել կրոնական խտրականության 

բոլոր ձևերին, (2) թույլատրել քրիստոնական եկեղեցու գույքի օրինական 

եկեղեցական և աշխարհիկ տերերին առանց խոչընդոտների կամ սահմա-
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նափակումների կազմակերպել և անցկացնել ժամերգություն, կրոնական 

կրթություն, կղերական ուսուցում, նշանակումներ և փոխարինում, կրո-

նական համայնքների հավաքներ, սոցիալական ծառայություններ, նե-

րառյալ հոգածություն աղքատների և զառամյալների կարիքների հան-

դեպ, և այլ կրոնական գործունեություն: (3) Վերադարձնել քրիստոնեա-

կան եկեղեցիները և պաշտամունքի այլ վայրերը, վանքերը, դպրոցները, 

հուշարձանները, մասունքները, սրբավայրերը և այլ կրոնական գույք 

դրանց օրինական տերերին, ներառյալ շարժական գույքը, օրինակ` ար-

վեստի գործեր, ձեռագրեր, անոթներ և այլ արտեֆակտեր և (4) թույլատրել 

քրիստոնեական եկեղեցու գույքի օրինական եկեղեցական և աշխարհիկ 

տերերին առանց խոչընդոտի կամ սահմանափակման, պահպանել, վերա-

կանգնել և վերանորոգել, ըստ իրենց հայեցողության, բորոր քրիստոնեա-

կան եկեղեցիները և պաշտամունքի այլ վայրերը, վանքերը, դպրոցները, 

հուշարձանները, մասունքները, սրբավայրերը և այլ կրոնական գույք 

Թուրքիայիտարածքում:  

 Հրատարակված է Դեկտեմբեր 14, 2011                                                                                                                 

Որևէ թվացյալ հայանպաստ օրենքի հռչակումը շարունա 

կում է մնալ մեկ այլ հայատյաց օրենքի ուղեկալը: 

  

Գերմանիայի Բունդեսթագի արտաքին քաղաքականութ-

յան աշխատանքային խումբը հրապարակել է «Ղարաբաղ-

յան հակամարտության 20 տարին. նոր ազդակ հակամար-

տության խաղաղ կարգավորմանը» խորագրով փաստա-

թուղթ: 

7 կետից բաղկացած այդ փաստաթղթում աշխատանքային խումբը 

Գերմանիայի դաշնային կառավարությանը ուշադրության է հրավիրում 

ստորև նշված կետերի վրա. 

ա) Պետք է ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնել Ղարաբաղյան հակա-

մարտության կարգավորման վրա, ինչը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ-ի, 

ՆԱՏՕ-ի ու ՄԱԿ-ի գծով գործընկերների հետ համատեղ: Բոլոր կողմերը 

պետք է պատրաստ լինեն հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, 

պետք է ապահովել շփման գոտում բնակվող անձանց անվտանգությունը, 
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պետք է քայլեր ձեռնարկել փոխադարձ վստահության հասնելու ուղղութ-

յամբ: 

բ) Պետք է ԵՄ-ի դերն ավելացնել Ղարաբաղյան հակամարտության 

կարգավորման գործընթացում: ԵՄ-ը պետք է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

կազմում փոխարինի Ֆրանսիային և վերածվի հակամարտող կողմերի 

միջև միջնորդի: Պետք է հստակեցվի ԵՄ-ի կոնկրետ մանդատ ունեցող 

Հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցչի հարցը: 

գ) Պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները՝ «Արևելյան գործըն-

կերություն» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին ու Ադրբեջանին 

միմյանց մերձեցնելու և այդ մեխանիզմի շրջանակներում տարածաշրջա-

նային հակամարտության կարգավորումը նախապատրաստելու ուղղութ-

յամբ: 

դ) Պետք է կոչ անել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 

հարցում գլխավոր գործընկեր Ռուսաստանին՝ ավելի կառուցողական 

քայլեր ձեռնարկել ոչ թե ստատուս-քվոյի պահպանման, այլ՝ տարածա-

շրջանում սպառազինությունների մրցավազքը դադարեցնելու և մշտա-

կան խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ: 

ե) Պետք է անվտանգության քաղաքականության ոլորտում ընդլայնել ԵՄ-

ի ու Ռուսաստանի միջև երկխոսությունը՝ Ղարաբաղյան հակամարտութ-

յան կարգավորման կոնկրետ զարգացման դեպքում: 

զ) Պետք է ԵՄ-ին անդամակցելու համար թեկնածու երկրի կարգավիճակ 

ստացած Թուրքիային հրավիրել մասնակցելու Հայաստանի հետ հարա-

բերությունների կարգավորման գործընթացին, հետևաբար  Հարավային 

Կովկասի տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը 

դադարեցնելու գործընթացին՝ հաշվի առնելով հայ-թուրքական սահմանի 

պահպանման հարցում ռուսական բանակի հետագա բացակայության 

անհրաժեշտությունը: 

է) Պետք է աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 

հարցում Թուրքիայի կառուցողական դերակատարությանը և տարածա-

շրջանում նրա ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը: 

Հրատարակված է Փետրվար 18, 2012 
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Անմիջապես դրան հետևող կովբոյական շուրջկալ պարա-

նի հայտնությունը, ինչպես նաև նրան հետևող հերթա-

գրված «հայանպաստ» հայտարարությունները, կշարունա-

կեն հետապնդել մեկ նպատակ. այն է՝ կլանել  տարա-

ծաշրջանը: 

 

ՎԱՏԻԿԱՆԸ ՍԿՍՈՒՄ  Է ՀԱՅՈՑ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԳԱՂՏՆԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ 

 
Թուրքական Haber Türk թերթի փոխանցմամբ՝ Վատիկանը սկսում է իր 

արխիվային գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը: Ցայժմ չհրապա-

րապարակված այդ փաստաթղթերը հիմնականում առնչվում են վերջին 

400 տարիներին՝ սկսած 1621 թվականից: Ամենահին փաստաթուղթն 

առնչվում է 8-րդ դարին: 

Վատիկանի արխիվների պատասխանատու մոնսենյոր Սերջիո Պագանոն 

հայտարարել է, որ այդ փաստաթղթերում կան հայերի մասին բազմաթիվ 

տեղեկություններ: Հայոց ցեղասպանությանն առնչվող փաստաթղթերի 

առնչությամբ Պագանոն նշել է, որ դրանք անհավատալի փաստաթղթեր 

են, որոնցում պատկերված են թուրք զինվորների անտանելի դաժանութ-

յունն ու անխղճությունը։                                                                                     

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սերջիո Պագանոն հայտնել էր, որ 1894-1897 

թվականներին առնչվող փաստաթղթերից մեկում նշված է, որ 1896 

թվականին Հռոմի պապ Լեո 13-ը սուլթան Աբդուլ Համիդ 2-րդին կոչ է 

արել գթասրտություն ցուցաբերել և դադարեցնել հայերի կոտորածներըֈ  

Ի դեպ, նախորդ տարվա հուլիսի կեսերին հայտնի դարձավ, որ Վատի-

կանը պլանավորում է մոտ ժամանակներս հրապարակել Օսմանյան 

կայսրությունում իրականացված Հայոց ցեղասպանության մասին 

առանձին գիրքֈ Գրքում ներկայացվելու է նաև Հայոց ցեղասպանությանն 

առնչվող՝ Վատիկանի ու Թուրքիայի կաթոլիկ գործիչների նամակա-

գրությունըֈ  

Բացի այդ, գրքում տեղ են գտնելու թուրք զինվորների բազմաթիվ դաժա-

նությունների մասին փաստերֈ Վատիկանի ռադիոյի տվյալներով՝ գրքում 
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ներկայացվելու է 1914-1922 թվականներին Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 15-

րդի և օսմանյան սուլթանի միջև նամակագրությունը։ 

Հրատարակված է Փետրվար 28, 2012 

 

Որոշ քաղաքագետներ շարունակում են համառ կերպով 

պնդել, թե քանի գոյություն ունի հրեական դավադրություն, 

Հայկական հարցը կշարունակի մնալ որպես  միջոց ազդե-

ցության, խուսավարման, քաղաքական շրջանցման: 
 

ПРЕСТУПНАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ПРИЧИНА ГОНЕНИЯ 

Идеологические установки Ветхого завета формируют мировоззрение и 
систему ценностей иудеев. Как мы видим эти установки программируют 

преступное сознание иудеев и толкают их на всевозможные преступления. 

Нееврейские народы не просто пассивно наблюдали за преступлениями 
иудеев, а боролись с иудейской мафией как могли. 

За всевозможные преступления (убийства, ограбления, поджоги, отравления, 
обманы, махинации, ритуальные убийства детей и т.д.) евреев изгоняли из 

разных стран мира (3,4,5,6). А именно: 

в 772 г. до н.э. Израильское царство было покорено ассирийским царѐм 

Саргоном II, который большую часть евреев изгнал в отдалѐнные провинции 

Ассирии. 
В 586 г. до н.э. Иудею покорил вавилонский царь Навуходоносор II. Именно 

тогда храм Соломона был впервые разрушен, еврейское мужское население 

было почти полностью перебито, а женщины и дети – уведены в Месопо-
тамию. 
в 538 г. до н.э. персидский царь Кир овладел Вавилоном, но, к сожалению, 

другой персидский царь Артаксеркс, взял себе в жѐны еврейскую девицу 
Эсфирь, обученную всем тонкостям сексуального искусства. Эсфирь для 

Артаксеркса оказалась дороже собственного народа, и когда персы, 

измученные еврейским поведением, подготовили во главе с визирем Аманом 

широкомасштабную антиеврейскую акцию, Эсфирь организовала истреб-
ление всего цвета персидского народа – 75 000 человек. Это преступление 

геноцида иудеи празднуют как «великий» праздник Пурим. Пурим 

празднуется 23 февраля по старому стилю и 8 марта по новому стилю (в 
Советском Союзе этот праздник обывателю преподносился как день 

советской армии и международный женский день).  
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В 19 г. – евреи изгнаны из Рима римским императором Тиберием (42 г. до н.э. 

– 37 г. н.э); 

В начале III века – из римских провинций кесарем Константином I (285 – 

337); 

В начале VII века из Аравии Магометом (570 – 632); 

В 629 г. – из Франкского королевства Дагобертом; 

В 875 г. – из Сенса; 

В 1080 г. – первое изгнание из Франции; 

В 1099 г. – из Иерусалима крестоносцами; 

 

В 1113 г. произошел еврейский погром в Киеве по чисто народному порыву, 

до предела возмущѐнных поведением евреев. После чего общим собранием 

князей все евреи были изгнаны из России. Владимир Мономах(1053 – 1125), 
объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и 

впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и 

грабить»; 

 

В 1171 г. из Италии; 

В 1287 г. из Берна (Швейцария); 

В 1290 г. король Эдуард I Длинноногий (1239 – 1307)полностью изгоняет 
евреев из Англии. 

В 1307 г. из Франции Филиппом IV Красивым (1268 – 1314); 

В 1391 г. король Карл VI (1368 – 1422) изгоняет евреев из Франции. 

В 1407 г. из Кракова (Польша); 

В 1492 г. евреи были полностью изгнаны из Испании Изабеллой I и 

Фердинандом V; 

В 1493 г. король Фердинанд V изгоняет евреев из Сицилии. 

В 1495 г. из Флоренции; 

В 1497 г. из Португалии королѐм Мануэлом I (1469 – 1521); 

В 1541 г. из Австрии; 

В 1580 г. из Новгорода Иоанном Грозным (1530 – 1584); 

В 1591 г. очередное из Франции; 

В 1629 г. король Филипп IV изгоняет евреев из Испании и Португалии. 

В 1634 г. из Цюриха (Швейцария); 

В 1648 г. иудейская мафия организовала беспорядки, а затем «английскую» 
революцию, завершившуюся кровавым террором с ритуальным убийством 

короля. 

В 1727 г. из России императрицей Екатериной Великой (1684 – 1727); 
В 1743 г. императрица Елизавета Петровна изгнала евреев из России, издав 

такой указ: «Все евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и 

богатства, должны немедленно убраться за пределы границы…Дорогами 
тысячелетий». 

В 1789 г. во Франции сионистская мафия организовала беспорядки, «взятие» 

Бастилии, в которой в то время содержалось всего 7 уголовных преступников. 
Далее организовали «французскую» революцию, которая завершилась 

кровавым террором и ритуальным убийством короля Людовика XVI. 
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12 марта 1801 г. в результате сионистского заговора император России Павел 

I был задушен в своих покоях евреем Паленом. 

19 ноября 1825 г. в результате сионистского заговора император России 

Александр I был отравлен тремя евреями: врачом Вилле, Волконским и 

Стофрегеном. 
1 марта 1881 г. в результате сионистского заговора после четырѐх неудачных 

покушений был убит взрывом бомбы император России Александр II. 

Император России Александр III гордо заявил, что Россия – для русских и 
русский народ должен стать хозяином своей земли. Он смело укрепляет 

внутреннюю и внешнюю политику России, несмотря на значительное тайное 

сопротивление иудейской мафии. 

К сожалению, история учит, что история никого ничему не учит. А жаль. 

Народы быстро забывали еврейский вопрос и через 100, 200, 300 лет 

сталкивались с этим проклятым вопросом вновь. 

Համոզված եմ՝ հասարակ հրեա ժողովուրդը կապ չունի այս 

ամենի հետ: Ինչ էլ որ լինի, հրեաների հետ հայ ժողովրդի 

հարաբերությունները պետք է մնան բարիդրացիական, 

անգամ եթե վերը նշվածը համապատասխանում է իրակա-

նությանը: Մենք մեր ամբողջ պատմության մեջ միշտ էլ 

եղել ու մնացել ենք հյուրասեր: Պատմությունը գիտի բա-

զում դեպքեր, երբ տարբեր երկրների՝ իրենց գահը լքած 

արքաներ ապաստան են գտել հենց Հայաստանում: 

Հակասեմիտիզմը մեզ՝ հայերիս համար չէ: 

Անգամ, եթե, իրոք, հրեաների մի մասը դավադիր է, նենգ ու 

խառնակիչ, այս պարագայում անգամ հայ-հրեական հա-

րաբերությունները պետք է մնան զգուշավորության սահ-

մանում գործող չափավոր-գործընկերական՝ խուսափելու 

համար մի նոր համազգային աղետից: Որևէ մեկի հակա-

արդյունավետ քարոզչությունից չպետք է տուժի մի ողջ 

ժողովուրդ:  

Մեր հիմնական հակառակորդը շարունակում է մնալ գլո-

բալիստը՝ լինի նա հայ, վրացի, թե հրեա: Այսինքն նա, ով 

փորձում է մեզնից խլել մեր ազգային արժեքները, մեր 

լեզուն, ավանդույթը, պատմությունը, անկախությունը: 
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Մինչ մենք է՛լ ավելի կամրապնդենք մեր հաստատուն 

տեղը բաց երկնքի տակ, հակառակորդը շարունակում է 

միավորներ վաստակել ամեն հնարավոր միջոցներով:  

Ահա վառ օրինակ՝ 

 
ԱԼԻԵՎԸ ԿՐԿԻՆ ՑՈՒՑԱԴՐԵՑ ԻՐԵՆ, ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ` «ԵՎՐՈՆԵՍԹՈՒՄ» 

 

Բաքվում տեղի ունեցող «Եվրոնեսթի» խորհրդարանական վեհաժողովի 

երկրորդ նստաշրջանը, որին մասնակցում է նաեւ Հայաստանի 

պատվիրակությունը, երեկ անսպասելի, իսկ գուցե նաեւ շատ սպասելի 

ընթացք է ունեցել, քանի որ նախատեսված էր Ադրբեջանի նախագահ 

Իլհամ Ալիեւի ելույթը: Իսկ Ալիեւը, հայտնի բան է, չի փոխվում: Չնայած 

նախորդ օրն ամեն ինչ առավել հանգիստ մթնոլորտում է ընթացել, 

նիստում էքսցեսներ չեն եղել, սակայն մեր պատվիրակները մինչ այդ էլ 

ենթադրել են, որ Ալիեւն, իհարկե, կօգտվի հնարավորությունից եւ 4 

տասնյակ եվրոպացի պատգամավորների ներկայությամբ ղարաբաղյան 

հարցի վերաբերյալ իր բառապաշարն ի գործ կդնի ու հայտնի տեսա-

կետները կարտահայտի: Մերոնք, իհարկե, այդպիսի զարգացմանը 

պատրաստ էին եւ դեռ Բաքու գնալուց առաջ այդպիսի զարգացումների 

սցենարներն անշուշտ քննարկել են: 

Օրինակ` հայկական պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովհաննիս-

յանը անգլերեն լեզվով պատրաստել էր «Խոջալուի իրական դեմքը 

պատմության մեջ» զեկույցը: Վերադառնալով Ալիեւի ուղերձ-ելույթին` 

նշենք (ըստ տարբեր լրատվամիջոցներում մեր պատգամավորների 

խոսքի), որ Ալիեւը անցել է կոռեկտության ամեն չափ եւ իր ելույթի 

առյուծի բաժնում անդրադարձ արել ղարաբաղյան հարցին` իր սովո-

րական լացուկոծով` «20 տոկոս գրավյալ տարածքներ», «1 մլն փախստա-

կաններ»: Նա նաեւ մի շարք վիրավորական որակումներ է տվել Հայաս-

տանի հասցեին` ադրբեջանցիների գերեզման պղծելու, քսենոֆոբիայի մեջ 

մեղադրելով հայերին: Նրա հին երգի բաղադրիչ են եղել «ցեղասպանութ-

յուն իրագործած հայերը», «հայերը ֆաշիստներ են», չնայած հանրահայտ 

է, որ Արեւելյան գործընկերության բաղադրիչ «Եվրոնեսթը» այն հարթակը 

չէ, որտեղ այս կարգի բաներ պետք է ասվեն: Արարողակարգով ելույթին 

անմիջապես պատասխանելու հնարավորություն չի եղել, այնպես որ 

հայկական պատվիրակությունը խորհրդաժողովի պատվիրակներին եւ 

ղեկավարներին մի նամակ է բաժանել, որին կցված է եղել «Եվրոնեսթի» 

ֆորումը Բաքվում անցկացնելու հայկական կողմի անհամաձայնության 

մասին ավելի վաղ ԽՎ ղեկավարությանն ուղղված փաստաթուղթը: Իսկ 

բուն նամակում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը գրել է. 
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«Ցավոք, մենք Բաքվում ականատես եղանք այն բանին, ինչը կանխատես-

վում էր. «Եվրոնեսթ»-ի ԽՎ-ն վերածվեց պատմության անբարեխիղճ 

ընթերցման եւ միջազգային իրավունքի կողմնակալ մեկնաբանման վրա 

հիմնված հակահայկական քարոզչության դաշտի: «Եվրոնեսթ»-ի հայկա-

կան պատվիրակությունը հայտնում է իր խորին դժգոհությունը Ադրբե-

ջանի կողմից հյուրընկալության արտոնությունները չարաշահելու 

կապակցությամբ: Մենք կոչ ենք անում վեհաժողովին` ավելի զգուշորեն 

ընտրել անցկացման վայրը, որպեսզի չհնչեն հայտարարություններ, 

որոնք կարող են ոչնչացնել փոխըմբռնման, համագործակցության ոգին, 

որը մենք ձեռք ենք բերել` բազում խնդիրներ հաղթահարելով: Վախենում 

եմ, որ այդ խնդիրները վերադառնում են», գրել է Հայաստանի պատվիրա-

կության ղեկավարը: 

Իմիջիայլոց` պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հայկական 

լրատվամիջոցներից մեկին ասել էր, որ Ալիեւի ելույթը վատ տպավորութ-

յուն է թողել նաեւ եվրոպացի պատվիրակների վրա, որոնք մեր պատ-

վիրակների հետ զրույցում նշել են այս կարգի հռետորաբանության 

անընդունելիությունը նման վեհաժողովում: 

Ալիեւի ելույթից հետո նիստի ընթացքում հայ պատվիրակներից առաջին 

խոսքի հնարավորություն է ունեցել Վ. Հովհաննիսյանը, որը նշել է, որ 

Ալիեւի խոսքում հնչած որակումներն անընդունելի են, անընդունելի է 

հայերին ֆաշիստներ անվանելը: Մանավանդ` այս կարգի գնահատական-

ները եւ հատկապես այս կարգի ամբիոնից հնչեցնելը չեն նպաստում այն 

խնդիրները լուծելուն, որոնց լուծելու համար երկրները համախմբվել են 

«Եվրոնեսթում»: Առհասարակ` եվրոպական արժեքների կրող «Եվրոնես-

թը» ստեղծվել է ինչի՞ համար` որպեսզի Արեւելյան գործընկերության 

անդամ երկրների մեջ միմյանց հանդեպ վստահության մթնոլորտ ձեւա-

վորի, տարածի եվրոպական արժեքներ եւ գործելակերպ, իսկ Ալիեւն իր 

ելույթով փաստորեն խաչ է քաշել «Եվրոնեսթի» սկզբունքների վրա: 

ՄԱՐԻԵՏԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Հրատարակված է Ապրիլ 04, 2012 
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ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒ՞Ն ԹԵ ... 

2012թ. մայիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան 

խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք, ցավոք, չեն կարող խթան 

հանդիսանալ երկրի իրական ժողովրդավարացման գործընթացների 

համար եւ չեն վկայում ընտրությունների ինստիտուտը բարեփոխելու` 

իշխանությունների քաղաքական կամքի մասին: 

Հայաստանյան հասարակության վստահությունը ընտրական գործըն-

թացների նկատմամբ աստիճանաբար նվազել է սկսած 1995թ.-ից: Բոլոր 

ընտրություններն ուղեկցվել են համատարած ճնշումներով, սպառնալիք-

ներով, ընտրակաշառքներով, իսկ 2008թ.`  նաեւ մարդկային զոհե-

րով: Պատշաճ ընտրությունների կազմակերպման ու հանրության վստա-

հության վերականգնման անհրաժեշտությունը դարձել է Հայաստանի` այլ 

պետությունների եւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ 

փոխհարաբերությունների առանցքային խնդիրը` մասնավորապես, 

արտացոլվելով ԵԽԽՎ որոշումներում եւ Եվրոպական Միության հետ 

ասոցիացմանն առնչվող բանակցություններում: Չնայած այս հանգաման-

քին եւ ՀՀ իշխանությունների  կողմից բազմիցս հնչեցված հրապարակա-

յին խոստումներին` անցկացնելու «օրինակելի» ընտրություններ, 2012թ. 

մայիսին եւս Հայաստանի հասարակությունն ականատես չեղավ ժողո-

վրդավարական պետությանը հարիր ընտրությունների եւ առաջին հեր-

թին չարդարացան մեր  հասարակության ակնկալիքները: 

Չնայած նախորդ համապետական ընտրությունների համեմատ արձանա-

գրված առանձին դրական զարգացումներին, ինչպիսիք են նախընտրա-

կան քարոզարշավի ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցների 

կողմից քաղաքական ուժերի համար հավասար պայմանների ապահո-

վումը, քարոզչական տպագիր նյութերի տարածման կանոնակարգումը, 

քվեարկության օրը ընտրությունների մասնակիցների տեղակայման 

հստակեցումը ընտրատեղամասերում եւ այլն, այդուհանդերձ, լուրջ 

քայլեր չեն իրականացվել ընտրողների կամքի ազատ արտահայտմամբ 

արդար ընտրություններ ապահովելու ուղղությամբ: 

Ընտրական գործընթացի եւ քվեարկության արդյունքների վրա ան-

նախադեպ մեծ ազդեցություն են ունեցել ընտրազանգվածի կաշառումը, 

վարչական ռեսուրսի  չարաշահումը, պետական համակարգի եւ մասնա-

վոր գործատուների կողմից իրենց աշխատողների նկատմամբ քաղա-

քական թելադրանքն ու ճնշումը եւ բազմաթիվ այլ անօրինական 
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«տեխնոլոգիաների» կիրառումը: Իրավապահ մարմինները, որպես կա-

նոն, անգործություն են դրսեւորել անօրինականությունները կանխելու եւ 

մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ: Վերո-

նշված դեպքերի բազմաթիվ փաստեր արձանագրվել են քաղաքացիական 

հասարակության կառույցների եւ առանձին ընտրողների կողմից: 

Քվեակեղծիքների հնարավորությունը բացառելու համար ներդրված 

անձնագրերի կնքման մեխանիզմի ձախողումը առավել խորացրեց հասա-

րակության մեջ առկա անվստահությունը` նյութականացնելով կաս-

կածները ընտրողների ուռճացված ցուցակների վերաբերյալ: 

Ընտրական գործընթացների օրինականության վրա Էապես ազդել են 

երկրում տարածված աղքատությունը, գործազրկությունը, անձի ան-

պաշտպանվածությունն ու անպատժելիության մթնոլորտը, որը քաղա-

քացիների զգալի մասին զրկել է ազատ, իրազեկ եւ գիտակցված ընտրութ-

յուն կատարելու հնարավորությունից: 

Բարոյահոգեբանական այսպիսի միջավայրի ձեւավորմանը մեծապես 

նպաստել է այն հանգամանքը, որ ՀՀ իշխանությունները մինչ օրս 

անհրաժեշտ ջանքեր չեն գործադրել ինչպես 2008թ. մարտի 1-ի արյունալի 

դեպքերի կազմակերպիչներին եւ իրականացնողներին, այնպես էլ 2008թ 

եւ դրան հաջորդած ընտրությունների կեղծարարներին բացահայտելու եւ 

պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ:  Իսկ 2012թ. մայիսյան 

ընտրությունների նախօրեին ՀՀ ազգային ժողովն ընդունել է «Արտակարգ 

դրության իրավական ռեժիմի մասին» վիճահարույց օրենքը, որը 

թույլատրում է զինված ուժերի միջամտությունը ներքաղաքական գործըն-

թացներում եւ, ուստի, շատերի կողմից ընկալվել է որպես սպառնալիք: 

Մենք, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության զարգացման 

գործընթացում ներգրավված քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչներս խորապես մտահոգ ենք Հայաստանում տարեցտարի 

կատարելագործվող ընտրակեղծարարության մեխանիզմներով եւ դրանց 

կիրառողների անպատժելիությամբ: Գտնում ենք, որ ժողովրդավարական 

բարեփոխումներ իրականացնելու` Հայաստանի ստանձնած միջազգային 

պարտավորությունների հերթական ձախողման արդյունքում պետք է 

համապատասխան հետեւություններ արվեն ինչպես տեղական, այնպես 

էլ միջազգային կառույցների կողմից: 
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Արձանագրում ենք, որ ժողովրդավարական ընտրությունների ինստիտու-

տի` Հայաստանում ձեւավորվելու առաջին եւ անհրաժեշտ նախապայ-

մանն է 2012թ. մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցած ընտրողների  

ցուցակների հրապարակումը:  Սա այն հիմնական քայլն է, որը կարող Է 

ապացուցել ՀՀ իշխանությունների կամքը վերականգնելու ընտրություն-

ների իրական պատկերը եւ փարատելու քվեարկության արդյունքների 

նկատմամբ հասարակության թերահավատությունը: 

 

Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե 

Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ 

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն 

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ 

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան 

Մենք պլյուս ՀԿ 

Կրթության ասպարեզ ՀԿ 

Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե 

Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոն 

Լրագրողներ հանուն ապագայի ՀԿ 

 

Իհարկե, համաձայն ենք նման գնահատականի հետ: Ցա-

վալին միայն այն է, որ ժողովրդավարության անունից հան-

դես են գալիս այնպիսի վարձագրված կազմակերպություն-

ներ, ինչպիսիք են Հայաստանի հելսինկյան կոմիտեն, 

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը 

և այլն:  

Ինչևիցե, ինչպես սպասվում էր, կայացան ոչ թե ընտրութ-

յուններ, այլ քվեաթերթիկների բաշխում կուսակցություն-

ների միջև իշխանությունների կողմից: 

Մինչ արդարությունը իր բողոքի ձայնը կբարձրացնի 

ընդդեմ անարդարության, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում 

խաղադաշտի մյուս մասում, որտեղ դրված է կյանքի և 

մահվան, լինել կամ չլինելու հարցը: 
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Женщин тайно стерилизуют, следуя секретной разнарядке от 
властей. Статистика шокирует 

 

Журналисты Би-би-си опубликовали данные сенсационного расследования: в 

Узбекистане десятки тысяч женщин подвергались принудительной стерили-
зации. Страшную операцию узбекские врачи проводили тайком — сразу 

после родов или в ходе кесарева сечения. Очнувшись от наркоза, роженицы 
даже не подозревали, что больше родить никогда не смогут. 

В ходе журналистского расследования британской журналистке удалось 

получить устные признания нескольких женщин в том, что их стерилизовали 
после рождения второго или третьего ребенка, пишет «Московский 

комсомолец». Узбечки жалуются, что, узнав, что жены больше не смогут 

иметь детей, некоторых из них бросили мужья. Одно из немногих подлинных 
имен, фигурирующее в этой темной истории — жительница Узбекистана 

Гюльбахор Завидова. Когда ей было 28, у нее сразу после родов умер 
новорожденный сын. Гюльбахор долго пыталась вновь забеременеть, но 

ничего не получалось. Тогда она решилась на медицинское обследование, 

которое показало, что женщина была стерилизована сразу после родов. Муж 
несчастной не посмотрел на то, что жену «оскопили» без ее ведома и бросил 

ее.                                                                                                                             
Также британской корреспондентке удалось выяснить, что в Узбекистане 
существует разнарядка от властей, согласно которой каждый врач должен 

ежемесячно стерилизовать не менее двух женщин. А тем, кто будет 

саботировать приказ, грозят репрессии и штрафы.                                     

Официальный Узбекистан категорически отрицает, что программа стерилиза-
ции уже рожавших женщин когда-либо существовала и ссылается на то, что 

младшая дочь президента Каримова Лола — посол ЮНЕСКО и глава 
детского благотворительного фонда. Однако, по данным ООН, уровень 

рождаемости в стране за последние годы действительно существенно упал. 
Кстати, о случаях принудительной стерилизации заговорили еще в 2005 году, 

отмечает «Экспресс-газета». Патологоанатом и правозащитница Гульбахор 

Тураева рассказала, что в морг, где она работала, привозили органы, 

удаленные у здоровых женщин. 200 вырезанных маток она сохранила. После 

этого заявления Тураеву уволили из морга, а в 2007 году ей предъявили 

обвинения в посягательстве на конституционный строй Узбекистана, клевете 
и распространении оппозиционных материалов и осудили на шесть лет 

тюрьмы. 

Հրատարակված է օգոստոսի 05, 2012 

Վերադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին՝ 

նշենք, որ Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացու-

մը շարունակում է մնալ պահածոյացված, որը նշան է 



 60 

հարցի անարդյունավետության: Արևմուտքի ջանքերը՝ 

տեսնել Հայաստանը Անդրկովկասյան նորացված ՍԵՅՄԻ 

կազմում, կարծես թե տալիս է իր առաջին ճեղքերը: 

Հետևաբար, սայլը տեղից շարժելու հիմնական գործելա-

կերպը իր բաժին հրահանգը կարող է ստանալ ՀՀ իշխա-

նական բուրգի մեջ իրականացվող «ուղեղային-ինտե-

լեկտուալ  վերափոխությունից»:  

Հարց է ծագում՝ իրո՞ք իշխանությունը ենթակա է վերա-

փոխման, թե գործընթացներին շարունակում է ուղղորդել 

նախնական պայմանավորվածությունը:  

Հարցերի հարցի պատասխանը շարունակում է մնալ Ժա-

մանակի մատուցողը, ով սարերի հետևում չէ: 

ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՆԻՍՏ 

ԿԳՈՒՄԱՐԻ 

 

Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմավարական համագործակցության 

բարձրագույն խորհուրդը առաջիկայում կգումարի իր առաջին նիստը: 

Այս մասին Trend-ին տեղեկացրել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան 

Հուլուսի Քըլըջը:  

«Ներկայումս ընթանում են նիստի նախապատրաստական աշխատանք-

ները»,- հայտարարել է Քըլըջը: 

Հայտնի է, որ նիստը կայանալու է Բաքվում, իսկ Թուրքիայից այդ նպա-

տակով ժամանելու է ներկայացուցչական պատվիրակություն` վարչա-

պետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ: 

Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական համագործակցության 

բարձրագույն խորհուրդը ստեղծվել է անցած տարվա աշնանը Ստամբու-

լում ստորագրված համաձայնության հիման վրա: 

 

Հրատարակված է Օգոստոս 25, 2012 
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Հարգելի՛ ընթերցող, հարգելի՛ իմ ընկեր, եթե Դուք կարդա-

ցել եք «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ» գրքի առաջին մասը, 

Դուք անկասկած հիշում եք, թե ինչպիսի ջանք էինք գոր-

ծադրում, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը կա-

տարի վերադասավորություններ արտաքին քաղաքական 

տեղաշարժերի մեջ՝ պատրաստ գտնվելով հարմար պահին 

ճանաչելու Արցախը՝ որպես Հայաստանի անբաժան մաս: 

Մենք ունեինք բոլոր հնարավորությունները ճանաչելու 

Արցախը Հայաստանի անբաժան մաս դեռևս 10, 20 

տարիներ առաջ: Սակայն հաշվի առնելով, որ միջազգային 

հանրությունը՝ առավել ևս գերտերությունները, պատ-

րաստ չէին մարսելու նման որոշում, մեր կողմից առաջ 

քաշված անկախություն հետապնդող ինքնորոշման թատ-

րոնը տվեց հարցին ժամանակ շահելու և հասունացնելու 

իր պտուղները: Այսօր, երբ հասուն են այս պտուղները, 

եկել է պահը քաղելու: Սակայն նույնիսկ հասուն  բերքա-

հավաքը պետք է պայմանավորված լինի միջազգային 

քաղաքական հարմարավետության հետ: Այսինքն՝ միաս-

նության հաստատումը և իրավական առումով նախնական 

դիրքին վերադարձը պետք է ուղեկցվի, ինչպես նշեցինք 

նախորդ գրքում, Իրանի դեմ պատերազմից կամ Ադրբե-

ջանի կողմից թույլ տրված որևէ ուժային կամ պրովոկա-

ցիոն քայլից առաջ: Խոսքը վերաբերում է ոչ թե հարցի 

քննարկման դասական ձևին, այլ տպավորությանը, 

արդյունավետությանը, էֆֆեկտին: 

Իհարկե, անկախության ճանաչման արշավը արդարացրեց 

դերակատարումը: Այն առաջին հերթին արդարացրեց 

ռուսական ստատուս-քվոյի սպասումները, որոնք բխում 

էին հայության շահերից: Սակայն անկախության ճանաչ-

ման ջուրծեծոցը հեղափոխական ուրվականի ներկայութ-

յամբ, օր օրի դառնում է վտանգավոր  առաջին հերթին հենց 
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ՀՀ անկախ պետականության համար: Մենք իրավունք չու-

նենք թույլ տալ, որպեսզի ժողովրդի «ազատությունը» 

առաջ անցնի անկախ-պետականության անխախտության 

կանոնից: Կուտ տրված ժողովրդավարությունը մարդու 

իրավունքների հետ միասին չպետք է անտեսությանը 

մատնի մեր ավանդույթը, ինքնությունը, ազգային գաղա-

փարախոսությունը: Վերջիններիս ապահովությունը կա-

րող է երաշխավորել իրավական դաշտում տեղ գտած 

միասնությունը, որը պատրաստ է զբաղեցնել նախնական 

դիրքը՝ «Միացում» անվանակոչմամբ, ամրագրված  1989թ. 

ԼՂՀ-ն ՀՀ-ին վերամիավորվելու հռչակագրով: 

Ռուսաստանը ունի հնարավորություն՝  իրավական այդ 

որոշումը տեղավորելու իր արտաքին խաղադաշտում: 

Որպես վկաներ՝ կարող են հանդես գալ Աբխազիան և 

Հարավային Օսեթիան, որոնք չեն զգում միջազգային 

ճանաչման կարիք: 

Սրանով մենք էլ ավելի կամրապնդենք մեր միասնական 

դիրքը կառուցվող Եվրասիական միության մեջ:  

Իսկ եթե այս ամենին որպես արգելք ներկայանում է 

ադրբեջանական կողնորոշումը, դե ինչ, համոզված լինենք, 

որ ադրբեջանական հաշվեկշռությանը տրված է շատ կարճ 

ժամանակ: Չմոռանանք, որ ադրբեջանական բալանսը 

ուղղորդվում է ՆԱՏՕ-յական Թուրքիայի կողմից ստեղծ-

ված թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագոր-

ծակցության բարձրագույն խորհրդի կողմից: 
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 ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ՉԻ ՈՒԶՈՒՄ ՂԱՐԱԲԱՂԸ 
 

 

 Հարցազրույց «Մոդուս Վիվենդի» կենտրոնի ղեկավար ԱՐԱ ՊԱՊՅԱՆԻ 

հետ 

 

-Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանի 

օրենսդիր խորհուրդը հոկտեմբերի 24-ին բանաձեւ ընդունեց, որով 

ճանաչեց ԼՂՀ անկախությունն ու ինքնորոշման իրավունքը: Ի՞նչ տվեց 

այն քաղաքական եւ իրավական տեսանկյունից: Ձեր գնահատականը: 

 

-Իբրեւ քաղաքական քայլ, իհարկե, ոգեւորիչ է, բայց որեւէ իրավական 

հետեւանք չունի: Ինչու, որովհետեւ միջազգային հարաբերություններում 

սուբյեկտներ համարվում են պետությունները, հետեւաբար միայն ճանաչ-

ված պետությունը կարող է ճանաչել մեկ այլ պետության անկախությունը:  

-Այս քայլը կարո՞ղ է ԼՂՀ միջազգային ճանաչման սկիզբ դառնալ: 
 

-Իհարկե ոչ, եթե անգամ Ավստրալիայի բոլոր նահանգները ճանաչեն ԼՂՀ 

անկախությունը, ապա դա եւս չի կարող համարվել միջազգային ճանա-

չում: Միայն Ավստրալիա պետության կողմից ԼՂՀ ճանաչման դեպքում 

թերեւս կարելի էր այդպես մտածել: Իսկ սա ոչ թե միջպետական, այլ 

ներավստրալական գործընթաց էր, պարզապես տեղի հայ համայնքը 

աշխատել է նահանգային օրենսդիր մարմնի հետ եւ վերջ: 

Մի պարզություն մտցնեմ: Իրականում այդ բանաձեւում ճանաչում աս-

վածն էլ գոյություն չունի, այլ նահանգն ընդամենը մի բանաձեւ է ընդունել, 

որով կոչ է անում դաշնային մարմիններին ճանաչել ԼՂՀ անկախությունը, 

գիտակցելով, որ իր քայլը դեռ ճանաչում չէ:  

 

-ԼՂՀ նախագահի խոսնակը հայտարարեց, թե 2013-ից աշխարհում 

կսկսվի ԼՂՀ անկախության ճանաչման գործընթացը: Ի՞նչ կտա 

ճանաչումների շղթան, առանց Հայաստանի ու Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ 

ճանաչման կարո՞ղ է իրավիճակ փոխվել:  
 

-Ես չեմ կարծում, որ նման գործընթաց կսկսվի, բայց եթե լինի էլ միայն 

մեկ դեր կունենա` ճնշում Ադրբեջանի վրա: Հիշեցնեմ ԽՍՀՄ փլուզման 

ընթացքը, երբ հանրապետությունները, այդ թվում եւ Հայաստանը, անկա-

խություն հռչակեցին, ոչ մի երկիր չճանաչեց այդ անկախությունը, եւ 

միայն Ռուսաստանի ճանաչումից հետո երկրները ճանաչեցին նախկին 

ԽՍՀՄ հանրապետությունների անկախությունը:  

 

-Կարծում եք, հասունացե՞լ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից ԼՂՀ 

անկախության ճանաչման պահը: 
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-Ես այլ կարծիքի եմ այս հարցում. համարում եմ` ճիշտ ենք անում, որ չենք 

ճանաչում, որովհետեւ գոնե ինձ համար ԼՂՀ-ն Հայաստանի Հանրա-

պետության անբաժան մաս է կազմում, ինչը վավերացված է ՀՀ գործող 

սահմանադրությամբ: Նախաբանում հստակ հղում կա Անկախության 

հռչակագրին, որում արձանագրված է միավորման փաստը: Եվ այդ 

որոշումն առ այսօր ուժի մեջ է:  

 

-Սաֆարովյան դեպքերից հետո ընդհատված ԼՂ բանակցային 

գործընթացը կրկին վերսկսվեց: Նոր փուլ, դիրքորոշումների կարծրացում 

ասվածը կյանքի կկոչվի՞: Հնարավո՞ր է բանակցային գործընթացի 

տրամաբանության փոփոխություն:  

 

-Այստեղ կա մեկ այլ սկզբունքային հարց, որն առնչվում է հակամարտութ-

յան էությանը: Սխալը սկսվում է այն պահից, երբ խնդրի լուծումը 

տեսնում ենք միայն ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա: Սա 

նշանակում է` ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի 

մաս ու հիմա այդ տարածքի բնակչությունը ցանկանում է ինքնորոշվել 

կամ անկախանալ: Այսինքն՝ բանակցություններում կարեւորելով ինքնո-

րոշման իրավունքի սկզբունքը` մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենում: 

 

-Ի վերջո, դա տարածվում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ոչ միայն հայ 

բնակչության, այլեւ, այսպես կոչված, ադրբեջանական համայնքի վրա: 

 

-Անշուշտ: Ադրբեջանն ասում է, թե իր երկրում կա 300 000 նախկին 

ղարաբաղաբնակ ադրբեջանցի: Ի դեպ, այն 40 000-ը աճ է տվել: Համաձայն 

Մադրիդյան սկզբունքների, նրանք պետք է բնակություն հաստատեն 

Ղարաբաղում, եւ որոշակի ժամանակահատվածից հետո իրավունք 

ստանան ազատ կամարտահայտման միջոցով որոշելու իրենց ճակա-

տագիրը: Սա ամրագրված է Մադրիդյան սկզբունքներում: 

Երբեւէ մեզ հարց տվե՞լ ենք` ի՞նչ կլինի, եթե նրանք վերաբնակեցվեն 

Ղարաբաղում. հայերն անկասկած կկազմեն փոքրամասնություն, քանի որ 

Ալիեւը, այսպես կոչված, նախկին ղարաբաղցիներին կարող է 100 000-

ներով անձնագրեր տալ, ներկայացնելով իբրեւ Ղարաբաղի տարբեր 

քաղաքների ու գյուղերի բնակիչ:  

Մյուս հարցը. ինքնորոշում ո՞ր սահմաններում` ԼՂԻՄ-ի՞: Իսկ ինչպե՞ս է 

լուծվելու ազատագրված տարածքների հարցը: Փաստորեն գործում ենք 

դրանք զիջելու տրամաբանությամբ: Եթե հետայսու էլ բանակցային 

գործընթացը զարգանալու է նույն` Մադրիդյան սկզբունքների հիման 

վրա, եւ մենք առաջ ենք մղելու ինքնորոշման իրավունքը որպես 

կարեւորագույն սկզբունք, ուրեմն մեզ ոչ մի նպաստավոր ընթացք չի 

սպասվում:  
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-Եթե հրաժարվում ենք ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի կիրառումից, 

ուրեմն ի՞նչ ենք փոխարենն առաջարկում:  

 

-Նախ չենք հրաժարվում, պարզապես դա չենք օգտագործում որպես 

հիմնաքար: Փոխարենը կա շատ պարզ առաջարկ: Եղել է 1918-ին 

ստեղծված եւ 1920-ին ճանաչված երկու հանրապետություն` Հայաստան 

ու Ադրբեջան: Այդ երկու երկրների միջեւ եղել է տարածքային վեճ, ինչն 

այն ժամանակ ընդունել է Ազգերի լիգան եւ ամրագրել դրա լուծման 

սկզբունքը:  

Այսպես, 1920թ. փետրվարի 24-ին Ազգերի լիգայի խորհուրդը` Ֆրան-

սիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ներկայացուցիչների 

ստորագրությամբ, ընդունել է զեկույց-առաջարկ Հայաստանի Հանրա-

պետության սահմանների վերաբերյալ, ուր ամրագրված է, որ հայ-

ադրբեջանական, նաեւ հայ-վրացական սահմանը պետք է որոշվի 

ազգագրական տվյալների հիման վրա: Այսինքն՝ հայաբնակ շրջանները 

կանցնեն Հայաստանին, թաթարաբնակները` Ադրբեջանին, վրացաբնակ-

ները` Վրաստանին: Կա նաեւ քարտեզը:  

Այսօր ընդամենը մենք պետք է վերադառնանք այս ելակետին, այսինքն՝ 

1920թ. փաստաթղթին: Եվ ամեն ինչ սկզբունքորեն կփոխվի: Այս դեպքում 

արդեն ոչ թե մենք կհամարվենք օկուպանտ, ինչպես հայտարարում է 

Ադրբեջանը, այլ հենց վերջինս: Քանի որ այսօր մենք վերահսկում ենք 20թ. 

փետրվարի 24-ի որոշմամբ Հայաստանին հատկացված տարածքի ընդ-

ամենը մի մասը, մինչդեռ ամբողջ Հյուսիսային, Դաշտային Ղարաբաղը, 

նաեւ Նախիջեւանը բռնազավթված են Ադրբեջանի կողմից: Չեմ հաս-

կանում` ինչո՞ւ ենք մոռացել այս ամենի մասին:  

Առաջարկում եմ հետեւյալ քայլը. ասում ենք՝ չնայած Ադրբեջանը շարու-

նակում է օկուպացված պահել Հայաստանի տարածքները, սակայն 

հանուն տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման պատրաստ 

ենք հրաժարվել մեր տարածքներից, բայց մի պայմանով, որ Ադրբեջանը 

ճանաչի ներկայիս ԼՂՀ-ն ու շրջակա տարածքները: Այսօր համա-

նախագահող երկրներ են ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, որոնք եղել են Ազգերի 

լիգայի անդամներ, հենց նրանք են 1920-ին ընդունել հիշատակածս 

փաստաթուղթը: Եվ այսօր մենք պետք է նրանց ներկայացուցիչներին 

հարց ուղղենք` հրաժարվո՞ւմ եք ձեր ստորագրություններից:  

 

-Եթե Մադրիդյան սկզբունքները խիստ վտանգավոր են ու պարտության 

են տանում հայկական կողմին, այդ դեպքում ինչո՞ւ այն շարունակ 

մերժում է նաեւ Ադրբեջանը:  
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-Շատ պարզ պատճառով. Ադրբեջանի նպատակն այսօր այլեւս Ղարա-

բաղը վերադարձնելը չէ, այլ Հայոց պետականությունը կործանելը: 

Ադրբեջանը չի ուզում Ղարաբաղը, հավատացեք, ու եթե տաք էլ` չի 

վերցնելու: Իր նպատակը հայոց պետականության ոչնչացումն է։ 

 Հրատարակված է Նոյեմբեր 02, 2012 

 

Տեղափոխվելով Մոսկվա՝ նշենք, որ հոկտեմբերի 23-ին 

Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայ և ադրբեջանական 

համայնքների միջև հանդիպում (Ռուսաստանի հայերի 

միության ՌՀՄ և ադրբեջանական համայնքի՝ Ազերրոս), 

որտեղ ընդունվեց համաձայնեցում՝ ջերմություն մտցնել 

երկու համայնքների միջև, հանդիպումը դարձնել պար-

բերական՝ հանուն խաղաղ գոյակցության: Ի՞նչ է սա՝ հեր-

թական խա՞ղ, ազնիվ խաղաղարար մեկնա՞րկ, թե՞ պետա-

կան կայունաձևության նորօրյա դրսևորում: 

Այս հարցին կարելի է մոտենալ երկու կողմից. եթե,  իրոք, 

այն ուղղված է երկու համայնքների միջև խաղաղ գոյակ-

ցությանը՝ ողջունելի է, ընդունելի: Եթե սա պատվեր է 

Հայաստանի կառավարության կամ որևէ այլ միջազգային 

կառույցի, որը հետապնդում է հեռուն գնացող նպատակ՝ 

ուղղված ցյուրիխյան արձանագրությունների վերակեն-

դանացմանը, ուրեմն ընդունելի չի կարող համարվել: 

Հուսով եմ, որ այդ հանդիպումը իր մեջ չի պարունակում 

որևէ քաղաքական շարժառիթ՝ կապված հայ-թուրքական 

հարաբերությունների, Անդրկովկասում մի նոր ժամանա-

կակից Կովկասյան Սեյմի կառույցի հետ:   
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հենրիկ Օհանյան. «Իրավական դաշտում ձեռք բերված 

հավանական հաջողությունները  չպետք  է  հակադրվեն 

Հայաստանի անկախությանը»: 

-Պրն  Օհանյան, Արա Պապյանը իր հոդվածներում անչափ 

կարևորում է Հայկական հարցի հանգուցալուծումը 

իրավական դաշտում՝ հենված Վ. Վիլսոնի իրավարար 

վճռի վրա: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

- Իրավարար վճիռը կայացվել էր այն ժամանակ, երբ Հա-

յաստանը համարվում էր լիովին անկախ (անտեր) երկիր: 

Իրավարար վճիռը հետապնդում էր մեկ նպատակ. այն է՝ 

Հայաստանը ներքաշել Արևմուտքի վերմակի տակ: Սա 

կնշանակեր անկախության լիովին կորուստ: Փառք Արար-

չին, որ իրավարար վճիռը մնաց անկատար: Հակառակ 

դեպքում մենք այսօր չէինք ունենա թեկուզև չափավոր 

անկախ, սակայն մերօրյա անկախ պետականությունը: 

Կունենայինք ներկայիս եվրոպական ցանկացած երկրի 

օրինակով բռնազավթված մի երկիր, որտեղ անկախության 

տոն օրը նշելու դիմաց կունենայինք գեյշքերթներ: Իսկ 

ամենանշանակալից տոն օր կհամարվեր հայկական «Բաս-

տիլի» գրավումը: 

-Դուք ուզում  եք ասել, որ Վիլսոնի իրավարար վճիռը այն 

հենքը չէ՞, որի վրա իր ամրակները կարող է տեղադրել 

Հայոց պահանջատիրության խնդիրը: Դուք ուզում  եք 

ասել, որ ներկայիս մեր պայքարը չպե՞տք է հիմնվի 

իրավարար վճռի վրա: 



 68 

-Վիլսոնի իրավարար վճիռը երբեք չէր կայացվի, եթե Հա-

յաստանը հագներ իր խորհրդային մուշտակը ասենք թե 

1919թ-ին: Սակայն Հայաստանը խորհրդայնացվեց 1920թ. 

նոյեմբերի 29-ին և ոչ դեկտեմբերի  2-ին, հետևաբար, Վիլ-

սոնի իրավարար վճիռը մնաց որպես սառեցված նվեր հայ 

ժողովրդին՝ այն ուժի հրավիրելու: Ո՛չ, դեմ չեմ իրավարար 

վճռի առկայությանը, դեմ եմ այդ փաստաթուղթը ուժի 

հրավիրելու, գործի դնելու այն ձևին, որով հայկական մոլո-

րակը դուրս կգա իր այսօրվա ուղեծրից:  

Իրավական դաշտում ձեռք բերված հավանական հաջո-

ղությունները  չպետք  է  հակադրվեն Հայաստանի դիրքո-

րոշմանը: 

-Ինչի՞ց ելնելով եք Դուք գտնում, որ հայկական մոլորակը 

կարող է դուրս գալ իր ուղեծրից:  

-Հայկական հարցը իրավական դաշտ կարող է դուրս բերել՝ 

ա) Հայաստանի կառավարությունը 

բ)  սփյուռքի որևէ կազմակերպություն, ով իրավասու       

      կհամարվի միջազգայնորեն բարձրացնելու նման հարց: 

 

Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի բարձրացնի 

նման հարց, եթե չստանա   հարցը բարձրացնելու ներքին 

իրավունք հենց Արևմուտքից: Չմոռանանք  աստղաբաշ-

խական թվով արտաքին պարտքը,  տնտեսական նոր պար-

տադրանքներ, չմոռանանք, որ նման հարց բարձրացնելու 

համար պարտադիր է գերտերությունների ներքին  պայմա-

նավորվածությունը՝ հաշվի առնելով, որ խոսքը վերաբե-

րում է ոչ թե ազդեցության ոլորտից դուրս Իրանին կամ 
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Սիրիային, այլ Արևմուտքի մաս կազմող Թուրքիային, որին 

ԱՄՆ-ը նայում է որպես սեփական տարածքի:   

 

Այդ հարցը չի կարող իրավական դաշտ տեղափոխել 

Սփյուռքի որևէ կազմակերպություն, եթե չստանա Հայաս-

տանի կառավարության (եթե տվյալ կազմակերպությունը 

գտնվում է ՀՀ կառավարության ազդեցության ներքո)  կամ 

Արևմուտքի  համաձայնությունը, եթե այն գտնվում է Արև-

մուտքի ազդեցության ներքո: Դժվար թե գտնվի մեկ այլ 

իրավասու կազմակերպություն, որը պատրաստ կգտնվի 

շրջանցելու ազդեցության ոլորտները: Իհարկե, կան կազ-

մակերպություններ, որոնց թվում է, որ կարող են բարձ-

րացնել նման հարց առանց թույլտվության, սակայն նրանք 

չարաչար սխալվում են: 

Որերորդ անգամ նշենք, որ խոսքը վերաբերում է ուժային 

գործոնին, ներքին կաթսային-իրավունքին, ազդեցությանը, 

պարտադրանքին: 

 

-Փորձում եք ասել, որ մենք չունենք հարցը իրավական 

դաշտ հանելու հնարավորությու՞ն: 

-Նկատենք, թե ինչ չափաձևեր է փաթաթում հայկական 

կողմի վզին հենց ինքը՝ պրն պարտադրանքը. Ցյուրիխյան 

արձանագրություններ, պատմական հանձնաժողովներ, 

Անդրկովկասը Ռուսաստանից կտրելու նպատակով 

ստեղծվող հայ-թուրքական մերձեցման տարբեր ձևեր, 

Արևելյան յուրահատուկ գործընկերություններ, «Եվրոնես-

թներ» և այլն: Եթե որևէ մեկին թվում է, թե Հայկական 

հարցը կապ չունի այս ամենի հետ, որովհետև հարցը 

պետք է որոշվի իրավական հարթության վրա, չարաչար 

սխալվում է: Ինչպես նշեցինք նախորդ գրքում, Արևմտյան 

համակարգում գոյություն չունեն տարբեր, իրարից անկախ 
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դաշտեր՝ քաղաքական, տնտեսական, իրավական, ռազմա-

կան. այս ամենը փոխկապակցված են իրար հետ: 

Չկա, գոյություն չունի հարցի իրավական լուծում, անգամ, 

եթե հարցը դրվի ոչ թե կամակատար Հաագայի, այլ ՄԱԿ-ի 

միջազգային դատարանում՝ առանց հաշվի նստելու պար-

տադրանքների հետ: Մենք իրավունք չունենք այս ամենին 

նայելու վարդագույն ակնոցներով:  

-Ըստ Արա Պապյանի՝ «Միջազգային իրավունքը  աճուրդի 

չի դրվում: Միջազգային իրավունքը նավթի աշտարակ չէ»: 

Դրա վառ օրինակը Կոսովոյի և նման մի շարք ներկայիս 

սուբյեկտների անկախության ճանաչումն էր միջազգային 

իրավունքի համաձայն:  

 

-Ցավոք սրտի ներկա մեր դարում ամեն ի՛նչ է աճուրդի 

դրվում: Կոսովոն և նման մի շարք սուբյեկտներ անկա-

խացան, որովհետև այդ անկախությունների ճանաչման 

որպես ջատագով հանդես եկավ ԱՄՆ-ը: Սա նախ և առաջ 

ամերիկյան նախագիծ էր, քանի որ այդ երկրների անկա-

խությունների ճանաչումը արդարացնում է գլոբալիզացի-

այի սպասումները:  

Մեր պարագայում հետաքրքրությունները շարունակում են 

գրավել հակասական դիրքեր՝ հաշվի առնելով Արևելյան և 

Արևմտյան դիրքավորումները: Նման հարցերում շատ 

կարևոր է աշխարհագրական դիրքը, խմբակցությունների 

անդամակցության հարցը և այլն: 

Հարց է ծագում՝ վերջապես մենք կարո՞ղ ենք Հայկական 

հարցը տեղափոխել Միջազգային դատարան: Ա՛յո, կարող 

ենք: Սակայն հաջողության դեպքում, այսինքն իրավարար 

վճիռը կյանքի կոչելու արդյունքում, մենք պետք է համա-
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ձայնենք ունենալ Վիլսոնյան նախագծում գործող Արև-

մտյան Հայաստան՝ արևմտյան արժեհամակարգում, Հյու-

սիսային և Հարավային Կորեաների օրինակով՝ տալով հա-

մաձայնագրին իրավական ձևակերպում:   

-«Ազդակ» օրաթերթին տված հարցազրույցում պրն Պապ-

յանը դեմ արտահայտվեց Հայաստանը Եվրասիական 

միությանը անդամակցելու գաղափարին: Ըստ նրա՝  ան-

դամակցումը ընդհանուր  սահման չունեցող այդ միության 

հետ  Հայաստանին տնտեսապես ոչինչ չի տա, հակառակը, 

մենք կկտրվենք այն վարկերից, որ Հայաստանին տրա-

մադրում է Եվրոմիությունը: Նա ավելի շատ կողմ է, 

որպեսզի Հայաստանը իր կապերը ամրապնդի Եվրո-

միության հետ: Ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

-Այստեղ թագավորի տղան կծեց մատը: 

Ներկայացվածը մտորումի տեղիք է տալիս:                                                                                                              

                                                                                                               

Ազգային անվտանգության առումով մեր հենքը մնում է 

ժողովրդի անվտանգությունը: Այդ անվտանգությունը ան-

կախ պետականության տեսքով այսօր ապահովվում է 

Ռուսաստանի հետ ամուր կապերի շնորհիվ, ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, 

ԵՎՐԶԱԵՍ և այլն համագործակցությունների տեսքով:  

Կիսագործընկերային քաղաքականությունը նման է այն 

ամուսնությանը, որն իր առջև չի դնում ընտանիք կազմելու 

նպատակ: Եվրասիական նորակերտ միությանը անդամա-

գրությունը  ավելի շատ ունի քաղաքական նշանակություն, 

որը, անշուշտ, կբերի նաև տնտեսական շահաբաժին: Մեր 

տեղը քաղաքականապես և տնտեսապես կարող է հաս-

տատ-արդարացված համարվել միմիայն Եվրասիական 

միության մեջ:  
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Իսկ Եվրոմիության  կախվածությունը խորացնող վարկերի 

կամ գրանտների հոսքի արգելափակումը կհամարվի մեր 

ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը: 

-Ի՞նչն է ստիպում Ղարաբաղի իշխանություններին 

հանդես գալ ոչ թե Հայաստանի հետ վերամիավորման, այլ 

անկախության օգտին: Ձեր կարծիքը: 

-Մենք Պապյանի հետ այս հարցում համախոհներ ենք. 

Արցախը՝ որպես պատմական Հայաստանի անբաժան 

մաս, որը հաստատվեց 1920թ-ին Ազգերի լիգայի կողմից՝ 

ներառյալ Նախիջևանը, կարող է հայ-ադրբեջանական առ-

ճակատման քաղաքական դիմակայության ողջ պատաս-

խանատվությունը թողնել Հայաստանի Հանրապետութ-

յանը՝ մնալով որպես նահանգ, հիմք ընդունելով 1989թ. 

Հայաստանին միավորվելու որոշումը: 

-Բայց չէ՞ որ այդ որոշումը չընդունվեց ԽՍՀՄ Գերագույն 

խորհրդի կողմից, և դրանից հետո Ղարաբաղը հռչակեց իր 

անկախությունը: 

-Այդ որոշումը ընդունվեց Հայաստանի Գերագույն խոր-

հըրդի կողմից և առ այսօր ամրագրված է ՀՀ անկախության 

հռչակագրում ապահովագրված սահմանադրությամբ: 

Ղարաբաղի՝ դիրքերը զիջելուն պարտաստ Սահմանադը-

րությունը չի կարող արգելք հանդիսանալ, որպեսզի հայ-

կական այդ տարածքը ձեռք բերի նոր կարգավիճակ՝ վերա-

դառնալով նախնական դիրքին, հենված իրավական հիմքի 

վրա: 
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-Ի՞նչ կարող եք ասել Ռ. Սաֆարովի հետ կապված իրա-

դարձության մասին:  Ինչպիսի՞ն պետք է լիներ կատար-

վածի հակաքայլը Հայաստանի կառավարության կողմից: 

 
Ռամիլ Սաֆարով  -  հայտնի է դարձել Բուդապեշտում իր կատարած 

հանցագործության՝ հայկական բանակի լեյտենանտ Գուրգեն Մարգար-

յանի դաժան սպանության պատճառովֈ Սաֆարովը Գուրգեն Մարգարյա-

նի հետ մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի «գործընկերություն հանուն խաղաղութ-

յան» ուսումնական ծրագրին։ Սաֆարովը վերջինիս քնած ժամանակ 

կացնահարել է և մտադիր է եղել սպանել ևս մեկ հայ սպայի՝ Հայկ 

Մուկուչյանին, սակայն դա չի հաջողվել։ 

2006թ. Բուդապեշտի քաղաքային դատարանը Սաֆարովին դատա-

պարտել է ցմահ ազատազրկման, 30 տարով առանց ներման թույլտվութ-

յան։                                                                                                            

2012 թվականի օգոստոսի 31-ին Հունգարիան Սաֆարովին արտա-

հանձնել է Ադրբեջան, որտեղ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանա-

գրով նրան նույն օրը ներում է շնորհվել, Ադրբեջանի պաշտպանության 

նախարարության կողմից կոչումը բարձրացվել լեյտենանտից մայորի, 

բնակարան է ստացել և ֆինանսապես վարձատրվել։                                                                                

Արտահանձնումից 10 օր անց ռուսական Ռոսիա 1 հեռուստաալիքի հետ 

զրույցում Սաֆարովն անդրադարձել է հայ սպային սպանելու դրդապատ-

ճառներին: Նա մասնավորապես նշել է, որ դասընթացներին մասնակցե-

լու նպատակով Բուդապեշտում էին գտնվում երկու հայ զինծառայող, 

որոնց նա անգամ չէր էլ ողջունում, սակայն մի անգամ երկուսին միասին 

«քչփչալով» տեսնելիս որոշել է սպանել նրանց` գլուխները կտրելով: 

Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ` երկրորդ սպայի սպանությունը 

կանխվել է` նրա հետ նույն սենյակում բնակվող լիտվացի սպայի շնորհիվ: 

-Ադրբեջանցի սպա-մարդասպանի արտահանձնումը չի 

կարող իրականացվել առանց արևմտյան համակարգի հա-

տուկ ծառայությունների գերատեսչությունների համակար-

գող ուժի  թույլտվության: Սառը պատերազմի «վերացման» 

հետևանքով բռնազավթված, արևմտյան ճամբարում 

հայտնված  կախյալ  Հունգարիան այն երկիրը չէ, որը կա-

րող է իրեն համարել ինքնագլուխ գործողությունների տեր: 

Կատարվածը կրում է պրովոկացիոն բնույթ: Հաշվի առնե-

լով, որ հանցանքը իր մեջ պարունակում է ազգամիջյան 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%B7%D5%BF
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%B8%D6%82%D5%AA%D5%A5%D6%80
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%B6_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%B6_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D4%B1%D5%8F%D5%95
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
http://hy.wikipedia.org/wiki/2006
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%B7%D5%BF
http://hy.wikipedia.org/wiki/2012
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%A3%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD%D5%AB_31
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%AC%D5%B0%D5%A1%D5%B4_%D4%B1%D5%AC%D5%AB%D6%87
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հող, հետևաբար, Ադրբեջանի կողմից նրա ներումը, արդա-

րացումը, հերոսացումը և ազատ արձակումը խրախու-

սում է հերթական հայի սպանություն: Հաշվի առնելով,   որ 

կատարվածը իր մեջ կրում է քաղաքական տարր, որպես  

հակաքայլ, ի պաշտպանություն հերթական հայ զոհի, Հա-

յաստանի կառավարությունը պետք է անհապաղ հրա-

վիրեր ազգային անվտանգության նիստ, առաջ քաշեր ԼՂՀ-

ն Հայաստանին միավորելու հարցը՝ Ղարաբաղի տարածք 

լրացուցիչ զորք ուղարկելու, հերթական մարդասպանութ-

յունը (հավանական, լայնամասշտաբ) կանխելու հե-

ռանկարով: Սա կլիներ ստիպված պաշտպանական քայլ: 

Եվ եթե Արևմուտքը հետապնդում է ստատուս-քվո-ի խախ-

տում, ուրեմն նա կստանար իր բաժին ցանկությունը՝ հար-

վածի տակ դնելով Մինսկի ձևաչափը, որը փորձում է իր 

տեղը զիջել ավելի կոշտ դիրք բռնելու պատրաստ Եվրո-

միությանը:  Սակայն նման քայլ իրականացնելու համար 

հարկավոր է համարձակ խաղացող: 

Սա կլիներ միակ արժանապատիվ պատասխանը: 

-Ի՞նչ կարծիքի եք հոկտեմբերի 25-ին Ավստրալիայի Նոր 

Հարավային Ուելս նահանգի (կենտրոնը՝ Սիդնեյ) օրենս-

դիր մարմնի կողմից  ընդունված  Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը եւ նրա հայ բնակչության ինքնորոշ-

ման իրավունքը ճանաչող բանաձևի մասին:   

-Եթե Հայոց ցեղասպանության ճանաչման  երկարամյա 

շղթայական գործընթացը համարվում է՝ 

 Թուրքիայի գլխավերև պարզած արևմտյան մահա-

կը.  

 Հայաստանը դեպի Արևմուտք ձգող ոսկորը, 



 75 

 

ապա կատարվածը Ավստրալիայում Ադրբեջանի գլխա-

վերև պարզած ճիպոտն է: Մենք որևէ երկրի նահանգի, 

առավել ևս պետության կողմից ԼՂՀ անկախության 

ճանաչման կարիք   չպետք է զգանք: Արևմուտքը ԼՂՀ ան-

կախությունը կճանաչի միայն այն դեպքում, երբ ակնհայտ 

կդառնա, որ Ղարաբաղի ներսում ցանած արևմտյան հեղա-

փոխական սերմը տվել է պտուղ: 

 

-Մենք առանձնացրինք Ա. Պապյանին՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ նրա կողմից առաջ քաշվող Հայկական 

հարցի կարգավորման ձևը խիստ առօրեական է, հետևա-

բար, ինչպիսի՞ հարցերում եք կողմ և ինչպիսի հարցերում՝ 

դեմ: 

Կարդարացնի՞  իրեն նման մարտավարությունը:  

-Կարևոր-ընդունելի են այն համոզմունքները, որ 

 -անհրաժեշտ է հետ կանչել ստորագրությունները եւ նոր քաղա-

քականություն սկսել Թուրքիայի նկատմամբ.  NEWS.am   
                  

 -Ցեղասպանության ճանաչումը իմաստ ունի ճանաչում-հատու-

ցում կոնտեքստում: Հատուցումները իրավական փաստա-

թղթերով են կարգավորվում: Ուստի այսօր հստակ իրավական 

ուղով պետք է գնանք»,- եզրափակեց իր խոսքն Արա Պապյանը:  
Առաջին լրատվական 

 

 Ըստ Ա. Պապյանի՝ միջնորդական առաքելությունը կարելի է և 

պետք է շարունակել, բայց սկզբունքները պետք է փոխվեն: Նրա 

կարծիքով՝ սխալ միտք է այն, որ ԼՂ-ն Ադրբեջանի մասն է եղել, 

և հիմա բանակցային գործընթացը շարունակվում է այն նպա-

տակի համար, որ Ադրբեջանը թույլ տա ԼՂ ժողովրդի ինքնորո-

շումը: «Սա սխալ է: Իհարկե, այնտեղ ապրող ժողովուրդն իրա-

վունք ունի ինքնորոշման, սակայն ինքնորոշման իրավունք 

կիրառվում է այն պարագայում, երբ ինչ-որ երկրամաս մաս է 
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կազմել այդ երկրին օրինապես: Ուզում եմ պարզաբանել, որ 

Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի վարչական ենթակայության 

ներքո, բայց ՍՍՀՄ կազմում, ԼՂ-ն երբևէ չի եղել Ադրբեջանի 

կազմում, որովհետև Ադրբեջանն ինքն է եղել ՍՍՀՄ կազմում, 

հետևաբար երբ ՍՍՀՄ-ը տրոհվեց Ադրբեջանի սովետական 

սոցիալիստական հանրապետության տարածքում առաջացավ 

երկու պետական միավորում՝ Ադրբեջանի և ԼՂ հանրապետութ-

յունները: Դա արդեն կատարված փաստ է, երկու պետություն-

ներն էլ նույն հիմքի վրա են առաջացել:                                         

Այստեղ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը, որպես Ղարաբաղի հար-

ևան երկիր, կամ ընդունում է նրա գոյությունը, կամ չի ընդու-

նում: Բայց Ադրբեջանը որևէ լիազորություն չունի որոշելու՝ 

տա՞լ նման ինքնորոշման իրավունք Ղարաբաղի ժողովրդին, թե՞ 

ոչ, որովհետև այդ իրավունքը տրված է այդ ժողովրդին միջազ-

գային իրավունքով, համապատասխան կոնվենցիաներով, 

ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և այլն: Պետք է բանակցային հարցն 

այլ կերպ դրվի՝ Ղարաբաղը երբևէ չի եղել Ադրբեջանի կազմում: 

Երկրորդ՝ Ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովի 1920թ. 

փետրվարի 24-ի որոշման համաձայն՝ Լեռնային և Դաշտային 

Ղարաբաղը ՀՀ մաս է»,- մեկնաբանեց Արա Պապյանը՝ շարու-

նակելով, որ դրանից հետո տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաս-

տանի օկուպացիա, ներքին վարչական փոփոխությունների 

հետևանքով նույն երկրի կազմում վարչական այլ ենթակայութ-

յուններ են եղել՝ տնտեսապես ԼՂ-ն ավելի կապված է եղել 

Բաքվի հետ: Նա նշեց, որ այդ ժամանակ միգուցե այս տրամա-

բանությունը հիմք է ունեցել, բայց վարչական ենթակայությունը 

դեռ պետական գերիշխանություն չէ, և Ադրբեջանը երբեք նման 

իշխանություն չի ունեցել Ղարաբաղի վրա:  

Առաջին լրատվական 

 Թուրքերն ուզում են երկխոսության պատրանք ստեղծել. 
Yerevannews.am 

 

 Ժամանակակից Վրաստանը որեւէ իրավունք չունի Ջավախքի 

նկատմամբ, քանի որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ 1918 

թվականի պատերազմից հետո որեւէ պայմանագիր չի կնքվել 

պետական սահմանի վերաբերյալ: Այդ մասին Երեւանում 

հայտարարել է «Modus Vivendi» հասարակագիտական հետազո-

տությունների կենտրոնի ղեկավար, Կանադայում Հայաստանի 

նախկին դեսպան Արա Պապյանը: Նա նշել է, որ Հարավային 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&ved=0CEYQFjAEOFo&url=http%3A%2F%2Fyerevannews.am%2Fam%2F%3Fp%3D9130&ei=N7rnUL3fH-jY4QSsxYGQBg&usg=AFQjCNElXmEKmNj-1VcbzHQPh5lDYZ-KcA&bvm=bv.1355534169,d.bGE&cad=rjt
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Կովկասի սահմանների հարցը, ինչպես նաեւ հայ-թուրքական 

սահմանի հարցը պետք է կարգավորվեն ԱՄՆ նա։խագահ 

Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի (22 նոյեմբերի, 1920թ.) 

(Arbitral Award, November 22, 1920) եւ Ազգերի լիգայի Խորհրդի 

անդամ երկրների` Ֆրանսիայի, Բրիտանական կայսրության, 

Իտալիայի եւ Ճապոնիայի, լիազոր ներկայացուցիչների 24 

փետրվարի, 1920թ.-ով թվագրված եւ վերնագրված է «Զեկույց եւ 

առաջարկներ Հայաստանի սահմանները որոշող հանձնաժո-

ղովի» (Report and Proposals of the Commission for the Delimitation 

of the Boundaries of Armenia, 24 February 1924) հիման վրա: 

Արա Պապյանի խոսքերով, ԽՄԿԿ ԿԿ-ի որոշումը Ջավախքի եւ 

Ղարաբաղի մասին չպետք է դառնա հիմք Վրաստանի եւ 

Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանների որոշման համար: 

Նա նաեւ նշել է, որ հետխորհրդային Վրաստանի բոլոր ղեկա-

վարներն ու կառավարությունները միանշանակ բացասական 

գնահատականեր են տվել Վրաստանում կոմունիստական 

տիրապետության ժամանակաշրջանին (1921-1991թթ.), մերժել 

են այն, իրավացիորեն այդ ժամանակաշրջանը համարել օտար-

երկրյա ռազմական ուժի կողմից վրաց ժողովրդի պետականա-

զրկման, երկրի ապօրենի բռնազավթման, ապա եւ բռնակցման 

տարիներ: «Եթե որեւէ մեկը այսօր կփորձի կասկածի տակ դնել 

Փարիզի վեհաժողովի որոշումները Հայաստանի մասով, ուրեմն 

նա կասկածի տակ կդնի այսօրվա Եվրոպայի եւ Միջին արեւել-

քի ողջ քաղաքական եւ իրավական համակարգը»,- նկատել է 

նա: Ինչպես նշել է Պապյանը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հա-

յաստանի եւ Վրաստանի սահմանների վերաբերյալ համապա-

տասխան զեկույց է ընդունել Հայաստանի սահմանները որոշող 

Փարիզի կոնֆերանսի հատուկ հանձնաժողովը: Այն մասնավո-

րապես արձանագրում է. «Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պե-

տության եւ Վրաստանի, ինչ։պես նաեւ Ադրբեջանի սահմանին, 

ապա Հանձնաժողովը գտնում է, որ ներկայումս նախընտրելի է 

սպասել վերոնշյալ սահ։մանների հստակեցման վերաբերյալ 

այնպիսի համաձայ։նության արդյունքներին, որոնց երեք 

հանրապետություններն իրենք կհան։գեն պայմանագրերի մեջ»: 
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«Ջավախքը բռնի ձեւով է կցվել Վրաստանին, իսկ հանցագոր-

ծությունը իրավունք չի ծնում»,- նշել է Արա Պապյանը: 

Հայ-վրացական պատերազմը Ջավախքի պատկանելության 

պատճառով սկսկվել է 1918 թվականի դեկտեմբերի 5-ին: 

Սակայն Մեծ Բրիտանիայի միջամտության արդյունքում 

ռազմական գործողությունները դադարեցվել են 1918 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ին: 1919 թվականի հունվարին Թիֆլիսում 

անցած կոնֆերանսին համաձայնության եկան, ըստ որի մինչեւ 

Անտանտի Գերագույն խորհրդի որոշումը Վրաստանի եւ Հա-

յաստանի սահմանների հարցի մասին Բորչալինի հյուսիսային 

հատվածը հանձնվում էր Վրաստանին, հարավայինը` Հայաս-

տանին, իսկ միջինը հռչակվել էր «չեզոք գոտի» (Լոռի եւ Զան-

գեզուր) եւ անցնում էր անգլիացի գեներալ-նահանգապետի 

վերահսկողությանը: Հայաստանում եւ Վրաստանում խորհրդա-

յին իշխանության հաստատումից հետո, նորից հարց է բար-

ձրացվել Ջավախքի պատկանելության մասին: Տարածաշրջանի, 

եւ առաջին հերթին Ախալքալաքի բնակչության ճնշող մեծա-

մասնությունը կողմ էր տարածաշրջանի կցմանը Խորհրդային 

Հայաստանին: Արդյունքում Լոռին հանձնվել է Հայաստանին, 

իսկ Ջավախքը Խորհրդային Վրաստանին: Առաջին աշխարհա-

մարտի ավարտից հետո Փարիզի կոնֆերանսի շրջանակներում, 

որը որոշել է հետպատերազմյան Եվրոպայի եւ Մերձավոր 

Արեւելքի ճակատագիրը, Սեւրում օգոստոսի 10-ին կնքվել է 

խաղաղ պայմանագիր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, ըստ 

որի Հայաստանը համաձայնվում էր ենթարկվել ԱՄՆ Նախա-

գահ Վուդրո Վիլսոնին ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Վրաս-

տանի եւ Ադբեջանի հետ իր սահմանների որոշման իրավարար 

վճռի հարցով: ԱՄՆ նախագահի որոշման համաձայն, Հայաս-

տանը պետք է ստանար Անդրկովկասի հայաբնակ տարածք-

ները, ինչը կկազմեր 110 հազար ք. կմ: 

PanARMENIAN.Net 

 

 Պապյանի խոսքով` մինչ Փարիզի վեհաժողովում Հայաստանի 

եւ Թուքիայի միջեւ սահմանի որոշումը` 1920թ-ի նոյեմբերի 20-

ին ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ստագրել էր իրավարար 
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վճիռ` Հայաստանի` դեպի Սեւ ծով ելք ունենալու մասին, ինչն էլ 

հիմք է հանդիսանում Թուրքիայի նկատմամբ պահանջատի-

րության: «Այդ փաստաթուղթը մի քանի օրինակով պահպանվել 

է եւ անցյալ տարի տպագրվել: Ներկա Հայաստանի սահմանը 

դրանով է որոշված, ոչ թե Սեւրի պայմանագրով: Հայաստանից 

հյուսիս արեւելք ընկած տարածքը հիմա էլ մերն է, պարզապես 

օկուպացված է Թուրքիայի կողմից, ինչպես Կիպրոսը»,-ասաց 

Արա Պապյանը: Նրա կարծիքով, եթե կարողանանք գործի դնել 

փաստաթղթերը, ապա կկարողանանք արդյունքի հասնել. 

«Մինչ 2015թ-ը նախատեսում ենք հավաքագրել փաստաթղթերը, 

այնուհետեւ հանձնել դրանք միջազգային իրավունքի մասնա-

գետներին, ովքեր, համոզված եմ, որ կհաստատեն Վիլսոնի 

վճռի ուժի մեջ լինելը:  

«Մենք որևէ հողի, որևէ Թուրքիայի անուն չենք տալու: Եթե 

տալիս են «այո» պատախան (իսկ ես վստահ եմ, որ ստանում 

ենք այդ պատասխանը, որովհետև սա ուժի մեջ մտած որոշում 

է), մենք գնում ենք Անվտանգության խորհուրդ, որի վճիռները 

պատադիր են, և ասում ենք՝ «Եղբայր, դու ես, չէ՞, ոստիկանը: 

Դատարանը որոշում է կայացրել: Որոշիր՝ ոնց ես էս որոշումը 

կատարելու: Սերբիայի դեպքում ռմբակոծեցիր: Կամ կանես 

նույն ձևով՝ կռմբակոծես, կպարտադրես, թե ավելի մեղմ կլինես, 

ոնց որ ուրիշների նկատմամբ ես, օրինակ Բելառուսի՝ 

հաշիվները փակես, վիզաները չտաս՝ դու գտիր ճնշման ձևը»,- 

ասում է Արա Պապյանը: 

 

 Կողմ չեմ հետևյալ տեսակետներին՝   

 

 

 -«Ամերիկյան և իրանական հարաբերությունները, 

ինչքան էլ լարված, բայց դրանք 5-7 տարվա 

կտրվածքով ավելի արագ կբարելավվեն»։ 7or.am 

 

-Գտնում եմ՝ «բարելավվել» հասկացությունը  իր 

մեջ պարունակում է բռնազավթել, հեղաշրջում 
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կատարել, պատերազմի միջոցով ենթարկել կապի-

տուլյացիայի և այլն: Չեն կարող բարելավվել (ոչ  5 

և ոչ էլ 15 տարվա կտրվածքով) հարաբերութ-

յունները, եթե գերուժը հետապնդում է բռնատիրա-

կան քաղաքականություն: 

 

 -«Քրդական ու հայկական հարցերը սերտ կապված 

են. քրդական հարցն իր լուծումը կունենա: Սրա 

համար իրավական հենք է անհրաժեշտ, իսկ միակ 

փաստաթուղթը Սևրի պայմանագիրն է, որի 

համաձայն՝ քրդական պետության սահմանը 

համարվում է Հայաստանի հարավային սահմանը: 

Մենք քրդերի հետ պիտի համագործակցենք` 

բարձրաձայնելով մեր իրավունքները: Պիտի 

ասենք, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը մերն 

է ու ինչ հիմքով», - ասաց Արա Պապյանը: 
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 -Մենք քրդերի հետ համագործակցելու որևէ դրդա-

պատճառ չպետք է ունենանք:  Ե՛վ քրդական, և՛ 

հայկական հարցերի կարգավորումը գտնվում է 

մեկ ընդհանուր  բեմադրող ուժի  ձեռքին: Եթե 

իրավարար վճիռը անբեկանելի է, իսկ այդ վճռի 

համաձայն՝ քրդական հավանական պետության 

հյուսիսային սահմանը կհամարվի Հայաստանի 

հարավային սահմանը, ուրեմն քրդերի հետ 

կիսելու ոչինչ չունենք: Համոզված եմ՝ առաջիկա-

յում մեզ նոր փորձություններ են սպասվում՝  կապ-

ված հենց քրդական մի նոր սադրանքի հետ:  

Գերուժի կողմից նախագծված սադրանքների 

գործադրումը ևս անբեկանելի է: Նրանից կարելի է 

խուսափել միմիայն կողմնորոշմամբ: Քրդերը վա-
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ղուց կողմնորոշվել են: Նրանք ունեն իրենց տերն 

ու տիրակալը: Կամակատարների հետ չեն համա-

գործակցում և ոչ էլ՝ բանակցում: Սա առանձին 

նուրբ թեմա է, որին առայժմ մենք կարող ենք 

չանդրադառնալ: 

Դառնալով փոքր ժողովուրդների ջահակիրը, 

ինչպես Պապյանն է նշում,  (մենք պետք է դառնանք 

փոքր ժողվուրդների ջահակիրը), դրանով մենք մեզ 

վրա ենք վերցնում պետությունները կազմալուծե-

լու, Հայկական հարցի ջահի տակ միասնական 

ճակատ-միություն (Անդրկովկասյան, Միջինարև-

ելյան և այլն) ստեղծելու, հետևաբար, ձեռբերածը 

ձեռքից տալու (անկախություն),  հյուսիսին հակա-

դըրվելու հայրենադավ առաքելությունը:  

Մեր քաչալը իր գլխին թող ճար անի: 

 

 «Թուրքիայի հզորանալու դեպքում ԱՄՆ-ը կփորձի 

իրականացնել հակակշիռների քաղաքականութ-

յուն՝ հարաբերությունները խորացնելով Հայաս-

տանի հետ»:  

Mardik.am 

 

-Սենտիմենտալ թյուրիմացություն: 

«Թուրքիա» անունով պետություն վաղուց գոյութ-

յուն չունի: Սա վասալ-բաժանմունք է, որի հզորա-

նալու, Եվրոմիությանը անդամագրվելու, այս կամ 

այն երկրին մտրակահարելու, հակաիսրայելական 

թատրոն-հիստերիա առաջացնելու, որի միջոցով 

Կովկասյան միություն, հետևաբար, համաթուր-

քիզմ ստեղծելու, ռուսական արջին  թմրեցնելու 

համար, նրա հետ շահավետ տնտեսական գոր-

ծարքներ կնքելու, Սիրիաների դեմ իբր թե հակա-
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օդային պաշտպանական, սակայն մի նոր (հարձա-

կողական) սադրանք հյուսելու և այլն, և այլն, 

անգամ՝  

«Թուրքիայի հզորանալու դեպքում ԱՄՆ-ը կփորձի 

իրականացնել հակակշիռների քաղաքակա-

նություն՝ հարաբերությունները խորացնելով 

Հայաստանի հետ» պատկեր  ստեղծելու,  

փոքրիկ Արևելյան Հայաստանը կուլ տալու 

ծրագրերը մշակվում են գերուժի կողմից: 

 

 «Սիրիայի զարգացումներին միջամտելով` Թուր-

քիան նպատակ ունի հայերին վտարել Մերձավոր 

Արևելքից»: Արա Պապյան HayNews.am 

 

 -Սիրիայի զարգացումներին միջամտելով՝ բաժան-

մունքը հետապնդում է Իրանի դեմ հարձակման, 

բռնազավթման հող պատրաստելու, Ասիամիութ-

յուն ստեղծելու,  շրջափակման մեջ գտնվող «փոքր 

ազգերի ջահակիր» Հայաստանը կլանելու նպա-

տակ:  Այս ամենը ուղղված է ժողովուրդների ան-

կախության կողմնակից Ռուսաստանի և Չինաս-

տանի դեմ: 

 

 «Թուրքիան սահմանը պետք է բացի՝ որպես 

միջազգային պարտավորություն».  

 

 -Գերուժը սահմանը պետք է բացի՝ որպես միջազ-

գային պարտավորություն: Պարզ երևում է, թե 

ինչպիսի կշիռ ունի միջազգային պարտավորութ-

յունը. 
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 «Հայերը կհաղթահարեն ժողովրդագրական աղետը 

Թուրքիայի վճարելիք տուգանքներով: Գերմանիան 

1 տրիլիոն դոլար է վճարել հրեաներին և շարու-

նակում է վճարել»: 

-Եկեք մեկընդմիշտ մոռանանք  Գերմանիա, Ֆրան-

սիա, Անգլիա, Թուրքիա և այլ անունները: Այ՛ո, 

որպես սուբյեկտներ՝ գոյություն ունեն նման 

երկրներ, սակայն այդ երկրները չունեն սեփական 

վճիռ կայացնելու հնարավորություն: Գերմանա-

կան վարձահատուցման գործոնը չի կարող ծա-

ռայել որպես օրինակ, քանի  որ սա անկախութ-

յունից զուրկ Գերմանիայի կողմից պատժամիջոց 

անվան տակ  հրեաներին հատկացվող  օգնություն 

(պարզապես) է   գերուժի մեկ գրպանից՝  հօգուտ 

մյուս գրպանի: Գերմանիան Թուրքիայի օրինակով 

վաղուց (Վիլհելմ կայսրի գահընկեցությամբ), որ-

պես հատուցում, հանձնել է իր հոգին և մարմինը, 

իր անկախությունը: Գերմանիան, ինչպես Ֆրան-

սիան, ամբողջ Եվրոպան, Կանադան, Ավստրալի-

ան և բազում այլ երկրներ,  իրենք իրենց չեն պատ-

կանում: 

Այսօր Հայաստանը ունի առավելություն եվրոպա-

կան ցանկացած երկրի, ինչպես նաև Թուրքիայի 

հանդեպ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի կառա-

վարությունը ունի հնարավորություն՝ կայացնելու 

սեփական որոշում: Սա մեր չափավոր անկախութ-

յունն է, մեր գանձը, որը աճուրդի չի հանվում: 
 

-Ի վերջո, ինչպե՞ս եք տեսնում Հայկական հարցի 

կարգավորումը: Դուք կո՞ղմ եք Ա. Պապյանի կողմից 
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առաջարկվող՝ հարցը իրավական դաշտ տեղափոխելու 

մտքի հետ: Ի՞նչ է պահանջվում դրա համար: 

- Հայկական հարցի  կարգավորումը պահանջում է նկատել  

երեք տարբերակ: Դրանք են՝ 

1. հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան՝ 

հուսով, որ կվերականգնվի արդարությունը, կիրականանա 

Միացյալ Հայաստան ունենալու հայ ժողովրդի իղձը, որը 

կմտնի ԱՊՀ կազմի մեջ (անհավանական). 

2. հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան՝ 

հուսով, որ կվերականգնվի արդարությունը, կիրականանա 

Միացյալ Հայաստան ունենալու հայ ժողովրդի իղձը, որը 

կթեքվի դեպի Արևմուտք (անհավանական-սադրանք Ղարաբաղ-

յան ճակատում, անկախության կորուստ և այլն). 

3. հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան,   

միջազգային հարցով արհեստավարժ իրավագետների մի-

ջոցով շահել դատը, պարտադրել Թուրքիային (գերուժին) 

վերադարձնել հափշտակած հայկական տարածքը՝ հասց-

ված վնասի հատուցումով, վերականգնել Միացյալ Հայաս-

տանը, որը կունենա լիակատար անկախություն և կբռնի 

չեզոք դիրք: (անհավանական –  

 

-Եթե ոմանք կողմ են Միացյալ Հայաստանի լիակատար 

անկախությանը, դե ի՛նչ, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է 

իրենից ներկայացնում այդ լիովին անկախությունը, վկան՝ 

Լիբիան, Իրաքը, Աֆղանստանը, Սիրիան, նրանց հերթա-

գըրված Իրանը և այլն: Նույնիսկ այս պարագայում անգամ 

գերուժը չի վերադարձնի այն, ինչ վաղուց համարվում է 

ռազմավարական նշանակության տեղանք՝ ընդդեմ Ռու-
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սաստանի: Մենք չենք կարող մեր ոչխարին թողնել մեն-

մենակ գայլաոհմակներով լեցուն մութ անտառում: Չի 

կարելի կարծել, թե հայ ժողովրդի հովիվը իր կառավա-

րությու՛նը կարող է լինել նման պայմաններում: Կառա-

վարությունը հովվություն կարող է անել միմիայն երկրի 

ներսում: Արտաքին հարաբերություններում լիակատար 

անկախությունը պահպանելու միակ պայմանը զինված 

հովվի ներկայությունն է: Զենք ասելով՝ ի նկատի ունենք 

միջուկային զենքը: Ունե՞նք մենք նման անկախություն 

ձեռք բերելու հնարավորություն՝ հայտնվելու համար 

թեկուզև Հյուսիսային Կորեայի դերում:                                                                      

Բոլոր նրանք, ովքեր գործում են լիակատար անկախութ-

յան օգտին, զուրկ են քաղաքական հոտառությունից: Բոլոր 

նրանք, ովքեր ԿԳԲ-ՊԱԿ անունը հաճախ օգտագործում 

են՝ առաջացնելու հակառուսական մթնոլորտ, նրանք դեմ 

են Հայաստանի պաշտպանված անկախ պետականութ-

յանը: Չմոռանանք, որ մենք ենք ի սկզբանե դիմել ռուսա-

կան կայսրին՝ տիրություն անելու  իր նախկին փառքը 

կորցրած հայ ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու երա-

զանքին:                                                                    

Այսօր, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոտքի է կանգնում 

գերուժի կողմից հասցված հարվածներից, մենք միավոր-

ված ուժերով միմիայն կարող ենք պահպանել մեր անկա-

խությունը, մեր   ազգային  հարստությունները, մեր արժա-

նապատվությունը: 

Միակ տարբերակը հետևյալն է.  

հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան,    

Արևմուտքին ներարկել Արևմտյան Հայաստան պետութ-

յուն ստեղծելու գաղափարը Արևմտյան համակարգում, 

ստանալ Արևմուտքի թեկուզև ձևական, ոչ իրական, սա-
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կայն այդ հարցում աջակցելու խոստումնապահության 

երաշխիքը, արհեստավարժ իրավագետների միջոցով շա-

հել դատը, առաջ քաշել վնասի հատուցման հարցը՝ ներքին 

կարգով, զուգահեռ տանելով բանակցություններ գերուժի 

անունից գործող ԱՄՆ-ի հետ, փնտրելով իրավական 

ուղիներ երկու Հայաստանների   տեղավորումը  Վիլսոնյան 

Հայաստանում՝ (այստեղ կարող է միջնորդական մեծ դեր խաղալ Հայ 

Դատը) Գերմանիայի միավորման օրինակի «լավատեսա-

կան» հեռանկարով: 

Չնայած նման խաղ մեծ քաղաքականության մեջ  վարում 

են փորձնականության հետ իբր թե հաշվի նստող փորձա-

րարները,  սակայն վերջինից բացի, գոյություն չունի Արև-

ելյան Հայաստանի անկախությունը պահպանող  որևէ այլ 

իրական տարբերակ: 

Մենք կարող ենք վստահել միջազգային արդարադատութ-

յանը այն դեպքում, եթե համոզված լինենք, որ գործ ունենք 

Թուրքիա անունով երկրի հետ: Սակայն մենք գիտենք, թե 

քանի գլխանի հրեշի հետ է մեր գործը: 

 

Իրավական դաշտում ձեռք բերված հավանական հաջո-

ղությունները  չպետք  է  հակադրվեն Հայաստանի անկա-

խությանը: 

 

-Դուք գտնում եք, որ այդ հարցում մեր գլխավոր հակա-

ռակորդը կարող է լինել անարդարությու՞նը:  

Ինչպիսի՞ մարմին կարող է ներկայացնել հայցը: 

 

-Այդ հարցում մեր գլխավոր հակառակորդը կարող է լինել 

անսպասելիությունը, երբ չգիտես, թե որ կողմից կարող է 

հայտնվել: Երբ համոզված ես, որ արդարությունը ի վերջո 

կվերականգնվի, սակայն ուր որ է ի հայտ է գալիս անար-

դարությունը արդարության տեսքով: Այնժամ չիք է դառ-
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նում սպասելիքը, գլուխ է բարձրացնում հուսահատութ-

յունը և սեփական ուժի հանդեպ թերագնահատումը:  

Համոզված եմ՝ մեզնից շատերը, ինչպես հարկն է դեռ  չեն 

պատկերացնում, թե ինչպիսի ուժի հետ է մեր գործը:  

Եթե ոմանք կարծում են, թե ՄԱԿ-ի միջոցով կարող են 

հասնել  նպատակին՝ ի հակառակ գերուժի կամքի, նրանք 

ականատեսը կլինեն նոր, ավելի դաժան սադրանքի, քան 

«Սպիտակի երկրաշարժ»-ն էր. այս անգամ մենք ձեռք 

կբերենք, Աստված մի արասցե, ատոմակայանի պայթյուն, 

նոր պատերազմ՝ ասենք թե պետականորեն կազմավորվող 

քրդերի դեմ՝ կապված տարածքների վերաբաշխման հետ և 

այլն: 

Առայժմ շարունակում ենք հավատալ այդ արդարությանը, 

վճիռների անբեկանելիությանը և այլն: Հավատում ենք, 

որովհետև անհավատությունը հաղթանակի պատրանք չի 

ստեղծում: 

Ամեն դեպքում մենք չունենք ուրիշ ճանապարհ, քան 

պայքարի ուղին է՝ հանուն արդարության: 

Իսկ հայց կարող է ներկայացնել ՀՀ կառավարությունը: 

 

-Ի՞նչն է պատճառը Սփյուռքի Ազգային խորհուրդների հա-

մոզվածության, որ իրենց է տրված հայցը միջազգային 

դատարան ներկայացնելու  առաքելությունը: 

-Օրինակ՝ Ռուսաստանի Հայ ազգային խորհրդի ղեկա-

վարը անկեղծ հավատում է, որ Մոսկվայի եւ Կարսի պայ-

մանագրերը ուժի մեջ են, որ ՀՀ–յան սահմանները ամ-

րագրված են այդ պայմանագրերով: Ըստ նրա՝ «Ցավալի է, բայց 

այդպես է: Հակառակը պնդել – կամ տգիտություն է, կամ դեմագոգիա: Երբ 

ՀՅԴ-ն  կգա իշխանության (երբ եւ ինչպես?!) եվ հանրաքվեով կփոխի 

Սահմանադրությունը, ՀՀ-ը կհռչակվի Առաջին Հանրապետության 

իրավահաջորդը, կվերանայի հակահայ պայմանագրերը, կստանա լիա-

զորություն արտերկրի հայության անունից հանդես գալու իրավունքը, 
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ինչպես դա տեղի ունեցավ 1919թ. մայիսին, միայն այդ դեպքում կարող է 

պահանջատեր լինել համայն հայության իրավունքների եւ շահերի: Մինչ 

այդ արտերկրի հայությունը պարտավոր է ունենալ իր Լիազոր Ներկայա-

ցուցչական Մարմինը՝ իր իրավունքները եւ շահերը պաշտպանելու 

համար»:  

Պայմանագրերի օրինականության վճիռը կայացվում է մի-

ջազգային դատարանում: Եթե խոսքը վերաբերում է Վ. 

Վիլսոնի իրավարար վճռին՝ այսինքն պետական սահմա-

նին, անշուշտ, այստեղ պետական մոտեցում  է հարկավոր:  

Սակայն արդյունքը պատկանում է արևմտահայությանը: 

ՀՀ-ը պարտավոր է անվավեր ճանաչել Մոսկվայի և Կար-

սի պայմանագրերը: 

 

-«Ազատություն» ռադիոկայանին տված հարցազրույցում  

ՀՅԴ կուսակցության ղեկավար Հրանտ Մարգարյանը նշեց․ 

"Մեզ խորհուրդ են տալիս, որ պետք է ամերիկյան ուժ դառ-

նաք, մեզ խորհուրդ են տալիս, որ պետք է խորհրդարանա-

կան պայքարից հրաժարվենք՝ իբր թե պիտի միայն հեղա-

փոխական կուսակցություն դառնանքֈ Մեզ խորհուրդ են 

տալիս՝ Ղարաբաղում  ում պաշտպանենք, ում չպաշտպա-

նենքֈ Այս տեսակ խորհուրդները շատ ենֈ Սրանք միջա-

մըտություններ ենֈ Փորձում են Դաշնակցության մեջ 

խնդիրներ ստեղծելֈ Կասեմ, որ արտաքնապես իրարից 

տարբեր թվացող ուժեր մեկ հարցում միակամ են դարձելֈ 

Այսօր պահն է, որ կարողանան Դաշնակցության մեջ 

այնպիսի մի խնդիր ստեղծել, որ Դաշնակցությունն այլեւս 

Հայաստանում չկարողանա մեջքն ուղղել", - նշեց դաշնակ-

ցական գործիչը: 

Պրն Օհանյան, Դուք  իրո՞ք առաջվա պես շարունակում եք 

հավատարիմ մնալ այն համոզմունքին, որ Դաշնակցութ-

յանն  է տրված երկիրը հանելու ճգնաժամից: Դուք անընդ-
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հատ քարոզում  էիք ՀՅԴ-յան և ՌԱԿ-յան համագործակ-

ցություն: Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս իրադարձութ-

յունները, քայքայվեց ՌԱԿ-ը. ներկայիս իշխանամետ 

կուսակցությանը դժվար թե կարելի է համարել ազգային, 

ՀՅԴ-ը իր հերթին փորձեր է անում երկրում մտցնել 

խորհրդարանական իշխանություն: Մի խոսքով եթե ԱԺ 

ընտրություններում քվեների  5 % բաժնետեր  ՀՅԴ-ը չար-

դարացնի Ձեր սպասելիքները և ի վերջո վերածվի արտա-

քին ուժերի կամակատար կառույցի, ինչպիսի՞ ձև կընդունի 

Ձեր փշրված սպասելիքների ինքնամերկացումը, ամոքում  

հետապնդող  ինքնադատությունը, հուսախաբ ինքնա- 

ներշնչումը: 

 

-Առաջին՝ ՀՀԴ-ն չի ստացել քվեների 5%: Համոզված եմ՝ 

նրա ընտրազանգվածը մի քանի անգամ ավելին է: Պարզա-

պես արհեստական այդ խաղում նրան  հատկացված չնչին 

բաժինը կոալիցիայից դուրս գալու պատասխանն է: 

Երկրորդ՝ նա շարունակում է մնալ նվիրված իր կողմից 

որդեգրած քաղաքականությանը. այն է՝ հետ կանչել հայ-

թուրքական արձանագրությունները, ուղիներ փնտրել 

իրագործելու ազգային-սոցիալիզմի գաղափարը, ամեն 

գնով արտաքին ոտնձգությունից պաշտպանել ՀՀ անկախ 

պետականությունը: 

Սա միակ կառույցն է, որը առաջինն է ենթարկվում փոխ-

ազդեցության, եթե նկատում է, որ երկիրը փորձում է վե-

րածվել Ծոմակ-ա-մանիայի (միասեռականների հավաքա-

տեղի): 

Իսկ եթե Դաշնակցությունը կորցնի իր դեմքը, շեղվի իր 

ընտրած ուղուց, մի խոսքով, արտաքին ուժերի ազդեցութ-

յան հետևանքով կտրվի իրեն տրված ազգապահպան առա-

քելությունից, դե ինչ, այնժամ,  ինչպես և ներկայումս, և հա-

վիտյանս հավիտենից, մենք երեսներս հերթական անգամ 
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կհառնենք դեպի երկինք՝ որերորդ անգամ համոզվելու, որ 

մեր միակ տերը ու տիրակալը մնում է ամենակարող Արա-

րիչը, ում վերջնական նպատակը չարի կործանումն է, 

մարդու ազատագրումը չարի կապանքներից, որի արդյուն-

քում էլ ի չիք կդառնան բոլոր հասարակական կարգերը, 

քաղաքական կառույցները:  

        

Եկե՛ք մեկընդմիշտ հասկանանք, որ մեր հույսը ունի իր 

տերը: 

Հարցազրույցը վարեց Ալվարդ Ավագյանը 

 

 

-2013թ. փետրվարի 18-ին Հայաստանում տեղի ունե- 

ցան հերթական նախագահական ընրությունները, որի 

արդյունքում Ս. Սարգսյանը վերընտրվեց՝ որպես Հայաս-

տանի Հանրապետության նախագահ:  

Պետական մեքենան ամեն ինչ արեց, որպեսզի իրենց թեկ-

նածությունը առաջադրելու մտքից հրաժարվեն Վ. Օսկան-

յանը, Գ. Ծառուկյանը, որպեսզի նախնական քաղաքական 

հավանական տանդեմի պայմանավորվածության շրջա-

նակներից  չփորձի  դուրս գալ Ռ. Քոչարյանը՝ թույլատրե-

լով իրենց թեկնածությունը առաջադրել Հրանտ Բագրատ-

յանին, Պարույր Հայրիկյանին, Րաֆֆի Հովհաննիսյանին, 

Անդրիաս Ղուկասյանին, Արման Մելիքյանին, Վարդան 

Սեդրակյանին: 
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Հրանտ Բագրատյանի օգտին քվեարկեց ընտրողների 2,15 

%-ը. 

Պարույր Հայրիկյանի օգտին`  1,23 %-ը.  

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի օգտին`   36,74 %-ը.  

Անդրիաս Ղուկասյանի օգտին`   կամ 0,57%-ը.  

Արման Մելիքյանի օգտին`   0,24%-ը. 

Սերժ Սարգսյանի օգտին`   58,64 %-ը.  

Վարդան Սեդրակյանի օգտին`   0,42 %-ը:  

Պատկերը պարզ է. ներկայիս կառավարությունից հա-

մազգային դժգոհության պայմաններում անգամ, պետա-

կան ապարատը հայտնի մեթոդներով ապահովեց գործող 

նախագահի հաղթանակը:  

Նախագահական ընտրությունների նախօրեին՝  հունվարի 31-ին, Երևանի 

Տպագրիչների փողոցի իր տան մոտակայքում հրազենային վնասվածք է 

ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց ԱԻՄ նախագահ և ՀՀ նախագա-

հության թեկնածու Պարույր Հայրիկյանըֈ   

Պատկերը պարզ է. ժողովրդին սպասում է հերթական 

հուսախաբություն, սոցիալական ուղեսլաքի անկում, լճա-

ցում, արտագաղթի աճ, արտաքին քաղաքականության մեջ 

Արևելքի և Արևմուտքի հանդեպ  ֆլիրտի շարունակական 

դրսևորում  հայ-թուրքական մերձեցման հեռանկարով, որը 

հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով:  

 

Հուսանք, որ ժամանակը հակառակը կմատուցի մեզ: 

Ահա թե ինչպիսի հայտարարություն արվեց Լիտվայի 

Սեյմում:   
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 ԼԻՏՎԱՅԻ ՍԵՅՄՈՒՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԵԼ Է ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԵՏ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Լիտվայի խորհրդարանի մարտի 14-ի լիագումար նիստում պաշտոնա-

պես հայտարարվել է Լեռնային Ղարաբաղի հետ միջխորհրդարանական 

կապերի խումբ ստեղծելու մասինֈ Նիստի նախագահող Վիտաուտաս 

Հապշիսը կարդացել է խմբի ստեղծման մասին հայտարարությունը, 

խորհրդարանականներին հրավիրել է  միանալ եւ հայտարարել խմբի 

առաջին նիստի մասին։ 

Նախկին արտգործնախարար պահպանողական Աուդրոնյուս Աժուբա-

լիսը վրդովմունք է հայտնել, որ նման խումբ ստեղծելը վնասում է 

Լիտվայի պաշտոնական արտաքին քաղաքականությանըֈ «Այն, ինչ այժմ 

կարդացիք, հակասում է Սեյմի եւ կանոնադրության, եւ Արտաքին 

հարաբերությունների հանձնաժողովի հանձնարարականներինֈ Սեյմը 

միջխորհրդարանական կապերի խումբ ստեղծում է այն պետությունների 

հետ, որոնք ստացել են միջազգային ճանաչումֈ Տվյալ դեպքում նման 

խումբ չի կարող ստեղծվել Սեյմում, նման բաները մեր խորհրդարանն ու 

Լիտվայի պետությունը շատ տարօրինակ իրավիճակի առջեւ են կանգ-

նեցնում, եւ մենք դառնում ենք քաղաքական խաղերի եւ կովկասյան 

ազգային փոքրամասնությունների հակամարտության հարթակ», - ասել է 

Աժուբալիսը, փոխանցում է DELFI-ը։ 

Խմբի հիմնադիրներից մեկը՝ Դանգուտե Միկուտենեն, նշել է, որ Սեյմում 

ստեղծվել են չճանաչված տարածաշրջանների հետ ընկերության այլ 

խմբեր եւս, որոնց կազմում, նրա խոսքով, կան նաեւ պահպանողական-

ներֈ «Լիտվան ժողովրդավարական պետություն է, Սեյմի անդամի 

մանդատն ազատ է, Սեյմի անդամները կարող են ընկերություն անել այլ 

երկրների խորհրդարանների հետ, նույնիսկ եթե նրանք պաշտոնապես 

ճանաչված չենֈ Միգուցե շարունակե՞լ ցանկը, որի տակ  ստորագրել են 

նաեւ ձեր խմբակցության անդամները՝ Կուբա, Թայվան, Չեչնիա, Տիբեթ» - 

ասել է Միկուտենեն։ 

Հրատարակված է Մարտ 15, 2013 

 

Դե ի՛նչ, ողջունելի է, միևնույն ժամանակ հասկանալի՝ ԼՂՀ 

խորհրդարանի վրա ազդեցությունը ծավալելու Արևմուտքի 

ջանքերը Լիտվայի միջոցով ևս: 

 

Հարգելի ընթերցող, ՄԵՆՔ ժամանակի հետ ձեռք ձեռքի 

կշարժվենք առաջ՝ քննարկելով, կարծիք ու համոզմունք 
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հայտնելով կատարված ու մեզ սպասող իադարձություն-

ների մասին, անտարբերության չմատնելով այն լուրերը, 

թե իբր, ըստ ներքին համաձայնության, Հայաստանը պատ-

րաստվում է մտնել Ռուսաստանի կազմը:   
  

Роман Агарунов, журналист-международник, специалист по 

проблемам стран СНГ 
 

В кулуарах политических кругов России, рассматривается вопрос о 

включении Армении в состав РФ. Как сообщил источник в российских 

дипломатических структурах, пожелавший остаться неназванным, Москва 

считает, что пришло время для более активных действий на постсоветском 

пространстве. По некоторым сведениям, предварительное согласие 

президента Армении Сержа Саргсяна уже получено. 

В самой Армении объединение с Россией будет преподнесено как 

возможность распрощаться с затяжным социально-экономическим 

кризисом, выход из которого своими силами в настоящее время, как и в 

обозримом будущем не просматривается. Кроме того, данная перспектива 

будет увязана с необходимостью окончательной нейтрализации внешней 

угрозы в лице усиливающегося в военном отношении с каждым годом 

Азербайджана. 

                                                                                                                                   

Все эти годы Армения находится в экономической зависимости от России. 

Целый ряд крупных отраслей и преприятий отданы России в качестве 

платы за долги. Остающиеся под контролем Армении крупные компании 

также постепенно уплывают в сторону могущественного северного соседа. 

Так, в случае с компанией «Армавиа» – национальным авиперевозчиком 

Армении, прекратившим деятельность в результате банкротства, 

единственным покупателем является Россия. 

 

Обращает на себя внимание и то, что Москва никогда не торопилась 

вкладывать инвестиции в Армению. Возможно, это было связано с далеко 

идущими планами Кремля в отношении Армении, которые состояли в 

необходимости довести ее до состояния полного банкротства, после 

которого можно будет поставить ребром вопрос об объединении с Россией. 

 

С каждым годом Армения по части суверенитета теряла все больше и 

больше. Очень четко по этому поводу выразился автор ереванской газеты 

«Жаманак» Арам Аматуни в своей статье «От Москвы Еревану прощения не 
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видать». «В первые годы независимости Армения последовательно уступала 

свой суверенитет России, преимущественно по части экономических и 

военно-политических механизмов, но во второй половине независимого 

двадцатилетия эти уступки, можно сказать, приняли стихийный характер, 

поставив в зависимость от России почти все стратегические 

инфраструктуры», – пишет обозреватель («Inosmi.ru») 

Президент Армении С.Саргсян, которому глава России Владимир Путин 

позволил переизбраться на второй срок, понимает, что теперь должен 

оправдать оказанное ему высокое доверие. По некоторым сведениям, в ходе 

своего первого визита в Москву после выборов февраля текущего года 

С.Саргсян подтвердил свое согласие на объединение и обсудил план 

действий в указанном направлении. Было достигнуто решение проработать 

механизм объединения в закрытом режиме, чтобы не вызвать волну 

недовольства в Армении. 

Позже, в Ереване, на встрече с представителями прессы 18 марта текущего 

года глава Армении фактически подтвердил, что его первый визит в 

Москву носит особенный характер. Не сказав ни слова о предстоящем 

объединении с Россией, поскольку не секрет, что данный вопрос 

болезненно воспринимается в армянском обществе, С.Саргсян при этом 

подчеркнул, что «начинается новая работа» и «интеграционные процессы» 

с Москвой необратимы. 

«Мой первый визит в Москву был закономерен, – сказал С.Саргсян, – ибо 

Россия – наш стратегический партнер, союзник и нас объединяют вопросы 

как военной, так и экономической безопасности. Выборами ничего не 

завершается, начинается новая работа, и мы должны осознать, чего ждут от 

нас партнеры. Речь идет и о газе, и о “Наирите”, и многом другом. Конечно, 

это касается и политической интеграции, ОДКБ, Таможенного союза, 

Абхазской железной дороги». 

При этом, С.Саргсян попытался развеять опасения насчет возможности 

вступления Армения в Таможенный союз, что, по всей видимости, было 

сделано для того, чтобы минимизировать протестные настроения в 

прозападных кругах. «Не верьте тем, кто говорит, что русские заставляют 

нас стать членом Таможенного союза. Даже наоборот – члены Таможенного 

союза пока не имеют желания вовлекать еще кого-то, по крайней мере в 

нашей части я не вижу такого желания», – подчеркнул пока еще президент 

формально независимой РА. 

Но, при этом, чтобы показать Москве свою приверженность общему делу 

С.Саргсян заявил, что совсем «иное дело – интеграционные процессы. А 
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как мы можем не продолжить их? Как мы можем связывать вопросы 

военной безопасности с ОДКБ, с Россией, а дальнейшую экономическую 

или политическую судьбу – с другой страной или другим союзом?» (по 

сообщениям армянской газеты «Голос Армении»). 

Вслед за С.Саргсяном в Москву был командирован переназначенный на 

пост министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. В ходе 

визита в Москву 25 апреля он обсудил со своим российским коллегой уже 

технические вопросы, связанные с перспективой вхождения Армении в 

состав РФ.                                                                                    

Предполагается, что Армения войдет в состав России в качестве одного из 

субъектов РФ. Относительная близость этой республики к Северо-

Кавказскому Федеральному Округу предопределяет включение ее в 

данный ареал. При этом, прорабатывается вопрос о переименовании округа 

в Кавказский, в силу расширения географии составляющих его субъектов 

РФ. 

Любопытно, что еще 2 года назад один из лидеров армянской партии 

«Дашнакцутюн» Ваан Ованнисян в ходе конференции «Сто вопросов и 

ответов», организованной армянским фондом «Сивилитас», прогнозировал, 

что существует реальная опасность превращения Армении в одну из 

губерний России, указав на уже существующий прецедент – это 

Калининград, который не имеет сухопутного сообщения с РФ. 

Говоря об объемах миграции из Армении, депутат отметил, что 

правительство страны «уводит» в Россию наиболее дееспособную, 

активную и качественную часть населения, а это является крайне серьезной 

проблемой». «Эту проблему нужно обсуждать с политической, 

экономической и даже философской точек зрения», – сказал Ованнисян, 

добавив о необходимости разработки шагов «по борьбе с этим явлением». В 

то же время один из лидеров АРФД заявил о крахе социально-

экономической программы правительства Армении, большинство 

положений которой так и не были осуществлены. Выясняется, что политик 

как в воду глядел…                                                                                                           

Что касается характера миграционных процессов из Армении в Россию, то 

анализируя происходящее можно прийти к выводу, что Москва, 

потворствуя переселению армянского населения, свободно реализуя 

соответствующие программы под вывеской помощи соотечественникам, 
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фактически действовала как на собственной территории, преследуя при 

этом, по всей видимости, далеко идущие планы. Теперь за счет увеличения 

численности армян, зависимых от России становится гораздо легче 

реализовать задачи по присоединению Армении. 

Համաձայնվե՛նք՝ Հայաստանը չի գտնվում մի այնպիսի 

անելանելի դրության մեջ, որ կամովին մտնի Ռուսաս-

տանի կազմի մեջ:  

Համոզված եմ՝ քաղաքական իրերը կդասավորվեն մեկ այլ 

կերպ: Հայաստանը պարզապես կմիանա Մաքսային Մի-

ությանը՝ դրանով իսկ է՛լ ավելի ամրապնդելով անվտան-

գությունը արտաքին ոտնձգություններից՝ տնտեսությունը 

վերականգնելու հեռանկարով, միևնույն ժամանակ պաշտ-

պանելով երկրի անկախ-պետականությունը:  

Պետականություն, որը ստիպեց Թուրքիայի արտգործնա-

խարարությանը պատասխանել է ՀՀ գլխավոր դատախա-

զին օրերս հնչեցրած այն տեսակետին՝ համաձայն որի, հայ 

եկեղեցուն պետք է վերադարձվեն Թուրքիայի տարածքում 

հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցիները:  
 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ Է ՀՀ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻՆ 

 

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է ՀՀ 

գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի` օրերս հնչեցրած այն 

տեսակետին, համաձայն որի, հայ եկեղեցուն պետք է վերադարձվեն 

Թուրքիայի տարածքում հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցիները և 

եկեղեցապատկան հողերը, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պետք է 

ստանա իր կորցրած տարածքները: Այս մասին, վկայակոչելով «Թուրքիյե 

գազեթեսի» լրատվական կայքի հրապարակումը, գրում է Ermenihaber.am-

ը: 

Հիշեցնենք, որ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ ՀՀ  

Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված իրա-

վաբանների համաժողովում Աղվան Հովսեփյանի այդ ելույթը լայն 

արձագանք էր ստացել թուրքական մամուլում, որտեղ այն գլխագրվել էր 

նմանատիպ վերնագրերով . «ՀՀ գլխավոր դատախազը Թուրքիայից հողա-
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յին պահանաջներ ունի», «Հայաստանից տարածքային պահանջ` Թուր-

քիային»: 

Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Լևենթ Գյումրուքչուն 

պատասխանել է Աղվան Հովսեփյանի խոսքերին` մասնավորապես 

ասելով. 

«Մտահոգությամբ տեղեկացանք, որ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 

նախաձեռնությամբ հուլիսի 5-6 Երևանում կազմակերպված հայ իրավա-

բանների համաժողովում ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը 

խոսել է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև եղած սահմանի իրավականորեն 

սահմանված չլինելու և կորուսյալ հայկական հողերի` Հայաստանին 

վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին: 

Գլխավոր դատախազի կարևոր պաշտոնը զբաղցրած պաշտոնյայի 

կողմից արված այս հայտարարությունը` կապված հարևան Թուրքիայի 

տարածքային ամբողջականության և Հայաստան-Թուրքիա հարաբե-

րությունների հետ, ցույց է տալիս, որ Հայաստանում իշխում է խնդրա-

հարույց մտածողություն: ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ին անդամակցած այս պետութ-

յունը միջազգային կազմակերպությունների առաջ ստանձնած իր պար-

տավորոթյուններին հակառակ է գործում: Պետք է քաջ գիտենալ, որ ոչ ոք 

չի կարող համարձակվել հողային պահանջ ներկայացնել Թուրքիային»: 

                                                                          

                                                                          Հրատարակված է Հուլիս 13, 2013 

 

Ի՞նչ է սա նշանակում:   

Սա նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները 

ազդանշան են տալիս Թուրքիային, որ Հայաստանը չի 

պատրաստվում հրաժարվելու Վիլսոնյան ծրագրից:  

Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 

տեր է կանգնում իր պատմական տարածքներին, պահան-

ջատիրությանը: 

Մինչ ՄԵՆՔ կպատրաստվենք վերականգնել արդարութ-

յունը՝ կապված հայոց պահանջատիրության հետ, ԱՄՆ-ի 

նախագահ Բարակ Օբաման շաբաթ օրը՝  օգոստոսի 31-ին, 

(2013թ.) հայտարարեց, որ պատրաստվում է հարվածել 

Սիրիային:   

Ինչպես տեսնում ենք, ԱՄՆ-ը մի կողմից  մահմեդական 

մոլեռանդ խաժամուժի, մյուս կողմից Միջերկրական ծո-
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վում տեղակայված ռազմանավերի     միջոցով պատրաստ-

վում է  բռնազավթել բազմադարյա քաղաքակիրթ այդ եր-

կիրը: Եվ, եթե Իրաքի դեմ հարձակվելու որպես պատճառ 

ԱՄՆ-ը նախընտրել էր միջուկային զենք ստեղծելու 

հնարավորության առասպելը, ապա Սիրիայի դեմ 

հարձակման որպես առիթ, ԱՄՆ-ը «հայտնաբերեց» 

քիմիական զենքի օգտագործում Սիրիայի բանակի կողմից, 

որին զոհ դարձան ավելի քան 500 խաղաղ բնակիչ:  

Ինչպես տեսնում ենք, այս պրովոկացիային չենթարկվեց 

Ռուսաստանը, որը շարունակում է իր օժանդակությունը 

ցուցաբերել Սիրիայի ժողովրդին և նրա կառավարությանը 

(քաղաքական, ռազմական, բարեգործական)՝ ցույց տալով 

գիշատչին, որ չի պատրաստվում նրա երախին հանձնել 

հերթական անմեղ զոհին: Միջերկրական ծովում  ռուսա-

կան ռազմանավերի ներկայությունը, Ռուսաստանի կող-

մից սիրիական բանակին տրամադրվող С-300 հակաօդա-

յին պաշտպանության հրթիռների տեղակայումը, իբր «Սի-

րիայի կառավարության հրահանգով քիմիական զենքի 

օգտագործման» դիմակազերծումը, Սիրիայի դեմ ոտն-

ձգության կանխումը  նշանն է այն բանի, որ Ռուսաստանը 

պատրաստ է պաշտպանելու իր հետաքրքրությունները 

Մերձավոր Արևելքում: 

Ռուսաստանը հասկացնել տվեց Արևմուտքին, որ միաբևեռ 

քաղաքականությանը եկավ վերջ: Այդ հարցում Ռուսաս-

տանին իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին Չինաստանը, 

Հնդկաստանը, Իրանը, Լատինական Ամերիկայի և ասիա-

կան մի շարք երկրներ: 

 

Մի խոսքով, Արևելքի հանդեպ Արևմուտքի արհեստական 

սիրախաղին եկավ վերջ:  
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Այո, իր նախնական դիրքին է վերադառնում սառը պատե-

րազմը, որը երկար տարիներ համարվում էր խաղաղութ-

յան երաշխիք: 

Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սար-

գսյանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց, որ 

Հայաստանը որոշել է միանալ Ռուսաստանի, Ղազախըս-

տանի և Բելառուսի Մաքսային միությանը: Սա փաստացի 

նշանակում էր, որ Հայաստանը հրաժարվում է Եվրոպա-

կան Միության հետ Ասոցացման համաձայնագրից և դրա 

շրջանակում Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու 

պայմանագրից, որի համար բանակցել էր շուրջ չորս տա-

րի: 

Դրանից երկու ամիս առաջ՝ հունիսի 25-ին, Լեհաստան 

կատարած այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հայտարա-

րեց, որ Հայաստանն իր գործունեությունը կառուցում է ոչ 

թե «կամ-կամ», այլ «և-և» սկզբունքի վրա. այսինքն՝ պատ-

րաստ է և՛ Եվրոպական Միության հետ ստորագրել Ասո-

ցացման համաձայնագիրը, և՛ ներգրավվել Ռուսաստանի 

կողմից ղեկավարվող ինտեգրացիոն գործընթացներում: 

Ակնհայտ էր, սակայն, որ Հայաստանը չի կարող միաժա-

մանակ լինել Մաքսային միության կազմում և Եվրոպա-

կան Միության հետ ստորագրել ազատ առևտրի պայմա-

նագիր: 

Եվրոպական Միության հետ նախորդ մի քանի տարիների 

բանակցությունների ընթացքում՝ անգամ սեպտեմբերի 3-ի 

նախօրեին, Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշ-

տոնյաները հայտարարում էին, որ անդամակցությունը 

Մաքսային միությանը նպատակահարմար չէ  ընդհանուր 

սահմանի և մի շարք այլ գործոնների պատճառով: Սեպ-

տեմբերի 3-ի հայտարարությունը սառը ցնցուղ էր թե՛ 

նրանց, թե՛ Եվրոպայի, և թե՛ հատկապես Հայաստանի 



 100 

հանրության համար: Այն նշանակում էր, որ Հայաստանը 

ոչ թե պարզապես շեղվել է իր արտաքին քաղաքական 

ուղեծրից, այլ ամբողջովին ապակողմնորոշվել է: 

Դա նշանակում էր նաև Հայաստանի՝ տարիներ շարունակ 

վարած կոմպլեմենտար արտաքին քաղաքականության 

ավարտը, երբ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական և 

տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու պայման-

ներում հնարավոր էր եղել սերտ համագործակցություն 

ունենալ արևմտյան կառույցների, այդ թվում՝ Հյուսիսատ-

լանտյան դաշինքի հետ, որի հետ գործակցությունը գտնը-

վում էր անդամությունից ցածր հնարավոր ամենաբարձր 

հարթությունում: 

Հայաստանը Եվրոպայի հետ երկարատև ինտեգրացիոն 

գործընթացներ սկսելու պատրաստակամություն հայտնել 

էր դեռ 1993 թվականին, երբ հայտ էր ներկայացրել Եվրո-

պայի խորհրդին անդամակցելու համար:   

Կատարվեց այն, ինչին երկար ժամանակ սպասում ու հա-

վատում էինք:  

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգըս-

յանը, ով երկար տարիներ իր հասցեին կուտակել էր ժո-

ղովրդի ողջ ցասումը և ատելությունը, կատարեց իր վճռա-

կան քայլը՝ հօգուտ Հայաստանի անկախ պետականութ-

յան, նրա տնտեսական վերելքի և անվտանգության:   

 
ՀՅԴ հայտարարությունը Հայաստանի` Մաքսային միությանը 

անդամակցելու վերաբերյալ 

 
 04.09.2013 
Հայաստանի` Մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին Մոսկվայում 

հայտարարվածը որքան շրջադարձային, նույնքան էլ Հայաստանի ապագայի 
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համար հսկայական պատասխանատվություն թելադրող որոշում էրֈ Կարելի 

էր ենթադրել, որ ինչ-որ հանգրվանում, ելնելով առկա աշխարհաքաղաքական 

իրավիճակից եւ զարգացումներից, Հայաստանը միանալու էր իր ռազմավա-

րական գործընկերոջ կողմից նախաձեռնված Մաքսային միությանը եւ ներ-

գրավվելու էր Եվրասիական տնտեսական միության ձեւավորման գործընթա-

ցում։                                                                                                                                       

Կարող ենք ենթադրել, որ ՀՀ նախագահի` Մոսկվայում անակնկալ որոշման 

գլխավոր պատճառը ՀՀ եւ ԼՂՀ անվտանգության խնդիրներն են եղելֈ Սա եւս 

պատասխանատվություն է եւ այս փուլում՝ ազգային-պետական հիմքերին 

առնչվող։ Նախագահի անակնկալ որոշումը հանրության մոտ բազմաթիվ 

հարցեր է առաջացրել։                                                                                                                           

Մեր պարագայում, ցանկացած տնտեսական ինտեգրում պետք է հստակ 

երաշխիքներ տա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն-

ների անվտանգության պահպանման ու ամրապնդման եւ տնտեսական 

համարկման ու զարգացման համարֈ Մաքսային միությանը մաս կազմելու 

խնդիրը եւս պետք է պայմանավորել այս հիմնական սկզբունքներով։                

Մոսկվայում կայացված այդ որոշումը չի կարող օրակարգից հանել երկրի 

ներսում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու, համատեղ 

ուժերով ազգային, ժողովրդավար, արդար պետություն ստեղծելու անհրաժեշ-

տությունը։                                                                                                                 

Հայաստանի իշխանություններից պահանջում ենք երկրի համար նման 

ճակատագրական որոշումներ կայացնելիս տեղեկացնել հասարակությանն ու 

որոշման մասնակից դարձնել քաղաքական ուժերինֈ Այժմ, երբ նախատեսվում 

է սկսել Մաքսային միությանը մաս կազմելու գործընթաց, անհրաժեշտ է հար-

գել այս գործելաոճը։ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմին                                                                       

04 սեպտեմբեր 2013  

Հարգելի ընթերցող, եթե Դուք հիշում եք, ՄԵՆՔ անընդհատ 

նշում էինք նման կառույցի անհրաժեշտությունը, որ օր օրի 

դառնում է իրականություն: Անկասկած, այս ամենը տա-

նում է դեպի Եվրասիական Միության կազմավորում, որի 

մաս կկազմի նաև Չինաստանը: Մի խոսքով, մոտ ժամա-

նակներում մենք ականատեսը կլինենք մի նոր միության, 

մի նոր կառույցի ստեղծման, որը կզբաղեցնի նախկին Սո-

ցիալիստական ճամբարի տեղը, որն էլ կհամարվի ազգա-

յին անկախ երկրների գոյության երաշխիքը: 
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«Վեստի դնյա» 

ՄՄ-ի հետ համագործակցելու ցանկություն է հայտնել արդեն մոտ 35 

երկիր: Այդ համատեքստում բանակցություններ են ընթանում Նոր 

Զելանդիայի, Վիետնամի, Սիրիայի հետ: ՌԴ նախագահի մամուլի 

քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը բարձրաձայնել է նաև Ռուսաստանի՝ 

Թուրքիային ուղղված առաջարկի մասին: 

Ռուսաստանի այս քայլը աննախադեպ և համարձակ է, քան պարզա-

պես հետխորհրդային երկրների որոշ մասի տնտեսական վերամիա-

վորման գաղափարը: 

«Սակայն ամենից ուշագրավ են Հնդկաստանի հետ բանակցություն-

ները, ինչի մասին մամուլում նշվում էր դեռ 2011-ին: Մասնավորպես` 

այդ ցանկության մասին հնդկական պատվիրակությունը հայտնել է 

Պետեբուրգում այս տարվա հունիսին կայացած տնտեսական ֆորու-

մի ժամանակ: 

Համաշխարհային պրակտիկայում դեռ չեն եղել մաքսային միություն-

ներ առանց ցամաքային ընդհանուր սահմանի, սակայն, ինչպես նշել 

է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր 

Խրիստենկոն, «դա չի լինելու մասնակի ինտեգրում, խոսքը Հնդկաս-

տանի ու Վիետնամի` ՄՄ-ին լիարժեք միանալու մասին է»:           

Հոդվածում ասվում է, որ Վիետնամի ինտեգրման գործընթացը 

բավականին արագ է ընթանում: Ընդհանուր նախագծերի հիմնական 

ուղղություններն են՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կիբեռնետի-

կա, կենսաբանություն և ատոմային էներգիա: Վիետնամի առաջին՝ 

ատոմակայանը կկառուցի «Ռոսատոմը». շինարարական աշխա-

տանքները նախատեսված է սկսել 2014-ին:                     

«Հնդկաստանի հետ բանակցությունները մեկ տարով հետ են մնում 

Վիետնամի հետ բանակցություններից. Հնդկաստանը ուշադիր հետև-

ում է ռուս-վիետնամական բանակցությունների ընթացքին և ցանկա-

նում է ՌԴ-ի հետ համանման պայմանագրեր ստորագրել: Ձեռք 

բերված համաձայնությունները Հնդկաստանին հնարավորություն են 

տալիս մեծացնել երկկողմանի ներդրումները: 



 103 

Մյուս կողմից՝ Հնդկաստանում մեծ հեռանկարներ են բացվում ռու-

սական ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար: Հնդկաստանը 

իր ՌՕՈՒ-ի համար մտադիր է մոտ 250 ռուսական լավագույն Т-50 

կործանիչներից գնել»,- ասվում է հոդվածում: Ըստ հեղինակի՝ այդ 

ոլորտում նախատեսված են նաև մի շարք այլ շահավետ համատեղ 

ծրագրեր: 

Ըստ հոդվածի հեղինակի՝ բացի տնտեսական համագործակցությու-

նից, խոսք կարող է գնալ նաև համատեղ պաշտպանական քաղա-

քականության մասին, թեև այստեղ որոշ բարդություններ կան: Այդ-

պես, օրինակ, Հնդկաստանը պաշտպանական համաձայնագիր ունի 

Քաթարի հետ, իսկ Ռուսաստանի հարաբերություններն այդ երկրի 

հետ այնքան էլ լավ չեն: 

«Այսպիսով՝ խոսքը նոր համաշխարհային կայսրության ստեղծման 

մասին է, որը կներառի Երկրի բնակչության մոտ 20%-ը, իսկ տնտե-

սապես կզիջի միայն ԵՄ-ին, ԱՄՆ-ին և Չինաստանին»,- նշում է 

հեղինակը: 

Հոդվածում ասվում է, որ արդեն մոտ ապագայում կարելի է սպասել 

նման գլոբալ փոփոխությունների. հետագայում հնարավոր է նաև 

Լատինական Ամերիկայի ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի հետ (Բրազիլիա, Արգեն-

տինա, Ուրուգվայ, Պարագվայ, Վենեսուելա) միավորումը: 

«Իսկ ո՞վ ասաց, որ ՄՄ-ն ստեղծվում է միայն ԽՍՀՄ նախկին 

երկրների համար: Այն բաց կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր 

դաշնակից և ձեռնտու գործընկեր կլինեն՝ աշխարհում համատեղ 

շահերն առաջ տանելու նպատակով: Դրանում է միության ուժը»,- 

եզրափակում է հեղինակը: 

«Վեստի դնյա»                                                                        

05  սեպտեմբեր 

  

Նախորդ շաբաթ բռնկվեց հերթական համաշխարհային 

սկանդալը, որը սպառնում է լարվածություն առաջացնել 

ԱՄՆ-Չինաստան եւ ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերություն-

ներում: 

Ո՞րն է խնդիրը 

Պատճառը ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ծառայության 

եւ Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին 

գործակալ Էդվարդ Սնուդենն է, ով մամուլի միջոցով 
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բացահայտումներ է արել PRISM գաղտնի ծրագրի մասին, 

որի օգնությամբ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները մտնում 

են այնպիսի ընկերությունների սերվերներ, ինչպիսիք են 

Էփլը (Apple), Գուգլը (Google), Յահուն (Yahoo), Մայքրո-

սոֆթը (Microsoft), Սկայպը (Skype), Ֆեյսբուքը (Facebook), 

հետեւում օգտատերերին, տվյալներ հավաքագրում նրանց 

մասին: Ինտերնետային ընկերությունների հասցեին 

բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցին հատուկ ծառայութ-

յունների հետ գաղտնի համագործակցելու վերաբերյալ: 

Նրանք հերքեցին, որ թույլ են տվել հատուկ ծառայություն-

ներին մտնել իրենց սերվերներ, սակայն ստիպված էին 

խոստովանել, որ հազարավոր հարցումներ են ստացել 

օգտատերերի տվյալների վերաբերյալ: 
 

/ Էդվարդ Սնոուդեն - ծնվ. հունիսի 21, 1983, Հյուսիսային Կարոլինա, -

ԱՄՆ)[1], ԱՄՆ Կենտրոնական Հետախուզական Վարչության տեխնիկա-

կան ծառայության նախկին աշխատակից, որը 2013 թվականի հունի-

սի սկզբին Washington Post և Guardian թերթերին է հանձնել նյութեր, որով 

բացահայտել է ԱՄՆ–ի քաղաքացիների գաղտնի ծրագրային լրտեսումը 

PRISM լրտեսական ծրագրի միջոցովֈ[2] 

 

The Guardian ՄԱՄՈՒԼԸ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Սնուդենը գաղտնի տվյալները ներկայացրել է Հոնգ 

Կոնգից՝ ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ (The Washington 

Post) եւ բրիտանական Գարդիան (The Guardian) թերթերի 

միջոցով: Գործակալը Հոնգ Կոնգ էր հեռացել Հավայան 

կղզիներից: Ի դեպ, այս եւ մեկ-երկու այլ թերթերի (հատկա-

պես Գարդիանի) միջոցով են սովորաբար իրականցվում 

սկանդալային բացահայտումները: Դա վերաբերում է թե՛ 

Վիկիլիքսի, թե՛ օֆշորային բացահայտումների, թե՛ վերո-

նշյալ Սնոուդենի գործերին:   

 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB_21
http://hy.wikipedia.org/wiki/1983
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%84%D5%86
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%A4%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A4_%D5%8D%D5%B6%D5%B8%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%A5%D5%B6#cite_note-BirthDate-1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%84%D5%86
http://hy.wikipedia.org/wiki/2013
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%A4%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A4_%D5%8D%D5%B6%D5%B8%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%A5%D5%B6#cite_note-2
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ԱՄՆ-ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԱՄՆ-ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՃՈՒՄ Է 
 

Գործակալի միջոցով տվյալների արտահոսքը լարվա-

ծություն է առաջացրել ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերություն-

ներում: Վաշինգտոնը Պեկինին մեղադրել է իր գործա-

կալին հավաքագրելու մեջ: Պեկինը հերքել է մեղադրանքը 

եւ ափսոսանք հայտնել նման հայտարարության կապակ-

ցությամբ: Միեւնույն ժամանակ, Հոնգ Կոնգը, որը հանդի-

սանում է Չինաստանի մաս, հրաժարվել է ԱՄՆ-ին 

հանձնել Սնոուդենին, չնայած Վաշինգտոնի պնդմամբ, 

նման գործողություն նախատեսող երկկողմ համաձայ-

նագրի բոլոր կետերն իրականացվել են: 

Այս պատմությունից անմասն  չէ նաեւ Ռուսաստանը: 

Սնոուդենը Հոնգ Կոնգը լքելուց հետո հայտնվել է Մոսկվա-

յում: ԱՄՆ իշխանությունները խնդրել են Մոսկվային 

արտահանձնել Սնոուդենին: ԱՄՆ Սենատը մեղադրում է 

Վլադիմիր Պուտինին իր գործակալի փախուստի գործում 

անմիջական մասնակցություն ունենալու մեջ: 

Սենատորները նշել են, որ Վաշինգտոնը հետապնդելու է 

պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող Սնոուդենին 

աշխարհի ցանկացած կետում՝ միաժամանակ սպառնալով 

պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ: 

Ասանժ եւ Սնոուդեն 

Սնոուդենի գործը շատ առումներով նման է Վիկիլիքսի 

հիմնադիր Ջուլյան Ասանժի դեպքին: Հիշեցնենք, որ Ասան-

ժը Վիկիլիքս կայքի միջոցով մի քանի տարի առաջ հրա-

պարակել էր ԱՄՆ դեսպանատների գաղտնի նամակա-

գրությունը, որը նույնպես մեծ սկանդալ էր առաջացրել: 

ԱՄՆ-ում նա նույնպես մեղադրվում է «մահացու» մեղքի 

մեջ: Արդեն մեկ տարուց ավելի է, ինչ Ասանժը գտնվում է 

Մեծ Բրիտանիայում՝ Էկվադորի դեսպանատանը: Ասանժի 

պես Սնուդենը քաղաքական ապաստան է խնդրել Էկվա-

դորից: Լատինամերիկյան պետության իշխանությունները 
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քննարկում են նրան ապաստան տրամադրելու նպատա-

կահարմարությունը: 

See more at:  
ԱՄՆ ԱՆԶՈՐՈՒԹՅՈՒ՞Ն, ԹԵ ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ԱՐՏԱՀՈՍՔ 
 

Ասանժի եւ Սնոուդենի բացահայտումները սպառնում են 

զգալի վնաս հասցնել ԱՄՆ միջազգային հեղինակությանը, 

եթե Վաշինտոնը չկարողանա նրանց հասցնել ԱՄՆ եւ 

դատել: Այս ամենը կարող է նաեւ ԱՄՆ համար վտանգա-

վոր նախադեպ դառնալ, երբ այլ պետություններից 

ստանալով երաշխիքներ՝ ամերիկյան գործակալները կշա-

րունակեն բացահայտումները: Մյուս կողմից՝ կա նաեւ 

շրջանառվող այսպես կոչված «դավադրության» տեսակե-

տը, համաձայն որի, բացահայտումներն իրականացվում 

են ԱՄՆ իշխանությունների սցենարով եւ գիտությամբ, 

ինչը օգտագործվում է տարբեր նպատակներով: Մասնա-

վորապես, Վիկիլիքսի բացահայտումներն անհարմար 

դրության մեջ դրեցին բազմաթիվ երկրների ղեկավար ան-

ձանց եւ անուղղակի ճնշման գործիք դարձան: Չի բացառ-

վում, որ Սնոուդենի բացահայտումները եւս «ծրագրված 

են»:   

See more at:  
 

ԶՈՐԻ ԲԱԼԱՅԱՆԸ ՆԱՄԱԿ Է ՀՂԵԼ ՊՈՒՏԻՆԻՆ 

 

Զորի Բալայանը իր ծավալուն նամակում մեջբերում է 80-ական-90-

ականների խորհրդային և ռուսաստանյան քաղաքական գործիչ Անատոլի 

Սոբչակի խոսքերը, ով նշել էր, որ սխալ է ասել «Ղարաբաղի խնդիր», 

քանի որ դա ավելի շատ «Ռուսաստանի խնդիրն է»: Բալայանը Պուտինին 

կոչ է անում հիշել դա՝ նշելով, որ 1813 թվականի Ռուսական կայսրության 

և Իրանի միջև ստորգրված Գյուլիստանի պայմանագրով Ղարաբաղը 

հանձնվել է Ռուսաստանին, իսկ պայմանագրի մեջ նշված է, որ «համա-

ձայնագրի խստիվ կատարման պատասխանատվությունը կրում են 

Ռուսաստանի և Պարսկաստանի ոչ միայն գործող ղեկավարները, այլև 

«ժառանգորդներն» ու «հաջորդողները»: Բալայանն ընդգծում է, որ «Ռու-

սաստանը և Պարսկաստանը պայմանագիր ստորագրել են հավերժական 
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ժամանակների համար» ու կոչ է անում Պուտինին այցելել Լեռնային 

Ղարաբաղ: 

 
ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ՝ ՄՄ-ԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում 

գտնվող ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 24-

ին Մոսկվայում մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին, որը 

կայացել է Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Հա-

յաստանի ու Ղրղզստանի նախագահների և Ուկրաինայի 

վարչապետի մասնակցությամբ: 

Այսօր Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրա-

գույն խորհուրդը որոշում է ընդունել Մաքսային միութ-

յանը՝ Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հան-

րապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Միասնական 

տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության 

միանալու միջոցառումների ծրագրի («ճանապարհային 

քարտեզի») մասին: Այս մասին հաղորդում է ՀՀ նախա-

գահի մամուլի գրասենյակըֈ Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին Սերժ 

Սարգսյանի հետ մեկտեղ մասնակցել են Ռուսաստանի, 

Բելառուսի, Ղազախստանի ու Ղրղզստանի նախագահները 

և Ուկրաինայի վարչապետը: 

«Որոշմամբ խորհրդի անդամները հաստատել են միջոցա-

ռումների ծրագիրը («ճանապարհային քարտեզը»): Հանձ-

նարարվել է Բելառուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի 

կառավարություններին, Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովին  Հայաստանի կառավարության հետ հա-

մատեղ ապահովել ծրագրով նախատեսված միջոցառում-

ների իրականացումը: Եվրասիական տնտեսական հանձ-

նաժողովին հանձնարարվել է նաև վարել ծրագրով նախա-

տեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքի մոնի-
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թորինգ և Բելառուսին, Ղազախստանին ու Ռուսաստանին 

տեղեկացնել մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ: 

Հիշյալ որոշման համաձայն՝ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովը ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացման աշխատանքի ընթացքի մասին պետք է 

զեկուցի պետությունների ղեկավարների մակարդակով 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 

հերթական նիստին», – ասված է պաշտոնական 

հաղորդագրության մեջ: 

Այս տարին սահմանափակում է իր՝ քաղաքականապես 

թվացյալ-փնտրտուքը, ծանր ու թեթև անելու հմտության 

ողջ տեղաշարժերը՝ Հայաստանի անվտանգության թելա-

դրանքներով և էներգետիկ դժվարություններով՝ կրկնակի-

որեն կարևորելով Մաքսային միությանը միանալու ան-

հրաժեշտությունը:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Թո՛ղ 2014 թվականը իմ ժողովրդի համար լինի խաղա-

ղության, հաջողությունների և հաղթանակների տարի: Թող 

կասեցվի արտահոսքը, աշխատավորը թեթև հոգոց հանի, 

թո՛ղ մեր օջախները թրծվեն գյուղացու առատ բերքով:  

Արարչի օրհնությունը թո՛ղ իմ ժողովրդի վրա լինի: 
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