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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ՇՈՒՐՋ 

 

  

 

Պատմական նյութերի ժողովածու 

երկխոսություն 

 

___________________________ 

  

Փաստեր, մեկնաբանություններ, 

վերլուծություններ 
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ԻՄՊԵՐԻԱԼԻԶՄ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ԴԻՄԱԿՈՎ 

 

Համաշխարհային նոր կարգ ու կանոնի հաստատման 

հրավերները շարունակում են իրենց մարդահալած քաղա-

քականությունը՝ դավադրությունը մարդկության դեմ՝ մաս-

նավորապես Հայաստանի, որին տեսանելի է դարձնում 

Հայաստանում տեղակայված հինգերորդ շարասյունը «Հայ 

Ազգային Կոնգրես» անունը կրող գործակալական ցանցի 

առաջնորդությամբ: Շարունակվում է հասարակության 

բարոյալքումը, կրթական, առողջապահական և մի շարք 

այլ ոլորտներում տարվող հակամարդկային, արժեզրկող 

մեթոդների կիրառումը, էլ ավելի ուժգնորեն են գործա-

դըրվում հակազգային մեքենայությունները, սահմա-

նադրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու, հետևաբար 

իշխանափոխություն իրականացնելու ջանքերը: 

 

 
ԻՆՉՊԵՍ ՓԼՈՒԶԵԼ ԵՐԿԻՐԸ ՆԵՐՍԻՑ 

ԳՆԴԱՊԵՏ ԴԱՆԻ ՆՈԹԵՐԸ 

 

Եթե դուք մտադիր եք ծնկի բերել մի հզոր մրցակից երկրի, որի 

փիլիսոփայությունն ի սկզբանե հիմնադրվել է որպես` ուժեղ, անկախ եւ 

ամբողջական, և որը ձեր սեփական երկրի շահերի հակառակորդն է, և 

դուք չեք ցանկանում այդ երկրին պատերազմով` ռազմական ուժով ծնկի 

բերել, ապա նման հարցադրման պատասխանը շատ հասարակ էֈ Այդ 

երկիրը ու նրա հասարակությունը պետք է ոչնչացնել ոչ թե դրսից` 

պատերազմելով, այլ ներսից` փլուզելովֈ Թեև, ի տարբերություն ռազմա-

կան գործողություններով հաղթանակի, այս տարբերակը պահանջում է 

մեծ համբերություն ու ավելի երկար կարող է տևել, սակայն հասարա-

կությունը ներսից փլուզելու պատերազմական այս մարտավարության 

դեպքում, վնասը կլինի նույնքա՛ն արդյունավետ, եթե ոչ ավելի շատ: Երբ 

դուք ընտրում եք «ներսից ոչնչացման» տարբերակը, ապա դուք 

օգտագործում եք այդ երկրի սեփական ժողովրդինֈ Եվ այս դեպքում, թե՛ 

ձեր ռազմական գործողությամբ արյունահեղությունն է բացառվում, թե՛ 

ձեր ռազմական կամ ֆիզիկական ենթակառուցվածքն է անվնաս մնումֈ          
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Յուրաքանչյուր երկրում, կան մի քանի կարեւորագույն ոլորտներ, որոնք 

սահմանում ու ձևավորում են հասարակության հասուն քաղաքացիների 

համոզմունքները և կյանքի ընթացքըֈ Հենց այդ ոլորտներն են այն առանց-

քային կետերը, որոնք պետք է ենթարկվեն հարձակման: Գնդապետ 

Կլաուզիվիցը (Clausewitz) իր «Պատերազմում» գրքում անդրադարձել է 

այս հայեցակարգին, թե ինչպե՞ս է պետք հայտնաբերել, եւ կենտրոնա-

նալով հարձակվել ընտրված այն ոլորտների վրա, որոնք հանդիսանում 

են այդ երկրի հասարակության ծանրության կենտրոնըֈ 

Գրավիտացիայի կամ ծանրության կենտրոնը հենց այն առանցքային 

կարևորագույն էլեմենտն է, որը վերահսկելու կամ ոչնչացնելու դեպքում 

դուք առավելագույն վնաս եք պատճառում ձեր հակառակորդին, որը և 

ձեր վերջնական նպատակին հասնելու համար կարևոր գործոնն էֈ 

Պատերազմի այս տարբերակում, երբ ընտրում եք թշնամի երկիրը 

«ներսից փլուզելու» մարտավարությունը, ապա առանցքային հարցը 

պետք է լինի, թե ինչպե՞ս ձևավորել և վերահսկել այդ երկրի բնակիչների 

միտքըֈ Դուք պետք է ձևավորեք ժողովրդի միտքը, վերահսկեք կյանքին 

նայելու ու այն արժևորելու նրանց բարոյահոգևոր արժեքային համա-

կարգը, որի վրա հիմնված է նրանց կյանքըֈ Ձևավորելով ու կերտելով 

նրանց ընդհանրական միտքը` դուք կարող եք նրանց դեպի դժոխք ճանա-

պարհելֈ 

Կենտրոնների ծանրության վերահսկումով ես կարող եմ իրականացնել 

երկրի անկումը` «ներսից փլուզելու» ճանապարովֈ Դա` նրանց ճշմար-

տության ընկալման մեզ համար ցանկալի փոփոխությունն է, ապագա 

սերունդներն են, քաղաքական փիլիսոփայությունն ու ազգայնականութ-

յան զգացումն է, ինչպես նաև երկրի տնտեսությունն էֈ 

Եթե ուզում ես ձևավորել ճշմարտությունը, ապա պետք է վերահսկել 

լրատվամիջոցները: Մեր օրերում, մարդիկ` հիմնականում մեծամաս-

նությունը, կյանքի մասին իրենց հիմնական իմֆորմացիան և պատկերա-

ցումները կլանում են լրատվամիջոցներից (հեռուստատեսություն, մամուլ 

և այլն)ֈ 

Լրատվամիջոցները և հեռուստատեսությունը հատկապես ձևավորում է 

կյանքի պատկերըֈ Եթե այդ պատկերն անընդհատ խեղաթյուրվում է, 

ապա ժողովորդն այդ խեղաթյուրումն ընդունում է որպես ճշմարտությունֈ 

Սուտը կամ խեղաթյուրված ճշմարտությունը պետք է անընդհատ կրկնել 

և հասարակությունն այդ սուտն ի վերջո կընկալի որպես փաստֈ                           

Օգտագործելով հանրային ծրագրերը, ինչպիսիք են` հեռուստատեսութ-

յունը, ռադիոն եւ տպագիր մամուլը, դուք կարող եք ազդել, իշխել եւ 

վերահսկել հասարակության ճնշող մեծամասնության միտքը` ձե՛ր 

ընտրած ցանկացած բնագավառումֈ Այս կործանարար ազդեցությունը 

պետք է ներառի «մեկ փլուզող խումբը մյուսի նկատմամբ բորբոքելու» 

ռազմավարությունը, որպեսզի հասարակության մեջ առաջանան ներքին 
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տարաձայնություններֈ Անհրաժեշտ է նաև տարածել վարկաբեկող նյու-

թեր, անհրաժեշտ է խարխլել ազգային արժեքներն ու նրա բարոյական 

սկզբունքները, ոչնչացնել ցանկացած հզոր հոգեւոր հիմք և ստեղծել` 

լոյալություն ազգային յուրահատուկ մշակույթի նկատմամբֈ Սա շատ 

ավելի հեշտ գործ է, եթե ձեր թիրախային լսարանում շատերն արդեն 

դարձել են ծույլ, վատ կրթված, վատ տեղեկացված, չմտածող ու անտար-

բերֈ 

Ձևավորել ապագա սերունդներին, վերահսկել դասագրքերը, դպրոցները: 

Աստիճանաբար ուսուցանել այն երեխաներին, որոնք համակրում են ձեր 

սկզբունքներն ու փիլիսոփայությունըֈ Ապագա սերունդներին պետք է 

դարձնել մտքով, մարմնով ու հոգով թույլֈ Խուսափեք դասավանդման 

ժամանակ երեխաներին տալ հիմնական փաստեր իրենց իսկ պատմութ-

յունից և սահմանադրական իրավունքներիցֈ Սովորեցրեք նրանց, որ 

բնական ագրեսիան սխալ է, իսկ հլու հնազանդությունը ճիշտ էֈ Նրանց 

պետք է սովորեցնել, որ բարոյական արժեքների հիմքերին հետևելը` 

թուլություն և ստրկություն է, որից պետք է խուսափել` հանո՛ւն 

ազատությանֈ Նրանց նաև պետք է ներշնչել, որ վերանայեն իրենց 

հայրենասիրության հին հայեցակարգը, և ընդունեն ձե՛ր տեսակետներըֈ 

Սովորեցրեք նրանց դեն նետել հին արժեքներն ու ավանդույթները, 

անվանակոչելով այն` «ի շահ զգայունության»ֈ Զգուշորեն համոզեք 

նրանց, որ ի վերջո, իրենց հին ավանդական հավատալիքների պատ-

ճառով դուք չեք ուզում վիրավորել որեւէ մեկին, այլ ցանկանում եք միայն 

կրթելֈ Ներշնչեք նրանց, որ ատրճանակները վտանգավոր են, որ դրանք 

սոցիալապես անընդունելի չարիք են հասարակության և հատկապես 

երեխաների համարֈ                                                                                     

Ձեւավորել քաղաքական փիլիսոփայություն` ներթափանցելով կառավա-

րություն: 

Ձեր փլիսոփայության համակիրներին պաշտոններ տվեք և բարձրացրեք 

նրաց բոլոր մակարդակներում` որքան բարձր, այնքան լավ, որպեսզի 

նրանք իշխեն և ուղղորդեն երկիրը բոլոր ուղղություններով, հասարա-

կությանը խոստանալով լուծումներ և լավ կյանքֈ Աստիճանաբար 

ավելացնելով վերահսկողությունը եւ կառավարության կախվածությունը 

ձեզանից` փոխեք Օրենսդրության նկատմամբ վստահությունըֈ Նշանա-

կելով կոռումպացված դատավորների, որոնք չեն գործի Սահմանադրութ-

յան շրջանակներում, նպաստեք, որ հասարակության մեջ ծնվի անպատ-

ժելիության մթնոլորտ, անվստահություն, դժգոհություն, և որ ամենակար-

ևորն է` անհուսության զգացողությունֈ Եթե կարողացել եք թափանցել և 

հասնել երկրի բավակաին բարձր պաշտոնական դիրքերի, ապա ամենա-

բարձր մակարդակներում կարող եք նաեւ բյուջետային կրճատումների 

միջոցով թուլացնել այդ երկրի բանակըֈ Երկրի բանակի համար 

ավելացրեք ավելնորդ սահմանափակումներն ու պարտավորությունները, 
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ստեղծեք զինվորների համար նվաստացնող մթնոլորտ, և դրանով դուք 

կարող եք բարոյալքել բանակը, թե՛ հոգեբանորեն և թե՛ արդյունավե-

տության առումովֈ Մի երկիր, առանց ուժեղ բանակի` անպաշտպան է ու 

խոցելի, և նման է` ճիրաններ ու ժանիքներ չունեցող վագրի կամ պոզեր 

չունեցող ցուլ:                                                                            

Հզոր ազգը, հասարակությունը, իր հիմքում ունի իր եզակի մշակույթն ու 

լեզունֈ Ապազգայնացնելով հասարակությանը` «ջրիկացրեք» նրա մշա-

կույթն ու լեզունֈ Անցյալի նրանց ազգային հերոսները պիտի վարկա-

բեկվեն ու դառնան անկարևոր, նրաց վարքը պիտի քննադատվի, որպեսզի 

նրանք հասարակության, հատկապես երիտասարդության համար, 

չդառնան հերոսության օրինակներֈ Մշակույթ ստեղծողներն ու ազգային 

սրբությունները պիտի վարկաբեկվենֈ Հարված հասցրեք լեզվին` խեղելով 

այնֈ Մշակույթն ու լեզուն են ի վերջո միավորում ժողովրդին. Եթե դուք 

կարողանաք շահարկել այդ երկու կարևորագույն տարրերը օրենսդրա-

կան գործողությունների եւ սոցիալական ճնշման միջոցով, ապա դուք 

կարող եք ցանկացած երկրի հիմքերը թուլացնելֈ Ի վերջո ազգայինից 

հրաժարումը և բազմաբնակարան մշակութային հայեցակարգը` հասա-

րակությանը տանում է դեպի մահաբեր թուլացումֈ 

Ձևավորել տնտեսությունը, որպես ծախսարար` ծախսե՛լ, ծախսե՛լ և 

ծախսե՛լ, հարկե՛ր, հարկե՛ր և հարկե՛ր` սա պիտի լինի «ներսից փլու-

զելու» ձեր ծրագիրըֈ 

Երկիրը հզոր է, երբ այն տնտեսությամբ և ֆինանսապես անկախ էֈ Նման 

երկրում ժողովուրդը շատ պահանջներ չունի իր կառավարությունից, իսկ 

երբ ազատ ժողովուրդը կախվածություն չունի կառավարությունից, 

նշանակում է` կառավարության իշխանությունը և վերահսկողությունը 

սահմանափակ էֈ 

Օրենքի և օրինականության հիմքով պետական գանձարանից վերցրեք 

հնարավորինս մեծ գումարներ և իրականացրեք երկու կարևոր նպատակֈ 

– Առաջինը, դուք պետք է հանրային և մասնաոր բիզնեսը, որոնք ունեն 

կանոնակարգված օրենքներ, դնեք պետությունից ուժեղ կախման մեջ, 

որից հետո սկսեք թելադրել նոր պայմաններֈ 

– Երկրորդ, երկիրը պետք է դնել «պարտքի տակ» և նվազեցնելով 

դրամային արժույթի արժեքը` խափանել տնտեսության զարգացումըֈ 

Եվ իհարկե, աջակցելով բոլոր ծախսերը, դուք այս գործընթացը պետք է 

ներկայացնեք, թե իբր կառավարության կողմից կատարվող շահեկան 

նպաստների դիմաց ժողովուրդը պետք է «ներդրում անի», և դուք դրանք 

պետք է բերեք հարկային դաշտ ու հարկեք նրանցֈ Սրանով դուք 

գողանում եք հասարակության աշխատավորի գրպանի փողը, և 

միաժամանակ նրանց անկախությունըֈ Ի վերջո, եթե դուք բավարար 

չափով, անընդհատ, բարձրացնում եք հարկերը և ապրանքների արժեքը, 

մյուս կողմից ավելացնում եք երկրի արտաքին պարտքը, ապա դուք 
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կարող եք ֆիննանսապես այն աստիճան ճնշել ժողովրդին, որ ստրկութ-

յունից ծանրաբեռնված երկիրը ենթարկվի փլուզմանֈ  

(Ականջդ կանչի Տիգրան Սարգսյան)                    

Հիշատակված համակարգային այդ մի քանի կենտրոնների ծանրության 

առանցքները ենթարկելով մանիպուլիացիայի և խելացի ուղղորդումների` 

դուք կարող եք համբերությամբ, ժամանակի ընթացքում, իրականացնել 

նույնիսկ ամենահզոր երկրի կործանումը` օգտագործելով իր իսկ 

քաղաքացիներինֈ 

Այս ամենի հեգնանքը կայանում է նրանում, որ ընդամենը մի քանի 

սերունդների ընթացքում, ձեր կողմից ուսուցանված մասսաները 

համոզված կլինեն, որ լուսավոր ապագա կերտելու այս հնարավոր ուղին, 

որը դուք եք ձևավորել նրանց կործանելու համար, մարդկության համար 

լավագույն լուսավոր ճանապարհն է, և նրանք միշտ կերազեն նման 

ուղևորության համարֈ 

Սակայն դուք, «երկիրը ներսից փլուզելու» այս մարտավարությամբ, 

կկարողանաք վերահսկել ձեր հզոր մրցակցին ու առանց մի կրակոցի ու 

առանց մեկ կաթիլ արյան կոչնչացնենք նրանֈ 

  

Սիրիայի դեմ ոտնձգության ձախողումից հետո Արևմտյան 

հեգեմոնիան հայտնաբերեց իր հերթական զոհին՝ ի դեմս 

Ուկրաինայի: Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի կենտրո-

նական հրապարակ Մայդանում հավաքված ցուցարար-

ները (21.11.2013.) սկսեցին դիրքորոշում պահանջել իշխա-

նություններից՝ հօգուտ Եվրոմիության հետ ասոցացման 

պայմանագրի: Շատ շուտով հրապարակը վերածվեց ար-

յունալի տեսարանի, և այս ամենը վերջացավ նրանով, որ 

երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը լքեց երկիրը 

(22.02.2014) և հայտնվեց Ռուսաստանի Ռոստով քաղա-

քում: 

2014 թվականի մարտի 16-ին Ղրիմում անցկացվեց 

թերակղզու կարգավիճակի շուրջ հանրաքվե: Ղրիմի 

Գերագույն խորհուրդը, որը նախաձեռնել էր հանրաքվեն, 

խոստացել էր ինքնալուծարվել, եթե ընտրողները նախ-

ընտրեն Ուկրաինայի մաս մնալ: Ըստ Ղրիմի նորահայտ 

իշխանությունների՝ հանրաքվեին մասնակցեց ընտրության 
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իրավունք ունեցող քաղաքացիների 83,1%-ը, Արեւմուտքը 

եւ Ուկրաինայի իշխանությունները չճանաչեցին հանրա-

քվեն: Ըստ Ռուսաստանի տվյալների՝ հանրաքվեի մաս-

նակիցների 96.7%-ը ցանկություն հայտնեց միանալ 

Ռուսաստանին: 

2014թ-ի մարտի 11-ին Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետութ-

յան Գերագույն խորհուրդը և Սևոստոպոլի քաղխորհուրդը 

ընդունեցին Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաս-

տոպոլ քաղաքի անկախության հռչակագիրը: 

Իսկ մարտի 18-ին կնքվեց պայմանագիր՝ ըստ որի՝ Ղրիմի 

հանրապետությունը և Սևաստոպոլ քաղաքը մտան 

Ռուսաստանի դաշնության կազմը՝  որպես սուբյեկտ:  

Անկախության ճանապարհը ընտրեցին նաև Դոնեցկի և 

Լուգանսկի մարզերը: Ժողովուրդը ելավ ոտքի. ի պատաս-

խան դրան՝ Ուկրաինայի իշխանության գլուխ անցած 

ֆաշիստական ռեժիմը սեփական ժողովրդի դեմ ուղղեց իր 

պատժիչ զինված ուժերը. նրանց դիմակայելու համար այդ 

մարզերում կազմակերպվեցին աշխարհազորային ստորա-

բաժանումներ, որն էլ հիմք դրեց կատաղի ու արյունալի 

պատերազմին: 

Մինչ արևելյան Ուկրաինայի ռուսախոս մարզերը կբռնեն 

Ղարաբաղի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի անցած 

ուղին, անդրկուլիսյան ուժային կենտրոնը պատրաստում է 

տարբեր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ՝ ստիպելու 

Ռուսաստանին հետ կանգնելու այդ ռուսախոս մարզերին 

(այդ մարզերը նախկինում մտնում էին ռուսական 

կայսրության կազմը) ձեռք մեկնելու մտադրությունից: 

Վերադառնալով Հայաստանում տեղի ունեցած իրադար-

ձություններին՝ նշենք, որ ընդդիմության ճնշման տակ 

(առանձնապես ՀՀ Դաշնակցության) Ապրիլի 3-ին ՀՀ վար-
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չապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց, 

որը ընդունվեց ՀՀ նախագահի կողմից: 

Սա շատ կարևոր իրադարձություն էր, որին երկար էր 

սպասել մեր ժողովուրդը: 

 

Կարևոր իրադարձություն էր  նաև Հայաստանի դիրքորո-

շումը՝ հօգուտ մեր երկրի անկախ-պետականության ամ-

րապնդման, հօգուտ տնտեսության զարգացման և այլն: 

Եկավ պահ, երբ Հայաստանի իշխանությունները այլևս 

չէին կարող վարել բազմաբևեռ կոմլիմենտար քաղաքա-

կանություն և ստիպված եղան դիրքորոշվելու՝ հօգուտ 

Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուն:  

 
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը թուրքալեզու 

պետությունների համագործակցության խորհրդի չորրորդ գագաթնաժո-

ղովի ավարտին կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ 

Թուրքիան ապագայում կարող է դառնալ Եվրասիական տնտեսական 

միության ասոցացված անդամ: Այս մասին հաղորդում է Rosbalt.ru-ն՝ 

հղում կատարելով նախագահի վարչակազմին: 

Նազարբաևը նաև ընդգծել է Թուրքական խորհրդի և Եվրասիական 

տնտեսական միության միջև որևէ տարաձայնության բացակայությունը: 

«ԵՏՄ-ն բաց է այլ երկրների անդամակցության համար: Օրինակ՝ 

Թուրքիան և այլ երկրներ կարող են ապագայում դառնալ տվյալ միության 

ասոցացված անդամ», - նշել է Նազարբաևը: 

Նա նաև ընդգծել է, որ միությանը անդամակցել մտադիր են Հայաստանը և 

Ղրղզստանը: 

Հիշեցնենք, որ ԵՏՄ-ի ստեղծման մասին պայմանագիրը Աստանայում 

մայիսի 29-ին ստորագրել են Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Բելառուսի 

ղեկավարները:  

Հուլիս 19, 2014 14:44 

 

Ղարաբաղյան ճակատում տիրող զինադադարը դարձավ էլ 

ավելի փխրուն, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց հաճա-

խակի խախտել սահմանը: Ադրբեջանի կողմից հայ սահ-

մանապահների դեմ պարբերաբար կազմակերպված   վնա-

սագործ հարձակումները հետապնդում են մեկ նպատակ.. 
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այն է՝ միջազգային հարթակում Ղարաբաղյան հիմնախըն-

դիրը անընդհատ ներկայացնել պայթյունավտանգ տեսքով:  
 

Ողջունում ենք ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Սենատի որոշումը` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման վերաբերյալ: 

Այս մասին հայտարել է Հայաստանի ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդ-

յանը, հաղորդում է ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը: 

«Որքան Ադրբեջանը կշարունակի խոչընդոտել ղարաբաղյան հիմնա-

խընդրի հանգուցալուծմանն ուղղված Հայաստանի եւ եռանախագահների 

ջանքերը, այնքան նորանոր համանման որոշումներ ու բանաձեւեր 

կարելի է ակնկալել, որոնք ճանապարհ կհարթեն դեպի Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչում»,-ասված է 

հայտարարությունում: 

Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ օոգոստոսի 27-ին, Կալիֆորնիայի 

նահանգային Սենատն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ-

յան անկախության եւ ինքնորոշման մասին բանաձեւը: 

Չորեքշաբթի քվեարկված բանաձեւը նաեւ կոչ է անում ԱՄՆ-ին՝ ճանաչել 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝ ազդարարելով, որ ամերիկ-

յան ժողովուրդն աջակցում է անկախ եւ պատմականորեն հայկական այս 

երկրի քաղաքացիների ազգային եւ ժողովրդավարական ձգտումները: 

Պատմական այս քվեարկությունը, մասնավորապես, քաջալերում է 

Արցախի շարունակական ջանքերը՝ որպես ազատ եւ անկախ պետություն 

զարգանալու ճանապարհին, եւ պաշտոնապես կոչ է անում ԱՄՆ նախա-

գահին եւ Կոնգրեսին՝ աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ինքնորոշմանն ու ժողովրդավարական անկախությանը:  

ԱՄՆ-ի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման 

հավանականությունը շարունակում է հետապնդել մեկ 

նպատակ. այն է՝ Ղարաբաղը որպես առանձին պետություն 

վերցնել սեփական հովանու նեքո, այն հակադրել Հայաս-

տանի Հանրապետությանը՝ կտրելով Ռուսաստանին երկու 

հանրապետությունների վրա ազդեցության լծակներից: 

Իհարկե, ինչպես նշել ենք բազմիցս, Արևմուտքը կճանաչի 

Ղարաբաղի անկախությունը միմիայն այն դեպքում, եթե 

http://news.am/arm/news/208466.html
http://news.am/arm/news/208466.html
http://news.am/
http://news.am/arm/news/208466.html
http://news.am/arm/news/208466.html
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Ղարաբաղում իշխանության գլուխ անցնեն արևմտամետ 

ուժերը: Հուսանք, որ Ղարաբաղում հերթական անգամ 

իշխանության գլուխ կանցնեն ռուսամետ ուժերը, որոնք 

Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին, ձեռք ձեռքի 

է՛լ ավելի կամրապնդեն հայ-ռուսական դաշինքը: Նշանա-

կում է՝ ԱՄՆ-ի որևէ նահանգի Սենատի որոշումը չի 

կարող ունենալ կարևոր նշանակություն:  

Վերադառնալով իմպերիալիզմի խաղափորձության հայ 

դերակատարներին՝ նշենք, որ ներկայացում իրագործող-

ների մեջ կարծես թե իր ակտիվությամբ փորձում է 

տարբերվել «Եվրոպայի Հայկական Միությունների Ֆո-

րում» անունը կրող  մի կազմակերպություն, որը կոչ է 

անում ողջ աշխարհի հայությանը ոտքի ելնել ընդդեմ 

Հայաստանի իշխանություններին՝ հանուն 

իշխանափոխության:    

Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակ-

ցությունը՝ ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանի գլխավո-

րությամբ, երկիրը կանգնեցրեց անդունդի եզրին: 

Իհարկե, իշխանափոխությունը փակուղուց դուրս 

գալու միակ նախընտրելի ճանապարհն է: Սակայն ,  

մի՞թե «Ազգային Կոնգրես» անունը կրող կուսակ-

ցությանն է տրված Հայաստանին ճգնաժամային վի-

ճակից դուրս բերելու առաքելությունը: Մի՞թե այդ 

կուսակցության առաջնորդ Լ. Տեր-Պետրոսյանի օրոք 

չէր դրվել անարդարության, ամենաթողության, կա-

շառակերության հիմքը: Մի՞թե Հայաստանում ԱՄՆ-

ի ծպտյալ ներկայացուցիչ Ր. Հովհաննիսյանի ջանքե-

րով չէ, որ պետք է մեր երկիրը դեմքը շրջի դեպի 

Արևմուտք՝ հանձնելով իր անկախությունը Արևմըտ-

յան արնախում հրեշին:  
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Իրո՞ք մենք պետք է աջակցենք այդ «եռյակ» կոչված 

միությանը,  թե՛ կարող ենք և ի վիճակի՝ նկատելու 

չարյաց փոքրագույնին՝ իր կարևոր դիրքորոշմամբ 

հանդերձ: 

Իհարկե, մեզ չեն կարող զարմացնել  այդ կազմակեր-

պության (ԵՀՄՖ) կողմից արվող կոչերը, քանի որ 

նման կազմակերպությունները գործում են գլոբա-

լիզմի դաշտում և իրենց գոյությունը պահելու համար 

ստիպված են հանդես գալու ի պաշտպանություն 

Արևմուտքի հետաքրքրությունների:  

 

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՆԴԴԵՄ   ԵՐԿԱԿԻ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ  

-Պրն. Օհանյան,  մոտենում է 2015թվականը, որը 

հատկանշական է նրանով, որ այդ տարում՝ սկսած 

հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական 

միությանը Հայաստանի անդամագրության համա-

ձայնագիրը. դրա հետ մեկտեղ Հայաստանը այս տա-

րի նշում է  Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելի-

ցը:  

Ի՞նչ կարծիքի եք .  ինչու՞ Հայաստանը Մաքսային 

Միությանը միացավ մինչ Հայոց ցեղասպանության 

100-րդ տարելիցի նշանավորումը : Մի՞թե Հայաստա-

նը ոչ մի սպասելիք չունի Արևմուտքից՝  կապված 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և պահանջատի -

րության հետ:  

-Արևմուտքը, մասնավորապես ԱՄՆ-ը, կորցրել է 

«արդար հովանավորի» իր «հեղինակությունը»  զար-

գացող երկրների շրջանակում՝  ազգային պետութ-

յունների դեմ իր ինքնագլուխ վայրագությունների 
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պատճառով: Այսպես կոչված«ռազմավարական գործ-

ընկերների  հանդեպ անվստահությունն» է, որ ստի-

պում է մի շարք երկրներին շրջել երեսը դեպի Արև-

ելք՝ լրացնելու Արևելյան ճամբարին անդամագրվե-

լու ցուցակը: Սադամ Հուսեինի, Մուամմար Քադա -

ֆիի, Մանուել Նորիեգայի, Ռաջիվ Գանդիի, Նիկոլաե 

Չաուշեսկուի , Հոսնի Մուբարաքի  և բազում երկըր-

ների՝ գնդակահարված , կախաղան բարձրացված, 

պաշտոնանկ արված ու հասարակության կողմից 

արհեստականորեն լքված առաջնորդների ուրվա-

կանը շրջում է մի շարք դեռևս կանգուն երկրների 

իշխանական պալատներում՝ կարծես թե հուշելով 

այդ երկրների նախագահներին իրենց մոտալուտ 

գահակալության վերջը: Հենց անվստահությունն է 

պատճառը մի նոր  խմբավորման, որ կրում է «Եվրա-

սիական միություն» պատվավոր անունը: Սա  իրենց 

անկախությունը  պաշտպանող երկրների միություն 

է՝ ընդդեմ ազգային արժեքները բնաջնջող գլոբալ 

ուժի: 

Անդամագրվել նման միությանը՝ մեծ պատիվ է 

Հայաստանի համար:  

Ինչ վերաբերում է անդամագրության համար ընտըր-

ված ժամկետին, այն պայմանավորված էր տրված 

ժամկետով, որի անտեսումը հղի էր անկանխատեսե-

լի հետևանքներով:   

Իրադրությունը ստիպեց կատարել միակ ճշգրիտ 

քայլը:  

Մեր երկրի անվտանգության ապահովումը չի կարող 

կախված լինել Հայոց պահանջատիրությունից կառ-

չած Արևմտյան երկակի չափանիշներից:  
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-Ինչպիսի՞ երկակի չափանիշ կարող է օրինակ և 

պատճառ հանդիսանալ համընդհանուր մտավա-

խության, որ իրավական դաշտում հայկական կողմի 

փաստարկները՝ կապված ցեղասպանության ճանաչ-

ման և պահանջատիրության հետ, կարող են անտես-

վել  կամ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել  միջազ-

գային դատարանում:  

 

-Մտավախության որպես օրինակ և պատճառ կարող 

է հանդիսանալ , ասենք, Եվրոդատարանում ցեղա-

սպանությունների միջև դրվող տարբերությունը Հո-

լոքոստի և Հայոց ցեղասպանության միջև, որը ուրիշ 

ոչինչ է, քան երկակի չափանիշներ: Ըստ այդ դա-

տարանի՝ (ՄԻԵԴ) օրինակ Հայոց ցեղասպանության 

ժխտումը չպետք է ենթարկվի պատժի, այն դեպքում, 

երբ Հոլոքոստի ժխտումը ենթակա է պատժի, և իբր 

դա չի հակասում Մարդու իրավունքների եվրոպա-

կան կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածին:  

 Այսինքն, ըստ դատարանի, ցեղասպանություններից մեկը 

(Հոլոքոստը) ժխտելը հանցանք է, մյուսը (Հայոց ցեղասպա-

նությունը) կարելի է ազատորեն ժխտել:  

Օրինակ՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 

(ՄԻԵԴ) չեղյալ հայտարարեց Շվեյցարիայի կողմից Դողու 

Փերինչեքի նկատմամբ սահմանված պատիժը՝ համարելով, 

որ այն հակասում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով սահմանվող խոսքի ազա-

տության իրավունքին:  

Հիշեցնենք, որ  թուրքական «Աշխատավորական կուսակ-

ցության» նախագահ, ազգայնական գործիչ Դողու Փերին-

չեքը հերքել է Հայոց ցեղասպանությունը, որի դեմ  2007թ. 

մարտի 9-ին Շվեյցարիայի դատարանը  հայերի բողոքի հի-

ման վրա, նրան մեղավոր ճանաչեց ռասայական խտրա-

http://civilnet.am/2013/12/17/european-court-of-human-rights-excuse-do%C4%9Fu-perin%C3%A7ek/
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կանության մեջ՝ համարելով, որ Փերինչեքը «ռասիստական 

միտումներ» ունի: Սակայն Եվրոպական դատարանը չեղ-

յալ համարեց Շվեյցարիայի կողմից սահմանված պատիժը: 

Ահա երկակի չափանիշի իրական տեսքը իր ողջ հմայքով 

մեկ: Հետևաբար, հարց է ծագում՝ որտե՞ղ կարող է փնտրել 

հայը իր բաժին արդարությունը և վստահությունը, որ 

իրավական դաշտում ոչ միայն միջազգայնորեն կճանաչվի 

Հայոց ցեղասպանությունը, այլև կլուծվի հայոց պահանջա-

տիրության խնդիրը:  

-Ինչպիսի՞ն է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության 

տեսակետը  Եվրասիական Միությանը – (Մաքսային 

Միություն) Հայաստանի անդամագրության հարցում:  

-Այդ հարցում Դաշնակցության տեսակետը միանշա-

նակ է.  

ահա ՀՀԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի՝ 

Ռ-Էվոլյուցիային տված հարցազրույցը (մասնավորապես). 

«Նախընտրելի կլիներ, որ Հայաստանը լիովին չկազմեր 

մասը ո՛չ Եվրասիական միության, և ո՛չ էլ Եվրամիության: 

Սակայն, եթե մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մեզ 

համար նախընտրելին Եվրասիական միությանը անդա-

մակցելն է: Մեր երկիրը դեռ պատերազմի մեջ է, ունի 

անվտանգության խնդիրներ, ունի էներգետիկ լուրջ պրոբ-

լեմներ, որոնք այլ ընտրության դեպքում իրենց լուծումը չեն 

գտնի: Մենք և՛արևելքով, և՛արևմուտքով ունենք Հայաստա-

նի հետ թշնամաբար տրամադրված հարևաններ, որոնցից 

մեկի հետ գտնվում ենք ուղղակի պատերազմի մեջ, իսկ 

երկրորդը ստեղծել է պատերազմական վիճակ՝ շրջափակ-

ման մեջ վերցնելով մեր երկիրը: Սա երկրի անվտանգութ-

յան հարց է:  

Այսօրվա ամենամեծ վտանգը այդ երկու հարևանների 

հարաբերակցությամբ միայնակ մնալու մեջ է: Միևնույն 
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ժամանակ, մենք պետք է հիմնականում մեր հույսը դնենք 

մեր սեփական ուժերի վրա: 

Միանալով Եվրասիական միությանը՝ Հայաստանը ստա-

նում է իր տնտեսությունը զարգացնելու լայն հնարավո-

րություններ»: 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ, Հայաստանը միանալով 

Մաքսային Միությանը, դրանով եթե չկասեցրեց, ապա 

հնարավորինս երկար ժամանակով սառեցրեց  հրեական 

դավադրությունը (իշխանափոխություն հրեական ձևով) 

Հայաստանի հանդեպ: 

-Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մեր անհաջողությունների 

պատճառ հանդիսացող մեղքը կարող ենք փնտրել միմիայն 

մեր մեջ: Իհարկե, հեշտ է այդ մեղքը փնտրել ամերիկացու, 

եվրոպացու կամ թեկուզև հրեայի մեջ: Սակայն ի՞նչ անի 

հրեան, եթե կաշառակերությունը համակել է սոցիալական 

բոլոր շերտերը, եթե շարքային քաղաքացին, աշխատա-

վորը, գյուղացին անարդարությունից նեղված՝ թողնում է 

հայրենի օջախը, լքում հայրենիքը, իր բաժին կտոր հացը 

հայթայթելու օտար ափերում: 

-Ես մնում եմ իմ այն կարծիքին, որ արմատական 

հրեական ընդհատակյա գործունեության հետևանքի 

արդյունք է, որ մեր երկիրը գտնվում է ներկայիս նման 

թշվառ վիճակում: 

Հայաստանի հանդեպ ուղղված հրեական դավադրությունը 

սկիզբ է առնում դեռևս Մ.Թ.Ա. XXV-րդ հազարամյակից, 

երբ Հայաստանը համարվում էր Աստվածային երկիր 

(Արատտա), իսկ հրեաները՝ որպես քոչվոր վայրի ցեղա-

խմբեր, ձգտելու և հասնելու անկարողության  ու անճա-
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րության դիրքից էին նայում հայկական լեռնաշխարհին, 

որտեղ առանձնապես սկսած Մ.Թ.Ա –X դ-ից, իր բարձուն-

քում էր գտնվում աստղագիտությունը, զարգանում էր 

բժշկական գիտությունը, նշանագրերի կատարելագոր-

ծումը, հողագործությունը, ճարտարապետությունը և այլն:                                 

 

Հրեաները ստիպված եղան ստեղծելու իրենց գիրը, հա-

վատք կազմավորող ժողովածուն (Մ.Թ.Ա.-Vդ.)՝ փորձելով 

դուրս գալ այդ նողկալի վիճակից: Եկավ պահ, երբ նրանք 

արդեն չէին թաքցնում իրենց ատելությունը հայերի 

(ամալեկ) հանդեպ, որոնք ապրում էին իրենց զարգացման 

բարձր փուլը: Տիգրան Մեծ-ի օրոք  բազմահազար հրեաներ 

տեղափոխվեցին Հայաստան՝ որպես ռազմագերիներ, 

որոնց մի մասը որոշ ժամանակ անց բավականին բարձր 

պաշտոններ զբաղեցրին հայոց արքունիքում, որոնք էլ 

հետագայում դարձան հայոց պետականության անկման 

հիմնական պատճառներից  մեկը: Առանձնապես հայկա-

կան պետության հիմքերը խարխլեց քրիստոնեությունը, 

որը, ինչպես գիտենք, իրականացավ՝ ազգությամբ հրեա 

(պարթևի տակ թաքնված), Գրիգորիսի միջոցով:                                                                                      

Հրեաները մշակեցին Հայաստանը փլուզելու ծրագիր, որը 

ելնում էր Հռոմեական կայսրության շահերից. այն է՝ 

հավատափոխության ճանապարհով կտրել անհնազանդ  

հային իր միակրոն խորհրդապաշտ հավատքից, երկիրը 

դարձնել ընդմիշտ  հլու-հպատակ, որն էլ իրենց հաջողվեց 

Մ.Թ.-301թ-ին, երբ բանտարկված Գրիգորի  (հայոց Խոս-

րով թագավորին սպանած Անակի որդին էր) կողմնակից 

արտաքին ուժերը (Հայստանում տեղակայված հռոմեական 

ռազմական ուժեր) կատարեցին  հեղաշրջում՝ Հայաստա-

նի հրեական   համայնքի (ծպտյալ նախարարներ, պալա-

տականներ և այլն) հետ միասին  բանտից ազատեցին 

Գրիգորին, դաժան հաշվեհարդարի ճանապարհով ստի-
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պեցին գերեվարված հայոց թագավոր Տրդատին (հալա-

ծանքներից խելագարված) պետականորեն ընդունելու 

հրեական կրոնը:                                             

Այնուհետև Գրիգորը անցած պետական զորքերի գլուխ, 

հռոմեական զորքերի հետ միասին, սրով ու հրով (եղեռնի 

ճանապարհով) հավատքը փաթաթեց հայ ժողովրդի վզին:  

 

Ահա թե ինչ է ասում այդ մասին Հայ արիական միաբա-

նության ներկայացուցիչը. 

 
Պատմության մութ ծալքերից 

 

Հայաստանի առաջին Արշակունի թագավոր` Վաղարշակը երկրում մի 

շարք զանազան կարգի բարեփոխություններ անելով` չի մոռանում նաեւ 

հավատքային ոլորտը. նա,-գրում է Խորենացին,- «Վահագնի զավակ-

ներից գտնելով մարդիկ, որոնք ինքնակամ խնդրեցին մեհյանների 

սպասավորությունը, նրանց շատ պատվում է, նրանց է հանձնում 

քրմությունը, դասում է առաջին նախարարությունների շարքում եւ 

կոչում է Վահունիներ»: Վահունիների նախարարությունը տարածվում 

էր Տարոն աշխարհի վրա: Դա ասում է այն մասին, որ հայ հոգեւոր 

գլխավոր կենտրոնը Վաղարշակ թագավորի ժամանակ Արմավիրից 

տեղափոխվում է Տարոն աշխարհ:                                                  

Վաղարշակ թագավորի անվան հետ է կապվում Հայաստանում այդ 

ժամանակ մեհյան կառուցելու փաստը. թագավորը «Արմավիրում մեհյան 

շինեց»,-գրում է Խորենացին: Դրանից ելնելով կարելի է ենթադրել` հենց 

այս օտարածին թագավորի ժամանակ է Հայաստանում սկսում մուտք 

գործել օտարամուտ պաշտամունքի ձեւը` մեհենապաշտությունը: Բացի 

այդ, քանի որ նա սեմական ծագում ուներ.  եւ նրան խորթ չէր սեմածին 

կռապաշտությունը` նա առաջին անգամ Հայաստան է ներմուծում նաեւ 

այդ երեւույթը. իր կառուցած մեհյանում թագավորը,-գրում է պատմիչը,- 

«արձաններ է կանգնեցնում՝ արեգակին, լուսնին եւ իր նախնիներին»: 

Վահունի հայոց քրմերը բուն հայոց (արիական) արարչա-աստվածա-

կենտրոն հավատքն ունենալով ու խորհրդապաշտ լինելով` ստիպված 

էին այսպիսով Արշակունի թագավորի կռապաշտության խաղարկուի 

դերն էլ տանել: Անցանկալի այդ դերակատարումը պայմանավորված էր 

նրանով, որ հնուց կարգի համաձայն, թագավորն էր համարվում գերա-

գույն քրմապետը եւ նրա կամքը գերակա էր բոլոր քրմերի ու քրմապե-

տերի համար:  
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Խորենացին ոչինչ չի ասում, բայց ենթադրելի է` Վահունիներն են 

իրականացրել «մեհյանների սպասավորությունը» նաեւ Վաղարշակին 

հաջորդող նրա որդու` Արշակ առաջինի թագավորության ժամանակ: Այս 

թագավորը, որպես գերագույն քրմապետ, որոշեց Հայաստանում ապրող 

եբրայածին Բագրատունիներին ստիպել թողնել իրենց «հայրենական 

կրոնը» եւ կուռքեր պաշտել, ինչպես նաեւ հրաժարվել թլպատության 

սովո-րույթից ու շաբաթ օրերը հանգստանալուց: «Արշակից հրաման 

ելավ, – գրում է Խորենացին, – որ բոլոր նախարարությունները նրանց 

կին չտան, եթե պայման չդնեն թլպատությունից հրաժարվելու: Նրանք 

հանձն են առնում միայն այս երկուսը, բայց կուռքերին երկրպագելը` ոչ»: 

Պատմիչը շեշտում է, որ Բագրատունիներին կրոնափոխ անելու քայլի 

հեղինակը հենց Արշակն է. ասել է թե` հայ քրմերը մասնակից չեն եղել, 

նույնիսկ, ամենայն հավանականությամբ, դեմ են եղել Բագրատունիների 

կրոնափոխության ձեռնարկումին, քանի որ նրանց համար ամեն ազգ 

պետք է իր ազգային հավատքով ապրի: Սա ասենք, քանի որ հետագա-

յում` 301թ. հրեաները, իրենց շուրջը համախմբելով Հայաստանում 

ապրող մյուս օտարականներին, իրենց մեջ պահած ոխը թափեցին ոչ 

միայն իրենց կրոնականորեն նեղող Արշակունի թագավորների 

(Արշակին հաջորդողներն էլ շարունակեցին նրանց նեղել), այլեւ` 

չնեղողների` հայ քրմերի ու հայ մյուս հավատավորների վրա… 

Հայ քրմական դասի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու, խորհրդա-

պաշտ հային կռապաշտություն պարտադրելու Արշակի ձեռնարկումը 

շարունակեց նրա որդին` Արտաշեսը: Խորենացին գրում է. «Արտաշեսը 

Ասիայում գտնելով Արտեմիդի, Հերակլի եւ Ապոլլոնի պղնձաձույլ 

ոսկեզօծ արձանները, բերել է տալիս մեր երկիրը, որպեսզի կանգնեցնեն 

Արմավիրում: Քրմապետները, որոնք Վահունիների ցեղից էին, Ապոլլոնի 

եւ Արտեմիդի արձաններն առնելով կանգնեցրին Արմավիրում, իսկ 

Հերակլեսի արձանը,…, իրենց նախնի Վահագնը համարելով, կանգ-

նեցրին Տարոնում, իրենց սեփական Աշտիշատ գյուղում, Արտաշեսի 

մահից հետո»: Ասվածից հետեւում է, որ Արտաշես թագավորի ժամանակ 

մեհենա-շինությունը շարունակվել է. հայոց հինավուրց հոգեւոր 

կենտրոնում` Արմավիրում էլ է մեհյան կառուցվել: Բացի այդ` Վահունի 

քրմապետերը ամենեւին էլ սիրահոժար չեն ընդունել թագավորի` 

Արմավիրի մեհյանում աստվածների կուռքեր կանգնեցնելու վճիռը եւ 

ստիպված են համակերպվել դրան (այդ մասին է վկայում այն, որ երբ 

թագավորը մահանում է, քրմապետերը արձաններից մեկը տանում ոչ 

պաշտամունքային տեղում են կանգնեցնում): Այն, որ հայ քրմությունը եւ, 

ընդհանրապես, հայ հավատավորը հնարավորինս դիմակայել է 

Արշակունյաց նաեւ այս թագավորի կռապաշտական քայլերին` ավելի 

որոշակիորեն հաստատում է Խորենացու հետեւյալ ասածը. «Ելլադայում 

էլ (Արտաշեսը,-հեղ.) վերցնելով Դիոսի, Արտեմիդի, Աթենասի, 
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Հեփեստոսի եւ Աֆրոդիտեի արձանները, ուղարկում է Հայաստան: 

Արշակունի թագավորներ-հայոց քրմություն հակամարտությունը հասու-

նանում էր… 

Հայաստանում կռապաշտության տարածումը շարունակում է Տիգրան 2-

րդ թագավորը: Տիգրան 2-ը քրմապետությունը հայկազուն Վահունիներից 

վերցնում – իր հարազատ Արշակունի թագավորական տանն է հանձնում` 

այդպես Հայաստանում հաստատելով իր տան բացարձակ իշխանութ-

յունը: Խորենացին այնուհետեւ պատմում է, որ Տիգրան 2-րդը միայն 

«մեհյաններ շինելով ու մեհյանների առաջ բագիններ կանգնեցնելով» չի 

բավարարվում, այլ դրանց հետ կապված պաշտամունքն էլ է մտցնում. 

«Բոլոր նախարարներին հրամայում է զոհեր մատուցել եւ երկրպագութ-

յուն անել» դրանց,-գրում է պատմիչը: Ի գովեստ Բագրատունիների 

(սրանք, ի տարբերություն Արշակունիների` մովսեսական կրոնին շարու-

նակում էին հավատարիմ մնալ)` պետք է ասել, որ այդ տան մարդիկ 

«բանը հանձն չեն առնում»: Դրա հետեւանքը լինում է այն, որ «Տիգրանը 

նրանցից մեկի,…, լեզուն կտրեց, որովհետեւ անարգել էր արձանները. 

մյուսներին ուրիշ չարչարանքների չենթարկեց, որովհետեւ համաձայնվե-

ցին ուտել թագավորի զոհերից, նույնպես եւ խոզի միս, թեպետ իրենք 

զոհեր չմատուցեցին ու չերկրպագեցին: Ուստի` Տիգրանը նրանցից 

առնում է զորքի իշխանությունը, բայց թագադիր ասպետությունը չի 

առնում»:  

Սա հիշենք, քանզի հետո կտեսնենք, թե ինչպես Հայաստանում ապրող 

Աբրահամի սերունդները Արշակունի թագավորական տան քթից էին 

բերելու իրենց հասցրած այս նեղությունների համար: Տիգրան 2-ի թոռ՝ 

Աբգար թագավորի ժամանակ Հայաստան մուտք գործեց ավելի վատթար 

կռապաշտությունը` մարդակռապաշտությունը: Հռոմից նրա ժա-մանակ, 

– գրում է Խորենացին,- «Հայաստան ուղարկվեցին հռոմեական 

գործակալներ, որոնք իրենց հետ բերին Օգոստոս կայսեր արձանը եւ 

կանգնեցրին բոլոր մեհյաններում» (հիշենք` Հայկ նահապետը ընդ-

դիմացավ Բելի` իր արձանները Հայաստանում կանգնեցնելու ցանկութ-

յանը…): 

Աբգարից հետո հիշատակվող թագավորը, ում, որպես գերագույն 

քրմապետի, կրոնական գործունեությանը Խորենացին անդրադառնում է, 

Երվանդն է: Սա իր կառուցած Երվանդաշատ մայրաքաղաքի նմանութ-

յամբ Ախուրյան գետի վրա կառուցում է «մի փոքր քաղաք» եւ այն կոչում 

«Բագարան, այսինքն թե բագիններն այնտեղ են տեղավորված եւ այնտեղ 

փոխադրեց Արմավիրում եղած բոլոր կուռքերը»:  

 

/ Շամբատայ Բագարատ (Սմբատ Բագրատունի-ծագումով հրեա) 

Խորենացին հիշատակում է` հանձին «Շամբատայ Բագարատի», որին Վաղարշակ (Տրդատ Ա 

Արշակունի – Մ. Գ.) թագավորը բացի այն, որ իրավունք էր շնորհել ժառանգաբար` լինել թագադիր 
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Արշակունիներին, կարգել էր նաև Հայաստանի արևմտյան մասում «կողմնակալ, բյուրերի և 

հազարների իշխան» 

Տրդատ Ա-ի (66–88 թթ.) հրամանով Բագարատից սերած ցեղը նրա անունով պետք է կոչվեր 

«Բագրատունի»:  

Խորենացին մերժում է Բագրատունիների` Հայկ նահապետից սերված լինելը./. 

 

Արշակունյաց թագավոր Խոսրովի ժամանակ Հայաստանում տեղի ունե-

ցավ մի մեծ եղեռնագործություն, որի հետեւանքները շատ ծանր անդրա-

դարձան ամբողջ երկրի վրա, հատկապես 301թ. հետո տեղի ունեցավ մեծ 

եղեռն, որում բազում-բազում հայերի հետ մեկտեղ զոհ գնացին նաեւ հայ 

ու այլազգի շատ ու շատ քրմեր, ինչպես նաեւ ավերվեցին ու թալանվեցին 

հինավուրց մեհյանները, հրո ճարակ դարձան մեհենական մատյանները: 

Եղեռնագործության հեղինակը հետագայում եկեղեցու կողմից «լուսա-

վորիչ» հորջորջյալ Գրիգորիսի հայրն էր` Անակ կոչեցյալը: Խոսրովի ժա-

մանակ Պարսկաստանում թագավորությունը Արշակունիներից անցել էր: 

Սասանյաններին, որի պատճառով վերջիններիս եւ Հայաստանում 

դեռեւս թագավորության ղեկին մնացած Արշակունիների միջեւ խորը 

հակասություններ էին առաջացել:  

Խոսրովի եւ նրա ժամանակների պարսից Արտաշիր թագավորի միջեւ 

անընդհատ կռիվներ էին տեղի ունենում: Խոսրովը նեղում էր Սասանյան 

թագավորին: Արտաշիրը մեծամեծ պարգեւների է խոստանում արժա-

նացնել նրան, ով իրեն կազատի Խոսրովից` նրան թունավորելով կամ 

սպանելով: «Այս խոստումներից հրապուրվելով` Անակը, որ Սուրենյան 

պահլավի ցեղից էր (ուներ հրեական ծագում), հանձն է առնում Խոսրովին 

սպանել»,- գրում է Խորենացին: Որը եւ նա ի կատար է ածում: Խոսրովը 

մահամերձ վիճակում հրամայում է Անակի ողջ տոհմը սրախողխող անել: 

Այդպես էլ արվում է, բայց փրկում են մեկին` ծծկեր երեխա Գրիգորիսին: 

Ով էլ հետագայում մեծանալով ու իր մեջ Արշակունյաց տան հանդեպ իր 

տոհմական ատելությունը պահել-պարարտացնելով, օրերից մի օր իր 

վրեժն է առնում:  

Այդ բանին հետո կանդրադառնանք. հիմա տեսնենք, թե ինչեր տեղի 

ունեցան  հայ հոգեւոր կյանքի կրող քրմության ու հայոց մեհյանների հետ 

Խոսրովի մահից հետո:  

Արտաշիրը Խոսրովին սպանել տալուց հետո հարձակվում է Հայաստանի 

վրա եւ այն նվաճում:  

Այսպիսով` Սասանյան թագավորը, զրադաշտական եւ կրոնական 

հակասություններ ունենալով Արշակունիների հետ` նրանց կողմից 

Հայաստանում մտցված կռապաշտությունը փորձեց վերացնել: Բայց նա 

էլ կրակապաշտություն փորձեց մտցնել, որը սկզբունքորեն չէր 

տարբերվում Արշակունյաց կռապաշտությունից:  

Հայ հավատքային համակարգին պաշտամունքի այդ երկու ձեւերն էլ 

խորթ էին, քանզի դա ի բնե խորհրդապաշտական էր: 
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Խոսրովից հետո պարսից Արտաշիր Սասանյան թագավորը Հայաստանը 

«կառավարեց իր պարսիկ գործակալների ձեռքով, ինչպես իր երկրներից 

մեկը, 26 տարի,… մինչեւ Տրդատի թագավորելը»:  

Սասանյան իշխանության այդ շրջանը բարենպաստ էր Հայոց հավատքի 

համար:Սասանյանները հայերին Արշակունիների ազդեցությունից 

ազատելու եւ իրենց կողմը քաշելու համար նրանց ինչ-որ չափով հա-

վատքային ազատություն տվեցին, ճիշտ է` զրադաշտական կրակապաշ-

տության գերակայությամբ: Հայը սկսեց իր հավատքային խորհուրդներին 

բուն` հինավուրց անունները տալ` Արա Արարիչ, Անահիտ Աստվածա-

մայր, Վահագն, Աստղիկ…, իսկ Տիեզերական զորությունների պաշտա-

մունքին նվիրված մեհյաններին էլ` իրենց` Անահիտի մեհյան, Վահագնի 

մեհյան, Տիրի մեհյան… Հայ քուրմը մասնակիորեն ազատվեց Արշակունի 

թագավորների` կռապաշտական ծես-արարողակարգեր անելու հարկա-

դրանքից եւ սկսեց իրեն հարազատ խորհրդապաշտականներն անել: Ինչ 

իմանար հայն ու նրա քուրմը, որ հայոց աշխարհում մեծ եղեռն (այդ 

թվում` հավատքային) էր լինելու,- եղեռն` Արշակունիների հետ ծագում-

նաբանորեն կապված հրեա-ասորիների ձեռքով:  

Երբ պարսից Սասանյանները Հայաստանում Արշակունիների իշխա-

նությունն իրենց ձեռքն են վերցնում, Խոսրովի թագաժառանգ մանուկ 

Տրդատին նրա դայակը փախցնում-տանում է Հռոմ, որտեղ էլ նա հասակ է 

առնում, ստանում կայսերական կրթություն-դաստիարակություն: 

Տրդատի` Հռոմում եղած ժամանակ տեղի է ունենում հռոմեա-պարսկա-

կան պատերազմը, որն ավարտվում է վերջինիս պարտությամբ: 

Պատերազմից հետո կնքված Մծբինի հաշտության պայմանագրով Հռոմը 

վերականգնում է իր իշխանությունը Հայաստանի նկատմամբ: Բացի այդ` 

իրավունք է ստանում Հայաստանում ունենալ իր իշխանության պահա-

պան զորակայաններ: Եվ Հռոմի կայսրը Տրդատին հայոց թագավոր հռչա-

կելով ու նրա տրամադրության տակ հզոր հռոմեական բանակ դնելով` 

ուղարկում է Հայաստան` հաստատելու համար իր իշխանությունը երկրի 

վրա: Այդպես Հայաստանում վերականգնվում է Արշակունյաց թագավո-

րական դինաստիան: Բայց Տրդատին Հայաստանում գրկաբաց չընդունե-

ցին: Շատ հայ նախարարներ ու հայոց քրմության մեծ մասը, Սասանյան 

իշխանության ժամանակ համոզվելով դրա գերադասելիության մեջ, դեմ 

էին իրենց երկրում Արշակունյաց իշխանության վերականգնմանը: Եվ 

Տրդատը իր թագավորությունը հաստատեց ոչ քիչ արյուն հեղելով (շատ 

հայեր, հայ նախարարներ ու քրմեր կոտորվեցին), ինչը երկրի բուն` 

հայոց ուժը մեծապես թուլացրեց: Փաստացի երկրի տեր-տիրակալ 

դարձան հռոմեական ու սրանց գործակից ներքին` օտարազն ուժերը: Եվ 

սրանք քիչ ժամանակ անց ուղղվելու էին հենց իր` Տրդատի դեմ: Իսկ մինչ 

այդ տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ: 
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Տրդատի` Հռոմից բերած բանակում, բացի զուտ ռազմիկներից, քիչ չէին 

նաեւ ռազմիկ-քրիստոնյաները, որոնց գլխավորն էր թագավորի «սիրելի 

գրագիր» (արտահայտությունը իրենը` Տրդատինն է` ըստ Ագաթան-

գեղոսի) Գրիգորիսը: Այս վերջիններս կայսերական ինչ-ինչ ուժերի 

կողմից Տրդատի բանակ էին մտցվել Հայաստանում քրիստոնեական 

կրոնը տարածելու, այդպես երկրում զարթոնք ապրող հայի ինքնության 

վկայական ազգային հավատքի դեմն առնելու եւ, ի վերջո, արիականութ-

յան բնօրրան երկրում կայսերական աշխարհաքաղաքացիական այդ 

կրոնը հաստատելու համար (այդպես «թշնամուդ սիրիր»-ի այդ կրոնով 

Հայաստանը ի վերջո կդառնար կայսրության հլու-հնազանդ մի ծայրա-

գավառ, որին Հռոմը ձգտում էր): Այս ամենին Տրդատը` իր բնույթով 

հակաքրիստոնյա, իհարկե, անտեղյակ էր: Նա անտեղյակ էր նաեւ, որ իր 

«սիրելի գրագիրը» ոչ այլ ոք էր, քան իր հորը սպանող ատելի Անակի 

որդին (խորամանկ Գրիգորիսը քողարկել էր իր ով լինելը): 

Գրիգորիսը Տրդատի աստվածապաշտությունը ժխտելով` դրան, փաս-

տորեն, հակադրում է իր աստվածամերժությունը, խառնածիններին 

հնուց ի վեր հատուկ` անդրշիրիմյան կյանքի ու մահվան պաշտամունքը: 

Տրդատը, լսելով Գրիգորիսի չարախոսություններն ու մահվան կրոնի 

մասին արած բարբաջանքները, նրան ասում է. «Քանիցս քեզ խրատ ու 

պատվեր եմ տվել, որ իմ առջեւ չկրկնես քո առասպելանման խոսքերը, որ 

դու հարմարեցրել ու սովորել ես… Այդ պատճառով ես քեզ խնայեցի 

որպես վաստակավորի, որպեսզի ուղիղ կարգի գաս` պաշտելով 

աստվածներին: Դու նրանց պատիվը զլանալով` սուտ արարիչ ես համա-

րում, եւ որոնք որ ճշմարիտ արարիչներ են, անարգում ես: Նաեւ Մեծ 

Անահիտին, որով ապրում է եւ կենդանություն ունի մեր Հայոց երկիրը, 

ինչպես նաեւ մեծ եւ արի Արամազդին, երկնքի ու երկրի Արարչին, նրանց 

հետ եւ մյուս աստվածներին անշշունջ եւ անմռունչ կոչեցիր: Մեզ եւս 

ձգտեցիր անարգել` համարձակվելով ձիեր ու ջորիներ անվանել… Արդ, 

ես քեզ տանջանքներ կտամ եւ սանձ կդնեմ քո կզակին…»: Թագավորը 

համոզվելով, որ իր գրագիրը անդրդվելի է իր աստվածամերժության մեջ, 

օգտվելով իր` որպես գերագույն քրմապետի իրավունքից, նրան տեսակ-

տեսակ տանջանքների է ենթարկել տալիս, եւ ապա` ցմահ բանտարկում 

Խոր Վիրապի բանտում: Ավելացնենք, որ թագավորական այդ` կայսե-

րական դատա-իրավական օրենքների դեմ արված քայլը (ըստ այդ օրենք-

ների` Հռոմի քաղաքացուն իրավազոր էր դատելու միայն Հռոմի դատա-

րանը) պայմանավորված էր նաեւ այն հանգամանքով, որ թագավորը իր 

Տաճատ անունով նախարարներից մեկից իմանում է, որ ծպտված 

Գրիգորիսը ոչ այլ ոք է, քան իր հորը` Խոսրովին սպանող Անակի որդին 

(արժե գրիգորասեր «հայի» աչքը խոթել այդ կապակցությամբ Տաճատի` 

Տրդատին ասածը. «Սա (Գրիգորիսը,-հեղ.) արժանի չէ ապրելու, դրա 

համար էլ չի կամենում ապրել եւ լույսը տեսնել, քանզի այսքան ժամա-
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նակ է, որ մեզ մոտ բնակվում է եւ չենք ճանաչում նրան: Բայց դա որդին է 

մահապարտ Անակի, որն սպանեց քո հորը` Խոսրովին եւ խավար բերեց 

մեր հայոց աշխարհին, կորստի ու գերության մատնեց այս երկիրը: Արդ, 

դա արժանի չէ ապրելու, քանի որ վրիժապարտի որդի է» (ընդգծումը` 

հեղինակի)): 

Գրիգորիսին` Հայաստանում գտնվող քրիստոնյաների առաջնորդին 

բանտարկելը գրգռում է քրիստոնյաներին: Ով ծպտված էր, դուրս է գալիս 

իր թաքստոցից ու սկսում քրիստոնեական աստվածամերժություն քարո-

զել, իր մաղձն ու չարությունը թափել հայոց հավատքի ու Արշակունի-

ների (հատկապես` Տրդատի) վրա: Տրդատը ստիպված է լինում երկրի 

բնակչությանն ու երկրում ապրողներին հրովարտակ հղել, որում 

մասնավորապես ասվում է. «Մեծ Հայքի Տրդատ արքայից… բոլորին… 

Թող ողջույն եւ խաղաղություն հասնի աստվածների օգնականությամբ, 

պարարտ լիություն` արի Արամազդից, խնամակալություն` Անահիտ 

տիկնոջից, քաջություն ամենայն հայոց աշխարհիս` քաջն Վահագնից… 

Երբ մենք Հունաց աշխարհում էինք, այնտեղ տեսանք թագավորների 

հոգացողությունը իրենց երկրի շենության նկատմամբ, աստվածների 

բագինները պատվելը` շինվածքներով ու զոհեր մատուցելով,…, տեսանք 

պաշտամունքի մեջ ջերմեռանդությունը շքեղացնելով ու զարդարելով եւ 

երեւելի, հոյակապ, անեղծ աստվածներին մեծարելով… Այս բանի համար 

թագավորները պատվիրելով ահաբեկել` մարդկանց վախեցնում են, որ 

շատացնեն աստվածների պաշտամունքը, եւ չլինի թե խառնիճաղանջ, 

բազմամբոխ, խաժամուժ մարդիկ արհամարհեն, կամ թե որեւէ մեկը 

հանկարծ խելագարությամբ համարձակվի արհամարհել աստվածների 

պաշտամունքը… Արդ` մենք եւս կամեցանք շենություն ապահովելու 

հրաման տալ, որ ձեզ եւս աստվածներից ամեն տեսակ առատություն եւ 

բարիք հասնի, որ դուք երկրպագեք նրանց ու փառավորեք, իսկ նրանք 

ձեզ շնորհեն շենություն, լիություն ու խաղաղություն… Ուստի եւ բոլորդ` 

հոգալով մեր ընդհանուր օգտի մասին, հրամայում ենք, որ պատվեք 

աստվածներին: Արդ` եթե հանկարծ գտնվի որեւէ մեկը, որ աստվածնե-

րին անպատվի եւ այդպիսին հայտնաբերեն, ոտքերը, ձեռքերն ու 

պարանոցը կապած պետք է նրան բերեն արքունի դուռը, իսկ նրա տունը, 

կյանքը, ինչքը… ամենքը թող լինեն նրանց, որ այդպիսիններին հայտնա-

բերում են…»:  

Թագավորի այդ հրովարտակից չարացած` քրիստոնյաները ավելի 

սանձարձակ են դառնում:  

Տրդատը մեկ այլ` ավելի խիստ հրովարտակ է հղում: Այդտեղ էլ 

մասնավորապես ասվում է. «Դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչպես 

աստվածների օգնականությամբ սկզբից` մեր նախնիների օրերից, բազում 

հաղթություն, խաղաղություն է շնորհված եւ կամ թե ինչպես բոլոր 

ազգերը նվաճված եւ մեզ հնազանդ էին: Սակայն, երբ չկարողացանք 
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աստվածներին պաշտամունքով հաճեցնել, նրանց կամքը մեր նկատմամբ 

քաղցրացնել, ցասումով մերժեցին մեզ, զրկեցին մեծ տերությունից: 

Մանավանդ քրիստոնյա աղանդի մասին պատվիրում եմ ձեզ, որ եթե 

գտնվի այնպիսին, որ հազար ու բյուր դեպքից մեկ անգամ խափանարար 

լինի աստվածների պաշտամունքին, այդպիսին եթե գտնվի, պետք է 

շուտափույթ հայտնաբերվի, եւ արքունիքից պարգեւներ ու պատիվներ 

շնորհվի հայտնաբերողին: Իսկ եթե որեւէ մեկը չհայտնի կամ թաքցնի 

այդպիսինը, եւ ապա գտնվի, մահապարտ կհամարվի, արքունի 

հրապարակը բերվելով կսպանվի, եւ նրա տունը արքունիքին կտրվի…»:  

Ընդգծենք, որ թագավորի հրովարտակներն ուղղված էին «մանավանդ 

քրիստոնյա աղանդի» դեմ: 

Փաստորեն, Տրդատ թագավորն իր հրովարտակներով երկրում, հայոց 

պատմության մեջ թերեւս առաջին անգամ, մտցրեց միակրոնական 

համակարգություն. բնիկ(հայ)-ոչ բնիկ(հռոմեացի, ասորի, ջհուդ…) 

պարտավորեցվում են հայոց հավատքի, ավելի ստույգ՝ հայոց հավատքի 

արշակունիական ընկալումի (որին հատուկ է կռապաշտությունը) 

հետեւորդ լինել: 

Հարց է առաջանում՝ թագավորն իր հրովարտակներն հղելիս հայ քրմերի 

հետ արդյոք խորհրդակցե՞լ է, եւ վերջիններս մի՞թե համաձայն են եղել 

նրա հրովարտակների բովանդակությանը: 

Թվում է՝ ոչ. նա ինքնակամ է կրոնական «բարեփոխումի» իր այդ քայլն 

հղացել՝ առաջնորդվելով հռոմեական օրինակով (իր օրերի Հռոմում 

նույնպես քրիստոնյաները հալածվում էին): Բանն այն է, որ նրա եւ հայ 

քրմերի հարաբերությունները նրա` Հայաստան գալուց ի վեր սուր 

ընթացք էին ունեցել, որը պայմանավորված էր կողմերի հավատքային, 

ինչպես նաեւ ներքին ու արտաքին քաղաքականության տարբեր ըն-

կալումներով: Հավատքային հարցում հայ քրմերը դեմ էին թագավորի՝ 

կռապաշտականությանը չափից դուրս մեծ տեղ տալուն (հայ քուրմը 

նախնի ժամանակներից ի վեր խորհրդապաշտ է եղել), ինչպես նաեւ նրա 

միակրոնականության համակարգին (հայ քրմի համար ամեն ազգ ու 

ժողովուրդ իր հավատքն ու կրոնն ունի, եւ անբնական է մեկինը մյուսին 

պարտադրելը): Հայ քրմերը հասկանում էին, որ երկրում ապրող կամ 

գտնվող այլազգիների ու ժողովուրդների (այդպիսիք շատ-շատ էին այն 

ժամանակվա Հայաստանում) նկատմամբ կրոնական բռնությունը կարող 

է բնիկների, ինչպես նաեւ հենց Արշակունի թագավորական տան 

նկատմամբ չարություն բորբոքել (պատմությունը ցույց տվեց, որ այդպես 

էլ եղավ), որի տակից հեշտ չէր դուրս գալ: Իսկ ինչ վերաբերում է 

թագավորի հրովարտակի հայ հավատքային մասին, ապա, կարծելի է, 

դա հետեւանք էր ոչ թե հայ քրմերի ազդեցության, այլ նրա՝ հայ հավատքի 

ուսումնասիրության, ինչպես նաեւ հայազուն Աշխեն տիկնոջ թողած 

ազդեցության, դրանցով նրանում հայկական կողմի արթնացման:  
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Տրդատի հրովարտակների գործադրումը համընկավ Հռոմում Դիոկղետի-

անոս կայսեր կողմից քրիստոնյաների հալածանքներին: Դրանց ոչ քիչ 

համայնքներ նույն կայսրության կողմից քշվեցին դեպի Հայաստան: Այդ 

համայնքներից մեկը գայանեական կոչված «կույսերի» կամ Ագաթանգե-

ղոսի խոսքերով ասած՝ «Դավթի հավատքի մարգարեության դուստրերի», 

այսինքն` եբրայականության հետեւորդ հրեա կանանց համայնքն էր: 

Տրդատի համար որպես «խայծ» ուղարկած այդ՝ թվով ավելի քան 70 

«կույսերի» եւ նրանց կրոնի մասին Դիոկղետիանոսը Տրդատին գրած իր 

հրովարտակում ասում է. «…Թող ի գիտություն լինի քո եղբայրությանը 

եւ մեր նիզակակցին այն չարիքների մասին, որ ամեն օր հասնում են մեզ 

քրիստոնյաների խաբեբա աղանդից, քանզի ամեն բանում անարգվում է 

մեր տերությունը նրանց ուխտի կողմից, մեր թագավորությունը 

արհամարհվում է նրանցից եւ ոչ մի համեստություն չկա նրանց մեջ: Մի 

ոմն խաչյալ մեռյալի են պաշտում, փայտին երկրպագում, սպանվածների 

ոսկորները հարգում, եւ իրենց աստծու սիրուն մահը փառք ու պատիվ են 

համարում: Մեր արդար օրենքներով դատապարտվում են, որովհետեւ 

մեր նախնիներին` առաջին թագավոր հայրերին, դառնացնելով ձան-

ձրացրին, մեր սրերը բթացան, իսկ նրանք չզարհուրեցին մեռնելուց, 

քանզի մոլորված են՝ ոմն խաչյալ հրեայի հետեւելով: Ուսուցանում են 

թագավորներին անպատվել, իսկ բուն աստվածների կուռքերը՝ անարգել: 

Նաեւ լուսավորների՝ արեգակի ու լուսնի զորությունը աստղերով հան-

դերձ արհամարհում են եւ համարում են նույնիսկ այդ խաչյալի ստեղ-

ծածը: Աստվածների կուռքերը անարգել սովորեցրին եւ ամբողջ աշխար-

հը նրանց պաշտամունքից  հեռացրին, մինչեւ անգամ կանանց տղա-

մարդկանցից եւ տղամարդկանց կանանցից ողջ-ողջ հեռացնում են: 

Թեպետ եւ տեսակ-տեսակ տանջանքներ տվեցինք նրանց, առավել եւս 

բորբոքվեց ու տարածվեց նրանց աղանդը եւ թեպետ բյուրապատիկ 

սաստիկ արհավիրքների ենթարկեցինք նրանց, սակայն նրանց արյան 

հեղումից առավելեւս ծաղկեց ու բազմացավ նրանց աղանդը»:  

Այնուհետեւ թագավորը գրում է, թե «պատահեց», որ ինքը այդ չար 

«ուսմունքի աղանդից մի գեղեցիկ կույս օրիորդի», որպես թե, սիրահար-

վում է եւ ցանկանում է նրան կնության առնել, բայց նա ընդդիմանալով 

իր կամքին, իր դայակի հետ փախչում-գալիս է Հայաստանի կողմերը: 

Ուստի` դարձյալ մեկ այլ անպատահելի բանի մասին գրում է կայսրը իր 

դրածո թագավորին. «Փութաջան եղիր, եղբայր մեր, որպեսզի ուր էլ լինեն 

այդ կողմերում, կարողանան նրանց հետքը գտնել եւ նրա հետ 

եղածներին դայակով հանդերձ վրիժառությամբ մահվան արժանացնես, 

իսկ խաբված չքնաղագեղ կույսին այստեղ ինձ ուղարկես: Իսկ եթե նրա 

գեղեցկությունը քեզ հաճո թվա, այդտեղ մոտդ կպահես, քանզի նրա 

նմանը երբեք չգտնվեց մեր հունաց աշխարհում…»:  
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Կայսեր՝ իր «եղբորը» գրածի նպատակը պարզ էր. նրան դրդել սպանել 

գայանեականներին, այդպես է՛լ ավելի բորբոքել ու տարածել տալ Հայաս-

տանում «խաչյալ մեռյալի» ու «մեռածների ոսկորների» պաշտամունքն 

ունեցողների աղանդը, որը, ի վերջո, կհանգեցներ այն բանին, որ Տրդատի 

թագավորության մարդիկ հանուն խաչյալի «սիրուն՝ մահը փառք ու 

պատիվ» կհամարեն, եւ այդպես խաչյալ կդառնար նաեւ Տրդատի թագա-

վորությունը, կամ այն կվերածվեր Հռոմի մի վասալ ծայրագավառի:  

Տրդատը կուլ տվեց կայսրության խայծը:  

Ի հետեւանք թագավորի՝ «կույսերին» գտնել-բերելու հրամանի իրագոր-

ծումի, պարզվում է, նրանք եկել «թաքնվել» էին անմիջապես թագավորի 

քթի տակ, Ագաթանգեղոսի խոսքերով ասած, «արքայական նստավայրի 

մոտ, նույն թագավորական Վաղարշապատ քաղաքում» (ա՜յ թաքնվել,-

հեղ.): «Թաքնվել» էին ու… քարոզում էին: Ի՞նչ էին քարոզում:  

Ի՜նչ պետք է քարոզեին ի բնե թերի ծնվածներն ու որպես կին անպետք-

ները, կանացի հմայքներին կարոտ մնացածները, իրենց ընտանիքներից 

վտարվածները կամ փախածները եւ դրա հետեւանքով ընտանեկան 

կենսատու սեր չտեսնողները, տղամարդու ու երեխայի սեր չվայելողները, 

կնոջ բնական դերերից (ընտանիքի կազմում, սեռական հարաբերություն, 

բեղմնավորում, տեսակի վերարտադրություն, ընտանիքի սնուցում-

պահպանում…) հեռու լինողները, այդ ամենի հետեւանքով գազազած-

ներն ու թափառաշրջիկության ցուպն առածները,- պարզ է, ընդհանրա-

պես ասած, իրենց հոգեմարմնական վիճակին իսկը համապատասխանող 

քրիստոնեական կրոն եւ, մասնավորապես, բնության անկատարության, 

տղամարդու եւ կնոջ հավասարության, կնոջ իրավունքների ու 

ազատությունների, կնոջ բնական դերերը ժխտող, տղամարդուն որպես 

գազան ներկայացնող, կնոջը տղամարդուց բաժանող, հանուն ինչ-որ 

աստծո նկատմամբ սիրո` մնացած սերերը (աստվածների, ընտանիքի, 

տղամարդու, հայրենիքի նկատմամաբ) ժխտող, ինչ-որ սուրբ հոգուց 

հղիանալու, աստծո շղարշով ներկայացված ինչ-որ վերացական այր 

մարդու մասին գաղափարներ: Եվ հայը անմիջապես զգաց, որ 

«կույսերը» Հայաստան են ուղարկվել հայ տունը քանդելու, հայ առա-

քինի, իր բնական դերերի մեջ հաստատուն հայ կնոջը վատասերելու 

համար: Եվ Տրդատ թագավորի՝ իր գործակալներից «կույսերի» վարքու-

բարքի մասին ստացած տեղեկություններն այն աստիճան բացասական 

են լինում, որ նա (ով սովոր էր միայն հակառակորդ այր մարդկանց 

սպանել) հրամայում է նրանց սպանել: Սպանել անգամ Հռիփսիմեին` 

մոռանալով իր տիրոջ՝ հռոմեական կայսեր՝ նրան «պահելու» հրամանը:  

Պատմիչը՝ Ագաթանգեղոսը վկայում է, որ Տրդատի եւ Դիոկղետիանոս 

կայսեր հրովարտակների գործադրման օրերին «պակաս խռովություն 

չեղավ Հայոց աշխարհում», իսկ «կույսերին» ձերբակալելու համար 

մայրաքաղաքի հնձաններ զինվորների գնացած ժամանակ «շատերը 
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տեղից վեր ցատկեցին, հեծյալների բազմաթիվ երիվարներ ահից աքացի 

տալով շատերին գետին տապալեցին եւ այլոց ոտքի տակ կոխոտելով 

սպանեցին: Իրար վրա դիզված բազմությունից շատերը իրար տրորելով 

սպանեցին եւ մեծ կոտորած եղավ… Սաստիկ չարիք ու արհավիրք 

հասավ մարդկանց եւ շատերը մեռան եւ շատերի արյունը թափվելով՝ 

հողը ոռոգեց»: Ասել է թե՝ «քրիստոնեական պիղծ աղանդը» կրողների 

դեմ Տրդատի պայքարը բուռն դիմադրության է հանդիպում: Պարզվում է՝ 

մայրաքաղաքում եւ նրա շրջակայքում բազմաթիվ թաքնված քրիստոն-

յաներ են եղել (սրանք բացառապես այլազգի` հրեա, ասորի, այլեւայլ 

խառնածիններ էին), ովքեր միասնաբար պաշտպանել են իրենց 

«քույրերին», եւ նրանցից շատերը զինվորներին դիմակայելիս սպանվել 

են: «Կույսերի»՝ հայոց հենց կենտրոնատեղիում պաշտպանների հոծ 

բազմություն ունենալու մասին է վկայում նաեւ պատմիչի` թաքնատեսո-

րեն ասած այն «ձայնի» մասին ակնարկը, որը «կույսերին» քաջալերելով 

ասում է. «Զորացեք, պինդ կացեք, քաջալերվեցեք, քանզի ես ձեզ հետ 

եմ…»: Տրդատի թագավորությունը հենց իր կենտրոնում ուներ, առայժմ 

դեռեւս տարերայնորեն գործող, իր թշնամական ուժը: 

Ագաթանգեղոսի «կուսապատումը» վկայում է, որ Տրդատը մինչ 

«կույսերի» մի մասին սպանել տալը փորձել է նրանց դարձի բերել` մի 

որոշ ժամանակ համոզելով: Բայց «կույսերը» իրենց հրեական կրոնի մեջ 

անդրդվելի են մնում: Ահա թե ինչ է ասում «կույսերից» մեկը` Հռիփ-

սիմեն, թագավորի հերթական կրոնական դասը չառնելով ու դիմելով իր 

աստծուն` Եհովային. «Լավ է, որ մենք մեռնենք քո սրբության մեջ, քան 

թե մեր ձեռքերը մեկնենք օտար աստվածներին»:  

Ինչեւէ, ի վերջո, Տրդատի հրամանով «կույսերից» մոտ 37 հոգի 

սպանվում են: Դրանց սպանել տալուց հետո արքան, ի սթափություն, 

դիմում է քրիստոնյաներին` ասելով. «Տեսեք, թե ինչպես քրիստոնյաների 

կախարդական աղանդը մարդկային բազմաթիվ կյանքեր է խլում՝ նրանց 

հեռացնելով աստվածների պաշտամունքից: Երկրավոր կյանքի վայելքնե-

րը խափանում են եւ մահվանից չեն դողում»: Ապա նրանց հորդորում է 

հեռու մնալ այդ «կախարդական աղանդից»: Շատ բան ասող է այն, որ 

թագավորը իր նույն այդ խոսքում խոստովանում է, որ քրիստոնեական 

կախարդանքները իր աչքի առաջ «այնպես զորացան», որ մինչեւ անգամ 

իրեն «եւս հաղթեցին». թագավորը զգում էր, որ թագավորին ոչ վայել քայլ 

էր արել՝ քրիստոնյաների սադրանքին տրվելով, եւ որ իր թափած` 

կանանց արյունը իր դեմ վրիժառության մի հզոր ալիք է բարձրացնելու:  

«Կույսերի», մյուս սպանված քրիստոնյաների, հիշենք նաեւ բանտարկ-

ված Գրիգորիսի, «եղբայրները» թագավորից իրենց վրեժն առնելու հա-

մար իրենց թաքստոցներում պատրաստվում էին եւ սպասում հարմար 

պահի: 
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Այդ պահը եկավ, երբ Տրդատը «որսի ժամ որոշեց, բոլոր զորքերին 

հրամայեց հավաքել բերել որսի զենքերը… եւ կամեցավ որս անել 

Փառական Շեմակաց դաշտում» (Ագաթ.): Ինչպես ագաթանգեղոսյան 

հետագա պատումը հիմք է տալիս ենթադրելու՝ «բոլոր զորքերի» մեջ 

մեծամասնությունը կազմել են Տրդատի՝ Հռոմից բերված բանակի 

զինվորները, բացի այդ, որ թագավորի որսակիցների մեջ եղել են ոչ քիչ 

հայ նախարար-ներ ու իշխաններ… 

Ագաթանգեղոսի նշածը. «թագավորը մտնելով եղեգնուտը, խոտաճարակ 

դարձավ, սաստիկ անզգայությամբ դաշտերում կոծելով իր մերկ մար-

մինը: Թեպետ եւ կամեցան նրան արգելափակել քաղաքում, չկարողա-

ցան. նախ բնական ուժի պատճառով եւ ապա՝ չդիմանալով նրա մեջ 

մտած դիվական ուժին» Տրդատի դեմ գաղտնիորեն հյուսված դավա-

դրության՝ այլաբանորեն ներկայացված` նկարագրություն է: Դավադիր-

ները (սրանք, ըստ երեւույթին, եղել են նաեւ թագավորի որսակիցների 

մեջ) սպասելով Տրդատի քաղաքից դուրս գալուն` հարձակվում են նրա 

վրա ու ծանր վիրավորում: Նրանց ուժերը ավելի զորեղ են լինում, քան 

Տրդատինը, եւ վերջինիս ոչինչ չէր մնում, քան իր մի քանի հավատարիմ-

ների հետ, չնայած դավադիրների՝ իրեն քաղաքում արգելափակելու 

փորձերին, փախուստի դիմել եւ թաքնվել ճահճուտների եղեգնուտնե-

րում:  

Դավադիրները, հետեւում է ասվածից, չկարողանալով թագավորին գերել, 

մտնում են քաղաք ու հարձակվում թագավորական պալատի վրա, 

պալատում գտնվողների մի մասին սպանում, մի մասին էլ, այդ թվում, 

մանկահասակ երեխաներին, գերում: Մայրաքաղաքը, փաստորեն, անց-

նում է դավադիրների ձեռքը, եւ այդտեղ նրանք սկսում են իրենց չար 

գործերն անել:  

Ովքեր էին այդ դավադիրները: Քանի որ թագավորի մերձավորները (այն 

էլ՝ «բոլոր»), հարազատներն ու սպասավորներն (այսինքն՝ ողջ թագա-

վորական պալատն ու մայրաքաղաքի հայազուն բնակչությունը) էին 

հարվածներ կրողները, ապա հասկանալի է, որ մնում են մյուսները, 

մայրաքաղաքում ու նրա մերձակայքում տեղակայված հռոմեացի 

զինվորներն ու «մեծ գործի» կապակցությամբ վաղօրոք մայրաքաղաք 

հասեհաս մտած, Գրիգորիսի ու «կույսերի» ծպտված «եղբայրները»: 

Դավադիրների առաջին գլխավոր գործը լինում է իրենց առաջնորդին՝ 

Գրիգորիսին բանտից ազատել տալը, ով ամենից լավ գիտեր ինչ ու 

ինչպես անելու մասին: Երեւի նույն այդ Գրիգորիսը բանտից լուր է 

ուղարկած լինում, որ մոտենան թագավորի քրոջը՝ Խոսրովիդուխտին, եւ 

նա խնդիրը կլուծի: Դավադիրները, ուրեմն, Գրիգորիսի խորհրդով 

գտնում են գերված նախարարների, իշխանների ու թագավորի մերձա-

վորների մեջ թույլ տեղը՝ Խոսրովիդուխտին: Վերջինիս «տեսիլք» է 

երեւում մի գիշեր (այսինքն՝ դավադիրներից ինչ-որ մեկն է այցելում 
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նրան,-հեղ.) եւ ասում, թե «ձեզ վրա հասած հարվածներից բժշկություն չի 

լինի, եթե մարդ չուղարկեք Արտաշատ քաղաքը՝ այնտեղից բերելու 

կապյալ Գրիգորին» (Ագաթանգեղոս): «Տեսիլքի» ասածը Խոսրովի-

դուխտը փոխանցում է գերված նախարարներին ու իշխաններին: 

Պատմիչը գրում է, որ «տեսիլքը» «հինգ անգամ» երեւում է Խոսրովի-

դուխտին: Դա ասում է այն մասին, որ նախարարները մի որոշ ժամանակ 

չեն համաձայնում դեմ դուրս գալ թագավորի՝ Գրիգորիսին բանտ նետել 

տալու հրամանին: Վերջին անգամ «տեսիլքը» երեւալով թագավորի 

քրոջը` «սպառնալիքով կրկնում է», որ եթե իր ասածը չանեն, ապա ինքը՝ 

Խոսրովիդուխտը «մեծամեծ տանջանքներ կկրի, եւ մարդկանց ու թագա-

վորի հարվածները առավել եւս կսաստկանան մահվամբ ու պես-պես 

տանջանքներով»:  

Ագաթանգեղոսի պատմածները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Տրդատի 

որսակիցների մեջ են եղել Հայաստանի գրեթե բոլոր հայազուն ու ոչ 

հայազուն նախարարներն ու մեծամեծ իշխանները: Ահա եւ գերու կար-

գավիճակում հայտնված հայոց իշխանական այդ ընտրանին ճակա-

տագրական վճիռ կայացնելու փաստի առաջ է կանգնում: Նրանք հաս-

կանում էին, որ Գրիգորիսին ազատել տալով բանտից, նրան վրիժա-

ռության հնարավորություն կտան: Մյուս կողմից հասկանում էին, որ 

«տեսիլքի» ասածը չանելու դեպքում դավադիրներն իրենց բոլորին 

կսպանեն, եւ այդ դեպքում անգլուխ մնացած երկրի հետ ինչպես կուզեն 

կվարվեն: 

Ինչեւէ, նախարարները խաբվելով, որ Գրիգորիսին ազատել տալով՝ նա 

«կսովորեցնի ցավերից բուժվելու դեղը», որոշում են նրան բանտից հանել 

տալ (պատմությունը ցույց տվեց, որ նախարարների որոշումը ամենա-

վատթարագույն որոշումն էր. ինքնազոհաբերության գնալը ավելի 

կբորբոքեր երկրի հայրենասեր ուժերին): Գրիգորիսի՝ բանտից ազատել 

տալը համընկնում է դավադիրների կողմից Տրդատին եղեգնուտներից 

մերկամարմին ու ցեխակոլոլ (պատմիչն այս կերպարանքը համարում է 

խոզի կերպարանք,-հեղ.) գտնել-բերելուն: Ագաթանագեղոսը գրում է, որ 

Տրդատն ու իր հետ եղողները, տեսնելով ազատված Գրիգորիսին, 

«մոլեգնում եւ իրենց ուտելով դիվահարում էին ու փրփրում»: Ասել է թե՝ 

խստիվ մեղադրում էին նըրան ազատողներին…… 

Այսպիսով, թագավորն էլ է հայտնվում գերու կարգավիճակում: Գրիգո-

րիսն էլ անցնելով դավադիրների գլուխ, էլ ավելի է սաստկացնում 

գերիների տանջանքներն ու լլկանքները: Հայաստանի իշխանական 

ընտրանու ու արքայատան անելանելի վիճակը էլ ավելի է վատանում: 

Պատմիչը սադիստական հրճվանքով է նկարագրում նրանց պատած 

ողբերգական վիճակը. «Մարդիկ (գերիները,-հեղ.) միասին աղաղակ 

բարձրացրին ու լաց եղան թագավորի հետ մեկտեղ, բոլորն ընկան եւ 

թավալվում էին նրա առջեւ՝ չկարողանալով մի քիչ հեռանալ նրանից, 
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դիվական տանջանքների անտանելի հարվածների սաստկության 

պատճառով: Քանզի, երբ մի քիչ հեռանում էին նրանից, դեւերն 

(լլկողները,-հեղ.) իսկույն վրա հասնելով կատաղեցնում էին…»:  

Գրիգորիսի առաջին գործը լինում է թագավորից ու մյուս գերիներից իր 

«քույրերի» վրեժն առնելը. «Խաղաղություն հասցնենք նրանց 

(նահատակներին) եւ նրանց վրա շինենք մատուռներ, միաբանության 

աղոթքի տաճարներ»,-հրամայում է նա գերիներին: Իսկ իր՝ գերիներին 

լլկողներին հրամայում է այնպես ծեծել-ջարդել նրանց, որ նրանք միայն 

չզրկվեն «լսելու, հասկանալու եւ խոսելու» կարողությունից (այսինքն՝ 

մարմինների բոլոր մասերին հարվածել, բացի գլխից): Գերի 

ճամբարականները դիմում են իրենց արքային՝ ելք գտնել: Թագավորը, ով 

Ագաթանգեղոսի նկարագրությամբ, «արտաքինով մարդկային տեսքից 

հեռացած էր եւ խայտառակ կերպարանք ուներ՝ պահպանելով միայն 

բանիմաստ խոսքի եւ լսելու ունակությունը», (այսինքն՝ նրա մարմինը 

ամբողջովին ծեծված-ջարդված էր` բացի գլխից), նրանց պատասխանում 

է, թե «Ես էլ ձեզ հետ, որպես ձեզանից մեկը» (ասել է թե՝ ինքն էլ նրանց 

պես գերի է, արդեն ոչ թագավոր,-հեղ.), ի՜նչ կարող է անել: Թագավորը ի 

վերջո խորհուրդ է տալիս փութալ շինել «կույսերի» վկայարանները՝ 

գուցե այդպես փրկվեն: Թագավորը հասկանում էր, որ Արշակունյաց 

թագավորությունը կործանվելու վտանգի առաջ է կանգնած եւ իր ոխերիմ 

թշնամու՝ Գրիգորիսի հրամանները կատարելով գուցե այն փրկի: 

Գրիգորիսը Տրդատին հրամայում է կատարել ամենաստորացուցիչ 

գործը՝ «կույսերի» համար դագաղների պատրաստումը եւ նրանց 

գերեզմանների փորումը, ինչպես նաեւ նրանց տապանաքարի համար 

Մասիսից շալակով որձաքարերի բերումը:  

Ոչ պակասն էլ հրամայում է նրա կնոջը՝ Աշխենին եւ քրոջը անել. սրանք 

էլ «բրողների նման, իրենց հանդերձի մեջ վերցնելով (գերեզմանի,-հեղ.) 

հողը, դուրս էին թափում»: Թագավորին ամենավատթար ձեւով 

ստորացնելը էլ ինչպե՜ս կլիներ… 

Մեծ կատաղածը տեսնելով, որ ճամբարականները իր հրամանները 

արդեն կատարում են, իր ենթականներին հրամայում է նրանց էլ չտանջել 

ու քիչ հաց ու ջուր տալ (իրեն դեռ պետք էին,-հեղ.): Ագաթանգեղոսը 

սադիստորեն պատմում է. «Բոլոր մարդիկ որ (համակենտրոնացման 

ճամբարում,-հեղ.) բազմությամբ կուտակված էին, յուրաքանչյուրը իր 

աղտերը թոթափեց, ոմանք բորոտ էին, ոմանք անդամալույծ ու չորացած 

անդամներով, ջրգողված որովայններով, դիվահար, խեղանդամված եւ 

ոտնախտավոր» (ինչպես էին լլկել գերիներին. համաշխարհային 

պատմության մեջ նմանատիպ դեպքերից երեւի ամենադաժան ձեւով,-

հեղ.): Եվ սա պատմիչը համարում է «մարդասեր Քրիստոսի շնորհ»: 

Գրիգորիսի նպատակը, սակայն, հեռագնա էր. Արշակունիներին եւ երկրի 

բնիկներին ոչխարի հոտ դարձնել, իսկ թագավորությունը՝ այդպիսիների 
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մի մեծ գոմ: Իսկ դրա համար նա կայսրության մեջ պատրաստված մի 

լավագույն միջոց ուներ՝ քրիստոնեությունը: 

Ագաթանգեղոսի ասածները հիմք են տալիս պնդելու, որ Գրիգորիսը 

մայրաքաղաքը ըստ ամենայնի դարձնում է ավելի մեծ «գործի»՝ 

ապստամբության կենտրոնատեղի: Երկրի տարբեր տեղերից դեպի 

այդտեղ են ձգվում հազարավոր օտարականների, երկրի բնիկների ու 

Արշակունիների դեմ չարությամբ լցվածների բազմությունները: Նրանք 

«իրենք հենց վեր էին կենում Հայաստան աշխարհի զանազան կողմերից 

ու գավառներից բազմությամբ գալիս-հասնում էին» մայրաքաղաք՝ 

«ուրիշների ցանածի» «հունձքը» անելու կազմակերպման կենտրոնա-

տեղի (Ագաթանգեղոս): Գրիգորիսի հեղափոխական ուժերը գնալով 

բազմապատկվում էին: Ըստ Հովհան Մամիկոնյան պատմիչի, նա շուրջ 

150 հազարանոց բանակ է ձեւավորում, որի միջուկը, պարզ է, Տրդատի՝ 

Հռոմից բերած բանակն էր: Իսկ Տրդատը… «մերկ» էր: Նա,- գրում է 

Ագաթանգեղոսը,- «իսկույն տիրաբար հրաման տվեց, ամենքի հավա-

նությամբ, գործը երանելի Գրիգորի ձեռքը հանձնելու»:  

Ասել է թե՝ Գրիգորը թագավորության գործերն իր ձեռքն է առնում եւ 

անում այն, ինչը կայսրության ու իր շահերը պահանջում էին: Տրդատը 

միայն ձեւականորեն էր թագավոր… 

1 Հայ պատմագրության մեջ կա կարծիք, որ Տրդատի գրագիր Գրիգորիսի 

եւ Խոսրովիդուխտի հարաբերությունները ոչ սովորական են եղել: 

2 Պատմիչի ասածը հաստատում է այն, որ թագավորի` իբր խելա-

գարվելու՝ հայ պատմագրության հիմար կարծիքի մասին խոսք լինել չի 

կարող: 

Թե ինչ եղավ 301թ. քրմերի, նրանց մանուկների, հայազուն նախարար-

ների, իշխանների ու ռամիկների հետ 

Թագավորության ղեկն իր ձեռքն առնելով` Գրիգորիսն իր` վաղու՜ց 

ցանկացածն է իրականացնում. չեղյալ է համարում Տրդատի` հայոց հա-

վատքը երկրում միակ պետական հավատք համարելու եւ քրիստոնեութ-

յունը արգելելու վերաբերյալ հրովարտակները: Դրանց ճիշտ հակառակ 

հրովարտակն է հղվում. արգելվում է հայոց հավատքը եւ միակ կրոն է 

հռչակվում քրիստոնեությունը: Ագաթանգեղոսը գրում է. «Այնուհետեւ 

թագավորի ու իշխանների հետ, նախարարներով ու զորքով հանդերձ, 

Գրիգորը հավանության խորհուրդ արավ ընդհանուրի խաղաղության 

համար` գայթակղությունը (Տրդատի հրովարտակները,-հեղ.) քանդելու, 

կործանելու եւ մեջտեղից վերացնելու ու ջնջելու նպատակով, որ այլեւս ոչ 

ոք արգելք ու խոչընդոտ չլինի եւ չխանգարի վերին ազատությանը  

հասնելու»: «Ապա,-հրճվանքով շարունակում է պատմիչը,-թագավորը 

իսկույն տիրաբար հրաման տվեց, ամենքի հավանությամբ, գործը 

երանելի Գրիգորի ձեռքը հանձնելու, որպեսզի նախկին հայրենի, 

հնամենի եւ նախնիների ու իր կողմից Աստված անվանված 
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չաստվածները անհիշատակ դարձնի, մեջտեղից ջնջի»: Փաստորեն` 

անչափ չարացածի ձեռնարկումը նպատակ էր հետապնդում` հային իր 

արմատներից ու բնից կտրել, հայի (նաեւ նրա հետ երկրում ապրող մյուս 

ազգերի) ծագումի վկայականը վերացնել, հային իր նախնիներից ու 

նախնիների աշխարհից կտրել, հային (նաեւ նրա հետ մյուս ազգերին) 

«ոչինչների» ու «անտոհմների» (արտահայտությունները Պողոսինն են,-

հեղ.), ասել է թե` խառնածինների ու ծագում չունեցողների կրոնն ու 

կենսագրությունը պարտադրել: 

Պատմիչի ասածում մի կարեւոր ուղղում անենք: Գրում է, թե Գրիգորիսը 

Հայաստանում կրոնական հեղափոխություն անելու իր մտադրությունը 

հղացել է Տրդատի, երկրի նախարարների ու իշխանների` իբր «հավա-

նության խորհուրդն» առնելով, նրանց բոլորի հավանությամբ ու 

ցանկությամբ:  

Բացարձակ սուտ է: Այդ ո՜ր գերողն է իր գերիներին բանի տեղ դնում, որ 

Գրիգորիսի պեսը դներ: Բացի այդ, հայ գերիները մի՞թե իրենց լլկողին 

հավանություն կտային իրենց տունուտեղն ու երկիրն էլ լլկելու ու 

քարուքանդ անելու: Այնպես որ, Գրիգորիսի այդ, ինչպես նաեւ հետայդու 

արած մյուս ոճրագործությունների հեղինակը ինքն է, միայն ինքը (իր 

հետ իհարկե նաեւ մյուս քրիստոնյաներն ու հռոմեական բանակը): Եթե 

Հայաստանի նախարարներից նրան ինչ-որ չափով սատար են կանգնել, 

ապա դրանք հաստատ եղել են ոչ հայազուն նախարարական տները: 

Պատմիչի ասածում մի որոշակիացում անելու հարկն էլ կա: Ասում է, որ 

Գրիգորիսն իր քայլն արել է նաեւ «զորքի» հավանությամբ: Այդ զորքը, 

համենայն դեպս իր մեծ մասով, ինչպես արդեն գիտենք, Տրդատի Հռոմից 

բերած զորքն էր եւ Գրիգորիսի` բանտից ազատվելուց հետո ձեւավորածը: 

Այդ զորքն է փաստորեն Գրիգորիսի քայլի համար հզոր պատվարի ու 

հովանավորի դեր կատարել:  

Իր` քրիստոնեությունը երկրում միահեծան կրոն հռչակելու հրովար-

տակը հղելուց հետո Գրիգորիսը իր ամեհի բանակով Վաղարշապատից 

դուրս գալով, սկսում է հայոց մեհյանները քանդել-ավերելու, դրանց 

հարստությունները թալանելու, կալվածքները սեփականելու, դրանցում 

տեղադրված կուռքերը ջարդուփշուր անելու, մեհենական մատյանները 

հրո ճարակ դարձնելու իր վաղեմի երազանքի իրագործումը:  

Բերենք այդ մասին Ագաթանգեղոսի պատմածներից մեկ-երկու դրվագ. 

«Ապա` ամբողջ զորքով հանդերձ (Գրիգորիսը,-հեղ.) Վաղարշապատ 

քաղաքից շարժվեց գնաց Արտաշատ քաղաքը, ավերելու այնտեղ 

Անահիտ դիցուհու բագինը եւ այն, որ Երազամույն կոչված տեղում էր 

գտնվում: Նախ ճանապարհին հանդիպեցին քրմական գիտության դպիր, 

Որմզդի գրչի Դիվան կոչված, երազացույց, երազահան պաշտամունքի 

Տիր աստծու իմաստության ուսման մեհյանը: Եվ ամենից առաջ սկսեցին 

այն քանդել, այրել, ավերել». «Այնտեղ (մեհյան,-հեղ.) հասած մարդիկ, 



 38 

իսկույն հիմքերը քանդելով, մնացածն ավերեցին եւ ամբարված գանձերը 

աղքատներին, տառապածներին ու չքավորներին բաժանեցին: 

Դաստակերտներն ու սպասավորներին, քրմերով հանդերձ, նրանց 

հողերով ու սահմաններով„ նվիրեցին եկեղեցու պետքերին ծառայելու 

համար» («սրբազան թալան»,-կասեր Լեոն). «Գնաց հասավ՝ Անի 

անվանված ամուր վայրը… Այնտեղ կործանեցին բագինը Զեւս Արամազդ 

աստծու, որը բոլոր աստվածների հայրն էր անվանված». «…Փշրեցին 

Անահիտ դիցուհու ոսկի արձանը, ամբողջ վայրը քանդեցին, փչացրին, 

ոսկին ու արծաթը ավարի տվին: Այնտեղից անցան ու քանդեցին 

Արամազդի դստեր` Նանեի մեհյանը Թիլ ավանում: Երկու մեհյանների 

գանձերը ավարելով` եկեղեցու ծառայությանը նվեր թողեցին տեղերով 

հանդերձ». եւ այլն,- պատմության մեջ երեւի ամենադաժան ավերչի ու 

ամենամեծ գողի չարագործությունները դույզն անգամ չդատապարտելով` 

հրճվանքով մանրամասնում է պատմիչը: 

Ավելացնենք, որ Գրիգորիսը իր քանդողների, ավերողների ու թալանչի-

ների բանակի չարությունն ավելի գրգռելու համար բանտերից ազատել է 

տալիս «բազում բանտարկյալների ու կալանավորների»:  

Ուրիշի ցանածի մեծ հունձքին էր հանդիպել Գրիգորիսը… 

Կարող է թվալ, որ չարագործը դյուրությամբ էր հասնում իր ուզածներին: 

Բնավ այդպես չէր: Քանի որ թագավորը, երկրի նախարարների ու 

իշխանների մեծ մասը գերված էին, երկրի ինքնապաշտպանության 

գործի գլուխ անցան քրմերը, նրանց գլխավորությամբ երկիրը թշնամու 

դեմ հայրենական մեծ պատերազմի դուրս եկավ: Այն, որ այդ 

պատերազմին մասնակցել են ոչ միայն մեհյանների ուժերը, այլեւ 

թագավորական բանակի հայազուն մասը` այրուձին (ըստ երեւույթին 

թագավորի գաղտնի հրամանով) եւ նախարարական ռազմի ուժերը, 

ակամա վկայում է Ագաթանգեղոսը: Նա Գրիգորիսի բանակի` Տիր աստծո 

մեհյանի վրա գրոհելու մասին գրում է, որ «այնտեղ (մեհյանում,- հեղ.) 

երեւացին կերպարանափոխված դեւեր, այրուձիու բազմության ու 

հետեւակազորի գնդի կազմության նմանությամբ, մկնդավորներ ու 

մուրճավորներ, առաջ էին ընթանում մարդկային կերպարանքով, 

նիզակներով ու զինանշաններով, զենք ու զարդով զինավառ» (առնվազն 

այս փաստը մի՞թե ոչինչի չի ասում հայ պատմաբանին, ով ժխտում է 

301թ. հայի` հայրենական մեծ պատերազմի ելնելը): Դա տեսնելուց 

հետո,- այնուհետեւ ստիպված է լինում խոստովանել պատմիչը,- 

Գրիգորիսի մարդիկ «զարհուրում» են, ասել է թե` հայերը բուռն 

դիմադրություն են ցույց տվել: 

Այն, որ 301թ. հայերը (ու նրանց դաշնակիցները) համառ դիմադրություն 

են ցույց տվել նվաճողներին, ավելի որոշակի վկայում է Հովհ. 

Մամիկոնյանը: 
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Նա իր «Պատմության» մեջ նկարագրում է Հայոց ուժերի ու Գրիգորիսի 

ուժերի միջեւ տեղի ունեցած մի քանի պատերազմներ: Հայը ռամիկից 

սկսած քրմով վերջացրած կենաց մահու պատերազմի էր ելել,-

պատերազմ, որում թշնամին չէր խնայում ոչ մեկին` այր մարդու, կնոջ, 

թե երեխայի: Այդ առումով շատ բան ասող փաստ է վկայում Հովհ. 

Մամիկոնյանը: Մեհյաններից մեկը գրավելուց եւ քանդու-քարափ 

անելուց հետո Գրիգորիսը «հավաքել է տալիս քուրմերին եւ կռատան 

պաշտոնյաների բոլոր մանուկներին» ու հրամայում է «դառնալ դեպի 

աստվածային հավատքը» (նկատի է առնվում քրիստոնեությունը,- հեղ.): 

Բայց հայ մանուկները (ուշադի՛ր լսիր, 301թ. Հայաստանը իբր դարձի 

եկող կարծող հայ քրիստոնյա) հանձն չառնելով կատարել նրա հրամանը` 

ասում են. «Լա՛վ իմացեք եւ լա՛վ հիշեցեք, որ եթե կենդանի մնանք` 

փոխարենը կհատուցենք ձեզ, իսկ եթե մեռնենք` ապա աստվածները մեր 

փոխարեն կհատուցեն»: Երեխաների մազերը խուզում եւ տանում են 

«Փայտակարան քաղաքի բանտատունը` թվով 438 մարդ», որ հետո,- մեր 

կողմից ավելացնենք,- նրանց մի մասին սպանեն, մյուս մասին էլ 

մանկուրդ` իրենց ազգի ու երկրի թշնամի դարձնեն: Ահեղ պատերազմում 

հարյուր հազարավոր հայեր եւ նրանց դաշնակիցներ են զոհվում: Հովհ. 

Մամիկոնյանը խոսելով պատերազմներից մեկում զոհվածների մասին` 

վկայում է. «Դրանք այնքան շատ էին, որ գերեզմանի տեղ չմնաց, ուստի 

լցրին բոլորին մի փոսի մեջ, հուշարձան կանգնեցրին նրանց վրա ու 

գրեցին հետեւյալը.- Տեղի ունեցավ առաջին պատերազմը. այստեղ է 

հանգչում հույժ քաջամարտիկ Արձան քրմապետը, նրա հետ նաեւ 1038 

հոգի»: Նույն պատմիչը չի կարողանում թաքցնել նաեւ պատերազմում 

այլ քրմերի ու քրմապետերի (օրինակ` Աշտիշատի քրմապետ Մես-

տակեսի) ցուցաբերած քաջագործության ու հերոսական մահվան մասին: 

Դարձյալ նույնը վկայում է Գրիգորիսի` Տարոն աշխարհում արած մեկ այլ 

մեծ սպանդի` 52 հազար հեթանոսների սպանելու մասին (իսկ որքան 

այդպիսի աշխարհներ էր նա իր մահ սփռող բանակով մտնում…): 

Պատմիչը խանդաղատանքով է պատմում հատկապես հազարների 

հասնող քրմերի` հայոց հոգու տունը պահողների սպանդի մասին:  

Կողմերի միջեւ մղված անհավասար ուժերի պատերազմի հետեւանքով 

շատ հայեր ստիպված են լինում երկրից փախստական դառնալ: «Վա՜յ 

մեզ, վա՜յ մեզ, վա՜յ մեզ, որովհետեւ ամբողջ երկրից մեզ փախստական 

արեց մարդու դուստր Մարիամի որդին` Հիսուսը: Այստեղից էլ 

բանտարկվածի ու մեռածի ձեռքով մեզ վիճակվեց փախստական լինել… 

Մենք գնում ենք Կովկաս լեռան բնակիչների մոտ,…, գուցե այնտեղ 

հնարավորութ-յուն լինի, որ կարողանանք ապրել եւ մեր կամեցածը 

նրանց միջոցով կատարել»,-գաղթական հարյուր հազարավոր հայերից 

մեկի ողբն է հիշատակում Ագաթանգեղոսը: 
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Եղեռնական 301թ. պատմիչները վկայում են, որ Գրիգորիսը հայոց հողը 

արյամբ հեղելու իր ամբողջ ճանապարհին «աստվածապաշտության 

խոսքն էր սերմանում» եւ «Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, գյուղերում, 

ավաններում ցույց էր տալիս եկեղեցու տեղերը», ամենուր «խաչի 

նշաններ էր կանգնեցնում»` ի նշան իր հաղթության (Ագաթանգեղոս): 

Եղեռնագործը երկրի բնիկներին իրենց հայրենի հավատքից էր փորձում 

դուրս բերել եւ նրանց իր նախնիների կրոնը պարտադրել: Դա անելով նա 

իհարկե չէր մոռանում իր հարազատներին` հրեա-ասորի-ներին 

Հայաստան կանչելը, որպեսզի նրանք գան-օգնեն իրեն իր` հային դարձի 

բերելու գործում: Դրանց ուղղված նամակում Գրիգորիսը գրում է. 

«…Երկիրն ամբողջ ձեր առջեւն է, որտեղ որ վայելուչ եք գտնում, թող 

ձերը լինի, որպեսզի ձեր ցանկացածներից ոչինչ թերի չմնա մեզանում»: 

Միայն թե նրա անտուն- անտեղ, այս ու այնտեղ հալածվող 

հայրենակիցները գային… 

Իր եղեռնագործության մեջ ոչինչ չանտեսողը չմոռացավ իհարկե նաեւ 

Աստվածաշունչ հայոց լեզուն վերացնելու խնդիրը: Նա ասորերեն եւ 

հունարեն լեզուներով հիմնում էր եկեղեցական դպրանոցներ եւ 

դրանցում հավաքված հայ մանկանց «այնչափ է հեռացնում իրենց բուն 

բարքերից (հասկանալի է` նաեւ մայրենիից,-հեղ.), մինչեւ որ նրանք 

ասացին, թե «մոռացա իմ ժողովրդին ու իմ հոր տունը»,-գրում է 

Ագաթանգեղոսը: (Վերջերս նույնիսկ շարքային քրիստոնյա հայերը 

ըմբոստացան կրթության նախարարի` Հայաստանում օտարալեզու 

դպրոցներ հիմնելու նախագծի դեմ: Այդ հայերը իրենց պատմությունից 

չգիտե՞ն, որ իրենց մայրենին սպանելու առաջին ու համընդգրկուն փորձն 

արել է իրենց կողմից «լուսավորիչ» հորջորջվածը):  

Ի մի բերելով 301թ. Հայաստանում Գրիգորիսի` Հռոմի թելադրանքով ու 

իր ներքին դրդապատճառներով պայմանավորված քայլերի մասին մեր 

այս գրածը`  ասենք` Մեծ եղեռն: Հայն, այնուամենայնիվ, «դարձի» չեկավ, 

պահպանեց իր նախնի հավատքը, հայ քուրմն էլ 301թ. հետո զանազան 

ձեւերով շարունակեց իր Գործը… 

Այնպես որ, 301թ. հայը, հայոց նախարարներն ու հայոց թագավորը 

քրիստոնեությունը չընդունեցին: Ավելի ստույգ` ոչ միայն չընդունեցին, 

այլ կենաց մահու պատերազմ մղեցին այդ կրոնն իրենց պարտադրող-

ների դեմ: Սուտ է, հետեւաբար, այն մասսայական պատկերացումը, որ 

301թ. հայը «դարձի» եկավ, եւ քրիստոնեությունը երկրում պետական 

կրոն հռչակվեց: Պետական կրոն «հռչակվելու» հետ կապված ասենք: 

Գերված Տրդատի կնիքը Գրիգորիսի ձեռքին էր: Այդ կնիքով, ի հեճուկս 

այդ կնիքի տիրոջ, հաստատված ինչ-որ հրովարտա՞կ համարել որպես 

թագավորով մարմնավորված հայ պետական կամքի արտահայտություն: 

Դույզն իսկ առողջ զգացողություն ունեցողի համար` ո՛չ:  
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301թ. Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն իբր հռչակվելու 

մասին հյուսված սուտապատումի օգտին խոսող կարծես մի պատմական 

փաստ կա: Ագաթանգեղոսը գրում է. «Գրիգորը առավ աշխարհաբանակ 

զորքը եւ իրեն` թագավորին, նրա տիկին Աշխենին, մեծ օրիորդ 

Խոսրովիդուխտին, ամենայն մեծամեծներին եւ բանակի մարդկանց, 

Եփրատ գետի ափը տարավ եւ այնտեղ մկրտեց…»: Պատմիչը, սակայն, 

միտումնավոր չի որոշակիացնում, որ գետի ափ տարվող հայերը գերի 

էին, եւ նրանց Գրիգորիսը ստիպողաբար էր տանում ու ստիպողաբար էլ 

մտցնում է գետը մկրտելու: Այն, որ հայերին գետ մտցնելուց ու մկրտելուց 

ահավոր ինչ-որ բան է պատահել, ակամա խոստովանում է պատմիչը` 

ասելով, որ այդ ընթացքում արեգակի ճառագայթները նվաղեցին: 

301թ. Հայաստանում քրիստոնեություն ընդունողները բացառապես եղել 

են օտարականներն ու եկվորները` ասորիները, հրեաները, պահլավիկ-

ները, Մամիկոնյանները…, ովքեր այդ կրոնի մեջ ինչ-որ հարազատ բան 

էին տեսնում: Բացի այդ. նրանք դա ընդունելով` այդ կրոնի կառույցի` 

եկեղեցու հովանավորությամբ Հայաստանում իրենց քաղաքական ու 

տնտեսական դիրքերն էին ամրապնդում: Սրանք էլ հենց կազմեցին 

Գրիգորիսի հիմնած եկեղեցու բուն անձնակազմը (հետո, իհարկե, սրանց 

ավելացան նաեւ եկեղեցական դպրանոց-ուծարանների հայերը): Ինչպես 

ժամանակին հրեաները` Տիգրան Մեծի ժամանակներում Պաղեստինից 

բերված գերի հրեաների սերունդները, Արշակունի թագավորների 

հրամանով անգամ չընդունեցին բնիկների` հայերի հավատքը (սա` 

Արշակունյաց հոգեընկալմամբ իհարկե), այնպես էլ հայերը չընդունեցին 

հրեաների կրոնը` եկեղեցական մահասփյուռ սրի վտանգի տակ: Եվ չէին 

էլ կարող ընդունել, քանզի հավատքը հանդերձ չէ, որ հագնես-հանես-փո-

խես. այն ծագումնային, նախնիներից եկող կենսաբանական ու հոգեւոր 

որակ է` անփոխելի, անկորչելի, անուրանալի…: Հայ ասացվածքային 

մտածողությունը նաեւ այսպիսի դեպքերի համար է հաստատում` 

«Կարմիր կովը կաշին չի փոխի», «Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս 

կգա», «Ասլը (ցեղը, ազգը) իմացի, իրան ճանաչի», «Ծաղիկը իր քոքին 

կբուսնի», «Ինչ ուզում ես արա, Պուղին Պետրոս չի դառնա»… 

Ի հակառակ հայ մեծամասնական` կիկոսյան չեղածը եղած համարող 

պատկերացումին 301թ. առավել մոտ կանգնած հայ եկեղեցական 

պատմիչներն էլ միաբերան հաստատում են, իհարկե ջղայնացած, որ 

301թ. ու դրանից հետո էլ հայը Հիսուսի վարդապետությունը չընդունեց: 

Բերենք փաստեր: 

- Հովհ. Մամիկոնյանի ու Ագաթանգեղոսի նկարագրած պատերազմները 

այլ բանի արտահայտություն չեն, քան այն, որ հայը չի ընդունել 

Գրիգորիսի` «մահվան վերակացուի» ուսմունքը եւ, դրանից կատաղած, 

նա փորձել է հրով ու սրով հասնել դրան: Ագաթանգեղոսը մի տեղ 

բերանից թռցնում է, որ 301-ից հետո, երբ Գրիգորիսն իր «գործն» արդեն 
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արել-պրծել էր` Տրդատը «շարունակ արտասվում էր իր երկրի համար»: 

Պարզից էլ պարզ է, որ թագավորի լացը ուրախության լաց չի եղել. նա 

տեսնում էր, թե ինչ է բերում իր ծառա գրագիրը (ու իրեն թագավոր 

նշանակած կայսրությունը) իր ու իր երկրի գլխին, տեսնում էր ու գլխին 

տալով լաց էր լինում: 

- Խորենացին ավելի ուղղակիորեն է նշում հայերի` քրիստոնեությունը 

չընդունելու փաստը: Գրում է, որ «մեր ազգը» իր «խստասրտության», 

«ամբարտավանության», «բնությամբ մեծամիտ եւ կամակոր լինելու» 

պատճառով «դիմադրում է թագավորի կամքին` քրիստոնեական կրոնի 

վերաբերմամբ, եւ թագավորը չկարողանալով այս բանը ներել, գցում է 

երկրային պսակը, գնում է երկնային պսակի հետեւից»: Մեր պատմահոր 

կողմից «մեր ազգի»` քրիստոնեությունը չընդունելու փաստի վկայումը էլ 

պոզով պոչով կլինի՞… 

- Գրիգորիսի` Հայաստանում հիմնած քրիստոնեական օտարալեզու 

դպրանոցների մասին արդեն գիտենք. այդ դպրանոցները եկեղեցական 

կառույցի գլխավոր մասերն էին: Ղազար Փարպեցին վկայում է, որ այդ 

դպրանոցներում սաները «ասորերեն մեծաջան ու անօգուտ ուսմամբ էին 

տանջվում ապարդյուն: Ժողովրդական բազմությունները դատարկ ու 

անմխիթար հեռանում, գնում էին եկեղեցուց, եւ ուսուցիչները հոգոց 

հանելով ու հառաչելով ափսոսում էին իրենց զուր ջանքերի համար: 

Ուսումնասեր հավաքվածներից ո՛չ մեկն օգուտ չէր տեսնում հոգեւոր 

խրատների վարդապետությունից»:  

(Ավելացնենք, որ այդ վարդապետության նկատմամբ հայի վերաբեր-

մունքը չփոխվեց նաեւ հետագայում, երբ եկեղեցու լեզուն հայերենը 

դարձավ: Ավելին` նա արդեն ավելի որոշակիորեն հասկացավ այդ 

վարդապետության` իր համար վտանգավոր լինելը): Հիսուսի վարդապե-

տությունը չընդունելը էլ ինչպե՜ս կլինի: 

- 301թ. մինչեւ իր ժամանակները հայի` դեպի քրիստոնեությունն ունեցած 

մերժողական վերաբերմունքի մասին Փավստոս Բյուզանդը գրում է. 

«Վաղուց ի վեր, երբ նրանք (հայերը,- հեղ.) քրիստոնեության անունն 

ստացան` այդ կրոնը հանձն առան հարկից ստիպված` իբրեւ մի 

մարդկային սովորություն, իբրեւ մի մոլորություն, առանց ջերմեռանդ 

հավատի: Կրոնն ընդունեցին ոչ թե գիտությամբ, հույսով ու հավատով,…, 

այլ միայն քչերը,… մասամբ հասկանում էին այդ կրոնը»: Ասել է թե,- 

միանշանակ հետեւում է պատմիչի ասածից,- հայը չի՛ ընդունել «այդ 

կրոնը», դա իր աշխարհ է մտել իր կամքից անկախ, դա իրեն պար-

տադրվել է: 

Բյուզանդի ասածից մեր օրերի` քրիստոնեությունից խելքը թռցրած ու 

դրա սիրուն իր հեթանոս նախնիներին հազար ու մի ախտեր վերագրող 

«հայի» ուշադրությունը կենտրոնացնենք հետեւյալների վրա: – Հայը 

սկզբից ի վեր քրիստոնեության մեջ տեսել է ոչ այլ ինչ, քան մարդու 
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ստեղծած սովորություն, ընդ որում` վատ սովորություն` մոլորություն: 

Ասել է թե` նա քրիստոնեությունը դիտել է ոչ որպես հավատ (որի 

առանցքը արարչա-աստվածապաշտությունն է), այլ դրա հակառակը` 

աստվածամերժություն, մարդու ստեղծած մոլություն: – Հայը ոչ թե 

քրիստոնյա է դարձել, այլ պարզապես այդ անունն է առել` ներքուստ դա 

չընդունելով: – Դա էլ նա արել է հարկից ստիպված, այսինքն` արտաքին 

պարտադրանքով ու հարկադրանքով, իրենից զորեղ ուժի թելադրանքով:  

Ի՞նչ «հարկից ստիպված»-ի` հարկադրանքի մասին է խոսքը: 3-րդ 

դարավերջին Հայաստանը հայտնվել էր ներքին ու արտաքին` Պարս-

կաստան-Հռոմի եւ Արշակունիներ-Սասանյաններ դինաստիական 

հակասություների հորձանուտում. նա արդեն ի զորու չէր ինքը որոշելու 

իր կյանքի ընթացքը: Արտաքին հակասությունների առումով` Հռոմին 

պետք էր մի «հոգեւոր» Հայաստան, որը Հայաստանին կհեռացներ 

Պարսկաստանից` նրա բնական դաշնակցից եւ նրան կձգեր դեպի իրեն: 

Այդպիսին քրիստոնեական Հայաստանը կարող էր լիներ: Հետո էլ` հայ 

Արշակունիները իրենց հին վրեժը ունեին պարսից Սասանյաններից եւ, 

չնայած վերջիններիս` մի կողմ թողնել այդ վրեժը եւ իրենց հետ կրտսեր 

թագավորության կարգավիճակով բարեկամություն հաստատելու 

բազմաթիվ առաջարկներին, առաջինները մնում էին անհողդողդ:   

Ահավասիկ ինչպիսի թունալից պատասխան է տալիս հայոց Արշակ 

թագավորը պարսից Սասանյան Շապուհ թագավորի` բարեկամություն 

հաստատելու առաջարկին. «Հեռու՛ ինձանից, չարագործ ծառա, որ 

տերերիդ վրա տեր ես դարձել, եւ ես չեմ ների քեզ եւ քո որդոց իմ 

նախնիների վրեժը եւ Արտավան թագավորի մահը: Որովհետեւ այժմ 

դուք, ծառաներդ, ձեր տերերի` մեր բարձն եք հափշտակել, բայց ես չեմ 

թույլ տա այդ, մինչեւ դարձյալ մենք մեր տեղը չգրավենք» (Բյուզանդ): 

Ահա թե ինչու հայ Արշակունիները, կուրացած իրենց վրեժի զգացումով, 

ուխտ կապեցին Հռոմի` երբեմնի իրենց թշնամու հետ` ընդդեմ Սասանյան 

Պարսկաստանի: Հռոմը պայման դրեց` ընդունել քրիստոնեությունը, ընդ 

որում` դրա կառույցի` եկեղեցու տնօրինությունը հանձնել Գրիգորիսին 

(301թ. թալանից իրեն մեծ-մեծ բաժին հանողին), ապա նրա սերունդ-

ներին: Եվ հայ Արշակունիները, իրենց դինաստիան փրկելու համար, 

սատանայի հետ անգամ համագործակցելուն պատրաստ հանդուրժեցին 

իրենց ատելի կրոնի (դրա կառույցի) ու իրենց տոհմական թշնամի 

Անակի տան սերունդների, որպես կաթողիկոսներ, միահեծան «հոգեւոր» 

դերը իրենց թագավորությունում: Թեեւ հանդուրժելով` նրանց ոչ քիչ 

հարվածներ էլ հասցրին (թե՛ Գրիգորիսի եւ թե՛ նրա գրեթե բոլոր 

սերունդների մահվան մեջ Արշակունիների մատը խառն է եղել): 

Արշակունի թագավորները չգիտեին, որ, Հռոմի պայմանը կատարելով, 

դրանով իսկ իրենց թագավորությունում Հռոմից ու Սասանյաններից 

ավելի մեծ թշնամի են ստեղծում: Ավելի ստույգ` դա նրանք, ի վերջո, 
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հասկանում էին, բայց արդեն ուշ էր լինում… Ահա Արշակունի վերջին 

թագավորներից մեկի` Արշակի (բաժանված Հայաստանի հունական 

մասի թագավորի) այդ «վերջին խելքի» մասին Փարպեցու բերած 

վկայությունը. «…Այժմ, մեր եւ նախնյաց երկայնամիտ ու քաղցր 

Աստծուն բարկացնելու համար, ենթարկվեցինք ստրկության եւ 

անարգվելով մատնվեցինք անողորմ բաժանումի»:  

Արշակունիների դինաստիական եսապաշտական շահերի զոհը դարձած 

հայը, սակայն, ատեց ատելին ու իր «նախնյաց երկայնամիտ ու քաղցր» 

աստվածներին, ինչքան ուժը կպատեր, չբարկացրեց: Քրիստոնեության 

նկատմամբ ատելությամբ լցված ու տակավին 5-րդ դարում իր նախնի 

հավատքով ապրող այդ հայի մասին Բյուզանդը չարացած գրում է. «… 

Նրանք…իրենց ժամանակը մաշում էին պարսավելի կրթություններով, 

հին հեթանոսական սովորություններով… Նրանք սիրում էին իրենց 

առասպելների երգերը, վիպասանությունները, նրանցով կրթվում էին, 

նրանց հավատում էին, նրանց մեջ հարատեւում… Աստվածների հին 

պաշտամունքները կատարում էին գիշերները…»: 

«Աստվածների հին պաշտամունքները կատարում էին գիշերները»,- 

եկեղեցու դաժան հալածանքների պայմաններում Հայի այս` իր նախնի 

հավատքով գաղտնիորեն ապրելը շարունակվեց նաեւ 5-րդ դարից հետո, 

որը երբեմն, բարենպաստ պայմանների դեպքում, գաղտնազերծվում էր 

նաեւ: Վկան` Պավլիկյան, Մծղնեական, Թոնդրակյան, Արեւորդաց 

հոգեւոր-մշակութային ու քաղաքական հզոր ազգային շարժումները: 

301թ. ջարդված հա-յոց քրմերին հետագայում փոխարինելու եկան նրանց 

նոր սերունդները: Ամեն մի սպանված կամ երկրից վտարված քրմին 

հաջորդում էին նորերը: Եվ դա այդպես էր, որովհետեւ ամեն մի հայ 

հնարավոր քուրմ էր: Քրմությունը նրա արյան ու գենի մեջ ի վերուստ 

դրոշմված էր: Քրիստոնեական եկեղեցու դամոկլյան սրի տակ միշտ 

գտնվող հայ քուրմը, սակայն, ստիպված էր նաեւ հավատքային 

գաղտնալեզու բանեցնել (այդ լեզուն, օրինակ, տեսնում ենք Նարեկացու` 

միջնադարյան մեր ամենամեծ քրմի «Մատյան»-ում): Նա բացի զուտ 

քրմական կերպով ու դրան համապատասխան լեզվով հանդես գալուց 

(այս եզակի բացառությունները տեսնում ենք թոնդրակեցիների 

առաջնորդ Սմբատ Զահրեւանցու եւ Արեւորդիների առաջնորդներից 

մեկի` Վահագնի պարագայում), ճարահատյալ ստիպված էր նաեւ 

մասնավոր կերպերով (դրանց համապատասխան լեզուներով) էլ հանդես 

գալ: Երկրորդ դեպքում հայ քուրմը ստիպված էր դառնալ բանասաց, 

գողթան ու թվելյաց երգիչ, հեքիաթասաց, վիպասանող, հայոց լեզվի 

ուսուցիչ (Մաշտոցի պարագայում), պատմիչ (Խորենացու պարագայում), 

ծպտված հեթանոս արքա (Պապ թագավորի պարագայում) ու հեթանոս 

մարզպան (Վասակ Սյունու պարագայում), բանաստեղծություն արարող 

(Նարեկացին), բժշկապետ (Ամիրդովլաթ Ամասիացին ու Մխիթար 
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Հերացին), ճարտարապետ (Զվարթնոց տաճարի ճարտարապետը), 

իմաստասեր ու գիտանական (Դավիթ Անհաղթը, Անանիա 

Շիրակացին)…        

Քուրմ Մանուկ 

 

- Ինչի՞ համար մենք պետք է ընդունենք առաքելական 

քրիստոնեությունը ներկայիս եկեղեցական տեսքով, որը 

արտացոլանքն է 301 թ-ի՝ Գրիգորի կողմից ստեղծված 

քրիստոնեության, եթե մերը չէ, խորթ է ու վտանգավոր 

մեր ժողովրդի համար: 
 

- Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին ավելի ագգային է, 

քան ազգայինի տակ թաքնված մի շարք կազմակերպութ-

յուններ: Այսօր մեր հիմնական անելիքը մեր երկրի 

անվտանգության ապահովումը, նրա ազգային անկախ-

պետականության հնարավորինս պաշտպանությունն է 

հակագլոբալիստական ճամբարում: Մենք չունենք ժամա-

նակ ու հնարավորություններ  քանդելու կամ վերակա-

ռուցելու եկեղեցի, ստեղծելու նորը: Դա սերունդների 

գործն է: 

 

- Եթե մենք չկարողանանք պաշտպանել մեր անկախ-

պետականությունը և հայտնվենք գլոբալիստի ճանկե-

րում, ի՞նչ է սպասում մեր երկրին: Ինչպիսի՞տեսք 

կունենա իրադարձությունների հերթականությունը: 
 

-Եթե մենք հայտնվենք մարդակուլ գլոբալիստի ճանկերում, 

եթե մենք մեր ձեռքից տանք մեր երկրի անկախությունը և 

ժողովրդի ազատությունը, մի խոսքով, եթե արևմտյան 

հրեշը հեղաշրջման կամ արհեստական ժողովրդավարութ-

յան-կատվախաղի ճանապարհով զավթի մեր իշխանութ-

յունը,  արդյունքում կունենանք հետևյալ պատկերը. 

1. միանգամից կկատարվեն կադրային փոփոխութ-

յուններ ամբողջ երկրի մակարդակով: Մի խոսքով, 
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իշխանական բոլոր օղակներում կզբաղեցնեն 

նրանք, ովքեր պատրաստ կգտնվեն՝ի կատար ածե-

լու արևմտյան՝ անդրկուլիսյան կառավարության 

հայատյաց հրամանագրերը. 

2. սահմանադրությունը կենթարկվի փոփոխության և 

կընդունի հակազգային տեսք. 

3. կկրճատվեն կուսակցությունների քանակը, կմնա 

մի քանի հաճոյակատար կուսակցություն, որոնք 

իրենց թլպատված հպատակությունը խորհրդավոր 

ձևով  կներկայացնեն  կոորդինացնող կենտրոնին, 

որն էլ կհամարվի բոլոր քաղաքական ուժերի 

ընդհանուր վերակացուն: Ընդդիմությունը պետք է 

կրի ձևական բնույթ՝ նախատեսված  ներքին և ար-

տաքին սպառման համար: Բոլոր հավաքները 

(ընտրություններ, ցույցեր, միջոցառումներ և այլն) 

կկրեն թատերականացված արհեստական բնույթ: 

Հայաստանը հնարավորություն չի ունենա, ասենք, 

թեկուզև վաղուց բռնազավթված Ֆրանսիայի օրի-

նակով ունենալու իսկական ընդդիմություն. 

4. կընդունվեն օրենքներ, ըստ որոնց՝  կկրճատվեն 

աշխատավարձերը (տնտեսելու պատրվակի տակ), 

թոշակները, հասարակական մի շարք գրանտակեր 

կազմակերպություններ կկտրվեն ֆինանսավորու-

մից, կընդունվեն գոմոսեքսուալիզմը և նման արա-

տավոր երևույթները պաշտպանող օրենքներ՝ այդ 

ախտով համակելով հասարակության բոլոր շեր-

տերը. 
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5. կհայտարարվի ռեֆորմ բոլոր բնագավառներում: 

Օրինակ՝կրթական հատվածում կմտցվեն դպրոցա-

կան երեխաներին այլասերող այսպես կոչված 

«սեռական դաստիրակություն» (եվրոպական մի 

շարք երկրների օրինակով) ուսուցում,  որը ոչ այլ 

ինչ է, քան սոդոմիզմ: Զոմբիացված երեխաները 

պետք է անցնեն մազախիզմի տարբեր տեսակների 

դասընթացներ: Տարբեր առիթներով երեխաները 

պետք է խլվեն իրենց ծնողներից, տեղափոխվեն 

հատուկ կացարաններ՝ նրանցից պատրաստելու 

համար ապագա՝  խիղճը կորցրած պետական հրե-

շավոր բազմանպատակ գործիքներ. առողջապա-

հական հատվածում կմտցվեն հատուկ ծրագրա-

վորված, այսպես կոչված, «բժշկական» խմբեր, 

որոնք խարդավանքի ճանապարհով հիմնակա-

նում կզբաղվեն մարդկանց ներքին օրգանները 

առանձնացնելու (տարբեր նպատակներով արև-

մուտք ուղարկելու) գործով: Ոստիկանությունը 

պետք է ծառայի ո՛չ թե արդարությանը կամ ժո-

ղովրդին, այլ՝ ընտրյալ խավի ծրագրերի իրակա-

նացմանը և այլն. 

6. բոլոր արատները կհամարվեն կյանքի նորմա, և 

հակառակը, նորմալ երևույթները կդառնան ծաղրի 

առարկա. 

7. ներքին կարգով կսկսվի չհայտարարված պատե-

րազմ ազգային արժեքների դեմ.  

.  խեղաթյուրված հայոց պատմությունը կմտնի դպրոց. 

.   պետական գրադարանի դարավոր գանձերը  
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    կհայտնվեն Նյու Յորքի կամ Լոնդոնի՝ բռնազավթված  

    արժեքների գանձարանում՝Ցարական Ռուսաստանի   

    ժառանգության հարևանությամբ. 

.   տարբեր պատրվակներով կհանվեն և  կոչնչացվեն  

    արձանները, կփոխվեն փողոցների անունները: Նա,  

    ով կհամարձակվի իրեն հայ կոչել, նրան   կառաջա- 

    դըրվի մեղադրանք: Որպես կյանքի ժամանակավոր- 

    անցումային շրջանը ապրող (համաշխարհային  

    ցեղասպանության ճանապարհին) նորմա՝  

    կհամարվի կոսմոպոլիտիզմը. 

. պետական խանութներում կվաճառվեն միմիայն 

գենոմոդիֆիկացիայի ենթարկված, իրենց մեջ 

տարբեր ախտեր կրող  մթերքներ. 

.    կփոխվեն տոն օրերը, և, որպես ամենակարևոր տոն 

օր, կհռչակվի «հելոուինը», որը կկրի էլ ավելի ծայրա-

հեղական բնույթ, քան այսօր է, և այդ օրը մարդիկ 

զինված դուրս կգան փողոցները՝ իրար ոչնչացնելու, 

իրար արյուն խմելու: Բոլոր նրանք, ովքեր այդ օրը 

կմնան տանը, ցմահ կդատապարտվեն: Մարդիկ 

ստիպված կլինեն դուրս գալ փողոց՝ ամեն գնով 

պաշտպանելու իրենց անձը: Եվ այդ խեղկատակութ-

յունը կտևի իբր թե մեկ օր: Այն, ինչ այսօր համար-

վում է արկած, վաղը սպասվում է բոլոր նրանց, 

ովքեր կհայտնվեն ընտրյալների լծի տակ: Իսկ այդ 

լծի տակ այսօր տնքում են ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, 

Աֆրիկայի, Ավստրալիայի, Կանադայի և մի շարք 

ասիական և լատինաամերիկյան երկրների ժողո-

վուրդներ. 

.   հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետը ստիպված 

կլինի հայտարարելու, որ գոմոսեքսուլիզմը նորմալ 
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երևույթ է, որ Դարվինիզմը չի հակասում Աստվա-

ծային օրենքներին (նման՝ զենքերը վայր դրած Հռոմի 

պապին), որ, որ, որ... 

8. կստեղծվի խառնարան (ներկայիս եվրոպական եր-

կըրների օրինակով), կբացվեն դարպասները Թուր-

քիայի և Ադրբեջանի առջև, կարճ ժամկետից հետո 

կհայտարարվի, որ պատրաստ է ևս մեկ ուծացված 

միություն՝ նետվելու համաշխարհային կրակե զնդա-

նը. 

Եվ այս ամենը պետք է իրականացվի ընտրյալ Հայրիկյան-

ների, Տեր-Պետրոսյանների, «Ժառանգություններ» - ի և շա-

րասյան մի շարք ներկայացուցիչների ձեռքով: 

 

Հայաստանը  ստորագրեց  Եվրասիականին  միանալու 

պայմանագիրը 

 

Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկում հոկտեմբերի 10-ին` քիչ առաջ, 

ստորագրվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի 

միանալու պայմանագիրըֈ Ինչպես հաղորդում է ռուսական 

«Ինտերֆաքս» գործակալությունը, այն Եվրասիական տնտեսական 

բարձրագույն խորհրդի նիստի ավարտին ստորագրել են Հայաստանի, 

Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի նախագահները։ 

«Հայաստանի անդամակցությունն իր առանձնահատկությունն ունի՝ դա 

Եվրասիական տնտեսական միության մյուս անդամների հետ ընդհանուր 

սահմանի բացակայությունն է: Սակայն, մենք համոզված ենք, որ այն չի 

խանգարի Հայաստանի ինտեգրացիային մեր ընդհանուր տնտեսական 

տարածքում ձևավորվելիք կարգավորումների միասնական համա-

կարգերին, տրանսպորտի, էներգետիկայի, հեռահաղորդակցության, 

ֆինանսների համակարգերին: Մեզ համար ակնհայտ է, որ միասին մենք 

տնտեսապես ավելի ուժեղ ենք և մեզ հեշտ է արձագանքել գլոբալ 

մարտահրավերներին: Եվրասիական միությունն աշխարհագրական 

առումով ամենախոշոր տնտեսական միավորումն է: Մենք համոզված 
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ենք, որ Միությունն ունի հսկայական չիրացված ներուժ աշխարհի 

տնտեսական քարտեզի վրա իր դիրքերի ամրապնդման համար»,- իր 

ելույթում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 

Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի նախագահները Եվրասիա-

կան տնտեսական միության մասին պայմանագիրը ստորագրել են 

մայիսի 29-ին Աստանայումֈ Այն ուժի մեջ է մտնելու 2015թ․ հունվարի 1-

ից։ 

Եվրամիության հետ ասոցացման հարցով շուրջ երեք տարի վարած 

բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը 2013թ․ սեպտեմբերի 3-ին՝ 

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո, անսպա-

սելի հայտարարեց, որ Հայաստանը որոշել է մտնել Ռուսաստանի, 

Ղազախստանի և Բելառուսի Մաքսային միությունը և հետագայում 

մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 

ՈՒրբաթ, 10 հոկտեմբեր, 2014. 

 

-Ազատության հրապարակում հոկտեմբերի 10-ին տեղի 

ունեցավ ոչ իշխանական Եռյակի հանրահավաքը, որին 

մասնակցում էին քաղաքական երեք ուժերի՝ ՀԱԿ, 

Ժառանգություն և ԲՀԿ կուսակցությունների առաջնորդ-

ները:                                                                                       

Նրանք պահանջում էին իշխանափոխություն: Եվ չնայած 

եռյակի առաջնորդները պնդում են, որ հավաքը ուղղված չէ 

ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամագրության դեմ, սակայն 

քաղաքական տրամաբանությունը ասում է հակառակը:                

Ինչպես տեսնում ենք, ԲՀԿ-ն իշխանական կոալիցիայից 

կտրուկ անցավ ընդդիմության կողմը և դարձավ Ազգային 

Կոնգրեսի և Ժառանգության դրոշակակիրը: 

Չի՞ թվում Ձեզ, որ ընդդիմությունը «իշխանափոխություն» 

անվան տակ, ավելի շատ դուրս է եկել հանրահավաքի՝   

ԵՏՄ-ին անդամագրվելու դեմ: 

 

-Կարևոր չէ, թե ինչի դեմ էր ուղղված ընդդիմության 

հանրահավաքը:  Կարևորը ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամա-

գըրության փաստն է, որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 10-ին: 
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Ինչպես նախատեսում էինք  դեռևս  2008 թ-ին, այսօր իրա-

դարձությունների ընթացքը  տանում է դեպի՝ մի նոր թափ 

ու ձև  ստացող  կազմավորման հարթակ, որն էլ կազդարա-

րի իր ծնունդը՝ որպես երկրորդ ռազմաքաղաքական բլոկ: 

Այդ նորաստեղծ կազմավորումը այսօր ավելի շատ հանդես 

է գալիս տնտեսական տարբեր միությունների (Եվրասիա-

կան միություն, ԵՎՐԱԶԵՍ, ՇՀԿ, Ասիական – խաղաղօվ-

կիանոսյան  տնտեսական  խորհուրդ, մասնավորապես 

(ԱԽՏԽ  և այլն) տեսքով: Համոզված եմ՝ շուտով Ռուսաս-

տանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի ջանքերով ստեղծվող 

այդ հակաարևմտյան կազմավորումը կունենա իր ռազմա-

կան ալյանսը, որի մեջ ներկգրավվեն այնպիսի երկրներ, 

ինչպիսիք են Իրանը, Սիրիան, Մոնղոլիան, ՀԱՊԿ անդամ 

երկրները. որոշ ժամանակ անց ռազմական այդ բլոկը 

կլրացնեն Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ՝ 

ներառյալ Բրազիլիան, Կուբան, մի շարք այլ երկրներ, 

որտեղ դեռ գործում է ակախ ազգային-պետականությունը՝ 

(Եգիպտոս, Վիետնամ, Հյուսիսային Կորեա և այլն) դրա-

նով իսկ զբաղեցնելով նախկին Վարշավյան պայմանագրի 

ռազմական դաշինքի թափուր տեղը՝ որպես հակակշիռ 

դեպի Արևելք զավթախուժող ՆԱՏՕ-ի:    

 

-Ահա Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի 

(ԵՀՄՖ) կոչը՝ ուղղված աշխարհի հայությանը: Ի՞նչ կասեք 

այս առթիվ:  

-ԵՀՄՖ հավաքը  պատրաստեց  կոչ՝ դիմելով  եվրոպահայությանը 

և ողջ հայությանը , սատարել  ՀՀ-ում ոտքի  ելած ընդդիմության 

օրինական  և իրավական  ճանապարհներով  իշխանափոխություն 

իրականացնելու  գործին  /ներկայացվում է ստորև/: 

ԵՀՄՖ ՀԱՎԱՔԻ ԿՈՉԸ  Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՌՅԱԿԻ 

30 սեպտեմբեր 2014թ Լոձ, Լեհաստան 
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Սիրելի  Հայրենակիցներ 

Հայ Ազգի  հանդեպ ներկա պատմական փուլում ծառացած  են 

բազմաթիվ  հիմնախնդիրներ , որոնք  ժառանգություն ենք ստացել 

դեռ նախորդ  դարերից  և բազմաթիվ  հայորդիներ այսօր  լծված  են 

դրանց վնասների  վերացմանը , գալիք  սերունդների  իրազեկմա-

նը պատմական  անարդարությունների  մասին , հայրենասիրա-

կան և հայապահպանման  ծրագրերի  իրագործման  գործին  Հայ-

րենիքում և Սփյուռքում: 

Միաժամանակ ԵՀՄՖ Նախագահության  և կառույցների  ընդլայն-

ված հավաքի  մասնակիցները գտնում են, որ  այսօր  վտանգված  է 

Հայ Ժողովրդի  գոյությունը  սեփական  երկրում, որն արտահայտ-

վում է օր-օրի  ահագնացող արտագաղթով , իսկ դրան  որպես 

սնող  աղբյուր  է հանդիսանում ՀՀ վարչախմբի  կողմից վարվող 

համատարած  անարդարության  ու անպատժելիության , ցինիզմի 

ու ատելության  մթնոլորտը  իր իրավունքների  համար  պայքարող  

ՀՀ քաղաքացիների  հանդեպ: Հետևաբար  մարդիկ լքում են Հայ-

րենիքը` գերադասելով ապրել և արարել այլ երկրների  անարդա-

րությունների  պայմաններում, քան սեփական  երկրում: Եվ այս 

ամենը  տեղի է ունենում պատերազմի  մեջ գտնվող  Հայաստանի 

Հանրապետությունում , որտեղ  համատարած  անարդարության 

հետ մեկտեղ  կոռուպցիան վաղուց վերածվել  է ազգային անվը-

տանգությանը  սպառնացող  լուրջ խնդրի` խժռում է ազգային 

ունեցվածքը , պաշարները` չխնայելով բնությունն  և մարդկաց  ու 

գալիք  սերունդների առողջությունը : 

Իսկ ՀՀ նախագահի սովորական  դարձած անտակտ պահվածքն  և 

կառավարության  կադրային քաղաքականության  վերջին  խայ-

տառակությունը` Սյունիքի  մարզում հանցագործին  բարձր  պաշ-

տոնում վերանշանակելը  , փոքր  և միջին  բիզնեսին  հարկային 

տեռորի  ենթարկելը, տարբեր սոցիալական  խմբերի  հանդեպ ան-

տարբերությունը  ցինիզմի  գագաթնակետն  է, հետևաբար  հիմք 

ընդունելով  վերը  նշված բարդագույն  ճգնաժամային  իրավիճակը 

Հայրենիքում, Եվրոպայի  Հայկական  Միությունների Ֆորումը  իր 

աջակցությունն է հայտնում Հայ Ազգային  Կոնգրեսի , “Բարգա-

վաճ Հայաստան” և “Ժառանգություն” կուսակցությունների  կող-

մից սկիզբ դրած  ամբողջական  իշխանափոխության գործընթա-

ցին: 
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Այդ  առթիվ  կոչ ենք անում Հայրենիքի  և Սփյուռքի  հասարակա-

կան  միավորումներին  և քաղաքական  գործիչներին , ազնիվ 

մտավորականներին  մի կողմ թողնել տարատեսակ և տարաբը-

նույթ հակադրությունները և 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՐԵՆ  ԼԾՎԵԼ  ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ  ԱԶԱՏԱԳՐԵԼՈՒ  

ՍՈՒՐԲ ԳՈՐԾԻՆ` ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  10-ԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ  ՈՉ 

ԱՍԵԼՈՎ ՀՀԿ-ԱԿԱՆ ՏԵՌՈՐԻՆ : 

ԵՀՄՖ մամլո  քարտուղարություն 

-Իհա՛րկե, Հայաստանը կարիք ունի իշխանափոխության: 

Սակայն ներկայիս իշխանական համակարգի տեղ ի՛նչ է 

առաջարկում վերոնշյալ կազմակերպությունը: 

Հորդորում է օժանդակել ՀԱԿ-երին, Ժառանգություններին 

և այլն: Մի խոսքով կոչ է անում Հայաստանում իրագործել 

գունավոր հեղափոխություն: 

Այս կազմակերպությունը՝ նման մի շարք՝ Արևմտյան դաշ-

տում գործող կազմակերպությունների, վարում է պառակ-

տիչ դավադիր գործունեություն՝ ծառայելով Արևմտյան հե-

տաքրքրություններին: Սա ևս մեկ գործիք է անդրկուլիսյան 

ուժային կենտրոնի ձեռքին՝ ուղղված մեր անկախ-պետա-

կանության դեմ: Այս կազմակերպությունը անընդհատ կոչ 

է անում Եվրոմիությանը Հայաստանի անդամագրության 

օգտին:  

Իրենց գոյությունը պահպանելու համար Արևմտյան դաշ-

տում գործող նման անճար կազմակերպություններին կա-

րելի է միմիայն խղճալ: 

 

-Դուք կո՞ղմ եք Հայաստանում սահմանադրական 

փոփոխության: Դուք կո՞ղմ եք, որպեսզի Հայաստանը 

դառնա խորհրդարանական երկիր: 

 

-Հայաստանը դարձնելով խորհրդարանական երկիր՝ մենք 

խոցելի ենք դարձնում մեր անկախ դիրքերը: Մենք հնարա-
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վոր ենք դարձնում իշխանափոխությունը արևմտյան սցե-

նարով: Անգամ, եթե ներկայիս իշխանությունը ստանա 

վերարտադրվելու հնարավորություն, մենք կարող ենք մի-

միայն կատարել չարյաց նվազագույնի ընտրություն: Բոլոր 

այն ուժերը, որոնք օրինակ բերելով եվրոպական նվաճված 

երկրներին, հորդորում են խորհրդարանական գերակա-

յության փոփոխություններ, գործում են՝ 

 

ա) ելնելով սեփական շահադիտական մղումներից. 

բ) ելնելով արևմտյան գործակալական ցանցի կարգադը-

րություններից: 

 

-Մի խոսքով, Հայաստանը չպետք է հայտնվի առողջ 

հասարակություն ունեցող երկրների շարքում: 

 

-Մի խոսքով, Հայաստանը չպետք է հայտնվի Ճորտատերի 

պլանտացիայում հայտնված երկրների շարքում: Մի խոս-

քով, Հայաստանը չպետք է հայտնվի քաղաքական ռիսկի 

գոտում: 

 

-Հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում համոզված  

են, որ Հայաստանը, անդամագրվելով Եվրասիական 

միությանը, հայտնվել է Ձեր ասած քաղաքական ռիսկի 

գոտում: Այսինքն՝ վտանգի տակ է դրել սեփական 

ինքնիշխանությունը: 

 

-Բազմիցս նշել ենք, որ Եվրասիական միությունը իրենց 

անկախությունը Արևմտյան «բուլդոզերից» փրկելու համար 

ջանք թափող երկրների միություն է: Ի տարբերություն 

Արևմտյան՝ գունավոր հեղափոխությունների միջոցով 

բռնազավթված երկրների  միության (Եվրոմիություն)՝ այս 

միությունը ստեղծվել է մի շարք անկախ երկրների իշխա-

նությունների հոժար կամքով: Հանրաքվեի միջոցով այդ 
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միության կազմավորումը կասեցնելու Արևմուտքի  փորձե-

րը իզուր էին, քանի որ քաղաքական ողջամտությունը  

չկանգնեցրեց ժողովրդի առողջ մասին մոլորյալ կամ Արև-

մուտքին զինվորագրված մասսաների դեմ՝ չեզոքացնելով 

քաղաքցիական պատերազմի բռնկման վտանգը: 

Եվրասիական միությունը պաշտպանական նպատակով 

կազմավորվող միություն է: Այո՛, հենց իրենց անկախութ-

յունը պաշտպանելու համար են միացել նախկին Խորհըր-

դային երկրների մի մասը: Ինչպես տեսնում ենք, դեպի այդ 

միություն են շտապում մի շարք ասիական երկրներ: 

Ինչպես տեսնում ենք, ԵՏՄ-ն դեռ չի շտապում բացելու իր 

դռները այդ երկրների համար: Այն ժամանակ երբ մի շարք 

երկրներ, ներառյալ Իրանը, Հնդկաստանը և այլն, ջանում 

են դառնալու ՇՀԿ կամ ԵՏՄ անդամ, մենք՝ հայերս, խոսում 

ենք ինքնիշխանությունը կորցնելու վտանգից: Այդ միութ-

յունները ստեղծված են՝ փրկելու ազգային ինքնիշխանութ-

յուններ, և Հայաստանը չի կարող բացառություն լինել:  

Եկեք նկատենք, թե ինչպիսի ջանքեր է գործադրում Թուր-

քիան՝միանալու ՇՀԿ կամ ԵՏՄ կազմակերպություն-միութ-

յուններին: Մի՞թե մենք փորձում ենք վերադառնալու մինչ 

Ալեքսանդրապոլյան (Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր) 

իրավիճակին:  

 

Մի՞թե մենք ի վիճակի չենք պատմությունից դաս քաղելու:  

 

-Գոյություն ունի հասարակական կարծիք, որ Ռուսաս-

տանի հետ դաշինքը վաղ թե ուշ Հայաստանին կձգի անե-

լանելի վիճակի մեջ՝ հաշվի առնելով այդ երկրում մահ-

մեդականների դեմոգրաֆիական աճը: Վաղ թե ուշ մահմե-

դականները իրենց ձեռքը կվերցնեն իշխանությունը 

Ռուսաստանի Դաշնությունում, և պանթուրքիզմի ծրագիրը 

կհամարվի իրականացված: 
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Իսլամը Ռուսաստանյան Դաշնությունում 

 

Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում ավելի քան 23 մլն մարդ (մոտ 143 

մլն ՌԴ բնակչության ընդհանուր թվից) իսլամ է դավանում եւ իրեն 

համարում երկրի հնաբնակ էթնիկ տարր (թաթարներ, բաշկիրներ, 

չուվաշներ, հյուսիսկովկասյան ժողովուրդներ…): Զուր չէ, որ ՌԴ 

մուֆտիների` մահմեդական հոգեւոր առաջնորդների խորհրդի 

նախագահ Ռավիլ Գայնուտդինը հայտարարել է, որ հենց Ոսկե Հորդայի 

խաների քաղաքական կամքի շնորհիվ է սկսվել Մոսկվայի շուրջ անջատ-

անջատ ռուսական իշխանությունների ձեւավորումը”, այլ խոսքով` 

սլավոն քրիստոնյա ժողովուրդն իր պետականության համար պարտա-

կան է թուրքախոս մահմեդական թաթարներին, որոնք թույլատրեցին այն 

ստեղծել: Եվ այս հայտարարությունը հնչել է 2009թ. սեպտեմբերին 

Մոսկվայի Միությունների տան սյունազարդ դահլիճում տեղի ունեցած 

“Ռուսաստանը եւ մահմեդական աշխարհը” միջազգային համաժողովի 

ժամանակ: Ով` ով, բայց Ռուսաստանի գլխավոր մուֆտին շատ լավ է 

հասկանում, թե ինչ է կատարվում երկրում, եւ նման ցինիկ արտահայ-

տությունն արդարացված է: 

Վերջին 15 տարում մահմեդականների թիվը Ռուսաստանում ավելացել է 

40 տոկոսով: Ըստ հաշվարկների` մինչեւ 2050թ. յուրաքանչյուր 4-րդ 

ռուսաստանցին մահմեդական կլինի: Փոխվել է շուրջ 14 մլն բնակչություն 

ունեցող Մոսկվայի էթնիկ-կրոնական կազմը: 2007թ. տվյալներով` մայրա-

քաղաքում ռուսները կազմում են 31%, ադրբեջանցիները` 14%, թաթարնե-

րը, բաշկիրները, չուվաշները` 10%, միջինասիացիները` 5%, հյուսիսկով-

կասցիները` 4%, հայերը` 4% եւ այլն: Ստացվում է, որ ռուսները իրենց 

պետության մայրաքաղաքում փոքրամասնություն են կազմում: Այսօր 

Մոսկվայում ավելի շատ ադրբեջանցի է ապրում (1680000 մարդ), քան 

Բաքվում, եւ ավելի շատ թաթար (մոտ 1 մլն), քան Կազանում: 

Ռուսաստանյան Դաշնությունում իսլամը հավատացյալների թվով 

երկրորդ տեղում է քրիստոնեությունից հետո: ՌԴ-ում մուսուլմանների 

թիվը շարունակում է աճել բնական աճի շնորհիվ, մանավանդ Հյուսի-

սային Կովկասի ժողովուրդների շրջանում, ինչպես նաեւ Միջին Ասիայից 

եւ Ադրբեջանից եկած աշխատանքային միգրանտների շնորհիվ: Իսկ 

քանի որ ռուսական բնակչության թիվը կրճատվում է, ուստի վերոնշյալը 

հանգեցնում է ՌԴ բնակչության կազմում մուսուլմանների մասնաբաժնի 

զգալի ավելացմանը: 

Ռուսաստանում գործում է 3000 մզկիթ, եւ օրեցօր դրանց թիվն ավելանում 

է: Ռուս մահմեդականների ազգային կազմակերպության տվյալներով` 

ամեն շաբաթ միայն Պետերբուրգում ամենաքիչը երեք ռուս իսլամ է 

ընդունում, եւ հիմնական կրոնափոխները ուսանողներն են: Զինվորական 

ծառայությունից ռուս պատանիների (հատկապես` քաղաքաբնակ) 
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խուսափելու համընդհանուր հենքի վրա, ենթադրվում է, որ  արդեն 2015-

ին ռուսաստանյան բանակում զինվորների եւ սպաների մեծամասնութ-

յունը կլինի մահմեդական: 

Արդեն գործում է առաջին ռուսական իսլամական հեռուստաալիքը, ամեն 

ուրբաթ Համառուսական պետական հեռուստառադիոյի ընկերությունը 

հեռարձակում է “Մուսուլմաններ” հեռուստահաղորդումը, որը ներկայա-

ցընում է իսլամի դրույթները եւ մեկնաբանում մուֆտիների դերը: 

Ռուսաստանի գերագույն մուֆտի Թալգաթ Տաջուդդինը հայտարարել է, 

թե ՌԴ գերբի վրայի արծիվներից մեկի գլխին պետք է լուսնի մահիկ լինի: 

Նա իր առաջարկը բացատրել է նրանով, որ մուսուլմանները դարեր 

շարունակ ապրում են իրենց հողերի վրա, որոնք դարձել են Ռուսաստա-

նի անքակտելի մասը: Եթե երկրում մահմեդականների թիվն այս թափով 

աճի, ապա մահմեդական համայնքը իսլամ դավանող երկրի փոխնախա-

գահի պաշտոն մտցնելու հարց կդնի: 

Տեխնիկական կարգավորման եւ մետրոլոգիայի դաշնային գործակալութ-

յունը գրանցել է “Հալալ” համակարգը, որի շրջանակներում սննդամթերքը 

եւ դեղորայքը պետք է իսլամի պահանջներին համապատասխանության 

ստուգում անցնեն: 

Օրերս Ռուսաստանի Պետական Դումայում մի օրինագիծ է առաջարկվել, 

որը թույլ է տալիս Ֆեդերացիայի սուբյեկտներին ինքնուրույն հաստատել 

լրացուցիչ հանգստյան օրեր, մասնավորապես մահմեդական տոների 

ժամանակ: Այս նախաձեռնությունը հայտնվեց ի պատասխան Ռուսաս-

տանի Գերագույն դատարանի որոշման, որը անօրինական էր ճանաչել 

Բաշկիրիայում մահմեդական կրոնական տոները հանգստյան օր 

հայտարարելը, ինչը բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել:  

Նշենք, որ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունում Ռուսաստանի 

Դաշնությունը դիտորդի կարգավիճակ ունի: Ռուսական իշխանություն-

ները փորձում են ինչ-որ կերպ մեղմացնել մահմեդական ալիքի հետեւ-

անքները: Հարկավոր է լրջորեն մտածել, թե ինչ է հարկավոր անել 

Ռուսաստանի նման բազմադավան երկրի հետագա հանգիստ գոյությունը 

պահպանելու համար: 

Ռուսական սոցցանցերի, բլոգների եւ ֆորումների ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ ոչ իսլամականը իսլամականի նկատմամբ ավելի 

հանդուրժողական է, քան հակառակը: Ինչպես եւ եվրոպացիները, ռուս-

ները նույնպես նշում են, որ մուսուլմանները չեն ցանկանում ինտեգրվել 

այն հասարակության մեջ, որտեղ եկել են ապրելու, եւ ավելին` իրենց 

պահանջներն են ներկայացնում: Կարելի է հանդիպել ուղղակի սպառ-

նալիքների. “Մա՛հ գյավուրներին", "Իսլամը կճնշի ուղղափառությանը" 

"Հանե՛ք խաչերը անձնագրերից”, նաեւ խորհուրդների. “Հեթանոսները 

երկու այլընտրանք ունեն` մահ կամ իսլամի ընդունում: Հուդայականնե-

րը, քրիստոնյաները երեք այլընտրանք ունեն` մահ, իսլամի ընդունում 
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կամ լրիվ ենթարկվելիություն եւ ջեզիեի (հարկի) մուծում”: 

Հակառակ բանակից խորհուրդներ են տրվում, որ հարկավոր է իսլա-

մական աշխարհի հետ կոշտ երկխոսություն տանել, հակառակ դեպքում 

մուսուլմանների կողմից պահանջները ավելի ու ավելի կշատանան: 

Հետաքրքիր կլիներ տեսնել, թե մի քանի տասնամյակ հետո ովքեր 

կնստեն Կրեմլում եւ կղեկավարեն երկիրը… 
  
Արմեդիա 

ՆաիրաՄկրտչյան 
08.10.2011 

 

-Համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ ժողովրդագրական 

տվյալները վկայում են ո՛չ ռուս ժողովրդի օգտին Ռուսաս-

տանում: Ռուսաստանի տարբեր մասերում առկա մահմե-

դական անկլավները ապացույցն են այն բանի, որ իրակա-

նանում է Ռուսաստանի Ասիական հատվածի մահմեդա-

կանների հոգեւոր վարչության նախագահ Նաֆիգուլլա 

Աշիրովի առաջարկը Ռուսաստանի մեծ քաղաքներում 

մահմեդական բնակելի համալիրներ ստեղծելու վերաբեր-

յալ:  

Ռուսաստանի մահմեդականների պահանջով գործում է 

մահմեդական հեռուստաալիքը,  նրանք պահանջում են, որ 

ստեղծվի մահմեդական կուսակցություն, ցանկանում են 

ՌԴ զինանշանին կիսալուսնի պատկեր ավելացնել և այլն և 

այլն:  

Համաձայն եմ՝ վաղ թե ուշ մահմեդական գործոնը կփորձի 

գլուխ բարձրացնել Ռուսաստանում: 

Պարզաբանումը ստիպում է նայել աշխարհա-քաղաքական 

ներկայիս կացությանը՝ կենտրոնական տեղ հատկացնելով  

առաջնայինին: Իսկ առաջնայինը գերակա խնդիրների մեջ 

մեր երկրի անվտանգությունն է: 

Բոլոր հարցերը՝ ներառյալ երկրի անկախությունը,  անգամ 

ազգային գաղափարախոսությունը,  կախված են ժողովրդի 

անվտանգ կեցությունից: Առանց ժողովրդի չկա՛ և չի՛ 

կարող գոյություն ունենալ ազգ, գաղափարախոսություն և 



 59 

այլն: Ներկայում, երբ մենք ունենք ժողովուրդ՝ իր տեսա-

կով, ունենք պետություն և որոշակի կազմավորված ազգա-

յին գաղափարախոսություն, մենք չենք կարող չունենալ 

ար-ժեքների գերակայություն: 

Ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը չի կարող որպես 

առաջնային չհամարել դեռ հնագույն ժամանակներից կազ-

մավորված ժողովրդի  անվտանգությունը: Ամեն ինչ պետք 

է պտտվի հենց այս գաղափարի շուրջ: Եթե պարզ երևում է, 

որ Արևմտյան ոսոխը փորձում է վերացնել երկրագնդի 

մարդկությունը՝ իր արժեքներով հանդերձ, ուրեմն մենք 

պարտավոր ենք տեղավորվելու այն դիրքերում, որոնք 

կփրկեն մեր տեսակը: Պարզ է, թե որոնք են այդ դիրքերը:  

Վերադառնալով մահմեդականությանը՝ նշենք՝  այո՛, 

մահմեդականությունը ժողովրդագրական տեսակետից 

կարծես թե անհանգստություն է փորձում պատճառել՝ օր 

օրի առաջ քաշելով իր պահանջները: Սակայն, իրո՛ք, կրո-

նական այդ ուղղությունը հնարավորություն ունի անցնելու 

իշխանության գլուխ Ռուսաստանում՝ թեկուզև մոտ ապա-

գայում: Ի՞նչն է պատճառը, որ Ռուսաստանում հավատքի 

այդ ուղղությունը պետական քաղաքականության վրա ազ-

դելու, բազում խնդիրների շուրջ հավակնության հնարավո-

րություններ է ստանում: 

 

Այս և նման հարցերի շուրջ փորձենք խորանալ: 

Հարցը նրանումն է, որ ցանկացած խնդիր՝  կապված ազգա-

միջյան հարաբերությունների, կրոնական կամ էթնիկ փոք-

րամասնությունների, պետական տարածքների և այլն-ի 

հետ, ռուսական իշխանական վերնախավի կողմից ընկալ-

վում է՝ ելնելով աշխարհա-քաղաքական դիրքավորումնե-

րից: Օրինակ, եթե Արևմուտքը փորձում է խժդժություններ 

ստեղծել Ռուսաստանում՝ հրահրելով  ազգամիջյան հակա-

սություններ, դրան հակառակ՝ ռուսական իշխանություն-

ները է՛լ ավելի լայն հնարավորություններ են ստեղծում 
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ազգային փոքրամասնությունների բարգավաճման համար: 

Այսինքն՝ ոչ թե գլուխ է բարձրացնում մահմեդականությու-

նը Ռուսաստանում, այլ մի շարք ազգային փոքրամաս-

նությունների հետ միասին ստանում է  իր մտահոգություն-

ները կամ ցանկությունները արտահայտելու հնարավո-

րություն:  

Պաշտոնական Ռուսաստանը դրանով նպաստում է հան-

դուրժողականության մթնոլորտի ձևավորմանը՝ խուսափե-

լու համար Արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից 

հրահրվող ազգամիջյան հակասություններից, որոնք սկիզբ 

են հանդիսանում հեղափոխությունների, հեղաշրջումների 

և այլն: Հիշենք, որ Խորհրդային միությունը կործանվեց 

հենց ազգամիջյան հակասությունների պատճառով: 

Կամ, ասենք, եթե Ռուսաստանը զենք է տրամադրում   

Ադրբեջանին, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը ի 

նկա-տի առնի Ռուսաստանի հետ կապերը ամրապնդելու, 

մի խոսքով վերջնականապես դիրքորոշելու անհրաժեշ-

տությունը, դրանով իսկ ձգելով Ադրբեջանին դեպի ռու-

սական հետաքրքրությունների դաշտ, ապա  ևս մեկ ան-

գամ այն հիմնականում ուղղված է Արևմուտքի՝ հանձին 

ՆԱՏՕ-ի դեմ: Հակառակ դեպքում՝ ՆԱՏՕ-ն կտեղավորի իր 

ռազմական բազաները Հարավային Կովկասում՝ ընդդեմ 

Ռուսաստանի: Մի խոսքով, Ռուսաստանի ներքաղաքա-

կան կամ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող 

ցանկացած հարց հիմնականում պայմանավորված է ար-

տաքին վտանգից բխող հավանական հետևանքների հետ:  

Միայն ծախու բորենուն կթվա, թե իբր գոյություն չունի 

արտաքին վտանգ: Թե իբր արտաքին վտանգի անվան տակ 

Ռուսաստանը փորձում է վերականգնել իր կայսերապաշ-

տական նկրտումները և այլն: 

Ինչ վերաբերում է մահմեդականների՝ Ռուսաստանում 

իշխանության գլուխ անցնելուն, նշենք, որ Ռուսաստանյան 

շուկաներում իշխանության գլուխ անցած մահմեդական-
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ները պետական իշխանության գլուխ անցնելու համար 

չպետք է հույսերը կապեն գլխաքանակի հետ: Ռուսական 

կազմավորվող էլիտային է պատկանում գեղարվեստա-

կան վերարտադրության նախատիպարը:    

Այո, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չհա-

ջողվեց կազմավորել ազգային պետություն, սակայն քաղա-

քացիական հասարակության մեջ «պետություն պետութ-

յան մեջ» նշանաբանը (վերադաս ղեկավար օղակներում 

ռուսական գործոնի ներկայությունը իր ուղղափառ հայաց-

քով պարտադիր է) օր օրի ստանում է Ստալինյան դիմա-

պատկերով հանդես եկող հակաիմպերիալիստական խըս-

տապահանջ սլավոնական տեսք: 

Իսկ համաթուրքիզմի գաղափարը չունի թուրքական ծա-

գում: Հետևաբար, այդ գաղափարի դեմ ձեռնարկվող քայլե-

րը ևս ուղղված են արտաքին վտանգի դեմ: 

 

-Դուք ուզում եք ասել, որ իսկական ժողովրդավարության 

ճանապարհով իշխանության գլուխ անցնելը Ռուսաս-

տանում անհնա՞ր է: 

 

-Դուք ուզում եք ասել՝ ԱՄՆ-ում կամ «եվրոպական» որևէ 

երկրում գոյություն ունի իսկական ժողովրդավարությու՞ն: 

Ռուսաստանը չի զգում իսկական ժողովրդավարության 

կարիք: Իսկական ժողովրդավարության կարիք ժողո-

վուրդները կզգան միմիայն այն դեպքում, եթե արմատա-

պես վերանա Արևմտյան մարդատյաց համակարգը: Իսկ 

մինչ այդ Ռուսաստանում, Հայաստանում և մի շարք այլ 

երկրներում իրականացվող իշխանական  վերարտադը-

րությունները, ցավոք սրտի, ուղղված կլինեն առաջին 

հերթին Արևմուտքի զավթողական քաղաքականության 

դեմ:  

Իսկ մահմեդականությունը իշխանության գլուխ կարող է 

անցնել Ռուսաստանում միմիայն իսկական ժողովրդա-
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վարության, հետևաբար, նրանից բխող արդար ընտրութ-

յունների հնարավորության պայմաններում: 

 

-Դուք կողմ եք իշխանական վերարտադրությա՞նը: 

 

-Դեմ եմ արդար ժողովրդավարական ճանապարհով արև-

մըտյան տիպի իշխանափոխությանը: 

 

-Իսկ եթե ռուսական մահմեդական կայսրությունը սարերի 

հետևում չէ՞: 

 

-Համաշխարհային անդրկուլիսյան կառավարության՝ 

Ռուսաստանը զավթելու (Հայրենական պատերազմ 1812թ. 

Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ և 

այլն)  մի շարք անհաջող փորձերից հետո, 1920թ-ին ծնվեց 

պանթուրքիզմի գաղափարը. այն է՝ թուրքալեզու երկրների 

միությունը ընդդեմ Ստալինյան Ռուսաստանի: Այդ գաղա-

փարը մնաց անկատար, քանի որ Ռուսաստանը քաղաքա-

ցիական պատերազմից դուրս եկավ հաղթանակով, որի 

Կարմիր բանակը ուներ ավելի քան 5 միլիոն զինվոր: 

Արևմուտքը պատրաստ չգտնվեց ընդհարվելու նման հզոր 

ռազմական մեքենայի հետ, հետևաբար, ստիպված եղավ 

պատրաստվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին՝ 

անցնելով սպասողական, միևնույն ժամանակ պատրաստ-

վողական վիճակին: Նա պատրաստեց ֆաշիստական Գեր-

մանիա, ուղղեց այդ զինուժը Սովետական Միության դեմ, 

սկսվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, որը վեր-

ջացավ Գերմանիայի պարտությամբ: Երկրորդ Համաշ-

խարհային պատերազմից հետո սովետական հզոր բանա-

կը երկար տասնամյակներ (սառը պատերազմ) դարձավ 

Արևելքի և Արևմուտքի միջև հավասարակշռության գոր-

ծոն: 
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ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գլուխ բարձրացրեց 20-ականների 

հրեշը (համաթուրքիզմ): Պատահական չեն ներկայիս 

Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի՝ Եվրամիությանը միա-

նալու ջանքերը: Արևմուտքի կողմից ծնված այս ջանքերը 

ևս իրենց մեջ պարունակում են կամայականության (Նա-

պոլեոն, Աբդուլ Համիդ, Հիտլեր, Շարլ Դե Գոլ, Բերլուսկոնի, 

Շրյոդեր) բաղադրամասեր: Սակայն այդ համաձայնեցված 

կամայականությունը տարբերվում է նախնիներից նրանով, 

որ վերջինս գործում է խիստ զգուշավոր-ապահովագրման 

դաշտում: Էրդողանյան մահմեդականության, Իրաքի և 

Լևանտի իսլամական պետության, «Ալ Քաիդի» և նման մի 

շարք ռազմական խմբավորումների առկայությունը հետա-

պընդում է մեկ նպատակ. այն է՝ Արևմտյան «Մեծ Արևելք» 

ծրագրի իրագործում: Հարց է ծագում՝ ինչի՞ց կարող է առա-

ջանալ կամայականությունը. իհարկե, գործիքների ծառա-

յության գերակայությունից: Եթե Արևմուտքը իր առջև 

նպատակ է դրել հարվածելու ռուսա-չինական կազմավոր-

վող դաշինքին, ապա բոլոր միջոցները արդարացված են, 

ընդհուպ մինչև ռազմական: 

Այսօր առաջնային հարվածային գծում կանգնած են Արա-

բական խալիֆայության սեղծման, համաթուրքիզմի և հա-

միսլամիզմի գաղափարները: Հարց է ծագում՝ որը կարող է 

դրանցից համարվել առաջնային: Ակնհայտ է,  որ այդ երեք 

ուղղություններն էլ համաչափ գործի են դրված:  

Եվ իզուր է Էրդողանը փորձում առաջ անցնել մնացած 

երկու ուղղություններից:  

Այդ փորձերը մատնված են անհաջողության: 

Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ներսում մահմեդա-

կանների կողմից իշխանափոխությանը, մենք այդ հավա-

նականությանը անդրադարձանք վերոնշյալում: 

 

-Իսկ ինչի՞ է ձգտում Էրդողանը: 
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-Էրդողանի երազանքի ակունքը սկիզբ է առնում Արևմուտ-

քի բարձրաբերձ սարերից. այն է՝ ցույց տալ Ռուսաստա-

նին՝ իբր դեմ է Արևմտյան քաղաքականությանը, անդամա-

գըրվել Եվրասիական միությանը և իր դերի կարևորության 

հանգամանքով փորձել լուծել համաթուրքիզմի ծրագրի 

իրականացման խնդիրը: Իհարկե, մեկ հարվածով լուծված 

կհամարվի նաև Ղարաբաղի խնդիրը: Այսինքն գործի դնել 

Աթաթուրքյան հնարքը:  

Սակայն, ինչպես գիտենք, սա ոչ թե Աթաթուրքյան կամ   

Էրդողանյան այլ Արևմտյան հնարք է, որին առայժմ չի 

տրվում Ռուսաստանը:  

 

-Էրդողանը մեծ հույսեր է կապում ռուսական մահմեդա-

կան համայնքի, Ղազախստանի նախագահ Ն.Նազարբա-

ևի, Միջինասիական երկրների նախագահների հետ:  

 

Ռուսաստանի մահմեդականները Էրդողանին խնդրել են պատվավոր 

հյուր լինել մզկիթի բացմանը  

 

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մտադիր է այցելել 

Մոսկվա՝ ՌԴ մայրաքաղաքում մայր մզկիթի բացման արարողությանը, 

հայտնում է РИА Новости-ն: Այցը ակնկալվում է 2016-ի մայիսին: 

Համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի մուֆթիների խորհրդի 

ղեկավար Ռավիլ Գայնուտդինի և Էրդողանի հանդիպման ժամանակ: 

Գայնուտդինը ինքն է Էրդողանին խնդրել պատվավոր հյուր լինել 

Ռուսաստանի գլխավոր մզկիթի բացմանը: Էրդողանն էլ ասել է, որ իր 

համար «պատիվ կլինի՝ դառնալ Ռուսաստանի մուսուլմանների պատվա-

վոր հյուրը»: Ռուսաստանի գլխավոր մուֆթին և Էրդողանը իրենց 

հանդիպման ժամանակ քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև 

հոգևոր ու կրոնական ոլորտներում կապերը ամրապնդելու հարցեր: 

Մոսկվայի մայր մզկիթի վերականգնումը նախատեսվում է ավարտել 

մինչև 2015-ի Կուրբան բայրամ համամուսուլմանական տոնը: Մզկիթը 

կտեղավորի միաժամանակ 10 հազար աղոթողի:  

hraparak.am 

 

http://hraparak.am/?p=69763&l=am/
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-Ինչպես տեսնում ենք, մահմեդականների միությունը 

քանի գնում, խորանում է: Այն հիմնականում կրում է 

ծպտյալ բնույթ:  

Նազարբաևյան հայտարարությունները (Եվրամիությանը 

Թուրքիայի անդամագրության), Մոսկովյան սպասվող 

հանդիպումները նախանշանն են հեռագնա դավադրութ-

յան: Վաղ թե ուշ մուսուլմանական թվաքանակը կխաղա 

իր վճռորոշ դերը: 

 

-Անգամ եթե Ռուսաստանում օրինական ճանապարհով 

իրականանա մահմեդական իշխանափոխություն, միմիայն 

Արարչին է տրված տեսնելու ապագան, թե ինչպիսի բնույթ 

կկրի այդ մահմեդական կարգը: Եկեք չմոռանանք, որ 

Իրանում ներկայումս մահմեդական կարգեր են, և որ այն-

տեղ գործում է առողջ հայկական համայնք: 

Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանը իրավունք ունի դուրս 

գալու ՀԱՊԿ կամ ԵՏՄ-յան կազմից իր կամքի համաձայն, 

որ կարող է Ռուսաստանի հովանավորությունը, ասենք, 

փոխել չինականով, սակայն իրերի ներկա դասավորութ-

յունը ցույց է տալիս, որ շուտով ավարտված կհամարվի 

երկրորդ գերհզոր դաշինքը, որի կազմի մեջ կլինի նաև 

Հայաստանը՝ հզոր Չինաստանի, Հնդկաստանի, մերձավոր 

Իրանի և մի շարք այլ՝ իրենց անկախությունը Արևմուտքի 

հարվածներից պաշտպանող երկրների պատսպարութ-

յամբ: Սա կլինի Խորհրդային  Միության մի նոր ձև, որտեղ 

մահմեդականները չինացիների և հնդկացիների ներկա-

յությամբ կհամարվեն մի կերպ նկատելի ազգային փոքրա-

մասնություն:  

Այնպես որ, մտավախությունը  ևս ունի գոյության իրա-

վունք:    

 

-Այս մասին ավելի շատ խոսում են Հայաստանում գործող  
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ընդդիմադիր ուժերը: Ինչպիսի՞ խոսք կուղղեիք Հայաստա-

նում հակառուսական տրամադրվածություն հետապնդող 

ուժերին: 
 

-Այսօր Հայաստանում ինչպես նաև Արցախում ներկա են 

բազում կազմակերպություններ, որոնք կանխամտածված 

կերպով ստեղծում են հակառուսական տրամադրություն-

ներ: Հիմնականում նրանց անվան ճակատային գծում   

կանգնած են  Եվրոպական, Հելսինկյան, Կովկասյան և այլն 

անվանադրումները: 

Իսկ ինչի՞ են ձգտում այդ ուժերը: 

Որպեսզի Հայաստանը անդամագրվի մահմեդականացվող 

Եվրոմիությա՞նը: 
 

Այսօրվա մեզ հայտնի Եվրոպան մի քանի տարի հետո գոյություն չի 

ունենա:  
Posted by norkhosq.net on November 26th, 2014 

 

Համաձայն հետազոտությունների՝ ցանկացած մշակույթ (էթնիկական 

միավոր՝ իր մշակույթով) 25 տարի կգոյատևի, եթե ծնելիության ցուցա-

նիշը 2,11 տոկոս լինի: Տվյալ ցուցանիշը չպահպանվելու դեպքում, տվյալ 

էթնիկի անկումը անխուսափելի կլինի: Պատմությունը ցույց է տվել, որ 1,9 

տոկոս ծնելիությունից ցածր ծնելիությունը չի կարող ազգի գոյատևումը 

ապահովել, ինչի հետևանքով այն հետզհետե կմարի և անվերականգնելի 

կլինի: Միայն նպատակամղված նախաձեռնությամբ ու հստակ ծրագրե-

րով կարելի է կանխել անկման վտանգը և վերականգնել ժողովրդագրա-

կան նախկին աճը, ինչի համար կպահանջվի 80 -100 տարի: 

Եվրոպայի բնիկ ժողովրդի քանակը նվազում է՝ վտանգելով նաև իր 

մշակույթը: Բայց ընդհանուր բնակչության քանակը չի նվազում, ինչո՞ւ: 

Պատճառը հետևյալն է՝ մուսուլմանների ներգաղթը: 

1990 թվականից Եվրոպայում ժողովրդագրական կազմի 90 տոկոսը 

մուսուլման միգրանտներից է բաղկացած. 

  

Ֆրանիսա. Բնիկ ֆրանսիացու ծնելիության ցուցանիշը հազիվ հասնում է 

1,8-ի, մինչդեռ  մուսուլմանների մոտ այդ ցուցանիշը կազմում է 8,1 տոկոս: 

Ֆրանսիայի հարավային մասը ավանդաբար համարվում է աշխարհի 

ամենաեկեղեցաշատ տարածքը, որտեղ այսօր մզկիթները գերակշռում են 

եկեղեցիներին: 
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Ֆրանսիայի 20 տարեկանից ցածր բնակչության 30 տոկոսը կազմում են 

մուսուլմանները: 

Մեծ քաղաքներում և Փարիզում կազմում է դա 45 տոկոս: 

2027 թվականին ֆրանսիաում ամեն 5-րդ բնակիչը մուսուլման կլինի: 

 39 տարի հետո Ֆրանսիան կդառնա իսլամական հանրապետություն: 

  

Մեծ Բրիտանիա. Վերջին 30 տարիների ընթացքում 82 հազար մուսուլման 

բնակչությունը դարձել է 2,5 միլիոն: Սա երեսունապատիկ ավել է: Կա 

1000-ից ավել մզկիթ, որոնց մեծ մասը նախկին եկեղեցիներ են: 

  

Նիդեռլանդներ. 50 տոկոս նորածինները մուսուլման են: 15 տարի հետո 

Նիդեռլանդների բնակչության 50 տոկոսը կկազմեն մուսուլմանները: 
  

Բելգիա. Առայժմ Բելգիայի բնակչության 25 տոկոսը մուսուլմաններ են: 

Նորածինների 50 տոկոսը մուսուլմաններ են: Համաձայն Բելգիայի 

կառավարության տվյալների՝ 2025 թվականաին ամբողջ Եվրոպայի 

երեխաների 1/3 կծնվի մուսուլման ընտանիքներում: Սա  կիրականանա 

ընդամենu 16 տարի  հետո: 

  

Գերմանիա. Գերմանական կառավարությունը կարճ ժամանակ առաջ 

տեղեկություն հրապարակեց, որ գերմանացիների նվազումը հնարավոր 

չէ կանխել և վերականգնել: Գերմանիան 2050 թվականին կդառնա 

իսլամական պետություն: 

  

2005 թվականին 24 իսլամական կազմակերպություններ հանդիպեցին 

ԱՄՆ-ում՝ Չիկագոյում, և արձանագրեցին ԱՄՆ ժողովրդին իսլամացնելու 

մանրամասն ծրագիրը: Դրա իրականացման միջոցներն են համարում 

մեդիան, քաղաքականությունը, ուսումն ու վերապատրաստումը: Այնտեղ 

ասվում է. 

-«Պետք է իրատես լինել.  30 տարում ԱՄՆ-ում 50 միլիոն մուսուլման 

կլինի: Աշխարհը, ուր մենք ապրում ենք, չպետք է մեր երեխաների համար 

էլ նույնը լինի»: 

Ըստ կաթոլիկ եկեղեցու՝ մուուլմանների թիվը արդեն անցել է կաթոլիկ-

ներից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 3-5 տարվա ընթաց-

քում մուսուլմանությունը աշխարհի գերիշխող կրոնը կդառնա: 

 

Էրդողանն ասել է. «Մինարեթները մեր հրացաններն են, գմբեթները՝ մեր 

սաղավարտները, մզկիթները՝ մեր զորանոցները, հավատացյալները՝ մեր 

զինվորները»: 

Միայն մեկ տարվա ընթացքում Գերմանիայում մուսուլմանացել են 4000 

գերմանացի, որոնց թիվը գնալով ավելանում է… 
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Գերմանացիների 3/4 վախենում է իսլամցվելուց: Էրֆուրտում 2006 թվի 

նոյեմբերի 1-ին մի քահանա ինքնահրկիզվեց: Նա կնոջը թողած նամակում 

ասել էր, որ մտահոգված է Գերմանիայում իսլամի տարածման 

պատճառով: 

Մեմմեթ Ֆաթիհի անունով մեծ քանակությամբ մզկիթներ կան Գերմանի-

այում և Եվրոպայում: 

  

-Ի՞նչ կարծիքի եք, հնարավո՞ր է, որ լինի քրիստոնեա-

մահմեդական հոգևոր պատերազմ: 

 

-Քիչ հավանական է:  

Ավելի շատ հավանական է, որ սկսվի երրորդ համաշխար-

հային պատերազմ, այն էլ այն դեպքում, եթե Արևմուտքի 

կողմից ստեղծված վերժամանակակից զենքը ի զորու լինի   

վայրկենապես վերջ տալու Արևելյան կազմավորվող բլոկը: 

Եթե համոզված լինի, որ հակառակոդի հրթիռները չեն 

հասնի նպատակակետին: Եթե համոզված լինեն, որ կարող 

են թռչել այլ մոլորակ և որոշ ժամանակ հետո վերադառնալ 

հաղթողի կարգավիճակով: Ինչպես տեսնում ենք, կողմե-

րից ոչ մեկը պատրաստ չէ սկսելու երրորդ համաշխար-

հային պատերազմ: 

 

-Դուք Ձեր հոդվածներում  անընդհատ շեշտում եք, որ 

Հայաստանը պետք է՝ Ղարաբաղը   Հայաստանի անբաժան 

մաս հայտարարի: Հաշվի առնելով Ղրիմի, Դոնեցկի և 

Լուգանսկի մարզերում (ներկայում արդեն հանրապետութ-

յուններում) կատարվող իրադարձությունները՝ կարո՞ղ ենք 

կռահել, որ այդ ամենը, բարեբախտաբար, դրական իմ-

պուլսներ են հաղորդում Ղարաբաղյան հիմնահարցին: 

Հետևաբար ե՞րբ կարող է Հայաստանը գործի դնել Արցախի 

հետ միացման մեխանիզմը: 

 

-Եթե հիշում եք, մենք բազմիցս կրկնել ենք, որ Հայաստանի 

և Ղարաբաղի՝ թեկուզև օրինական, սակայն միջազգայնա-
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կանի տեսակետով  ինքնագործ-կամայական ճանապար-

հով միացումը կարող է իրականանալ, եթե՝  

 

ա) ԱՄՆ-ն հարձակվի Իրանի վրա.   
/ինչպես տեսնում ենք ԱՄՆ-ն ի վիճակի չեղավ սանձահարելու  Իրանի 

դեմ պատերազմ սիրիակսն անհաջող ռազմարշավի պատճառով/: 

բ) եթե Ադրբեջանը թեքվի դեպի Արևմուտք. 

գ) եթե Ռուսաստանը ճանաչի Հարավային Օսիան 

(Օսեթիա) և Աբխազիան՝ որպես Ռուսաստանի անբաժաան 

մաս: 

Ներկա դրությամբ, այո, նկատելի է դառնում ՄԱԿ-ի 

սահմանադրության մեջ տեղ գտած Ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքի ակտիվությունը, որը, իհարկե, իր դրական 

ազդեցությունը ունի Ղարաբաղյան հիմնահարցում, սա-

կայն չմոռանանք, որ այդ  դրականը,  շարունակում է հա-

մարվել գործադրվող ուժի բաղկացուցիչ մաս: Իսկ մենք 

հստակ գիտակցում ենք այդ այսպես կոչված «գործադրվող» 

ուժի հետևանքները: 

Ներկա դրությամբ՝ Հայաստանի կողմից Արցախի հետ 

միացման օգտին արվող հայտարարությունը ավելի շատ 

կախված է Ադրբեջանի կողմնորոշումից: Դեռ Ռուսաստա-

նը հույսեր է կապում ռուս-ադրբեջանական էլ ավելի սերտ 

կապերի հետ: Համոզված եմ՝ կգա էլ ավելի բարեհաջող 

հարմար պահ, եվ Հայաստանը կկատարի իր վճռական 

քայլը: 

 

-Ձեր կարծիքով   նախանշանները ի՞նչ  են  ցույց տալիս, 

ինչպե՞ս կարող  է ընթանալ սցենարը Ուկրաինայում 2015 

թ-ին: Ինչե՞ր կարող են տեղի ունենալ այդ տարում: 

 

-Հնարավոր է, որ լայն թափ ստանա ազգային ազա-

տագրական շարժումը Ուկրաինայում՝ համակելով նորա-

նոր ռուսական քաղաքներ՝ Խարկով, Դնեպրոպետրովսկ, 
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Օդեսսա և այլն, որ պատերազմական գործողությունները 

ստանան լայնածավալ բնույթ՝ փորձելով ներքաշել Ռու-

սաստանին պատերազմի մեջ՝ ընդդեմ Ուկրաինայի՝ հրա-

հըրելու մի նոր լայնամասշտաբ պատերազմ Ռուսաստա-

նի դեմ: 

 

-Ի՞նչ կասեք նորաստեղծ Իսլամական պետության 

վերաբերյալ: 

 

-Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետությունը, որը կազ-

մավորվեց Իրաքի և Սիրիայի բռնազավթված տարածքների 

հաշվին, շարունակում է գոյություն ունենալ ԱՄՆ-ի 

թույլտվությամբ (ԱՄՆ-ի կողմից թատերականացված ռմբակոծումը 

կրում է ձևական բնույթ): Արմատական մահմեդականների 

կողմից անխնա ոչնչացվող եզդի և քուրդ ժողովուրդների 

զոհաբերությունը, մարդկության դեմ ոճիրը,  գլոբալ հան-

ցանքը  սնուցող մեղավորությունը լրիվությամբ ընկնում է 

ԱՄՆ-ի վրա, որի հիմնական նպատակն է ստեղծել իրեն էլ 

ավելի հլու ու հպատակ քրդական պետություն՝ հիմնակա-

նում ինքնագործունեությամբ զբաղվել սիրող կիսանկախ 

Թուրքիայի տարածքի հաշվին: Արմատական մահմեդա-

կանների դեմ պայքարը կհամախմբի քուրդ ժողովրդին, 

նրանք հաղթանակով դուրս կգան իսլամիստների դեմ 

պատերազմում, իհարկե ԱՄՆ-ի օգնությամբ, կստեղծվի 

քրդական պետություն, որն էլ կուղղվի ասիական մի շարք 

երկրների դեմ՝ ներառյալ Իրանի: ԱՄՆ-ի թիրախը տարա-

ծաշրջանում շարունակում են մնալ Սիրիան և Իրանը: 

Ինչպես տեսնում ենք, իրականանում են Սիմոն Կամսա-

րականի կանխատեսումները՝ կապված ամերիկյան Մեծ 

Արևելք նախագծի հետ: 

 

-Ի՞նչ կարող եք ասել «էբոլա» անունը կրող վիրուսի 

վերաբերյալ: 
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-Այս վիրուսը՝ նման մի շարք այլ վիրուսների (խոզի, թռչնի 

և այլն), ամերիկյան արտադրանք է՝ նախատեսված երկրա-

գընդի մարդկության քանակը նվազեցնելու համար: Սա 

դավադրություն է մադկության դեմ:  

Այսօր համայն աշխարհի մարդկությունը գտնվում է  Արև-

մուտքի կողմից չհայտարարված բիոլոգիական պատե-

րազմի   մեջ:  

 

-Այսօր Հայաստանում ինչպիսի՞ ռեսուրսներ կարող են 

համարվել առաջնային: 

 

-Մենք պետք է զարգացնենք մեր տնտեսությունը, վերա-

ծենք մեր երկիրը գիտատեխնիկական հզոր կառույցի՝ 

օգտագործելու տաղանդավոր մեր ժողովրդի գիտական 

ռեսուրսները: 

 
Ռուսաստանն ու Չինաստանը մտահոգված են ԱՄՆ-ի ռազմաքաղա-

քական ազդեցությունը Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում 

ամրապնդելու փորձերով 

19.Նոյեմբեր.2014 - 01:14 

 

Ըստ РИА Новости-ի՝ ՌԴ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն 

ասել է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը մտադրված են ռազմական 

գերատեսչությունների միջոցով ընդլայնել կապերը: 

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաներն հայտարարել էին 

իրենց մտադրությունը արտաքին քաղաքականության շեշտը հենց այդ 

տարածաշրջան տեղափոխելու մասին. գրում է կայքը: 

Պեկինում վերջին ԱԽՏՀ գագաթնաժողովի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ 

Բարակ Օբաման առաջ է բերել Տրանս-Խաղաղօվկիանոսյան համագոր-

ծակցության ստեղծման գաղափարը, որի պայամնները ամբողջովին 

չբացահայտվեցին, սակայն, ըստ փորձագետների՝ մտադրություն կա 

սահամանփակելու Չինաստանի հետագա տնտեսական աճը և վերջինիս 

դեմ համախմբել Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի բոլոր 

երկրներին : 
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Ինչպես հայտնել է Շոյգուն, Չան Վանցիուանի հետ բանակցությունների 

ժամանակ քննարկվել է ռազմաքաղաքական իրավիճակն ամբողջ աշ-

խարհում, մասնավորապես, Ասիայի խաղաղօվկիանոսյան տարածա-

շըրջանում, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը: 

         

-Մենք՝ հայերս, ավելի շատ պետք է զգույշ լինենք հայ-

թուրքական համաձայնագրի վերակենդանացումից: Ի՞նչ 

կասեք: 

 

-Մենք՝ հայերս, ավելի շատ պետք է զգույշ լինենք Հայաս-

տանում տեղակայված արևմտյան՝ ախտ տարածող բացիլ-

ներից: Ահա դրանցից մեկը՝  

 

Ռիչարդ Կիրակոսյան  

Փորձագետ. 

 

Հայաստանը պետք է գիտակցի պուտինյան ՌԴ-ի հետ դաշնակցելու 

վտանգները  

Ռազմավարական տեսանկյունից Հայաստանը պետք է դասեր քաղի 

Ուկրաինայի հանդեպ Պուտինի քաղաքականությունից: Այս մասին, այ-

սօր՝ հոկտեմբերի 30-ին, «Ուկրաինական ճգնաժամը եւ նրա ազդեցութ-

յունը Հարավային կովկասի վրա. քաղաքականություն եւ անվտանգութ-

յուն» թեմայով կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է Տարածաշրջանա-

յին հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը: 

Հայաստանը, նրա համոզմամբ, պետք է գիտակցի ՌԴ նախագահ 

Վլադիմիր Պուտինի հետ դաշնակցելու վտանգները: «Հասկանալ ոչ միայն 

անկախության ու ինքնիշխանության առումով զիջումների սպառնալիքը, 

այլեւ գինը, որը երկիրը պետք է վճարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոց-

ների ազդեցության համատեքստում»,-պարզաբանել է փորձագետը: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 

http://news.am/
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-Վերադառնալով պահանջատիրության խնդրին՝ չի՞ թվում 

Ձեզ, որ ՀՀ նախագահը ներքին կարգով ողջունում է և քա-

ջալերում այսպես կոչված Արևմտյան Հայաստանի վտա-

րանդի կառավարությանը, որպեսզի վերջինս լրիվությամբ 

իր վրա վերցնի պահանջատիրության խնդրի կարգավոր-

ման հարցը: Ի՞նչ է հուշում Ձեզ հավանականությունը: 

Դավադրություն Հայաստանի դեմ` ընդդեմ պահանջատիրության 

 

Ըստ \"Վասպուրականի նոր սերունդ\" հայրենակցական միության 

նախագահ Մարինե Վահրադյանի` նոյեմբերի 20-ին Երեւանում տեղի է 

ունեցել պատվիրակների ընտրություն, որին, բանախոսի հավաստմամբ, 

հայրենակցական միությունների մեծ մասը չի մասնակցել եւ ընտրված 

պատվիրակները իրավասու չեն ներկայացնելու Հայաստանի դիրքորո-

շումը Փարիզում, առավել եւս`  հայտարարություններ անել: Վահրադյանն 

ասաց, որ հրապարակվել է տեղեկություն այն մասին, թե պատվիրակնե-

րի ընտրությունը կատարվել է մի շարք հայրենակցական միությունների 

ղեկավարների ներկայությամբ եւ նշվել են անուններ, որոնք պարզապես 

ներկա չեն եղել այդ միջոցառմանը, մասնավորապես` \"Կարին\", 

\"Էրզրում\", \"Թվանջ\" հայրենակցական միությունների նախագահները: 

Մարինե Վահրադյանի խոսքով` Կարեն Միքայելյանը մինչեւ վերջերս 

իրենց հավաստիացրել է, որ համագումարի ընթացքում որեւէ պաշտո-

նական հայտարարություն չի արվելու, սակայն գեներալ-մայորԱրկադի 

Տեր-Թադեւոսյանի հորդորով նա օրեր առաջ ներկայացրել է զեկույցի 

տեքստը, որում արծարծված է թյուր միտք, թե իբր ՀՀ-ն սահմանադրորեն 

հայտարարված չէ որպես Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 

իրավահաջորդ, եւ ըստ նրա, \"Հայաստանի Հանրապետությունն առնը-

վազն տեսանելի ապագայում ի վիճակի չէ ստանձնելու արեւմտահայութ-

յան ապագային եւ ճակատագրին առնչվող խնդիրների, հատկապես 

պահանջատիրության խնդրի լուծման առաքելությունը\": 

Հայրենակցական միությունների ղեկավարները քաղաքական դիտավո-

րություն որակեցին դեկտեմբերի 10-ին նախանշված  հայտարարությունը: 

Նրանք նշեցին, որ վերոնշյալ խնդրով նախատեսում են դիմել պատկան 

մարմիններին` ՀՀ ԱԳՆ, Սահմանադրական դատարան, դատախազութ-

յուն` կասեցնելու հայադավ գործունեությունը:  
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Այս հարցի առնչությամն Report.am-ը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ 

պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Բաբկեն Հարություն-

յանից: Նրա խոսքով` ինքը մասամբ տեղյակ է այս պատմությունից, 

սակայն իր իրազեկությունը մեծ չէ, քանի որ չի մասնակցել նրանց 

հանդիպումներին. \"Բոլոր դեպքերում, Արեւմտյան Հայաստանի վերա-

բերյալ որոշում կարող են կայացնել հայրենակցական բոլոր միություն-

ները: Միությունները պետք է հավաքվեն, ընտրեն մարմին, որը հանդես 

գա  Արեւմտյան Հայաստանի ժառանգների անունից: Ինչ վերաբերում է 

ՀՀ-ի` իրավահաջորդ լինելուն, ապա նշեմ, որ ուզում ենք, թե չենք ուզում, 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը դա էր, եւ ուզենք-չուզենք  

իրավահաջորդն ենք\",- ասաց Բաբկեն Հարությունյանը` հավելելով, որ 

ինքն էլ սրտացավ է հարցի վերաբերյալ`  ծագումով  լինելով Արեւմտյան 

Հայաստանից: 

ՍԻՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

-Պահանջատիրության հարցում Հայաստանի կառավա-

րության դիրքորոշումը առայժմ պարզ չէ: Հնարավոր է, որ 

ՀՀ իշխանությունները դեռ պատրաստ չեն անելու որևէ 

հայտարարություն: Հնարավոր է, որ պահանջատիրութ-

յան խնդրի հետ կապված ծրագիրը կրի ծածուկ բնույթ. 

այսինքն՝ հասարակական մի շարք կազմակերպություն-

ների ակտիվությամբ պարզապես ուշադրություն  շեղվի, 

որպեսզի հիմնական գործելակերպը շարունակի մնալ 

աննկատ: Ինչ էլ որ լինի, ՀՀ կառավարությունը պետք է 

պատրաստ գտնվի 2015թ-ին հարցը տեղափոխելու իրա-

վական դաշտ՝ Արևմտյան Հայաստան երկիր կազմավորե-

լու հեռանկարով:  

Ինչ վերաբերում է հավանականությանը, (քիչ հավանա-

կան է), պատկերավոր այս գործոնը մենք կարող ենք դնել 

մի կողմ:  

Հաշվի առնելով նրա ներկայությունը, համենայնդեպս մենք 

չպետք է ունենանք որևէ գործ հավանականության հետ: 

-Ինչքանով է հասունացած այս հարցը միջազգային 

իրավական հարթակ հանելու համար: 
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-Ցավոք սրտի, այսօր Թուրքիան շարունակում է Արևմուտ-

քի համար մնալ որպես ռազմավարական գործընկեր: 

Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հետևաբար, Հայկական հար-

ցում այդ անդամությունը կարող է խաղալ վճռորոշ դեր: 

Դրանից բացի, Թուրքիան պարբերաբար ցույց է տալիս 

Արևմուտքին, որ ցանկացած պահ կարող է երեսը շրջել 

դեպի Արևելք: Պատահական չէ Ն. Նազարբաևի արած 

հայտարարությունը՝ կապված Թուրքիայի անդամագրութ-

յանը Եվրասիական միությանը: Թուրքիան անընդհատ 

հիշեցնում է ԱՄՆ-ին, որ ցանկացած գործողություն, որը 

հարցականի տակ կդնի Թուրքիայի տարածքային ամբող-

ջականությունը, հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով: 

Հաշվի առնելով Թուրքիայի՝ ներկայիս կիսանկախ, սակայն 

միևնույն ժամանակ համարձակ պահվածքը՝ քաղաքական 

իրադրությունը իր տարբերակային տեսքով ի հայտ է 

գալիս հետևյալ կերպ՝ 

ա) Արևմուտքը Իսլամական պետությունը վերացնելու 

խաղաքարտով կանի ամենը, որպեսզի օր օրի հզորացող 

քրդական միավորը իր վերջնական հարվածը (ռազմա-

քաղաքական) ուղղի Թուրքիայի դեմ, որը ստիպված կլինի 

պաշտպանվելու առնվազն երկու ճակատով՝ հաշվի առնե-

լով հայոց պահանջատիրության իրավա-քաղաքական զի-

նարշավը:  

Արևմուտքը կհետապնդի՝ Թուրքիային մի քանի մասի 

ծվատելու,   թուլացնելու, հետևաբար, էլ ավելի կառավարե-

լի դարձնելու նպատակ. 

 

բ) Արևմուտքը կանի ամենը, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի անդամ 

Թուրքիայի հետ ռազմավարական դաշինքը ստանա մի 

նոր, ավելի բարձր որակ՝ անտեսելով հայկական ու քըր-

դական հարցերը, հաշվի առնելով ռուս-ամերիկյան օր օրի 

սրվող հակամարտությունը, հաշվի առնելով հակա-ՆԱՏՕ-
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յական մի նոր ալյանսի ծնունդը, հաշվի առնելով թուրքա-

կան կտրուկ դիրքորոշման (իբր թե) հնարավորությունը: 

Թուրքիան Արևմուտքի համար կշարունակի մնալ որպես 

կարևոր խաղացող տարածաշրջանում, իսկ որպեսզի այդ 

երկիրը շարունակի տանել իր ավանդական «վասալի» 

դերը, պարզապես կենթարկվի նոր փորձությունների 

հանուն իշխանափոխության: 

Ինչպես տեսնում ենք, իրերի դասավորությունը այնքան էլ 

մեր օգտին չէ, քանի որ իրավական դաշտում հաջողության 

հասնելու համար նախ և առաջ հարկավոր է Արևմուտքի 

հետաքրքրություններին ձեռնտու հարմարավետ դիրք 

գրավել քաղաքական հատվածում՝ (հակասում է հայկա-

կան հետաքրքրություններին) հաշվի առնելով իրավա-

կանի և քաղաքականի փոխազդեցությունը միմյանց վրա:  

Ամեն դեպքում Ժամանակը կկայացնի իր վճիռը: 

-Մի խոսքով, ուժի մեջ են դրված մեզ քաջածանոթ երկակի 

չափանիշները: 

-Այո, ցավոք սրտի, այսօր աշխարհը շարժվում է այդ 

չափանիշներով, քանի որ իրադրություններին շարունա-

կում են թելադրել քաղաքական շահերը: 

-Համենայն դեպս, ինչպիսի՞ հասարակական կամ քա-

ղաքական մարմին իրավունք ունի Հայկական հարցը 

ներկայացնելու միջազգային դատարան: 

- Ըստ Ա. Պապյանի՝ միակ իրավատերը միջազգային իրա-

վունքի սուբյեկտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապե-

տությունն է:  
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-Վերադառնալով ներհայկական քաղաքական կյանքին՝ 

ի՞նչ կարծիքի եք. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 

իրո՞ք արևմտամետ կեցվածք է ընդունել՝ հաշվի առնելով 

նրա սերտ համագործակցությունը «Ազգային Կոնգրես» և 

«Ժառանգություն» կուսակցությունների հետ: 

-Մեր երկրի հետաքրքրություններին հակասող քաղաքա-

կան խաղերը չպետք է ստանան հնարավորություն՝ ազդե-

ցություն ունենալու պետական անվտանգության նշանա-

կության հիմնահարցերի վրա: 

-«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Մեր տեղեկություններով, որոշակի 

խնդիրներ են առաջացել «ալամ աշխարհի» հայերի միության նախագահ 

Արա Աբրահամյանի եւ ԲՀԿ առաջնորդի միջեւ: Շաբաթ օրը մոսկովյան 

Իզմայլովո թաղամասում ԲՀԿ-ն դահլիճ է վարձել, համաժողով հրավիրել՝ 

համաժողովրդական սփյուռքյան անդրանիկ շտաբն ստեղծելու համար, 

Վարդան Օսկանյանի ղեկավարությամբ: 1000 հոգանոց դահլիճը լցնելուն 

օգնել է «Լուդինգի» գլխավոր տնօրեն Արմեն Շահազիզյանը, ում հետ 

Գագիկ Ծառուկյանը փայատեր-«կամպանյոն» է Ռուսաստանում: 

Մոսկվաբնակ հայերի մոբիլիզացիայի հարցով ԲՀԿ-ն դիմել է նաեւ Արա 

Աբրահամյանին: Վերջինս մերժել է՝ պատճառաբանելով, թե հայկական 

պարի փառատոն է, դուք միացեք մեզ: Թերեւս մտածել է, որ ՀՀ իշխանութ-

յուններին դուր չի գա միջոցառումը, ուր հնչելու են հակաիշխանական 

«թեզեր»: Ի դեպ, Արա Աբրահամյանը եւս Ծառուկյանի «կամպանյոնն» է՝ 

արդեն Հայաստանում, «Հունդայի» մեքենաների բիզնեսում»: 

-ԲՀԿ-ի միջոցով Ռ. Քոչարյանի վերադարձը, ինչքան էլ 

հնարավոր, սակայն Վարդան Օսկանյանի դերակատա-

րությունը կրկին երկկողմ հայացքների տեր կդարձնի 

արտաքին և ներքին քաղաքականությունը՝ արմատական 

ընդդիմության շարունակական ակտիվությամբ: 

-Ինչպես տեսնում ենք, Դաշնակցության ազգային դերակա-

տարությունը ևս կախված է մազից: Այդ մազե կամուրջը 

ցանկացած պահ կարող է փլուզվել: 
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«Հրապարակ» թերթը գրում է՝ 

 

Վանաձորում տեղի ունեցած ՀՅԴ Գերագույն ժողովում շրջադարձային 

որոշումներ, որպես այդպիսին, չեն կայացվել: Հրանտ Մարգարյան-

Վահան Հովհաննիսյան թևերի միջև պահպանվել է փխրուն ստատուս 

քվոն, որը, որպես ևս մեկ փորձություն, կապրի առաջիկայում սպասվող 

Ընդհանուր ժողովի ժամանակ: ԳԺ-ն նախագահական ընտրություններին 

ՀՅԴ մասնակցության հարցը թողել է բաց: Չնայած ԳՄ նորընտիր անդամ-

ները պնդում են, որ այդ խնդիրն առանձնապես ԳԺ-ի քննարկման թեմա 

չէ, ԳԺ-ն ոչ թե անձերի, այլ մասնակցության սկզբունքներն է քննարկում, 

այնուհանդերձ, հավերժական վեճը, թե ով պետք է լինի ՀՅԴ նախագահի 

թեկնածու, կա: Մանավանդ որ Հրանտ Մարգարյանն արդեն իսկ տասը 

տարվա ՀՀ քաղաքացիություն ունի, և ՀՅԴ Ընդհանուր ժողովն այլևս կա-

րող է առաջարկել, որ նա առաջադրվի ՀՀ նախագահի թեկնածու, ինչը Հ. 

Մարգարյանը մերժում է սկզբունքորեն: Խնդրի նրբությունն այն է, որ ՀՅԴ 

թեկնածուն ավանդաբար հաղթող չի համարվում, և մասնակցությունն 

ընտրություններին լոկ օլիմպիական է, այդ իսկ պատճառով մինչ այժմ 

ընկեր Հրանտին հաջողվել է ուրիշներին պարտադրել թեկնածություն 

դնել: ՀՅԴ այս ԳԺ-ում ԳՄ անդամները 9-ից դարձել են 11: Նախկին ԳՄ 

անդամները հիմնականում վերընտրվել են: ԳՄ ներկայացուցիչ է 

ընտրվել Արմեն Ռուստամյանը: «Ուժային» հարաբերակցությունը ԳՄ-ում 

Հրանտ Մարգարյան-Վահան Հովհաննիսյան տանդեմում մնացել է նույնը: 

Բայց եթե հաշվի առնենք այն, որ Ռուստամյանը պահպանել է իր 

«պոստը», իսկ Հրանտ Մարգարյանին չի հաջողվել իր «մարդուն» 

դարձնել ԳՄ ներկայացուցիչ, ապա այս տպավորությունը ևս խաբուսիկ է: 

 

-Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը ներկայիս տեսքով 

մարմնավորում է Միացյալ Հայաստանը: Մենք բազմիցս 

նշել ենք, որ ներկայիս աշխարհաքաղաքական պայմաննե-

րում հնարավոր չէ ստեղծել կամ վերակենդանացնել թե-

կուզև ծովից ծով Հայաստանի մի մասը կազմող Միացյալ 

Հայաստանը՝ կոչվի այն Երվանդունյան, Արտաշեսյան  թե 

Վիլսոնյան: Այդ անհնարինությունը ստեղծում է աշխար-

հում ներկա՝ իրար դեմ սրված երկու հակադիր բլոկների 

ներկայությունը: Եթե մենք ներկայիս Դաշնակցությունը 

համեմատենք Միացյալ Հայաստանի հավանական կառույ-

ցի հետ, ապա կտեսնենք, որ այդ Միացյալը  փոշիացմանը 

հանձնվելուն պատրաստ միավոր է: Նա պարզապես կուլ 
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կգնա Արևմտյան հրեշին: Հայաստանից կմնա միմիայն 

անունը: Եթե մենք փորձենք փրկել ներկայիս՝ իրականում 

իր չափերի մեջ անկախ Հայաստանը, ուրեմն մեր երկրի 

տեղը իրենց անկախության համար պայքարող երկրների 

շարքում է՝ ներառյալ Ռուսաստանը, Չինաստանը և այլն: 

Հայաստանյան Դաշնակցության ազգապատկան գոյութ-

յունը իր ներկայիս տեսքով պայմանավորված է իր անկախ 

դիրքով: Այսինքն՝  Բյուրոն պետք է լինի ոչ թե Միացյալ, այլ 

Հայաստանյան՝ իր առանձին կանոնադրությամբ: Իհարկե 

նա կարող է մնալ կանոնակարգվող սերտ գործնական 

կապերի մեջ Արևմտյան թևի հետ՝ հանուն սփյուռքահա-

յության կողմից մեր պատմական հայրենիքի տնօրինութ-

յան:  

Մի խոսքով, Դաշնակցությունը ռեֆորմի կարիք է զգում: 

Իհարկե, եթե  փորձում է  պահպանել  իր  ինքնուրույն ազ-

գային  քաղաքական ճակատը: Հակառակ դեպքում՝ Արև-

մուտքի մեծածավալ գրանտները գայթակղություն կառա-

ջացնեն Բյուրոյի անդամների մեջ, որի հետևանքով Հայաս-

տանում բույն կդնի «ազգային»-ի տակ թաքնված ևս մեկ 

դավադիր քաղաքական ուժ: Հուսանք, որ ազգապատկան 

այդ կառույցը կկարողանա պահպանել իր ազգային դեմքը: 

Հուսանք, որ իրերը կդասավորվեն մեր երկրի  ամրապընդ-

ման օգտին: 

 
«ՀՅԴ բյուրոյում լարված հարաբերությունները պայմանավորված են ՀՅԴ 

Ընդհանուր ժողովում տեղի ունենալիքով և Բյուրոյի նոր կազմովֈ Կրկին 

հառնել է ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին փոխելու 

խնդիրը, և կրկին այդ պաշտոնին հավակնում է ՀՅԴ ԱՄՆ ներկայացուցիչ 

Վիգեն Հովսեփյանը: 

Մեր տեղեկություններով, Մարգարյանին սատարում են «հայաստանա-

կենտրոն» ընկերները, իսկ Վիգենին՝ դրսի դաշնակցականները: Այնու-

հանդերձ, հարաբերությունների լարման ամենակարևոր «պահը» շատ 

ավելի նուրբ է. դրսի կառույցները գտնում են, որ իրենք դրսում շատ ավելի 

կուռ կառույց են, քան Հայաստանում է, և որ Ցեղասպանության 100-ամյա 

տարելիցի օրերին Դաշնակցությունը պետք է լինի միջոցառումների 
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կազմակերպման առաջին գծում, նույնիսկ՝ պետությունից առաջ, սակայն 

ներառնված չեն բավարար չափով:                                                            

Կզիջի՞ Հրանտն այդքան տարիների իր դիրքերն Ընդհանուր ժողովում՝ 

հարցրինք մեր զրուցակցին: «Կախված է նրանից, թե ով դրսից կընտրվի 

Ընդհանուր ժողովում, և ներկայացուցչական ինչ կազմ կձևավորվի 

ընդհանուր առմամբ»: 

-Վերադառնալով ցեղասպանության ճանաչմանը՝ ասա-

ցե՛ք, խնդրեմ, ո՞րն է հերթական քայլը: Ինչպիսի՞ էտապ 

պետք է անցնի ճանաչումը, որպեսզի հարցը տեղափոխվի 

իրավական դաշտ: 

-Գտնում եմ, որ ցեղասպանության ճանաչման գործըն-

թացն ավարտված է: Հարկավոր է հարցը տեղափոխել 

իրավական հարթություն՝ հետամուխ լինելու հատուցմա-

նը:   

Ցավոք սրտի, այսօրվա դրությամբ, ցեղասպանության 100-

ամյա տարելիցի նախաշեմին խնդրի՝ իրավական դաշտ 

տեղափոխելու պատրաստությունը գտնվում է բավակա-

նին ցածր ցուցանիշի վրա: Նշենք, որ այդ հարցով հանձնա-

ժողով ստեղծել է դեռևս 2009թ-ին :  

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 

Ողջունելով ՀՀ Նախագահի նախաձեռնությունը համազգային ներուժի 

համախմբման առումով, ինչպես նաեւ ՀՀ Կառավարության կողմից սույն 

Համաժողովին ընձեռած հնարավորությունն՝ ուղղված ՀՀ, ԼՂՀ եւ 

Սփյուռքի հայ իրավաբանների միջեւ կապերի ամրապնդման, համագոր-

ծակցության եւ փոխադարձ մարդկային շփումների ապահովմանը, ինչ-

պես նաեւ համահայկական հնչեղության իրավական հիմնախնդիրների 

լուծմանը, 

կարեւորելով Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության եւ Սփյուռքի հայ իրավաբանների համագործակցութ-

յունը եւ նրանց ներգրավումը համազգային հիմնախնդիրների լուծման 

գործընթացում, ինչպես նաեւ Հայոց անկախ պետականության ամրապնդ-

ման եւ զարգացման գործում, ընդգծելով  հայ իրավական մտքի հետագա 

զարգացման խնդիրների կարեւորությունը միջազգային չափանիշների 

համատեքստում, մենք՝ 2009 թվականի սեպտեմբերի 19-21-ը ՀՀ մայրա-

քաղաք Երեւանում կազմակերպված ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱ-

ԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ մասնակիցներս, 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆՔ, 

որ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ընթացքում ներկայացված զեկույցները, դրանց 

քննարկումները եւ մտքերի փոխանակությունը հերթական անգամ հաս-

տատեցին ՀՀ, ԼՂՀ եւ Սփյուռքի հայ իրավաբանների համագործակցութ-

յան անհրաժեշտությունը` ի շահ հայ իրավական մտքի զարգացման, 

սահմանադրականության հաստատման, մասնագիտական կրթության 

որակի բարձրացման, այս ասպարեզում ձեռքբերումների քարոզչության 

եւ համամարդկային արժեքների շարքում հայ իրավական մտքի հուշար-

ձանների պահպանման կարեւորության դերի բարձրացման, կարեւորում 
ենք պատմական ճակատագրի բերումով օտար պետություններում 

ապրող եւ աշխատող բազմաթիվ հայ իրավաբանների ներուժի օգտագոր-

ծումը համազգային խնդիրների լուծմանը մասնակից դարձնելու, ինչպի-

սիք են ԼՂՀ հարցի խաղաղ եւ արդարացի կարգավորումը, Հայոց Ցեղա-

սպանության միջազգային ճանաչումը, հայ ազգային փոքրամասնություն-

ներին այլ պետություններում իրավական օգնության ցուցաբերումը, 

Սփյուռքում հայ ժողովրդի սեփականության, պատմամշակութային ժա-

ռանգության իրավական պաշտպանությունն ու իրավական ձեւակեր-

պումը, ինչպես նաեւ ՀՀ իրավական համակարգի ամրապնդումը եւ 

կատարելագործումը, ստեղծում ենք» ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅ-

ԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ« հասարակական կազմակերպություն, որը 

բաց է բոլոր հայ իրավաբանների համար, որոնք կցանկանան համագոր-

ծակցել այդ կազմակերպության հետ, եւ անդամակցում ենք վերջինիս: 

Միաժամանակ կոչ ենք անում բոլոր հայ համայնքներին, որտեղ չկան հայ 

իրավաբանների միություններ կամ հանձնախմբեր, առաջիկայում 

ստեղծել նման կառույցներ:                                                                       

Դիմում ենք ՀՀ եւ ԼՂՀ պետական մարմիններին, հայ իրավաբաններին 

համախմբող բոլոր կազմակերպություններին` աջակցելու նորաստեղծ  

»ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ «հասա-

րակական կազմակերպությանը, որը համահայկական իրավաբանական 

ներուժի համախմբման եւ համագործակցության միջոցով կնպաստի հայ 
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իրավագիտության զարգացմանը, ՀՀ-ում, ԼՂՀ-ում եւ Սփյուռքում իրավա-

գիտության բնագավառի գիտական եւ ստեղծագործական մտքի միավոր-

մանը համազգային գաղափարների շուրջ` խրախուսելով ոլորտում 

ներգրավված կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցութ-

յունը նորաստեղծ կառույցի եւ ստեղծվելիք մասնագիտական ցանցի 

աշխատանքներին:                                                                                             

Մենք` 2009 թվականի սեպտեմբերի 19-21-ը Երեւանում կազմակերպ-

ված ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈ-

ՎԻ մասնակիցներս, սույն հայտարարությամբ մեր պատրաստակամութ-

յունն ենք հայտնում աջակցելու ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՈՒՄ բարձրացված հա-

մազգային նշանակության իրավական խնդիրների լուծմանը: 

20 սեպտեմբեր, 2009 թ., 

Երեւան 

 

-Դրան գումարված ստեղծվեց՝ 

 
Ստեղծվել է Ցեղասպանության պահանջատիրության հատուկ 

իրավաբանական հանձնաժողով 

 

13 հունիսի 2011 

PanARMENIAN.Net - Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը 

հայտարարում է Հայոց ցեղասպանության պահանջատիրության հատուկ 

իրավաբանական հանձնաժողովի ստեղծման մասին: Ինչպես ասվում 

էPanARMENIAN.Net ի ստացած հայտարարության մեջ, հանձնաժողովի 

նպատակն Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ բնիկ հայ ժողովրդի իրա-

վունքները պահպանելն ու վերականգնելն է: Հատուկ հանձնախումբը 

նպատակ ունի նաև Հայոց ցեղասպանության իրավաբանական ու դատա-

վարական խնդիրը բարձրացնել ազգային ու միջազգային ատյաններում: 

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային խորհրդի հայտարարության մեջ 

մասնավորապես ասվում է, որ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ բնակ-

չությունը բնաջնջվել է, ենթարկվել է բռնագաղթի, յուրացվել են հայերի 

հողերը, տարածքներն ու բնական պաշարները: «Հայերը զրկվել են սեփա-

կանության իրավունքից, ոչնչացվել է նրանց հոգևոր ու մշակութային 

ժառանգությունը: Մերժվում է Արևմտյան Հայաստանի հայերի գոյութ-

յունը, ուրացվում է Հայոց ցեղասպանությունը»,-ասվում է հայտարարութ-

յան մեջ: 

http://www.panarmenian.net/
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«Հատուկ հանձնաժողովի ստեղծումը նպատակ ունի իրավաբանորեն 

ձեւակերպել եւ քրեորեն հաստատել Հայոց ցեղասպանության փաստը, 

որը պատմական եւ իրավական անհրաժեշտություն է եւ նպատակ ունի 

վերականգնել եւ պահպանել բնիկ հայ ժողովրդի իրավունքները»,-ասվում 

է հայտարարության մեջ: 

 

 

 

ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ 

ԸՆԴԱՌԱՋ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ 

 

2013 Հուլիսի 5-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում մեկ-

նարկեց ՀՀ սփյուռքի նախարարության և Իրավաբանների համահայ-

կական խորհրդաժողովի կողմից կազմակերպված իրավաբանների 

համահայկական երկրորդ համաժողովը, որին մասնակցում են մոտ 100 

անվանի իրավաբաններ Հայաստանից, Սփյուռքից և Արցախից: ՀՀ 

սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը համաժողովին ներկայացրեց ՀՀ 

Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, որտեղ մասնավորապես ասվում 

էր. «Բնավ պատահական չէ, որ հայ իրավաբանների ուշադրության կենտ-

րոնում են Հայոց ցեղասպանության իրավական հիմնախնդիրները: Դուք 

տեսական և գործնական մասնակցություն եք ունենում դրա միջազգային 

ճանաչման գործընթացներին: Գնահատելի են ձեր ջանքերը տարբեր 

երկրների պետական և քաղաքական կառույցների ուշադրությունը Հայոց 

ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին բևեռելու և ճշմարտությունը հա-

մայն աշխարհին ներկայացնելու ուղղությամբ՝ նպաստելով աշխարհի 

որևէ կետում ցեղասպանության ահավոր ոճիրի կրկնության կանխար-

գելմանը»: Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին ՀՀ սփյուռքի նա-

խարար Հրանուշ Հակոբյանը մասնավորապես ասաց. «Հայոց ցեղասպա-

նության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ չափազանց կարևոր է ոչ միայն մեր 

պայքարին նոր թափ հաղորդելը, այլև այն առավել կազմակերպված և 

գիտական հիմքերի վրա դնելը: Ցեղասպանությունից անցել է շուրջ 100 

տարի, մնացել են ցեղասպանության վերքերն ու հետևանքները, սակայն, 

ի հեճուկս ցեղասպանություն գործած Թուրքիայի, հայ ժողովուրդն այսօր 

կա, ունի երկու պետություն և հզոր Սփյուռք, ուստի պատմական 

արդարության վերականգնման ուղղված մեր պայքարը դեռ առջևում է»: 

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի 

նախագահ Գագիկ Հարությունյանը,  ՀՀ արդարադատության նախարար 

Հրայր Թովմասյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, 

ՄԻԵԴ-ի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը, Մարդու իրավունքների 

պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ԼՂՀ արդարադատության նախարար 
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Արարատ Դանիելյանը: Շնորհավորելով համաժողովի մասնակիցներին 

ՀՀ Սահմանադրության օրվա առթիվ՝ բանախոսները կարևորեցին Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման գործում հետագա անելիքները իրավական 

հարթությունում: Միջազգային մարտահրավերներին դիմակայելու հա-

մար կարևորվեց միջազգային իրավունքի երիտասարդ մասնագետների 

պատրաստումը, ովքեր կներկայացնեն հարցի իրավական քննարկումը 

միջազգային ատյաններում: Համաժողովը նոր խթան կհանդիսանա 

«Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ» ստեղծված պետական 

հանձնաժողովի և Սփյուռքում գործող տարածաշրջանային հանձնաժո-

ղովների առավել արդյունավետ գործունեության համար: «Հայոց ցեղա-

սպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը և միջազգային իրա-

վական միտքը» թեմայով նիստի ընթացքում քննարկվեցին միջազգային 

ատյաններում Հայ Դատի իրավական լուծման հարցը բարձրացնելու 

նպատակահարմարության, պահանջատիրության ձևակերպման, հա-

մարժեք գույքային և տարածքային փոխհատուցման, հետևանքների 

վերացման և այլ հարցեր: Իրավաբանները անդրադարձան նաև Սևրի և 

Կարսի միջազգային պայմանագրերի իրավական հետևանքների, մարդու 

իրավունքների ոլորտում որպես առաջին միջազգային պայմանագիր 

Ժնևյան կոնվենցիայի հետադարձ ուժի կիրառման, պետական հանցա-

գործությունների հանդեպ միջազգային իրավահաջորդության հետ կապ-

ված հիմնախնդիրներին: Համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի 

ազգային պատկերասրահում տեղի ունեցավ «Նոր հազարամյակի սահ-

մանադրականությունը. Իրականության պարադիգմները և մարտահրա-

վերները» գրքի շնորհանդեսը: Համաժողովի մասնակիցներն այցելեցին 

Ծիծեռնակաբերդ՝ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր: 

Համաժողովն իր աշխատանքները կշարունակի հուլիսի 6-ին:  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹ-ՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  
 

 

ՀԱՅ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ 

ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ Է ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱԳՆ-Ն 

 

ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը իրավաբանների համաժողո-

վում խոսելով հայ երիտասարդ իրավաբանների անելիքների մասին` 

անվիճելի է համարել, որ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերա-

ցումը կապված է փոխհատուցման հետ: Նա համոզմունք է հայտնել, որ 

«ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պետք է նյութական փոխհատու-
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ցում ստանան, Հայ Եկեղեցուն պետք է վերադարձվեն Թուրքիայի տա-

րածքում հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցիները և եկեղեցապատկան 

հողերը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստանա իր կորցրած 

տարածքները»: «Բայց այդ բոլոր պահանջները պետք է ունենան անթերի 

իրավական հիմնավորումներ»,- նշել է ՀՀ գլխավոր դատախազը: 

(Ի դեպ, ՀՀ գլխավոր դատախազն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի բար-

ձրաստիճան պաշտոնատար անձանց այն պնդումներին, թե «Սյունիքն ու 

Երևանը ադրբեջանական տարածքներ են, իսկ Արցախն անվիճելիորեն 

ադրբեջանական տարածք է»: Ա.Հովսեփյանը հարց է առաջ քաշել, թե 

արդյո՞ք այդ բարբաջանքների առավել արդյունավետ պատասխանը չի 

կարող լինել Ադրբեջանին ուղղված տարածքային «հակընդդեմ պահան-

ջը»): 

Այս անգամ թուրքական կողմն անարձագանք չի թողել ցեղասպանության 

հետևանքների փոխհատուցման մասին հայտարարությունը: (Թերևս դրա 

պատճառն այն է, որ Աղվան Հովսեփյանը պետական բարձրաստիճան 

պաշտոնյա է): Հուլիսի 13-ին Թուրքիայի արտգործնախարարության 

խոսնակ Լևենթ Գյումրուքչուն, ի պատասխան լրագրողի հարցին, ասել է. 

«Հուլիսի 5-6-ը Երեւանում գումարված իրավաբանների համահայկական 

2-րդ համագումարում, որը բացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսյանը, Թուրքիա-Հայաստան սահմանի իրավական հաստատում 

չունենալու եւ կորսված հայկական հողերը Հայաստանին վերադարձնելու 

անհրաժեշտության մասին ՀՀ գլխավոր դատախազ Հովսեփյանի հայտա-

րարության առթիվ ափսոսանք ենք հայտնում: Գլխավոր դատախազի 

պաշտոնն զբաղեցնող այս պատասխանատու գործչի հայտարարութ-

յունը հարեւան Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության եւ Թուր-

քիա-Հայաստան հարաբերությունների առնչությամբ Հայաստանում գեր-

իշխող խնդրահարույց մտածելակերպի արտահայտությունն է, միաժա-

մանակ հակասում է այն պարտավորությունների ոգուն, որոնք տվյալ 

երկիրը ստանձնել է` անդամակցելով ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի գլխավորութ-

յամբ միջազգային կազմակերպություններին: Քաջ պետք է իմանալ, որ 

որեւէ պետություն չի կարող Թուրքիայից տարածքներ պահանջելու 

հանդգնությունը դրսեւորել»: 

 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆ ՍՊԱՌՆՈՒՄ Է 

Մինչ այդ` հուլիսի 9-ին գլխավոր դատախազի հայտարարությանը 

անդրադարձել էր Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությանը 

կից գործող Եվրասիական ռազմավարական հետազոտությունների 

կենտրոնին պատկանող` Հայկական ուսումնասիրությունների ինստի-

տուտի` ERAREN-ի տնօրեն, պաշտոնաթող դեսպան Օմեր Էնգին Լյու-

թեմը: Ահա նրա մեկնաբանությունը. 
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«Թեեւ Հայոց ցեղասպանության հայկական թեզի ճանաչումը այլ երկրնե-

րում եւ միջազգային կազմակերպություններում եղել է Հայաստանի բոլոր 

նախագահների առաջադրանքը, սակայն վերջիններս ցեղասպանությունը 

ճանաչելու եւ դատապարտելու բացահայտ պահանջ չեն ներկայացրել 

Թուրքիային: Հայ-թուրքական արձանագրությունների ձախողումից հետո 

նախագահ Սարգսյանը սկսեց խստացնել Թուրքիային հասցեագրված 

քննադատությունների ոճը, իսկ վերջին 2 տարիներին ձեռնամուխ եղավ 

ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման պահանջ ներկա-

յացնելուն Թուրքիային: Սակայն նա դրանով չի բավարարվում, այլ 

համառորեն ցեղասպանության հետեւանքների վերացման հարցն է 

բարձրացնում: Դա ենթադրում է փոխհատուցում վճարել տեղահանութ-

յան ժառանգներին, վերադարձնել առգրավված հայկական կալվածքները` 

եկեղեցիները ներառյալ, ինչպես նաեւ Թուրքիայից տարածք զիջել Հայաս-

տանին: Դրանով հանդերձ, նախագահ Սարգսյանն ու այլ գործիչներ 

հողային պահանջի մասին բացահայտ չէին արտահայտվում: 

Այդ «բացը», եթե տեղին է ասել, լրացրել է ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան 

Հովսեփյանը: Նա ասել է, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանը իրավաբա-

նորեն հաստատված չէ, կրկնել է սփյուռքի տեսակետները, թե Լոզանի 

պայմանագիրը չի մերժել Սեւրը, ուժի մեջ է նախագահ Վիլսոնի իրավա-

րար որոշումը, Լոզանը Թուրքիա-Հայաստան սահմանի մասին որոշում 

չի ընդունել, ինչ վերաբերում է Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերին, 

որոնցով գծվել է սահմանը, ապա կարելի է առարկել դրանց: 

Գլխավոր դատախազը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը, բացի Ղարաբաղից, 

ադրբեջանական տարածք է համարում նաեւ Երեւանը, ուստի դրան 

հակադրվելու համար պետք է առաջ քաշել Նախիջեւանի հայկական 

պատկանելության խնդիրը: Այսպիսով, գլխավոր դատախազը դարձել է 

Թուրքիային բացահայտ հողային պահանջ ներկայացնող առաջին պաշ-

տոնական գործիչը Հայաստանում: Թեեւ Հովսեփյանի խոսքերը հնարա-

վոր է վերագրել անձնական կարծիքին, սակայն դժվար է ենթադրել, որ նա 

այսպիսի կարեւոր հարցում, առանց նախագահ Սարգսյանի հավանութ-

յան, նման հայտարարություն անի: 

Ինչ վերաբերում է այլ երկրներում հայկական պահանջների պաշտպա-

նության հավանականությանը, ապա հողային պահանջները, որոնք 

հակասում են ՄԱԿ-ի սկզբունքներին, նույնիսկ պատերազմի պատճառ են 

համարվում, որպես կանոն հավանության չեն արժանանում: Հզոր Թուր-

քիայի իմիջը մեզ թույլ չի տալիս, որ կարեւորենք պահանջները: Այլապես 

դրանք կարող են դրական արձագանք գտնել: Չի բացառվում, որ Եվրամի-

ության հետ Ասոցացման պայմանագիր ստորագրող Հայաստանը 2014-ին 

միության անդամ երկրներում եւ կառույցներում ավելի ուժգին հնչեցնի 

հայկական այդ պահանջները: Համենայն դեպս, արձանագրությունների 
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ձախողմամբ արդեն լարված Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները 

հողային պահանջներով ներքաշվում են արկածախնդրության մեջ»: 

 

-Ի՞նչ կարծիքի եք, Թուրքիան ինչպիսի դեպքում կճանաչի 

հայերի հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունը: 

 

-Եթե ենթարկվի պարտադրանքի: 

 

ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ 

ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Թուրքական իշխանություններն իրենց հատուկ անպատկառ համառութ-

յամբ չեն ցանկանում առերեսվել պատմությանը եւ ընդունել հանրահայտ 

ճշմարտությունը: Հետեւում է, որ նրանց հարկավոր է ստիպել, իսկ դրա 

քաղաքակիրթ ձեւը միջազգային դատական ատյանների միջոցով է 

հնարավոր անել: Սակայն իրավարար օբյեկտիվ դատավճիռ ապահովելու 

համար անհրաժեշտ է հիմնարար եւ ճշգրիտ փաստաթղթերով հայց 

ներկայացնել: Ահա այս շնորհակալ գործին ձեռնամուխ է եղել ԳԱԱ 

Պատմության ինստիտուտի Ցեղասպանության պատմության բաժնի 

վարիչ Արմեն Մարուքյանը , ում օրերս լույս տեսած «Հայոց ցեղասպա-

նության գործով միջազգային դատարան դիմելու հիմքերն ու հնարա-

վորությունները» գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ինստիտուտի 

նիստերի դահլիճում, որին ներկա էին մեծ թվով հյուրեր: 

Բացման խոսքով հանդես եկավ ՊԻ տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը . 

 

-Ես գտնում եմ, որ մենք 1965-ից սկսած, տարիներ շարունակ սխալ 

ուղղությամբ ենք ընթացել, քանի որ մեր հակառակորդները մեզ մշտապես 

ներքաշել են անպտուղ բանավեճերի մեջ: Դրանք հիմնականում միտված 

էին կասկածի ենթարկել ցեղասպանության իրողության փաստը, իսկ 

մենք կուլ տալով խայծը` փորձում էինք ապացուցել անապացուցելին, 

քանի որ բացարձակ ու ակնհայտ ճշմարտությունները`աքսիոմները, 

ապացուցման կարիք չունեն: Համաշխարհային հանրության անտեղյակ 

մասն էլ` ականջալուր լինելով այդ վեճերին` երբեմն կասկածում էր 

Եղեռնի իրողությանը: Այս առումով մեր հիմնական խնդիրը նախկինում 

ցեղասպանությունը ճանաչելի դարձնելն էր: Իսկ մեր օրերում արդեն 

օբյեկտիվորեն ճանաչման անիմաստ գործընթացը տեղափոխվեց պա-

հանջատիրության հարթակ: Պետական ու այլ մակարդակներով համար-

ձակորեն առաջ քաշվեց միջազգային դատարան դիմելու անհրաժեշտութ-
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յունը: Ուրախալի փաստ է, որ հեգնական վիճակից մենք հասանք հաղթա-

նակին հավատալու եւ հատուցման անհրաժեշտության գաղափարի 

ճշմարտացիության գիտակցմանը: Այսօր հստակ է, որ մենք բոլոր իրա-

վական հիմքերն ունենք միջազգային դատարան դիմելու համար: 

 

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #36, 14-11-2014 

 

 

 

ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒՂԵԳԻԾ 

 

Վերջերս Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում 

Հայաստանի վարած քաղաքականության մեջ նկատելի է մի էական 

շեշտադրում, այն է` ցեղասպան երկիրը` Թուրքիան, բացի իր ոճիրն 

ընդունելուց, պետք է փոխհատուցի դրա հետևանքով հայ ժողովրդի կրած 

նյութական վնասը: Այս տարվա ապրիլի 24-ին այդպիսի բացահայտ 

պահանջով հանդես եկան Ամենայն Հայոց Գարեգին Երկրորդ և Մեծի 

Տանն Կիլիկիո Արամ Առաջին կաթողիկոսները: 

Նրանց համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրվում էր այն փաստը, 

որ ցեղասպանության հետևանքով «անհատական սեփական կալվածք-

ների հետ Օսմանյան կայսրության ենթակայության ներքո գտնվող 

Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում, ինչպես և Թուրքիայի այլ 

շրջաններում ապրող հայությունը կորցրեց նաև եկեղեցապատկան 

կալվածքներ` եկեղեցիներ, սրբատեղիներ, վանքեր, կրոնական, կրթական 

ու բարեսիրական կենտրոններ, մշակութային ու կրոնական մեծ արժեք 

ունեցող իրեր` խաչքարեր, ձեռագրեր, սրբանկարներ և այլն: Ցեղասպա-

նության ենթարկված ու բռնի միջոցներով տեղահանված հայ ժողովրդին 

պատկանող բոլոր կալվածքները սեփականացվեցին Թուրքիո պետության 

կողմից` «լքյալ կալվածքներ» անվան տակ»: Երկու կաթողիկոսները կոչ 

ուղղեցին Թուրքիա պետությանն ու ՊԱՀԱՆՋԵՑԻՆ. 

 

«1) Ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, 

2) Ամբողջապես հատուցել հայ ժողովրդի կրած կորուստների և 

մարդկային ու ազգային ոտնահարված իրավունքների դիմաց, 

3) Անհապաղ վերադարձնել հայ ժողովրդին` որպես իրավատիրոջ, 

հայկական եկեղեցիները, վանքերը, եկեղեցապատկան կալվածքները և 

հոգևոր-մշակութային արժեքները»: 

Թուրքիան պետական մակարդակով չարձագանքեց այս հայտարարութ-

յանը: 
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-Հոգևորական բարձր խավի հայտարարությունները 

ինչպիսի՞տեղ կարող են գրավել քաղաքական դաշտում: 

 

-Իշխանությունների կողմից մշակվող՝ Հայկական Հարցի 

կարգավորումը հետապնդող ծրագիրը կարող է կրել միմի-

այն համակարգված բնույթ: Հայ առաքելական եկեղեցին 

իրավունք ունի պահանջելու իր հոգևոր և նյութական ար-

ժեքները: 

 

-Իրո՞ք կրում է համակարգված բնույթ: 

 

-Իրավաբանների համահայկական կառույց ստեղծելով ՀՀ 

կառավարությունը տվեց ազդանշանն՝ հարցը իրավական 

դաշտ տեղափոխելու մեկնարկի: Սա պետական մոտեցում 

է, որին անշուշտ կտրվի իրավաբանորեն հստակեցված 

ընթացք: 

 
 

ՀԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆՅԱՆ 

«Կալիֆոռնիա կուրիերի» գլխավոր խմբագիր 

 
Չնայած մեր ունեցած ներուժին, մեր անկազմակերպվածության, ոչ ճկուն 

դիվանագիտության հետեւանքով առ այսօր չենք կարողացել անգամ 

գլուխ բերել կարեւորագույն հարցերից մեկը` անհրաժեշտ փաստա-

թըղթերի հավաքումը աշխարհի տարբեր երկրների արխիվներից, 

որպեսզի հարկ եղած պահին կարողանանք մեր ազգային համընդհանուր 

պահանջատիրությունը կազմակերպված ու ծրագրված ներկայացնել 

միջազգային դատարան: 

«Կալիֆոռնիա կուրիերի» գլխավոր խմբագիրը կարծում է, որ նման 

աշխատանք հնարավոր է իրականացնել միայն իրավաբանական կենտ-

րոնի ստեղծմամբ, ուր տարբեր լեզուներով կթարգմանվեն հավաքված 

փաստաթղթերը, կվարձվեն միջազգային իրավաբաններ, որոնք մանրա-

մասնորեն կուսումնասիրեն փաթեթն ու կորոշեն, թե միջազգային ո՞ր 

դատարանների միջոցով սկսել դատական գործընթացները: 

«Մենք միայն մասնագետների օգնությամբ պետք է պարզենք, թե ո՞ր հայցը 

միջազգային ո՞ր դատարանին պետք է ներկայացնել, որպեսզի շահող 
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դուրս գանք, քանի որ յուրաքանչյուր դատարան ունի իր յուրահատուկ 

միսիան»: Իսկ այս ամենն իրականացնելու համար առաջին հերթին 

պահանջվում է համախմբված, մասնագիտական աշխատանք, նաեւ 

անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումներ: 

Ուժերի համախմբման մասին անվերջ խոսում ենք, սակայն գործնական 

հարթության մեջ քայլերը դեռ տեսանելի չեն: Այս անգամ էլ ոչինչ չտվեց 

օրերս Հայաստանում կազմակերպված Հայոց ցեղասպանության հերթա-

կան գիտաժողովը. եղան նույնաբովանդակ ելույթներ եւ ոչ մի գործնա-

կան առաջընթաց: 

Գիտաժողովից խիստ դժգոհ Հարութ Սասունյանը նկատում է` հարցերն 

իրար էին խառնվել, մարդիկ կրկին խոսում էին, թե ինչ է կատարվել 1915-

ին. «Դա մենք գիտենք ու կրկնելու կարիքը չկար, մեր հավաքվելու 

գլխավոր նպատակը չպետք է լիներ այդ մասին վերստին հիշեցնելը, այլ 

այն, թե ի՞նչ պետք է անենք 100-ամյակի նախաշեմին, ի՞նչ որոշումներ 

պետք է կայացնենք: Բայց այդ մասին շատ քիչ խոսվեց»: 

Այս ամենից մտահոգ Սասունյանը հարց է տալիս. հայերս` ՀՀ-ում եւ 

Սփյուռքում, լիովին գիտակցո՞ւմ ենք մեր ազգային շահը, ամեն ինչ 

անո՞ւմ ենք այն առաջ մղելու համար: «Ես դրան կասկածում եմ: Ցավոք, 

չարվածն ավելի շատ է, քան արվածը»: Ժամանակն էլ իր հերթին է 

վկայում, որ հայրենազրկումից, մարդկային, մշակութային, նյութական 

ահռելի կորուստներ կրելուց 100 տարի անց էլ դեռ չենք կարողացել 

հստակեցնել մեր պահանջատիրության միասնական մարտավարութ-

յունը. «Այսօր դարձյալ լսում եմ նույն խոսակցությունները, թե պետք է 

հետապնդենք Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, 100 տարի դա 

ենք արել, եւս 100 տարի՞ էլ պետք է նույնն անեք: Այդպես մենք կմնանք 

նույն ծուղակում: Պետք է հասկանանք` բա՛վ է, ճանաչման փուլն այլեւս 

ավարտված է, Ցեղասպանությունը փաստված է, այսօր մենք պետք է 

պաշտպանենք մեր իրավունքները` Հայ Դատը մղելով իրավական հար-

թություն»: 

Հասունացել է պահը. միջազգային ատյաններում հայոց պահանջատի-

րության բարձրաձայնումը դարձել է անխուսափելի քայլ, եւ հայերս 

պարտավոր ենք ինքներս տեր կանգնել մեր արդար դատին: «Մենք պետք 

է դատարանում փաստենք, որ մեր դեմ իրականացվել է ոճրագոր-

ծություն, եւ դատարանի միջոցով հետ ստանանք այն ամենը, ինչ մեզնից 

խլել են թուրքերը` մեր հողերը, եկեղեցիները, կալվածքները, բանկային 

հաշիվները, իսկ զոհերի, կորսված կյանքերի դիմաց տան փոխհատու-

ցում»: 

 

ԱՐՄԻՆԵ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
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Հարութ Սասունյան 

«Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի խմբագիր 

03.12.2014  

 

Նախագահ Սարգսյանը Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում հանդես եկավ 

կարևոր ելույթով, որի ընթացքում նա ներկայացրեց Թուրքիայից Հայաս-

տանի պահանջների բավարարման մի նոր ռազմավարությունֈ Մինչ 

այժմ, ՀՀ կառավարությունը պահանջում էր զուտ Հայոց ցեղասպանութ-

յան ճանաչումըֈ 

Առաջին անգամն էր, որ նախագահը խոսեց Հայաստանի՝ «արդարության» 

պահանջի մասինֈ Վստահ լինելու համար, որ իր պատգամը լսելի և հաս-

կանալի է, նա կրկնեց «արդարություն» բառը երեք անգամ, երեք առանձին 

նախադասություններում. 

«Հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, որտեղ էլ նա լինի` Հայաս-

տանում, Արցախում կամ Սփյուռքում, պահանջում է արդարություն»: 

«Մենք այնքան ուժեղ էինք, որ կարողացանք վերապրել Մեծ Եղեռնը, և ոչ 

պակաս ուժ ունենք, որպեսզի պահանջենք արդարություն»ֈ Նախագահն 

օգտագործեց «Հայոց ցեղասպանություն» բառը վեց անգամ իր ելույթի 

տարբեր մասերումֈ 

«Դա ոչ թե վրեժի, այլ արդարության ցնծության լուր էր»,– ասաց նախա-

գահ Սարգսյանը՝ նկարագրելով 1921 թվականին Մարսելի հայերի 

ցնծությունը, երբ լսեցին Գերմանիայի դատարանի կողմից Թալեաթի 

սպանողի Սողոմոն Թեհլերյանի արդարացման լուրըֈ 

Զարմանալիորեն, ոչ մի քաղաքական մեկնաբան Հայաստանում, Թուր-

քիայում կամ այլուր ուշադրություն չդարձրեց նախագահ Սարգսյանի 

կողմից նշված մոտեցման զգալի փոփոխությանը: Ցեղասպանության 

զոհերի համար «արդարություն» հայցելն ունի բոլորովին այլ նպատակ, 

քան ցեղասպանության պարզ ճանաչումըֈ Այս համատեքստում «արդա-

րություն» բառը ներառում է մի շարք վնասների փոխհատուցում՝ պահան-

ջելով վերականգնել և վերադարձնել բոլոր կողոպտված գույքը, առգրավ-

ված կալվածքները և գրավյալ տարածքները: 

Թուրքիայի առաջ ավելի համապարփակ պահանջներ դնելիս, նախագահ 

Սարգսյանը հայտնեց իր համոզմունքը, որ կգա այն օրը, երբ Թուրքիայի 

ղեկավարները կընդունեն իրենց նախնիների կողմից իրագործված զանգ-

վածային հանցագործությունների փաստը: «Մենք վստահ ենք, որ Թուր-

քիան պետք է ապաշխարի: Դա ո՛չ նախապայման է, ո՛չ էլ վրեժխնդրութ-

յանը հագուրդ տալու ձգտում: Թուրքիան պետք է առերեսվի իր պատ-

մության հետ: Երբևէ Թուրքիայի ղեկավարությունը կարող է ուժ գտնել և 

վերարժևորել իր մոտեցումները Հայոց ցեղասպանության հանդեպֈ Մեր 

դիրքորոշումը չի փոխվել, և այն հստակ է: Մենք պատրաստ ենք Թուր-

քիայի հետ ունենալ բնականոն հարաբերություններ, ինչպես վայել է 
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հարևան երկրներին: Այդպիսի հարևան երկրներ էին, օրինակ, Լեհաս-

տանը և Գերմանիան, որի կանցլեր Վիլի Բրանդտը, գիտակցելով իր 

երկրի գործած հանցանքը, ծնկի էր իջել Վարշավայի գետտոյումֈ Վաղ թե 

ուշ իրեն եվրոպական երկիր համարող Թուրքիան կունենա եվրոպական 

լինելուն հարիր ղեկավարություն, որը գլուխ կխոնարհի Ծիծեռնակաբեր-

դում: 

Ավելի լավ է` վաղ, բայց դա Թուրքիայի ժողովրդի գործն է: Մենք նրանց 

ոչինչ չենք պարտադրում. դա իրենք պետք է անեն հանուն թուրք ժողո-

վըրդի, ինչպես որ Վիլի Բրանդտը դա արեց հանուն գերմանացիների»: 

Թուրքիայի եվրոպական հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղըշն հավանա-

բար չհասկանալով նախագահ Սարգսյանի կողմից «արդարության» պա-

հանջի հեռանկարային հետևանքները՝ զայրացած արձագանքեց ՀՀ նա-

խագահի խոսքերինֈ Բաղըշն մեծամտորեն նշեց. «Ոչ մեկը չի կարող ծնկի 

բերել թուրք ժողովրդինֈ Ընդհակառակը, թուրք ժողովուրդը շատ լավ 

գիտի, ինչպես ծնկի բերել նման անգիտակից հայտարարություններ 

անողներին»ֈ 

Ես լրիվ կողմնակից եմ նախագահ Սարգսյանի՝ Թուրքիայի նկատմամբ 

պահանջատիրական նոր մոտեցմանըֈ Ես իմ հոդվածներում, ելույթնե-

րում, հարցազրույցներում և առանձին հանդիպումների ժամանակ բազ-

միցս կոչ եմ արել Հայաստանի ղեկավարներին, որպեսզի նրանք Թուրքի-

այից պահանջեն «արդարություն», այլ ոչ թե պարզապես Հայոց ցեղասպա-

նության ճանաչումֈ Այս թեմայով իմ հոդվածներից մեկը՝ «Ցեղասպանութ-

յան ճանաչումը և արդարության պահանջը», անցյալ տարի լույս է տեսել 

Լոս Անջելեսի «Loyola» իրավաբանական համալսարանի «Միջազգային և 

համեմատական իրավունքի պարբերաթերթ»-ի մեջ: 

Նախընտրելի է, որ Հայաստանը Թուրքիային ներկայացնի իր պահանջնե-

րը «արդարության» տեսանկյունից՝ խուսափելու համար հզոր և սպառ-

նալից հարևանից պաշտոնապես տարածքային պահանջներ ներկա-

յացնելու վտանգիցֈ Այնուամենայնիվ, «արդարության պահանջը» ծածկա-

գիր է կամ սղագրություն է Թուրքիայից համապարփակ հայկական պա-

հանջներիֈ Նույնիսկ Թուրքիայի ժխտողական ղեկավարները չեն համար-

ձակվի վիճարկել «արդարության» համընդհանուր ընդունված հասկա-

ցությունը, որն ամրագրված է օրենքի գերակայության, հատկապես, 

միջազգային իրավունքի հիման վրաֈ                                   

Թեև Մարսելում նախագահ Սարգսյանի խոսքերը բարձր գովասանքի են 

արժանի, մնում է տեսնել, թե ինչպես է կյանքի կոչվելու Հայոց ցեղասպա-

նության համար արդարություն պահանջելու այս նոր հայեցակարգըֈ Ի՞նչ 

գործնական քայլեր կձեռնարկի ՀՀ կառավարությունը, մասնավորապես՝ 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը, Թուրքիայից արդարություն 

պահանջելու ուղղությամբֈ Արդյո՞ք Հայաստանը կպաշտպանի սփյուռքի 

հայկական համայնքների կողմից ԱՄՆ և եվրոպական դատարաններում 
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Թուրքիայի դեմ բերված դատավարությունները՝ պահանջելով Ցեղասպա-

նության զոհերի կորուստների փոխհատուցումը կամ արդյո՞ք Հայաս-

տանը կնախաձեռնի իր սեփական դատավարությունը Թուրքիայի Հան-

րապետության դեմ Համաշխարհային դատարանումֈ 

 

Թարգմանիչ` Կարինե Գևորգյան 

 

-Հարկավոր է ճնշում գործադրել: Սա է մեր այսօրվա 

հրամայականը:  

 

-Ճնշումը թաքնված է Արևմուտքի հետաքրքրությունները 

սնող գործողությունների տակ:  
 

 

Սուրեն Մանուկյան.  

Թուրքիան կարող է զղջալ միայն միջազգային հզոր ճնշման տակ 

 

«2015 թվականին մենք կամփոփենք այն, ինչ արել ենք: Բայց շատ բաներ 

սկսվելու են հենց այդ տարի, այսինքն կտանք մեկնարկ, որը կլինի 

պահանջատիրության սկիզբ, իրավաբանական հստակ փաթեթի ներկա-

յացում, ցեղասպանության հետևանքների վերացման խնդիրների առաջ 

քաշում»,- ասուլիսում այս մասին ասաց Հայոց ցեղասպանության թանգա-

րան-ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը: 

Ըստ նրա, 100 թիվն ուղղակի խորհրդանշական է ու չպետք է մտածել, որ 

Հայոց ցեղասպանության խնդրում ավարտուն կետ է: Նա կարևորեց այն 

փաստը, որ պահանջատիրության հարցը մտել է հասարակության օրա-

կարգ: 

Ս. Մանուկյանի դիտարկմամբ, մեր պահանջատիրությունը պետք է 

հիմնված լինի ՄԱԿ-ի ընդունած «Ցեղասպանություն հանցագործության 

կանխման և պատժման» կոնվենցիայի դրույթների վրա: 

«Ցեղասպանություն հանցագործության կանխման և պատժման» կոնվեն-

ցիան ընդունվել է 1948թ.դեկտեմբերի 9-ին Միացյալ ազգերի կազմակեր-

պության Գլխավոր ասամբլեայի կողմից և ուժի մեջ է մտել 1951թ.: Բոլոր 

մասնակից երկրներին խորհուրդ էր տրվում կանխել և պատժել ցեղա-

սպանության գործողությունները պատերազմական և խաղաղ իրավի-

ճակներում: 

Ըստ նրա, Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է այս կոնվենցիայի 

բարելավմանը, արդիականացմանը, տարբեր բանաձևեր է ներկայացրել 

ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ: 
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«Ըստ կոնվենցիայի` ցեղասպանություն իրականացնող յուրաքանչյուր 

պետություն պետք է պատժվի, հետևանքները պետք է վերացվեն: Եթե 

դիտենք մեր պարագայում` հետևանքը միլիոնավոր զոհերն են, չծնված 

երեխաները, հայրենիքի կորուստը: Այս պարագայում ամենակարևոր 

նպատակը, որ պետք է դնենք մեր առջև` մեր հայրենիքի վերադարձն է: 

Սակայն դա երկու-երեք տարվա լուծելի խնդիր չէ»,- ասաց նա: 

Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի փոխտնօրենը կրկին շեշ-

տեց, որ պետք է կոտրել այն միֆը, որ ցեղասպանությունից 100 տարի անց 

վերանում է պահանջատիրությունը: «Պահանջատիրությունը չպետք է 

լինի ինքնանպատակ: Պետությունը պետք է այնքան պատրաստ լինի, որ 

կազմի փաթեթ ու ներկայացնի միջազգային դատարան»,- ասաց նա` 

հավելելով, որ ցեղասպանության մեղավոր պետության հարցում որոշում 

ընդունում է միջազգային դատարանը: 

Նա կարծում է, որ Թուրքիան կարող է զղջալ միայն միջազգային հզոր 

ճնշման տակ. «Եթե Թուրքիան երբևէ հետ քայլ անի, դա կլինի միջազգա-

յին հզորագույն ճնշման ներքո»: 

 

Փորձագետ. Հայաստանը պետք է Թուրքիային փոխհատուցումը 

պարտադրի 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն առանց փոխ-

հատուցման անընդունելի եւ անիմաստ է: Այդ մասին Բանակցության 

երեւանյան կենտրոնի կողմից կազմակերպված համաժողովին հայտա-

րարեց «Մոդուս Վիվենդի» կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը: 

Նա հետեւյալ հարցն առաջադրեց. փոխհատուցման համար անհրաժե՞շտ 

են արդյոք ճանաչումն ու դատապարտումը եւ ճանաչման ու դատա-

պարտման դեպքում կհետեւի՞ արդյոք, փոխհատուցում: «Ես շփվել եմ 

տարբեր բարձրաստիճան թուրք գիտնականների եւ քաղաքական գոր-

ծիչների հետ, ովքեր ճանաչում են Հայոց ցեղապսանությունը, սակայն երբ 

խոսքը փոխհատուցման մասին է, հատկապես տարածքային, նրանք 

ասում են. Մոռացեք այդ մասին», - նշեց Արա Պապյանը: Հետեւապես, 

նրա համոզմամբ՝ չարժե հույսեր կապել, որ թուրքական հանրությանը 

կարելի է բերել այն գիտակցությանը, որպեսզի նա փոխհատուցում վճա-

րի: Փոխհատուցման միակ ճանապարհը Թուրքիային հարկադրումն է: 

«Հայաստանը դա պետք է անի արդեն գոյություն ունեցող միջազգային 

պայմանագրերի միջոցով», - հավելեց նա: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 

-Իրո՞ք Հայոց ցեղասպանության գործընթացն  կարող ենք 

համարել ավարտված: 

http://news.am/
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-Ամեն ինչ ունի իր սկիզբն ու ավարտը: Ինչ որ բանի ավար-

տը, ինչ որ բանի սկիզբ կարող է համարվել: Հայոց ցեղա-

սպանության  ճանաչման ավարտը հարկադրման ազդա-

րարն է: 
 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԱՐԴԵՆ 

ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է 

Օսմանյան կայսրություն, Ֆաշիստական Գերմանիա, Հարավսլավիա, 

Կամբոջա և Ռուանդա: Աշխարհի այս կետերում մարդկությունն ապրել է 

ողբերգության ծանրագույն տեսակը, որը հրեա իրավաբան Ռաֆայել 

Լեմկինը 1943 թվականին անվանեց «գենոցիդ»: ՄԱԿ-ը 1946 թվականին 

ցեղասպանությունը ճանաչեց միջազգային հանցագործություն և երկու 

տարի անց կնքեց Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման 

և դրա համար պատժելու մասին կոնվենցիան: Թուրքական կողմը հա-

ճախ շահարկում է այն փաստը, որ «ցեղասպանություն» տերմինը շրջա-

նառվել է և ՄԱԿ-ի դրան վերաբերող կոնվենցիան կնքվել է 1915 թվականի 

Հայոց ցեղասպանությունից հետո միայն: Ինչպես նրանք են պնդում` չկա 

օրենք, չկա հանցագործություն: Սակայն 1968 թվականին մարդկության 

դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին կնքված ևս մի կոնվենցիա 

ապացուցում է հակառակը: www.armnewstv.am#sthash.uW9OlzBQ.dpuf 
 

-Այո, Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն 

արդեն ավարտված է: 

Արմեն Մարուքյանի կարծիքով` Հայոց ցեղասպանությունն 

ապացուցված փաստ է, որը չի դատապարտվել: Հատուց-

ման և պահանջատիրության հարցի կարևորությունը շեշ-

տում է նաև պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանը: Առաջարկում 

է միջազգային իրավունքը համալրել ևս մեկ` «պատրիո-

ցիդ» կամ «հայրենազրկում» տերմինով: 

Պատմաբան Արա Պապյանը համոզված է, որ Ցեղասպա-

նության ճանաչումը դեռևս հաղթանակ չէ, հատուցման 

մասին խոսելու հիմքեր չի ստեղծում:  

Պետք է դիմել ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան. 

առաջարկը իրավաբան Վանիկ Մարգարյանինն է: Ըստ 

նրա` դատարան դիմելու համար Թուրքիայի համաձայ-

http://www.armnewstv.am/#sthash.uW9OlzBQ.dpuf
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նությունն այստեղ էական է, բայց ոչ պարտադիր: Չնայած 

պատմաբանները և իրավաբանները ցեղասպանության 

հատուցումը դիտարկում են տարբեր կերպ, սակայն հա-

մաձայնվում են այն հարցում, որ Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման գործընթացն արդեն ավարտված է: 

 

-Ներկայում ինչպիսի՞ն է պատկերը խաղադաշտում,  

ինչքանո՞վ է այն համապատասխանում հայկական 

հաղթական  ոգուն, ինչպիսի՞ լրացումներ են պահանջում 

մեզնից խաղի կանոնները, ինչպիսի՞ զարգացումներ են 

սպասվում առաջիկայում:  

 

-Պահանջատիրության պայքարի դաշտում քարերը դեռևս 

չեն զբաղեցրել իրենց տեղերը: Կանոնները մեզնից պա-

հանջում են հետևյալ լրացումները՝ 

 

1. ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծել Պահանջատի-

րության հարցով կոորդինացնող կենտրոն, որը  կկա-

նոնակարգի Հայաստանյան և Սփյուռքի հայ իրավա-

բանական կենտրոնների (ներառյալ Հայ իրավաբանական 

միությունը  (Armenian Bar Association), իրավաբանների պրոֆեսիո-

նալ կազմակերպություն, ստեղծվել է Լոս Անջելեսում (ԱՄՆ) 1989 թ. 

սեպտեմբերին: Ներկայացնում է հայ ազգային շահերն ու ԱՄՆ-ի 

հայ համայնքի իրավաբանական պահանջմունքներըֈ Միությունն 

անց է կացնում ամենամյա ժողովներ, իրավաբանական սեմինար-

ներ ու գիտաժողովներ, հրատարակում է լրատվական բյուլետենֈ 

Հայ իրավաբանական միության շրջանակներում գործում է «Հայկա-

կան իրավունքների պահապան» ("Armenian Right՝s Watch") կազմա-

կերպությունը), համահունչ քայլերը, կորոշի փուլային 

գործընթացները, կազմակերպությունների՝ հերթա- 

գըրված տեղին գործողությունները՝ (դիմումներ, հայ-

տարարություններ և այլն) ունենալով միջազգային 

արհեստավարժ իրավաբանների խորհրդին գործի մեջ 

ներգրավելու հնարավորություն. 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BD_%D4%B1%D5%B6%D5%BB%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D5%BD
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2. մշակել և կարճ ժամկետում իրականացնել՝ տարբեր 

երկրների (առանձնապես գերմանական) արխիվներից 

Հայոց ցեղասպանության հետ կապված փաստաթղթե-

րի հայթայթման և փաթեթավորման ծրագիր. 

3. հենված Վիլսոնյան ծրագրի վրա՝ համենայն դեպս 

ստեղծել Արևմտյան Հայաստան պետության կազմա-

վորման մեխանիզմ՝ չհակադրելու համար Արևմուտքը 

Արևելքին, հանուն պահանջատիրության խնդրի կար-

գավորման: 

  

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ Արևմտյան Հայաստանի 

Ազգային Խորհրդի դերը այս հարցում դառնում է 

նշանակալից:  

 

-Այո, այս կազմակերպության դերը  ստանում է իր կարևո-

րումը: Սակայն շատ կարևոր է, որպեսզի՝ 
 

ա)  այս կազմակերպությունը իր տեղը գտնի  ՀՀ կառավա-

րության դոկտրինում. 

բ) որպեսզի Միացյալ Հայաստանի համար պայքարի ելած 

մեր ռազմավարությունը արդյունքում գործի հանուն 

երկու՝ դե յուրե հայկական պետության (Արևելյան, Արև-

մըտյան) գոյության:  

Այս կազմակերպության դերը էլ ավելի նշանակալից կա-

րող է դառնալ հաղթական ավարտին մոտ միմիայն: 

 

-Իսկ եթե այդ կազմակերպության նախագահը զինվո-

րագրված  է արևմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից 

և հետապնդում է Արևմուտքի հետաքրքրությունները 

իրականացնող ծրագի՞ր:  Իսկ եթե գործում  է ծառայության 

անգիտակից ձև՞ը: 
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-Եթե տվյալ կազմակերպության նախագահը համարվի հա-

վանական-զինվորագրված արևմտյան հատուկ ծառայութ-

յունների կողմից, ուրեմն, էլ ավելի ողջունելի է նրա ներկա-

յությունը պահանջատիրության հարցում:  

Նշանակում է՝ Արևմուտքը պատրաստվում է կամ ցույց է 

տալիս, որ պատրաստվում է ծվատելու ներկայիս Թուրքի-

այի տարածքը: 

-Եթե երկու խոսքով բնութագրենք Արևմտյան Հայաստանի 

Ազգային Խորհրդի կերպարը, ինչպե՞ս կներկայացնեիք այդ 

կերպարը: 
 

-Եթե այս կազմակերպությունը ունի մաքուր ու զուլալ ա-

կունք, ուրեմն նրա կերպարը Առաքելական է, խորհրդա-

վոր: 

Իսկ եթե այդ կերպարը  կամ նրա միջոցով որևէ ուժ հետա-

պընդում է այլ նպատակներ (հետագայում՝ Միացյալ 

անվան տակ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանից կտրե-

լու), ուրեմն վերջինիս կարելի է բնութագրել որպես Արև-

մուտքի գործիք: Վերջնական բնութագիրը պատկանում է 

ՀՀ հատուկ ծառայություններին: Ամեն դեպքում լինի այդ 

կազմակերպությունը հաճոյակատար կամ ո՛չ, նրա դերը 

պահանջատիրության հարցում նշանակալից է:   

Մի խոսքով, եթե անգամ այս կազմակերպությունը ուղ-

ղորդվում և ֆինանսավորվում է արևմտյան ուժային կեն-

տրոնի կողմից, միևնույն է, ընդունելի է, քանի որ նման 

կազմակերպության ծնունդը անխուսափելի է: Չծնվեր այդ 

կազմակերպությունը, նման կառույց պետք է ծներ ՀՀ կա-

ռավարությունը:  

Երկու դեպքում էլ այս մանկան ծնունդը ողջունելի է՝  

ա) եթե ունի հայկական ծագում. 
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բ) եթե ունի խորթ ծագում: Ա՛յն, ինչ պետք է անենք մենք, 

մեր տեղը անում են ուրիշները: Սա ևս ողջունելի է: 

Սա կնշանակի, որ Արևմուտքը Դամոկլյան սուր է պատ-

րաստում  Արևմուտքի հանդեպ մերթընդմերթ  անհնազան-

դություն ցուցաբերող Թուրքիայի համար:  

 

 

 

 

-Արա Պապյանը չի կարևորում այս կազմակերպությունը: 

Նրա խոսքով Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառա-

վարությունը (Ազգային ժողովը), որը հանդես է գալիս ի 

պաշտպանություն արևմտահայերի, ընդամենը բազմահա-

զար հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որ 

գրանցվել է ՄԱԿ-ում: Նա չունի և չի կարող ունենալ 

հայկական պահանջատիրության հարցը միջազգային 

դատարան հանելու իրավունք: Իրավատերը Հայաստանի 

Հանրապետությունն է: 

 

-Անգամ, եթե իրավատերը Հայաստանի Հանրապետութ-

յունն է, Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարութ-

յան դերը չափազանց մեծ է: Ինչպես նշեցինք, նրան է պատ-

կանում վերջին խոսքը: 

Արա Պապյանի արևմտամետ հեռակա ծրագիրը (Հայաս-

տանը Ռուսաստանից կտրելու) չի ելնում մեր ազգային 

անկախ-պետականության շահերից: 

-Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը՝ ի դեմս նրա 

նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի, գտնում է, որ Հայերի 

ցեղասպանությունը սկսվել է դեռ Աբդուլ Համիդի օրոք: Որ 

հարկավոր է միջազգային դատարան ներկայանալ ոչ թե 

1915 -1923թթ., այլ 1894-1923թթ. ընկած ժամանակահատ-

վածով: Ի՞նչ կասեք: 

-Այդ հարցերը մենք շոշափել ենք բազմիցս: Եթե ցեղասպա-

նությունը տեղափոխենք 1890-ական թվականներ, մենք 
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կապում ենք այդ վայրագությունները հեղափոխական 

շարժման հետ, որը, անկասկած, կթուլացնի մեր դիրքերը 

իրավական դաշտում: Հարց է ծագում՝ ի՞նչն է պատճառը, 

որ հայերը մասսայական կոտորածների չէին ընթարկվում 

այդ նույն Աբդուլ Համիդի օրոք 1890-ական թվականներից 

առաջ:  

Հայերի հանդեպ ցեղասպանությունը ունի իր պատճառը. 

այն է՝ երիտթուրքերի նոր գաղափարախոսության՝ 

ՊԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ ծնունդը: Այդ գաղափարը իրագործելու, 

միևնույն ժամանակ Հայկական Հարցը ընդմիշտ լուծելու 

նպատակով 1915-ին, օգտագործելով պատերազմական 

իրավիճակը (Առաջին համաշխարհային պատերազմ),  

գործի դրվեց ցեղասպանության, հայաթափության մեխա-

նիզմը, որը շարունակվեց իրենց հետևորդների կողմից 

մինչև 1923-ը: 

-Ի՞նչ կարող եք ասել Ռուսաստանի նախագահ Վ. 

Պուտինի՝ Թուրքիա կատարած այցի վերաբերյալ:  

 

Պուտինը Թուրքիայում  քննարկել  է  էներգետիկ  ու տարածաշըր-

ջանային անվտանգության խնդիրներ 

 

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 1-ին Թուրքիա կատա-

րած պաշտոնական այցի ժամանակ հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ 

Ռեջեփ Թայիփ էրդողանին, որի հետ քնարկել է էներգետիկ ու տարածա-

շըրջանային անվտանգության հարցեր:Թուրք-ռուսական էներգետիկ 

ոլորտում համագործակցության համատեքստում ՌԴ նախագահը նշել է, 

որ իրենք ոչ միայն համաձայն են ընդլայնել «Երկնագույն հոսք» (“Голубой 

поток”) գազամուղը, այլև պատրաստ են կառուցել ևս մեկը: Հաղորդում է 

Թուրքական «Ջիհան» լրատվականը:                                      

Անդրադառնալով մասնավորապես ռուսական նախագծով կառուցվող 

թուրքական առաջին ատոմակայան «Աքքույուին»՝ Ռուսաստանի ղեկա-

վարը նշել է, որ անվտանգության մակարդակը գերազանց է, և այս նախա-

գըծի վրա աշխատում են 2011-ին ճապոնական «Ֆուկուսիամայի» ԱԷԿ-ի 

վթարից հետո վերապատրաստված մասնագետներ:                          
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Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թաիփ Էրդողանը հիշեցրել է, մինչև 2020-ը 

երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը 100 միլիարդ դոլարի 

հասցնելու մասին որոշումը՝  նշելով որ 2013-ին այն կազմել է ընդամենը 

32 մլրդ դոլար: 

 

-Սա ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական նշանա-

կության հանդիպում էր: Երկու կողմերն էլ հետապնդում են 

ձեռք բերելու ապահովագրային քաղաքական միավորներ:     

Ուկրաինայի  հարցով Արևմուտքի կողմից պատժամիջոց-

ների ենթարկված Ռուսաստանի համար «Հարավային 

հոսք» գազամուղի ծրագրի խափանումը ստիպեց երկու 

երկրներին՝ Թուրքիային և Ռուսաստանին, տեղափոխել 

այդ հոսքը Թուրքիայի տարածք՝ որպես այլընտրանք 

«Հարավային հոսք»-ի: Ռուս-թուրքական օր օրի հզորացող 

տնտեսական համագործակցությունը էլ ավելի փխրուն  

կդարձնի թուրքական արևմտյան հպատակությունը, որն էլ 

իր հերթին կստիպի արևմտյան հետաքրքրություններին 

դյուրագրգիռ  կեցվածք ընդունելու: Հայկական պահանջա-

տիրության հարցին ընդառաջ՝ ռուս-թուրքական Աթա-

թուրքյան թատերական մերձեցումը իր մեջ պարունակում 

է Կարսի պայմանագրի ծպտյալ ամրակայում: 

Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հայտնվի միջազգային դա-

տարանի կողմից ընդունած հավանական արդարամետ 

վճռին դեմ դիմաց՝ հանուն ռուս-թուրքական մի նոր 

«պրոլետարիատի» միության: Ռուսաստանը պարտավոր է 

դասեր քաղելու արևմտյան քաղաքական աճպարարությու-

նից: 

 

-Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Ռուսաստանի կողմից 1917-

ին ընդունած «Թուրքահայաստանի» մասին դեկրետը: 

 Декрет Совета народных комиссаров о "Турецкой Армении" от 29 декабря 

1917 г. (11 января 1918 г.)1 

javascript:WinOpen('note/5.htm','note');
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Совет Народных Комиссаров объявляет Армянскому народу, что Рабочее и 

Крестьянское Правительство России поддерживает право армян оккупи-

рованной Россией «Турецкой Армении» на свободное самоопределение 

вплоть до полной независимости.                                                                  

Совет Народных Комиссаров считает, что осуществление этого права 

возможно лишь при условии ряда предварительных гарантий, абсолютно 

необходимых для свободного референдума армянского народа.          

Такими гарантиями Совет Народных Комиссаров считает: 

1) вывод войск из пределов «Турецкой Армении» и немедленное образо-

вание армянской народной милиции в целях обеспечения личной и 

имущественной безопасности жителей «Турецкой Армении»; 

2) беспрепятственное возвращение беженцев-армян, а также эмигрантов-

армян, рассеянных в различных странах, в пределы «Турецкой Армении»; 

3) беспрепятственное возвращение в пределы «Турецкой Армении» 

насильственно выселенных во время войны турецкими властями в глубь 

Турции армян, на чем Совет Народных Комиссаров будет настаивать при 

мирных переговорах с турецкими властями; 

4) образование Временного народного правления «Турецкой Армении» в 

виде Совета депутатов армянского народа, избранного на демократических 

началах. 

Чрезвычайному Временному Комиссару по делам Кавказа Степану Шаум-

яну поручается оказать населению «Турецкой Армении» всяческое содей-

ствие в деле осуществления пунктов 2-го и 3-го, а также приступить к 

созданию смешанной комиссии для установления срока и способа вывода 

войск из пределов «Турецкой Армении» (пункт 1-й). 

Примечание. Географические границы «Турецкой Армении» определяются 

демократически избранными представителями армянского народа по 

соглашению с демократически избранными представителями смежных и 

спорных (мусульманских и иных) округов, совместно с Чрезвычайным 

Временным Комиссаром по делам Кавказа. 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

В.Ульянов (Ленин). 
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Народный Комиссар по делам Национальностей 

И.Джугашвили (Сталин) 

 

-Բարձրագույն օրգանի այս որոշումը (դեկրետ) ընդունվել է 

Բրեստ-Լիտովսկում տարվող բանակցությունների առա-

ջին փուլից (1917թ. դեկտեմբերի 9-22) հետո:  

Ինչպես գիտենք, ըստ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի Ռուսաստանը 

դուրս եկավ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հանելով զորքերը 

Արևմտյան Հայաստանից: Բանակցությունները տարվում էին մի կողմից 

Խորհրդային Ռուսաստանի մյուս կողմից քառյակ միության՝ Գերմանիա-

յի, Ավստրո-հունգարիայի, Թուրքիայի և Բուլղարիայի միջև: 

Ռուսաստանը փորձեր ձեռնարկեց հանդես գալ ի պաշտպանություն 

հայկական ինքնավարության, ընդհուպ մինչև անկախության, սակայն 

հետագա ճնշումները ստիպեցին հետ կանգնել նման պահանջներից: 

Հայկական հարցին վերաբերում էր Բրեստի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը: 

Այս հոդվածով Ռուսաստանը Թուրքիային էր վերադարձնում պատերազ-

մի ժամանակ գրավված Արևմտյան Հայաստանը, ինչպես նաև Կարսի 

մարզը` 30 հզ. կմ. քառ.: Ռուսաստանը պարտավորվեց Անդրկովկասում 

մեկ դիվիզիայից ավել զորք չունենալ, ինչպես նաև ցրել հայերից բաղկա-

ցած ռազմական միավորումները և հակաթուրքական քարոզչություն 

վարող հայկական կազմակերպությունները:  

Ստեղծվեց Անդրկովկասյան   Սեյմը, Թուրքիան Անդրկովկասը ճանաչեց  

որպես անկախ պետություն, այնուհետև փլվեց Սեյմը, Թուրքիան ճանա-

չեց Հայաստանի անկախությունը, որը ուրիշ ոչինչ էր քան պարտադրանք: 

 

-Վերադառնալով Լենինյան Դեկրետին՝ սա Արևմտյան Հա-

յաստանը չեզոք դիրքում պահելու, հետագայում ինքնորոշ-

ման իրավունքով կորցրած դիրքերին վերադառնալու 

Լենին-Ստալինյան փորձ էր, որը խափանվեց Տրոցկի-

Թալեաթ փակ բանակցությունների ծանծաղուտներում, 

ինչպես նաև արևմտյան անդրկուլիսյան ուժերի կողմից 

գործադրվող ճնշման ներքո: Ռուսաստանում գլուխ էր 

բարձրացրել հրեշը: 
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-Ինչպես գիտենք, Թուրքիան պատրաստվում է Հայկական 

հարցը ներկայացնելու մեկ ամբողջական փաթեթով 

ներառյալ Ղարաբաղը:  

Ինչքանո՞վ է մեզ ձեռնտու այդ ամբողջական փաթեթը: 

 

-Թուրքիան փորձում է ներկայանալ ամբողջական փաթե-

թով՝ ի նկատի ունենալով Կարսի պայմանագիրը: Ամբող-

ջական փաթեթը ելնում է մեր հայերիս հետաքրքրություն-

ներից, որովհետև այդ և նման պայմանագրերը խիստ 

առարկելի են:  

  

-Գոյություն ունեն Հայկական հարցին վերաբերող բազում 

փաստագրեր, պայմանագրեր՝ սկսած Բեռլինի կոնգրեսից 

մինչև Բալկանյան պատերազմում պարտված Թուրքիայի    

պարտավորությունը (բարեփոխումներ Արևմտյան Հայաս-

տանում), մինչև  Լենինյան Դեկրետ, Սևրի պայմանագիր, 

Վիլսոնյան իրավարար վճիռ և այլն: Մի՞թե Հայկական 

հարցը լրացուցիչ փաստերի կարիք է զգում՝ վերադարձ-

նելու համար բնիկ ժողովրդին իրենց պատմական հայրե-

նիքը: 
 
Армянский философ предлагает реанимировать сталинский декрет "О 

турецкой Армении" 

 

Для продвижения в решении армянского вопроса необходимо рассматри-

вать в совокупности три документа - Севрский договор от 10 августа 1920 

года между странами Антанты и Османской империей, декрет "О турецкой 

Армении" большевистской России от 29 декабря 1917 года и реше-

ние Европарламента  "О политическом решении армянского вопроса" 1987 

года. Об этом заявил 19 января в Ереване на обсуждении по теме "Грант 

Динк  и Севрский договор" доктор философских наук Левон Ширинян, 

передает корреспондент ИА REGNUM . 

На обсуждениях, посвященных четвертой годовщине со дня убийства 

известного стамбульского журналиста Гранта Динка, которое прошло под 

лозунгом "1.500.000+1", приняли участие представители науки и культуры, 

а также военных кругов Армении. 

http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920efe0f0ebe0ece5edf2/
http://www.regnum.ru/look/c3f0e0edf220c4e8edea/
http://www.regnum.ru/look/c3f0e0edf220c4e8edea/
http://www.regnum.ru/look/c3f0e0edf220c4e8edea/
http://www.regnum.ru/
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"Севрский договор остался на бумаге, потому что сговорились два 

"заклятых друга" - кемалистская Турция и большевистская Россия, которые 

совместными усилиями похоронили армянский вопрос", - отметил в своем 

выступлении Ширинян. По его словам, в контексте армянского вопроса, 

помимо Севрского договора и арбитражного решения президента 

США Вудро Вильсона , нельзя игнорировать  раскритикованный проект 

Сталина декрет "О турецкой Армении". 29 декабря 1917 года Совет Народ-

ных Комиссаров издал декрет "О турецкой Армении", согласно которому 

правительство Советской России провозгласило право Западной Армении 

на полное самоопределение "вплоть до независимости", а также право 

армянских беженцев на возвращение в свои дома. По словам Шириняна, 

декрет, в котором российские власти фактически признали право армян 

создать свою государственность на родных землях в Западной Армении, с 

правовой точки зрения не имеет срока давности. 

Эксперт также считает важным решение Европарламента о признании 

Геноцида армян 1987 года, в том смысле, что он носит название "О 

политическом решении армянского вопроса". "В четвертом пункте этого 

документа говорится о том, что "Турция должна признать факт Геноцида 

армян, признать существование курдского вопроса и право на развитие 

национальных и религиозных общин Турции", - напомнил он.          

Отметив, что для решения армянского вопроса до сих пор нет единой 

организации по его изучению, Ширинян предложил воссоздать комитеты, 

которые действовали с 1947 в Нью-Йорке. Он предложил путем делеги-

рования представителей разных общин Диаспоры создать единый испол-

нительный орган, который будет лишен политического или религиозного 

подтекста. В этой связи ученый подчеркнул, что власти Армении должны 

содействовать созданию международных экспертных групп, состоящих, в 

том числе, из международных специалистов, которые займутся изучением 

армянского-вопроса.                                                                                                  

Помимо этого, Ширинян заявил, что Турция, истребив в начале двадцатого 

века население Западной Армении, и пытаясь полностью уничтожать 

армянскую цивилизацию, по большому счету, ничего не выиграла. "Она 

фактически передала эту территорию курдскому народу, с которым 

сегодня у нее большие проблемы", - отметил он. 
 

-Ա՛յո, Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա, որովհետև եր-

կու ախոյան երկրներ՝ Բոլշևիկյան Ռուսաստանը և Քեմա-

լական Թուրքիան, դավադրաբար պայմանավորվեցին  և 

կիսեցին Հայաստանը միմյանց միջև:  

http://www.regnum.ru/look/c2f3e4f0ee20c2e8ebfcf1eeed/
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Չնայած այդ հարցին մենք անդրադարձել ենք վերոնշյա-

լում, սակայն ևս մեկ անգամ նշենք, որ Սևրի պայմանագրի 

իրականացումը կպահանջեր մեզնից կազմավորելու 

Միացյալ Հայաստան՝ ըստ ԱՄՆ նախագահ Վ.  Վիլսոնի 

կողմից նշված սահմանների, Ամերիկյան մանդատի ներքո: 

Դա կնշանակեր գերուժի լրիվ գերակայություն Հայաստա-

նի վրա: Դա կնշանակեր, որ Հայաստանը, որպես «անկախ» 

երկիր, հայտնվել է Արևմտյան դաշտում՝   անդրկուլիսյան 

ուժային կենտրոնի ուղիղ ենթակայության տակ: Դա կնշա-

նակեր, որ Հայաստան-Աստծո գառի ճակատագիրը հայտ-

նըվել է ԱՄՆ անվան տակ գործող մարդակեր-գայլի ձեռ-

քին: Դա կնշանակեր, որ Հայաստանը լրացրել է իրենց 

անկախությունը կորցրած եվրոպական երկրների շարքը, 

որտեղ անխնա ոչնչացվում են ազգային արժեքները, որ-

տեղ «էմիգրանտական հոսք» անվան տակ իրականացվում 

է բնիկ ժողովուրդների սպիտակ ցեղասպանություն, որոնք 

զրկված են սեփական երկիրը ղեկավարելու նշույլ անգամ 

հնարավորությունից:  

Իսկ ի՞նչ տեղի ունեցավ՝ 

Արևմտյան ոսոխը ներքին կարգով կատարեց անօրեն 

իշխանափոխություն կործանվող Օսմանյան կայսրությու-

նում՝ Թուրքիայի «կառավարիչ» պատրաստելով Քեմալ 

Աթաթուրքին:  

Իրադրությունը այնպիսին էր, որ 1920թ-ին եվրոպական 

կայսրություններին ծնկի բերած արմատական այդ ուժը 

(գերուժ) իր իսկ կողմից փլուզած Օսմանյան կայսրության 

փլատակների տակ հավաքած անօրեն կազմավորմանը 

(Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ) ցույց տվեց պան-

թուրքիզմի չիրականացված ծրագիրը: Իհարկե, չէր լինի 

նման ցուցմունք, եթե հեղափոխությունը Ռուսաստանում 

վիժում չապրեր:  Քաղաքացիական պատերազմից հաղթա-

նակով դուրս եկած բոլշևիկյան ռուսական «վիժվածքը» մի 

կողմ հրեց Տրոցկուն և, հանուն իր անկախ պետականութ-



 107 

յան, ժանիք ցույց տվեց արևմտյան հրեշին, ով հասցրել էր 

զավթել ողջ Եվրոպան, հեղափոխության միջոցով արյան 

ծովը նետել Ռուսաստանը:  Ռուսական «վիժվածքը» նկա-

տեց, որ Արևմտյան մարդակուլ հրեշը փորձում է Սևրի 

պայմանագրի և նրան հաջորդած Վիլսոնյան ծրագրի միջո-

ցով իր թևի տակն առնելու Արևելյան Հայաստանը: Դա 

կնշանակեր պանթուրքիզմի ծրագրի իրականացում՝ ուղղ-

ված այս անգամ արդեն Արևմտյան հնարքի տակից դուրս 

պրծած Ռուսաստանի դեմ: Ռուսական «վիժվածքը» ստիպ-

ված ցույց տվեց ժանիքները  խաղաղ ճանապարհով Արևել-

յան Հայաստանը դեպի թակարդ ձգող Վիլսոնյան վճռին՝ 

զորքերը մտցնելով Հարավային Կովկաս: Նման պայման-

ներում Արևմտյան հրեշին չէր մնում ոչինչ, քան Կարսի 

պայմանագրով Հայաստանը բաժանել իրար միջև:  

Այսինքն՝ այդ բաժանումը ոչ թե բոլշևիկյան Ռուսաստանի 

և Թուրքիայի միջև էր, այլ Ռուսաստանի և Վիլսոնյան ծրա-

գիր ինչպես նաև Քեմալ Աթաթուրք ստեղծող ուժի միջև: Եվ 

եթե Վիլսոնյան Միացյալ Հայաստանով մենք պետք է կոր-

ցընեինք մեր անկախ-պետականությունը, ապա ռուսական 

«վիժվածքով» մենք ոչ միայն փրկեցինք մեր այսօրվա ան-

կախությունը, այլև խորհրդային տարիների ընթացքում  

ծաղկում ապրեցինք: Հայաստանը դարձավ տնտեսապես 

զարգացած խորհրդային հանրապետություններից մեկը: 

Մեր բոլոր ձեռքբերումները (արդյունաբերական, գյուղա-

տընտեսական, կրթական, առողջապահական, ճարտարա-

պետական և այլն)  իրականացել են խորհրդային տարինե-

րին:  

Մի խոսքով, ներկայիս չափավոր անկախության համար, 

մենք պարտավոր ենք ռուսական «վիժվածքին»:  

Վիլսոնյան գիշատիչ ծրագիրը կարող է ծառայել միմիայն 

արևմտահայության հետաքրքրություններին:  
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Վիլսոնյան կնիքը (Միացյալ «անկախ» Հայաստանի կազ-

մավորումը) հայերի վերջնական ցեղասպանության հաս-

տատումն է:                                                                                   

Իսկ արդարության վերականգնման համար առկա փաս-

տերը բավարար են, որպեսզի բնիկ ժողովուրդը (արևմտա-

հայությունը) վերադառնա  իր պատմական հայրենիք: 

 

-Ինչպես տեսնում ենք, Ռուսաստանի դեմ կիրառվող 

Արևմտյան պատժամիջոցները հանգեցրին նրան, որ 

արժեզրկվեց ռուսական ռուբլին, Ռուսաստանի տնտեսութ-

յունը կանգնեց նոր փորձությունների առջև: Ի՞նչ կարծիքի 

եք, նման պայմաններում ինչքանո՞վ է նպատակահարմար 

Եվրասիական միության կազմավորումը, որը ուժի մեջ է 

մտնում 2015թ-ի հունվարի 1-ից: 

 

-Հասունանում է մի պրոցես, որին սպասում էինք երկար 

տարիներ: Այո, պետք է արժեզրկվի ռուսական ռուբլին, 

նրա տնտեսությունը, որպեսզի ողջ Արևելքը համախմբվի 

մեկ ընդհանուր վտանգի դեմ: Հենց այս արհեստական 

ճգնաժամային իրավիճակը ազդակ կհանդիսանա, որպես-

զի էլ ավելի խորանա ռուս-չինական համագործակցութ-

յունը բոլոր ուղղություններով, որպեսզի ստեղծվի միաս-

նական արժույթ,  նոր որակով երևան կգա Եվրասիական 

միությունը, մի խոսքով, մի նոր որակ կստանա Արևելյան 

կազմավորվող բլոկը:  

Ասացվածքը ասում է՝ ով ինչ անի, ինքն իրեն կանի: 

 

-Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի հաջողությունը բախի մեր 

դուռը: Որպեսզի կասեցվի արտագաղթը: Որպեսզի  

առաջընթաց ապրենք: 

 

-Հարկավոր է աղոթել, շարունակել պայքարը բաց երկնքի 

տակ՝ մեր տեղը ապահովելու համար:  
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Պայքար՝ կառուցողական, պայքար՝ հետևողական: 
 

Երկխոսությունը (գրավոր) վարեց՝                                                                                                        

Ալվարդ Սահակյանը: 

 

 

Սիրելի հայրենակիցնե՛ր, մոտենում է նոր տարին:  

Թող 2015 թվականը լինի խաղաղության և երազանքների 

իրագործման տարի: Թող լինի անկախ-պետականության 

հզորացման և կայունության տարի, համերաշխության և 

միասնական ուժերով մեր երկիրը վերականգնելու տարի: 

Թող լինի արդարության ժայթքման և հատուցման տարի: 

Աշխատավորի համար բերքառատ ու օգտաշատ տարի:  

 

Թող նոր տարին հայ ժողովրդի համար լինի բարեհաջող ու 

հաղթական տարի: 

    
 

 Փառք Արարչին, հավիտյանս հավիտենից 
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AROUND  THE  ARMENIAN  QUESTION 

_______________________________ 
ВОКРУГ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ՇՈՒՐՋ 

_______________________________ 

 

Պատմական նյութերի ժողովածու 

երկխոսություն 
______________________________________________ 

 

Փաստեր, մեկնաբանություններ  

վերլուծություններ 

 
 

 

COLLECTION OF HISTORICAL MATERIALS 

DIALOCUE 

                 ___________________________________________________ 

 

FACTS, COMMENTS, ANALYSIS 

 ___________________________________________________ 

 

Կազմում, համակարգչային հավաքագրում, 

պատասխանատու խմբագիր՝  Հ. Օհանյան 

 

Սրբագրիչ՝  Ե. Ղազարյան 
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