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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԻՄՊԵՐԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱՑՆՈՂ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐԱՆՆԵՐՈՒՄ        

 

Հարգելի՛ ընթերցող, 

Ինչպես տեսնում ենք, իրադարձությունները, սրընթաց ի-

րար հաջորդելով, մեզ հասցրին հնգամյակի տախտակա-

մած, որտեղից պարզ երևում են մեր առջև ձգված քաղա-

քական ստորջրյա կորալային խութերը, որոնք լուրջ 

վտանգ են ներկայացնում մեր ընթացքին: Մեզ վիճակված  

է ոչ միայն շրջանցելու այդ արգելքները, այլև ամրապնդե-

լու մեր նավատորմը, դիմակայելու համար առջևում սպա-

սող արհավիրքներին: 

Արևմուտքի մարտահրավերները, ուղղված մեր երկրին, 

ուրիշ ոչինչ չեն, քան դավադրություն, որի հիմնական 

նպատակը իշխանափոխությունն է արևմտյան մոդելով: 

Հետևաբար, ազատ և անկախ հայրենիքի հանդեպ պարտքը 

պահանջում է մեզնից քողազրկում,  իշխանափոխության 

թունոտ այդ խայթոցների կանխարգելում: Մենք մեր 

պարտքն ենք համարում սկսել բացահայտումից, որի 

տեսադաշտում հայտնվեց նոր տարվա (2015) սկզբին 

արված ԱՄՆ–ի վերադաս խավի իրար հաջորդող հայտա-

րարությունները, որոնք հաստատում են ԱՄՆ անունը 

կրող երկրի բացառիկությունը, որին էլ, իբր, Արարչի կող-

մից տրված է ամբողջ երկրագունդը կառավարարելու 

առաքելությունը:  

Բացառիկությունը, որին իբր թե իրավունք է վերապահված 

երկրագնդում հաստատելու նոր կարգ ու կանոն, համար-

վում է դավադրություն համայն մարդկության, մասնավո-

րապես Հայաստանի Հանրապետության դեմ: Եթե գերա-

կայությունը տրվի ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ անունը կրող 

սրբությանը, ապա բացահայտության համար որպես 

օբյեկտ հանդիսացող բաղադրիչների մարդատյաց ու հա-
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կաբնական առաքելությունը, վերջնականապես կտրվի 

ուժազրկվելուն:  

Եվ այսպես՝   

ԱՄՆ-ը ոչ միայն  չի պատրաստվում հետ կանգնել  զավթո-

ղական քաղաքականությունից (արհեստական հեղաշըր-

ջումներ, հեղափոխություններ և այլն), հակառակը՝ 

պատրաստվում է էլ ավելի լայն թափ հաղորդել միաբևեռ 

ծավալապաշտական քաղաքականությանը:  

Սիրիական հատվածում մատնված անհաջողությունից 

հետո, ԱՄՆ-ը հեղաշրջման ճանապարհով տիրեց Ուկրա-

ինաին (Ղրիմը միացավ Ռուսաստանին), ավերեց Դոնեցկի 

և Լուգանսկի մարզերը, որոնք շարունակում են վարել 

անջատողական քաղաքականություն: 

ԱՄՆ-ը տարբեր արհեստական հիմնավորումներով տնտե-

սական պատժամիջոցների ենթարկեց Ռուսաստանին, որն 

էլ իր հերթին էլ ավելի ուժեղացրեց ռուս-չինական, ռուս-

հնդկական կապերը՝ իր շուրջը համախմբելով Մերձավոր 

Արևելքի և Լատինական Ամերիկայի երկրներին: 

Ինչպես տեսնում ենք, աշխարհը շարժվում է դեպի երկ-

բևեռայնություն, (ինչպես նշում էինք տարիներ շարու-

նակ), սակայն այդ ճանապարհը բնականաբար  անցնում է  

ռազմա-քաղաքական բազմաբևեռ ուղիներով, որին էլ 

տրված է արդարացնելու մարդկության գոյության ապահո-

վությունը, երաշխիքը: 

Ինչպես գիտենք հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ Հայաս-

տանը Եվրասիական միությանը անդամագրելու փաստա-

թուղթը, որն էլ փաստորեն հաստատեց Հայաստանի 

կառավարության   դիրքորոշումը:   

Նման պայմաններում պարզ է, որ գլուխ կբարձրացնի 

սադրանքը՝ ուղղված հայ-ռուսական բարեկամության դեմ: 

Ահա այն՝  

Ավետիսյանների ընտանիքի սպանություն Գյումրիում: 
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Այդ դաժան սպանությունը տեղի ունեցավ  2015  թվակա-

նի հունվարի 12-ին Գյումրու Մյասնիկյան 188 հասցեում, 

որտեղ սպանվեցին  տան մեջ գտնվող ընտանիքի բոլոր 7 

անդամները։ Սպանության մեջ կասկածվում  է Գյումրիում 

տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի ժամկե-

տային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Հունվարի 12-ի 

լույս 13-ի գիշերը Բայանդուր գյուղի մոտակայքում ռուս 

սահմանապահների կողմից հայտնաբերվել էր Վալերի 

Պավելի Պերմյակովը։  Ըստ նախնական տեղեկություն-

ների՝ նա փորձել էր հատել հայ-թուրքական սահմանը։ 

Քննչական կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Սոնա 

Տռուզյանը հունվարի 13-ին հայտնել էր, որ Պերմյակովն 

ընդունել է մեղքը՝ խոստովանելով, որ Գյումրիում տեղի 

ունեցած սպանությունն ինքն է կատարել։ Տռուզյանը նաև 

հայտնել էր, որ Պերմյակովին հայտնաբերել էին ռուս 

սահմանապահները հայ-թուրքական սահմանը անցնելու 

փորձ կատարելիս, որից հետո տեղափոխվել էր ռուսական 

զորամաս, որտեղ նրան հարցաքննել էին Ռուսաստանի 

Դաշնության քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները, 

ինչպես նաև Հայաստանի Քննչական կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ Վահագն Հարությունյանը, ում մասնակցությամբ 

էլ տեղի էր ունեցել Պերմյակովի հարցաքննությունը: 

Հունվարի 14-ին Գյումրիում և Երևանում  տեղի ունեցան 

զանգվածային բողոքի ցույցեր, որոնց հիմնական պահանջն 

էր եղել սպանության մեջ մեղադրվող Պերմյակովին 

Ռուսաստանին չհանձնելը: 

Նույնը օրը ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյա-

նը հայտարարել էր, որ մեղադրվողը քրեական պատաս-

խանատվության կենթարկվի Հայաստանում։ 

Հայաստանի և Ռուսաստանի քննչական կոմիտեների 

նախագահներ Աղվան Հովսեփյանի և Ալեքսանդր Բաս-

տրիկինի՝ հունվարի 20-ին ստորագրած համաձայնագրով 

http://hy.wikipedia.org/wiki/2015
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AB_12
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%AB
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D6%80
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3_%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3_%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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ստեղծված համակարգող շտաբի կազմում ընդգրկվել էին 

10 անձ՝ երկու երկրների քննչական կոմիտեների ներկայա-

ցուցիչներ, քրեագետներ: Ըստ ՀՀ քննչական կոմիտեի 

նախագահի խորհրդական Սոնա Տռուզյանի, հունվարի 21-

ին Պերմյակովին մեղադրանք էին առաջադրել Հայաս-

տանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով՝ երկու և ավելի անձանց 

դիտավորյալ սպանության համար: Վալերի Պերմյակովն 

ընդունել էր առաջադրված մեղադրանքը: 

Որոշ ժամանակ անց անհայտ կորել էր Գյումրիում 

տեղաբաշխված ռազմաբազզայի ռուս զինվոր: 

 

Դե ի՛նչ, պատկերը պարզ է՝ կատարվածը պատրվակ էր, 

որպեսզի գործի  դրվեր հայ-ռուսական դաշինքին հարվա-

ծող մեխանիզմը: Բաց է դավադրության դուռը, որը 

կշարունակվի տարբեր կերպերով՝ փորձելով սեպ խրել 

հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության մեջ: 

Ռուս-ամերիկյան առճակատման քողի ներքո, Ռուսաս-

տանը կտրուկ երեսը շրջեց դեպի հարավ ամրապնդելու 

կապերը Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, որի 

վկայությունը եղավ Ռուսաստանի Դաշնության (ՌԴ) 

պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ 

Շոյգուի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատա-

րած այցը: 

 

Սերգեյ Շոյգուի Իրան կատարած այցի 

արդյունքները 

Irannews.am–ը գրում է. 

Հունվարի 19-ին երեկոյան Ռուսաստանի Դաշնության (ՌԴ) պաշտպա-

նության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության (ԻԻՀ) պաշտպանության և զինված ուժերի նախարար 

http://irannews.am/2015/01/21/%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%B5-%D5%B7%D5%B8%D5%B5%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%AB-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE-%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%AB-%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B5/
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բրիգադային գեներալ Հոսեյն Դեհղանի հրավերով պաշտոնական այցով 

ժամանել է Թեհրան։ Նշենք, որ սա ՌԴ պաշտպանության նախարարի 

առաջին այցն է ԻԻՀ 2002 թվականից հետո, իսկ Ս. Շոյգուն և Հ. Դեհղանը 

վերջին անգամ հանդիպել են 2014 թ. մայիսին Մոսկվայում։ 

Հունվարի 20-ին Ս. Շոյգուն այցելել է Սրբազան պաշտպանության (իրան-

իրաքյան պատերազմ) անհայտ նահատակների գերեզման՝ հարգանքի 

տուրք մատուցելու, ապա ԻԻՀ պաշտպանության նախարարությունում 

կայացել է Ս. Շոյգուի և Հ. Դեհղանի պաշտոնական հանդիպումը։ Հան-

դիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային և միջազգային 

անվտանգության խնդիրները, ռազմական և ռազմա-տեխնիկական 

համագործակցությունը։ 

ՌԴ պաշտպանության նախարարը հայտարարել է.  «Մենք տարա-

ծաշրջանում ընդհանուր մարտահրավերներ և սպառնալիքներ ունենք,  

որոնց դիմակայել հնարավոր է միայն համաձայնեցված կերպով։ Կարծում 

ենք՝ առաջին հերթին անհրաժեշտ է կենտրոնանալ դրա իրավական հիմքի 

ամրապնդման վրա»,- ասել է Ս. Շոյգուն։ 

Իրանն ու Ռուսաստանը կարող են հակազդել ԱՄՆ-ի էքսպանսիոնիս-

տական միջամտությանն ու ագահությանը համագործակցության և 

ռազմավարական պոտենցիալը գործի դնելու միջոցով,- Associated Press 

գործակալությունը մեջբերում է Իրանի պաշտպանության նախարարին:                                

Փորձագետները կարծում են, որ չնայած ԱՄՆ-ի հարցում ընդհանուր 

հայացքներին՝ երկու երկրների հարաբերություններում գոյություն ունի 

լուրջ չլուծված խնդիր՝ С-300 զենիթա-հրթիռային համալիրների 

(ԶՀՀ) մատակարարման մասին չիրագործված պայմանագիր: :                                              

Այդ պայմանագիրը, իսկ ավելի շուտ՝ դրա չիրագործումը Ռուսաստանի 

կողմից, շարունակում է մնալ առանցքային այն հարցը, որն ազդել է և 

շարունակում է ազդել ռուս-իրանական ներկայիս հարաբերությունների 

վրա: 800 մլն դոլար արժողությամբ գործարքը կնքվել էր 2007թ.:        

Սակայն 2010թ., երբ Ռուսաստանը միացավ ՄԱԿ-ի Անվտանգության 

խորհրդի (ԱԽ) բանաձևին, որն արգելք էր սահմանում Իրանին սպառա-

զինությունների և ռազմական տեխնիկայի մատակարարմանը, Մոսկվան 

հրաժարվեց պայմանագրի կատարումից:  

 

Ի պատասխան  ռուս-իրանական  կապերի  ամրապնդման,  

գերուժը  գործի  դրեց  արհեստական  մերձեցման  մեխա-

նիզմը, Հնդկաստան  ուղարկելով ԱՄՆ-ի նախագահ Բ. 

Օբամային:  
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Հնդկաստան կատարած այցի ժամանակ հունվարի 26-ին  

ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման հայտարարել է, որ 

Ամերիկան կարող է դառնալ Հնդկաստանի լավագույն 

գործընկերը։ Այս մասին հաղորդում է France Presse 

գործակալությունը։   

ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով Օբամայի 

խորհրդական Բեն Ռոդսն ասել է՝՝ ԱՄՆ-ն ձգտում է շրջան-

ցել Ռուսաստանին Հնդկաստանի հետ ռազմական համա-

գործակցության հարցում։  

ԱՄՆ-ը մտցրեց ևս մեկ նորարարություն, այն է՝ 

«վերականգնել» Կուբայի հետ կես դար ձգձգված կապերը: 
 

Միացյալ Նահանգների և Կուբայի նախագահներ Բարաք 

Օբաման և Ռաուլ Կաստրոն երեկ, միաժամանակ ելույթ 

ունենալով հեռուսատատեսությամբ, հայտարարել են, որ 

1961 թվականին Ֆիդել Կաստրոյի  հետ խզված դիվանա-

գիտական հարաբերությունները կվերականգնվեն: 

Հավանայում կվերաբացվի ԱՄՆ-ի դեսպանատունը: 

Կուբան ԱՄՆ-ին կոչ է անում իրեն վերադարձնել Գուան-

տանամոն:  

Նշենք, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարա-

բերությունները խզվել էին 1961 թվականին: 

Կրկին կախվում է երկաթյա վարագույրը Արևմուտքի և 

Արևելքի միջև, կրկին գործի է դրված սպառազինություն-

ների մրցավազքը, օր օրի էլ ավելի է սրվում Արևմուտք-

Արևելք հակասությունը:  

Ահա երկրագնդում տիրող նման խորը հակասական պայ-

մաններում Հայաստանը, որպես ԵՏՄ (Եվրասիական 

տնտեսական միություն) անդամ երկիր, պատրաստվում է 

նշել Հայերի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը, Երևան 

հրավիրելով աշխարհի տարբեր երկրների նախագահնե-
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րին, ապրիլի 24-ին հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղա-

սպանության զոհերի հիշատակին Ծիծեռնակաբերդի 

հուշահամալիրում, հետապնդելով պահանջատիրության 

խնդիր:                                                                                                                                        
 

Նշենք, որ այդ առիթով ՀՀ նախագահը Հայաստան էր 

հրավիրել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռ. Թ. Էրդողանին: 
 

Նախագահ Էրդողանը ոչ միայն չպատասխանեց ապրիլի 

24-ին Երևան այցելելու հայ գործընկերոջ հրավերին, այլև 

պատասխան կրակ  բացեց դիվանագիտական առումով՝ 

պաշտոնապես հայտարարելով, որ փոխում է Գալիպոլիի 

ճակատամարտի հիշատակի միջոցառումների օրը, որը 

միշտ նշվում էր ապրիլի 25-ին։ Այս տարի այն տեղափոխ-

վել է ապրիլի 24, Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակի օրը; Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնա-

խարար Էդվարդ Նալբանդյանը 2014թ. օգոստոսի 28-ին 

ներկա էր գտնվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թաիփ 

Էրդողանի երդմնակալության արարողությանը. հայկա-

կան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը 

Թուրքիայի նախագահին էր հանձնել 2015թ. ապրիլի 24-ին 

Հայաստան այցելելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրա-

վերը:  

 

 

Ֆրանս-հայկական կազմակերպություն. 

Էրդողանը պատասխան կրակ է բացում 

 

Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համա-

կարգող խորհուրդը ցավով է նշել, որ իրականանում են իր 

քանիցս հայտնած մտավախությունները՝ Հայոց ցեղասպա-

նության հարյուրամյակի միջոցառումների անցկացման 
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խոչընդոտներ ստեղծելու Անկարայի փորձերի կապակ-

ցությամբ։ Այս մասին գրում է«Nouvelles d'Arménie»-ն։ 

«Այս մանևրն ակնհայտ ուղղված է այդ օրը Երևանում 

արտասահմանյան առաջնորդների սպասվող ներկայութ-

յունը չեզոքացնելուն... Անկարայի խնդիրն այն է, որ Երևա-

նում ապրիլի 24-ի արարողությունը հնարավորինս քիչ 

միջազգային արձագանք ստանա։  Այս մարտավարությու-

նը տեղավորվում է թուրքական ժխտողական քաղաքակա-

նության շրջանակում, որը ոչ այլ ինչ է, քան այլ միջոցնե-

րով ցեղասպանության շարունակություն»։ 

Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունը նաև հույս է 

հայտնել, որ մյուս երկրներն այս թակարդը չեն ընկնի։ 

«Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համա-

կարգող խորհուրդն ակնկալում է, որ ժողովրդավար 

երկրները կխափանեն Թուրքիայի իշխանությունների այդ 

կոպտորեն ստեղծած թակարդը, որոնք գնալով ավելի 

լպիրշանում են, ինչպես նաև կջանան բարձր մակարդակի 

հասցնել միջազգային դիվանագիտության նորմերը այդ 

տարածաշրջանում, որին նախկինի պես բնորոշ է բարբա-

րոսությունը»,– նշված է հայտարարությունում։ 

 

17.01.2015  
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 

1915թ Ցեղասպանություն. ո՞վ է իրավասու 

ներկայացնելու հայերին 
 

Ռոդնի Դաքեսյան 

Լիբանանցի դատավոր 

 

1915թ ցեղասպանության համար  Թուրքիային պահանջներ  ներ-

կայացնելու անհրաժեշտությունից բացի, հարկավոր  է որոշել 

նաև, թե ով կարող  է իրավաբանորեն  ներկայացնել  հայերին՝ 

Հայաստանի Հանրապետությո՞ւնը . Սփյո՞ւռքը , որը իրավաբա-

http://news.am/
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նական միավոր  չէ. Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի  ժառանգնե՞րը : 

Այս հարցերին  է փորձում պատասխանել  լիբանանահայ դատա-

վոր և իրավական  գիտությունների  դոկտոր  Ռոդնի  Դաքեսյանը, 

ում ատենախոսության թեման  եղել է «1915թ. հայերի  դեմ 

իրագործված  կոտորածի  իրավական  հետևանքները  և դրանց 

լուծման հնարավոր դատական  և արտադատական մոդելը» 

(Լիոնի  համալսարան): Նա քննարկման է ենթարկում Հայաս-

տանի իրավական  կարգավիճակը , նրա իրավական  գործողութ-

յուններ ձեռնարկելու հիմքը  և Հայոց ցեղասպանության  մեջ 

Թուրքիայի  պատասխանատվությունը  վկայակոչելու  իրավունքը : 

Ըստ նրան՝ թեև 1915թ կոտորածների  պահին Հայաստանը 

որպես պետություն  գոյություն չուներ , սակայն միջազգային 

իրավունքը նրան թույլ է տալիս փոխհատուցում պահանջել 

Թուրքիայից, որին նա առնվազն բարոյապես  պատասխանատու 

է համարում Հայոց ցեղասպանության  համար: 

1920թ նոյեմբերի  29-ին ձևավորվեց Խորհրդային  Հայաստանի 

Հանրապետությունը, որն ընդգրկում էր պատմական Հայաս-

տանի տարածքի  մի փոքր մասը միայն: Այնպես  որ, կոտորած-

ների  սկզբից գրեթե հինգ տարի  էր անցել , իսկ դրանից երկու 

տարի առաջ ավարտին էին հասել օսմանյան հայերի  դեմ ձեռ-

նարկված  բնաջնջման  գործողությունները : Հայաստանն  իր վերջ-

նական անկախությունը ձեռք  բերեց 1991թ սեպտեմբերի 21-ին: 

Հետեւաբար , հանցագործության  իրագործման  պահին Հայաս-

տանը գոյություն չուներ : Այդ  իսկ պատճառով , առաջին  հարցը, 

որ մեր մտքում ծագում է՝ Հայաստանն ունի՞ արդյոք  իրավական  

գործողություններ ձեռնարկելու հմտությունն ու կարողությունը , 

ինչպես նաև այն իրավական  հիմքը , որով  նա կկարողանա 

վնասների հատուցման  պահանջներ  ներկայացնել: 

Մյուս կողմից, խախտված իրավունքների  վերականգնման պար-

տավորությունը նախատեսված  է բոլոր  տեսակի իրավական 

նորմերով և ավտոմատ բնույթ է կրում: Միջազգային արդարա-

դատության  մշտական  դատարանն  այդ մասին  արդեն  արտա-

հայտվել էր հետևյալ կերպ. «Դատարանը  նշում է, որ դա 

միջազգային իրավունքի  սկզբունք է, և նույնիսկ օրենքի համ-

ընդհանուր հասկացություն, որ հանձնառության ցանկացած  

խախտում իր մեջ պարունակում է այն վերացնելու  պարտավո-
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րությունը»: Այս սկզբունքները կիրառելի  են ինչպես պետութ-

յունների , այնպես  էլ միջազգային  կազմակերպությունների 

նկատմամբ: 

Ինչ վերաբերում է պետություններին, Միջազգային իրավունքի 

հանձնաժողովի օրենքի  նախագծի 31-րդ հոդվածը  հաստատում 

է, որ «պատասխանատու  պետությունը  պարտավոր  է լիարժեք 

հատուցում տրամադրել միջազգային  հակաիրավական արար-

քով պատճառված  վնասի համար»: Սա իրավական  կայուն 

պրակտիկայով  լավ հաստատված կանոնի  ամրագրումն է: 

Ա. Հայոց ցեղասպանության  մեջ Թուրքիայի պատասխանա-

տըվությունը  վկայակոչելու  իրավատերը. 

Միջազգային հանրությունը չափից ավելի ապակենտրոնացած է: 

Ի տարբերություն  պետական  համակարգին , այնտեղ  չկա 

կենտրոնական մի մարմին, որը կարող է «դատական գործեր» 

հարուցել որևէ պետության  կամ միջազգային  կազմակերպութ-

յան դեմ, որին  կարելի  է միջազգային  հակաիրավական  արարք 

վերագրել: Իհարկե, ՄԱԿ-ն օժտված է հարկադրական  լիազո-

րություններով , որոնց միջոցով, ի վերջո , հնարավոր  է պետութ-

յանը  ստիպել , որ նա կատարի իր պարտավորությունները՝ 

համաձայն  ստանձնած պատասխանատվության: Բայց դա չի 

մտնում իրավախախտումների մասին օրենքի շրջանակների 

մեջ, այլ վերաբերում է միջազգային խաղաղության և անվտան-

գության պահպանմանը: 

Միջազգային  իրավունքի  հանձնաժողովի նախագծի 48-րդ 

հոդվածն  ընդունում է, որ «յուրաքանչյուր  այլ պետություն , քան 

տուժած պետությունը , իրավասու  է վկայակոչել  մի այլ պետութ-

յան պատասխանատվությունը , եթե՝ …բ) խախտված  պարտավո-

րությունը ամբողջությամբ պատկանում է միջազգային հանրութ-

յանը»: Այս դրույթը  նախատեսված է, ի թիվս այլոց, պարտա-

վորությունների լուրջ խախտումների  համար, որոնք  առաջա-

նում են ընդհանուր միջազգային իրավունքի պարտադիր  նոր-

մերի և, ընդհանուր առմամբ՝  erga omnes պարտավորութ-

յունների  խախտումներից: 

Հայկական  պետությունը  գոյություն  չուներ  հանցագործության 

իրագործման պահին: Խորհրդային  Հայաստանի  Հանրապետութ-

յունը  ծնվեց 1920թ նոյեմբերի  29-ին, որը պատմական Հայաս-
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տանի տարածքի  միայն մի փոքր մասն էր կազմում: Այսինքն, 

ցեղասպանության սկզբից գրեթե հինգ տարի էր անցել, իսկ 

օսմանահպատակ հայերի  դեմ ձեռնարկված բնաջնջման գործո-

ղությունների ավարտից՝ երկու տարի: Հայաստանն  իր վերջնա-

կան անկախությունը  ձեռք  բերեց 1991թ սեպտեմբերի  21-ին: 

Կոտորածներին  զոհ դարձան  օսմանահպատակ հայերը, որոնք  

ապրում էին Օսմանյան կայսրությունում : Այնպես որ, ներկա 

պահին ո՞ր պետությունն է իրավասու պահանջել զոհերի իրա-

վունքները: Արդյո՞ք Հայաստանը, իսկ ինչո՞ւ : 

Erga omnes պարտավորությունների  տեսության  լույսի ներքո՝ 

կարող ենք ասել, որ որևէ պետություն իրավունք ունի պահան-

ջել միջազգային  իրավակարգի  պաշտպանությունը  և պայքարել 

պատերազմական  հանցագործությունների , մարդկության  դեմ 

հանցագործությունների  և ցեղասպանության հանցագործութ-

յունների  դեմ: 

1948թ ցեղասպանության  հանցագործությունը  կանխարգելելու և 

պատժելու մասին կոնվենցիան  ընդհանուր միջազգային իրա-

վունքի պարտադիր նորմ է հանդիսանում՝ ստեղծելով  erga 

omnes պարտավորություններ : Այս նորմից  բխող  պարտավո-

րությունների խախտումը  բոլոր պետություններին  իրավունք  և 

իրավական հիմք  է տալիս՝ պաշտպանելու  այդ իրավունքներն  ու 

պարտավորությունները : Սակայն , ըստ «դիվանագիտական  

պաշտպանության» տեսության  կիրառման պայմաններին , 

պահանջվում է, որ զոհերը  լինեն բուն այդ  պետության քաղա-

քացիները, և դա հաստատվեց  Արդարադատության  միջազգային 

դատարանի կողմից  1970-ին՝ Barcelona Traction-ի գործում: Այլ 

կերպ ասած, պետությունը  կարող  է իրականացնել դիվանագի-

տական պաշտպանության իրավունքը միայն իր սեփական  

քաղաքացիների  նկատմամբ, այսինքն՝ այն ֆիզիկական  և 

իրավաբանական անձանց, որոնք  իր հետ աղերսվում են քաղա-

քացիական  կամ գրանցման  կապով (պետությունը  ներկայացնող  

սարքեր, ինչպիսիք են նավերը, օդանավերը, հրթիռները  կամ 

արբանյակները): Այս կապը  նրան թույլ է տալիս հաստատել  իր 

անձնական  իրավասությունը՝  որը դիվանագիտական  պաշտպա-

նության  իրականացման  հիմք  է հանդիսանում: 

Մինչդեռ  այս դեպքում, 1915-ի հանցագործության  զոհերը  

հայկական պետության քաղաքացիներ չեն , քանի որ, ինչպես 
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արդեն իսկ նշվեց, ոճիրի կատարման  պահին հայկական 

պետությունը  գոյություն չուներ: Այդուհանդերձ, ըստ սովորու-

թային (նախադեպային) իրավունքի, այս սկզբունքը կարող  է 

կիրառվել միայն  առևտրային  և ֆինանսական  հարցերում, և ոչ 

թե ծանրագույն  միջազգային հանցագործությունների  և 

պարտավորությունների  խախտումների  դեպքերում, որոնք 

բխում են ընդհանուր  միջազգային  իրավունքի  պարտադիր 

նորմերից: Հետևաբար, իրավիճակը փոխվում է հաշվի առնելով  

այն դեպքը , երբ մի պետության  կողմից խախտվում է erga 

omnes-ը՝ այսինքն միջազգային  իրավակարգի մյուս բոլոր  

սուբյեկտներին հարգելու պարտավորությունը :        

Պետությունը  իրավունք  ունի  իրականացնել  ցեղասպանության 

զոհերի  պաշտպանությունը , որոնք իր հետ առնչվում են իրա-

վական, ակնհայտ, կրոնական  կամ էթնիկական  կապով : Իսկ 

հայկական  պետության հետ այդ կապը գոյություն  ունի, մանա-

վանդ որ հանցագործության զոհերը  օսմանահպատակ  հայեր 

էին, այսինքն մարդիկ, ովքեր  խոսում և գրում էին հայերեն , 

ունեին հայկական դպրոցներ , հայկական մշակույթ, եկեղե-

ցիներ , վանքեր, տներ և շինություններ : Այս համատեքստում, 

հարկ է նշել Ադոլֆ Էյխմանի  դատավարությունը : Նա 1961թ 

ապրիլի 11-ին իսրայելական  դատարանի առաջ էր կանգնել, 

որտեղ  դատարանը  հաստատեց  Իսրայելի իրավունքը  դատելու  և 

իրականացնելու  պաշտպանության սկզբունքը  իր հրեա ազգա-

կիցների նկատմամբ , որոնք  սպանվել էին 1942-ին՝ Հոլոքոստի 

ընթացքում նացիստական  ռեժիմի կողմից: 

Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը կապված է 1915թ ոճրագոր-

ծության զոհերի  հետ էթնիկական , կրոնական , լեզվական  և 

մշակութային  շահեկան  կապով, մանավանդ , որ ցեղասպանութ-

յան զոհերի իրավահաջորդներից  շատերը  Հայաստանի քաղա-

քացիություն  ունեն, հետևաբար Հայաստանն ունի վնասի 

հատուցման  պահանջներ  ներկայացնելու  իրավական  հիմքը՝ 

հատկապես Միջազգային  իրավունքի  հանձնաժողովի  նախագծի 

42-րդ եւ 48-րդ հոդվածներով: Ուստիև այս գործողությունը  

հնարավոր  է ձեռնակել միայն  պաշտոնական  ձևով՝ Հայաս-

տանի հանրապետության  միջոցով: 

Բ. Հողային պահանջատիրության  օրինաչափությունն ու Թուր-

քիայի  կողմից  հնարավոր  ճանաչման հետեւանքները 
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Մարդկության  դեմ հանցագործություն  հասկացությունը քո-

ղարկված կերպով  առկա է 1920թ Սեւրի պայմանագրի 230-րդ 

հոդվածում, որը  պարտավորեցնում էր Թուրքիային  «հանձնել 

Դաշնակից տերություններին այն անձանց, որոնք  պատասխա-

նատու էին համարվում 1914 թվի օգոստոսի 1-ի դրությամբ  

թուրքական կայսրության  մաս կազմող  տարածքի վրա շարու-

նակվող պատերազմի պայմաններում իրականացված կոտորած-

ների  համար:» 

Սևրի պայմանագիրը , որի անունը Hauts-de-Seine քաղաքի հետ 

է կապված, կնքվել է 1920թ օգոստոսի 10-ին, Առաջին համաշ-

խարհային պատերազմից  կարճ ժամանակ անց: Դա դաշնակից 

պետությունների  (Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա և 

Հունաստան) ու Օսմանյան  կայսրության  (սուլթան Մեհմեդ  VI) 

միջև Ազգերի լիգայի հովանու ներքո  կնքված հաշտության 

պայմանագիր  է, որը երբևիցե չվավերացվեց  ստորագրող 

պետությունների  կողմից, բայց ուղղակիորեն առնչվում էր 

Հայաստանի  հողային  իրավունքներին: 

Թեև պայմանագիրը  ուժի մեջ չմտավ, սակայն  փաստ է, որ դա 

բոլոր պետությունների համար պատժելի հանցագործություն էր 

և միջազգային ասպարեզում դրա դատապարտումը թույլ է 

տալիս պնդելու, որ դա բոլոր  երկրների  կողմից կիրառելի 

իրավունքի համընդհանուր սկզբունքների մի մասն  էր 

(Միջազգային  արդարադատության մշտական դատարանի կամ 

Արդարադատության  միջազգային դատարանի  կանոնադրության 

հոդված 38 § 1 c): 

Սակայն հարկ եմ համարում նշել, որ Թուրքիայի կողմից Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչումը  ոչ մի դեպքում չի հանգեցնի  

հողային  հատուցման՝ հաշվի  առնելով  Թուրքիան իրավական 

պատասխանատվության  ենթարկելու  ճանապարհին հայտնվելիք 

տարբեր  իրավական և դատական խոչընդոտները : Տվյալ դեպ-

քում, հարցը կմնա զուտ բարոյական  պատասխանատվության 

հարթությունում: Ինչպիսին  էլ որ լինի  Թուրքիայի  կողմից  ցե-

ղասպանության ճանաչման բովանդակությունն ու տեքստը , ես 

խիստ կասկածում եմ, որ դա կլինի այնպիսի մի համատեքս-

տում, որը հայերին  հողային պահանջներ  առաջ քաշելու հնա-

րավորություն  կտա: 
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Ելնելով  սրանից , հողային  պահանջատիրության  համատեքս-

տում գերադասելի է հիմնվել ժամամակակից միջազգային 

իրավունքի և սովորութային  միջազգային  իրավունքի  վրա, քանի 

որ 1920 թվականի պայմանագիրը  կիրառելի  չէ՝ այն ստորագրած 

երկրների  կողմից  վավերացված  չլինելու պատճառով : 

Խախտված իրավունքի վերականգնման պարտավորությունը 

նախատեսվում է բոլոր  տեսակի  իրավաբանական  միջոցներով և 

ավտոմատ բնույթ է կրում: Միջազգային իրավունքի հանձնաժո-

ղովի հոդվածների  նախագծի  31-րդ հոդվածը նշում է, որ 

«պատասխանատվություն կրող  պետությունը  պարտավոր  է 

միջազգային հակաիրավական արարքով պատճառված վնասի 

համար  լիարժեք  հատուցում տրամադրել»: Սա իրավական 

կայուն պրակտիկայով  լավ հաստատված  կանոնի ամրագրումն 

է: 

Ուստի, համարելով , որ Թուրքիան Օսմանյան կայսրության 

փոխարինողն  է և ոչ թե իրավահաջորդը , պետք  է եզրակացնենք , 

որ նա առնվազն բարոյապես  պատասխանատվություն է կրում 

Հայոց ցեղասպանության  համար , ինչը նրան պարտավորութ-

յունների  առաջ կկանգնեցնի : Իսկ ի՞նչ  բնույթի պարտավորութ-

յուններ կլինեն դրանք: 

Միջազգային  իրավունքում փոխհատուցման  հայտնի  առաջին 

ձևը իրավիճակի  վերականգնումն է ՝ restitutio in integrum 

(ռեստիտուցիա): Տվյալ դեպքում գրեթե անհնար է վերականգնել 

մինչև օսմանահպատակ հայերի դեմ կատարված հանցագոր-

ծությունը գոյություն ունեցած  վիճակը, մանավանդ  որ 

օսմանահպատակ հայության դեմ կատարված  հանցագործութ-

յունը  տեղի է ունեցել  գրեթե հարյուր տարի առաջ: 

Այստեղ , հայերի ունեցվածքի վերադարձի՝ ռեստիտուցիայի 

հարցում կարող  է լինել մի ուղի, այն  է դատական  հայց 

ներկայացնել  Մարդու իրավունքների  եվրոպական 

դատարանում (ՄԻԵԴ), որը, ի վերջո, իրավասու կլինի քննելու 

1915 թվի ոճրագործության և տեղահանությունների  զոհերի 

ժառանգների բողոքները , և այդ կապակցությամբ  վճիռներ  

կայացնելու , հատկապես այն դեպքում, երբ միջազգային 

պայմանագրերի կոնվենցիաների  հետադարձության սկզբունքը 

հաղթահարված կլինի: Կարևոր է նաև այն  հանգամանքը, որ 

Մարդու իրավունքների  եվրոպական կոնվենցիայի  թիվ 1 

Արձանագրության  1-ին հոդվածը (սեփականության իրավունքի  

պաշտպանություն) երաշխավորում է սեփականության 
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իրավունքը, հատկապես երբ դեռ շարունակում է ակտուալ թեմա 

մնալ Թուրքիայի  ժխտողականությունը  և այդ իրավունքի 

ոտնահարումը՝ որը դրսևորվում է ժառանգներին  արգելելով  

վերստանալ իրենց  սեփականությունը : 

Այս ընթացակարգն առավել հետաքրքիր է դառնում վերոհիշյալ 

Դատարանի  տարբեր  ժամանակներում կայացրած  որոշումների 

տեսակետից, մասնավորապես  Լոիզիդուն  ընդդեմ Թուրքիայի 

դատական գործում (թիվ 40/1993/435/514), որը Դատարանին 

ներկայացվեց Կիպրոսի  հանրապետության  կառավարության 

կողմից («հայցվոր  կառավարությունը») 1993թ նոյեմբերի  9-ին: 

1989թ հուլիսի 22-ին Կիպրոսի քաղաքացի Տիկ. Թիթինա 

Լոիզուդուն , համաձայն Կոնվենցիայի 25-րդ հոդվածի, հայցա-

դիմում էր ներկայացրել Մարդու իրավունքների եւրոպական 

հանձնաժողովին («Հանձնաժողով»), որը  պետք է որոշեր , թե 

Տիկ. Լոիզուդուի  գույքին  առնչվող  գործի փաստերը հանդիսա-

նո՞ւմ են արդյոք Թուրքիայի կողմից կատարված խախտումներ՝ 

ըստ Կոնվենցիայի  թիվ 1 Արձանագրության  1-ին հոդվածի 

պահանջներին : 1995թ մարտի  23-ին ընդունված որոշմամբ՝  

Դատարանը վճռեց գումարով  հատուցել Տիկ. Լոիզիդուին , որի 

գույքը բռնագրավվել էր 1974թ, արտաքսվել էր երկրից եւ ար-

գելվել էր նրա վերադարձը: 

Այս նույն համատեքստում – հայերի գույքի վերադարձի-, արժե 

հիշել նաեւ այն  դեպքը, երբ 2004-ին Միացյալ  նահանգները  

օտարերկրացիներին  պատճառված  վնասների  վերաբերյալ  մի 

օրենք  էր ընդունել, որը ամերիկյան  դատարաններին  իրա-

վասություն էր  տվել վարույթ ընդունել օտարերկրյա անձանց 

կրած վնասներին առնչվող  դատական  գործեր, որոնք  բխում էին 

միջազգային օրենքների կամ համաձայնագրի խախտումից , որի 

անդամ է ԱՄՆ-ը: Այնպես որ, Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

ժառանգները կարող  են Թուրքիայի  դեմ դատական գործ 

հարուցել ԱՄՆ-ի դատարաններում, իհարկե՝ եթե 2004 թ. այդ 

օրենքը հետադարձ  կիրառելիություն  ունենա, ինչը , իրոք , 

հաճախ  է տեղի ունեցել Միացյալ  Նահանգներում: 

Վնասի հատուցման  երկրորդ  ձևը կոմպենսացիան  է: 1915 թվի 

հանցագործությամբ Օսմանյան  հայերին պատճառված  վնասի 

փոխհատուցումը  ակնհայտորեն  կարող  է կոմպենսացիայի  

տեսքով լինի: Քանի որ ռեստիտուցիան , ինչպես վերևում 

տեսանք, գրեթե անհնար  է թվում: Հայոց  ցեղասպանության 
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պարագայում առավել արդյունավետ հատուցման  ձևը կարող  է 

լինել կոմպենսացիան  (փոխհատուցումը): 

Նացիստական  Գերմանիայի կողմից հրեաների դեմ իրագործ-

ված Հոլոքոստի  օրինակը  կարող  ենք դիտարկել որպես նմանա-

տիպ և կիրառելի  դեպք: Գերմանական ընկերությունները  շա-

րունակում են փոխհատուցում վճարել հրեական  համայնքին: 

Այդ վճարումները «հայկական  հարցի» պարագայում կարելի  է 

դիտարկել որպես նախադեպ, իհարկե այն  դեպքում, եթե Արդա-

րադատության  միջազգային դատարանը  1948-ի Կոնվենցիան 

որոշի կիրառել հետադարձ  ուժով՝ ռետրոակտիվ  գործադրութ-

յամբ: 

Սատիսֆակցիան  միջազգային  իրավական պատասխանատվութ-

յան վերջին  հայտնի  միջոցն  է, մեր պարագայում՝  կարծես 

առավել նպատակահարմարն  ու կիրառելին: Սա հատուցման 

զուտ բարոյական  ձև է, որը կարող  է արտահայտվել  պատաս-

խանատու պետության  կողմից  ափսոսանքի  արտահայտման , 

պաշտոնական  ներողության կամ այլ պատշաճ ձևի միջոցով: 

Սատիսֆակցիան , ինչպես նաև կոմպենսացիան, տրամաբա-

նությանը ամենամոտիկ և իրագործելի  հատուցման  երկու ուղի-

ներն են թվում, մանավանդ որ «Հայկական հարցի» դեպքում 

սատիսֆակցիան  շատ խնդրահարույց է` հայերը հաճախ  են 

ներողություն պահանջել Թուրքիայից  1915-ի ոճրագործության 

համար, սակայն այն երբեք  չի իրականացել : Սրանից պարզ է 

դառնում, որ սատիսֆակցիան  Հայոց ցեղասպանության ճանաչ-

ման հարցում շատ կարևոր և էական տեղ է գրավում: 

http://repairfuture.net/ 

РУССКИЕ ИСТОЧНИКИ О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН В 

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 1915-1916 ГОДЫ 

 
Г. А. Абраамян, Т. Г. Севан-Хачатрян 

 

РУССКИЕ ИСТОЧНИКИ О ГЕНОЦИДЕ 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: 

1. Снова, как прежде... 

2. Опять беженцы 

http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#1
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#2
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3. Из корреспонденции, напечатанной в газете «Кавказ» 
4. Кавказское Армянское Благотворительное общество 

5. По поводу доклада члена Государственной Думы 
А.Ф.Керенского в вольно-экономическом обществе 

6. Из приказа Тифлисского полицмейстера 
7. Тифлисскому городскому Голове А. И. Хатисову с 

передовых позиций 
8. Из речи в Государственной Думе Министра иностранных 

дел С.Д.Сазонова 

9. Армянские беженцы 
10. Письмо заместителю Командующего 1-ой армией 

Кавказского фронта 
11. Драгоман Русского посольства в Константинополе в 

Министерство иностранных дел 
12. Армяне-беженцы 

13. Чиновник для дипломатических сношений в Министерство 
иностранных дел 

14. Католикос Геворк V Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

15. Министр иностранных дел России помощнику Наместника 
на Кавказе В. В. Мышлаевскому 

16. Драгоман русского посольства в Константинополе в 
Министерство иностранных дел 

17. Чиновник для дипломатических сношений при Наместнике 
на Кавказе в Министерство иностранных дел 

18. Министр иностранных дел России послам в Париже и 
Лондоне А. П. Извольскому и гр. А. К. Бенкендорфу 

19. Чиновник для дипломатических сношений при Наместнике 
на Кавказе Министру иностранных дел 

20. Из сообщения, напечатанной в газете «Русские 
Ведомости» 

21. Чиновник для дипломатических сношений при Наместнике 
на Кавказе в Министерство иностранных дел 

22. В Ванском вилайете 
23. Ванская оборона 
24. Последняя армянская резня 
25. Посол в Лондоне Министру иностранных дел С.Д.Сазонову 

26. Сообщение Петроградского Телеграфного Агентства 
27. Католикос Геворк V Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
28. Записка Я. Завриева, представленная российским послам 

в Лондоне и Париже 
29. Министр иностранных дел России послу в Лондоне гр. А. 

К. Бенкендорфу 

http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#3
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#4
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#5
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#5
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#6
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#7
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#7
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#8
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#8
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#9
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#10
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#10
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#11
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#11
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#12
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#13
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#13
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#14
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/1-14.htm#14
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#15
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#15
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#16
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#16
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#17
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#17
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#18
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#18
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#19
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#19
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#20
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#20
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#21
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#21
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#22
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#23
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#24
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#25
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#26
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#27
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#27
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#28
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#28
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#29
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#29


 24 

30. Российский посол в Париже Министру иностранных дел С. 
Д. Сазонову 

31. Министр иностранных дел России послу в Париже 
А.П.Извольскому 

32. Министр иностранных дел России послу в Париже 
А.П.Извольскому 

33. Российский посол в Лондоне Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

34. Из письма, поступившего в Министерство иностранных 
дел 

35. Корреспондент журнала «Заря» о событиях в Турецкой 
Армении 

36. Российский посол в Париже Министру иностранных дел 
России С.Д.Сазонову 

37. В Муше 
38. В походе с Андраником 
39. Российский посол в Париже Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 

40. Министр иностранных дел России послу в Париже 
А.П.Извольскому 

41. Жертвы турецких насилий 
42. Из статьи «Тридцать дней осады» 

43. Русский посланник в Каире Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

44. М.М.Ковалевский об армянском вопросе 
45. Католикос Геворк V Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
46. В Турецкой Армении 

47. Российский посол в Лондоне Министру иностранных дел С 
Д.Сазонову 

48. Католикос всех армян Председателю Тифлисского 
Купеческого Комитета помощи армянскому населению 
Турции А. Н. Милову 

49. Чиновник Министерства иностранных дел, переводчик 
Штаба Кавказской Армии Начальнику 1-го Кавказского 
армейского корпуса 

50. Переводчик Штаба Кавказской армии Начальнику I 
Кавказского армейского корпуса 

51. В Кавказское Армянское Благотворительное общество 
52. Раны Армении 
53. Русский посланник в Софии Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
54. Член Государственной Думы М. А. Пападжанов Министру 

иностранных дел С.Д.Сазонову 

http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#30
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/15-30.htm#30
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/31-36.htm#31
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/31-36.htm#31
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/31-36.htm#32
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/31-36.htm#32
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/31-36.htm#33
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http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/46-55.htm#53
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55. Переводчик Штаба Кавказской армии Начальнику I 
Кавказского армейского корпуса 

56. Посланник в Афинах в Министерство иностранных дел 
России 

57. Совещание о беженцах 
58. Русский посланник в Каире Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
59. Беженцы и распределительный госпиталь 
60. Из письма доктора Завриева Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
61. Из дневника турецкого врача 

62. Посол в Вашингтоне в Министерство иностранных дел 
63. Армяне-беженцы 
64. Министру иностранных дел С.Д.Сазонову 
65. События в Сасуне и Муше 
66. Министр иностранных дел России послу в Вашингтоне 

Б.А.Бахметьеву 

67. Министр иностранных дел С.Д.Сазонов Министру 
финансов России Барку 

68. Из докладной записки, поступившей в Министерство 
иностранных дел России 

69. Российский посол в Лондоне Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

70. Министр иностранных дел России послу в Париже 
А.П.Извольскому 

71. Л. Ошеровский о трагедии турецких армян 

72. Мандельштам об армянских резнях 1915г. 
73. Армянская жизнь в 1915 г. 
74. Результаты турецких зверств 
75. Армянский вопрос и русское общество 
76. Министр иностранных дел России послам в Париже и 

Лондоне А.П.Извольскому и А.К.Бенкендорфу 

77. Посол в Париже Министру иностранных дел С.Д.Сазонову 
78. Выплаканные слезы 
79. Немцы, турки и Армения 
80. Армянское добровольческое движение 
81. Армяне и война 

82. Спокойный ужас 
83. Поездка в Арцап-Мусунский район через Чингиль 
84. Трагедия армянского народа 
85. Выдержка из речи Министра иностранных дел 

С.Д.Сазонова в Государственной Думе 
86. Из речи депутата Государственной Думы М. И. 

Пападжанова 
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87. Исполним наш долг 
88. Помощь эрзерумским армянам 
89. Под игом Турции 

90. Народ страдающий 
91. Эрзерум 
92. Беседа корреспондента журнала «Армяне и война» с 

членом Государственной Думы М. И. Пападжановым 
93. В Хныс-Кале 

94. Посол в Лондоне Министру иностранных дел С.Д.Сазонову 
95. У беженцев 
96. Из корреспонденции, напечатанной в журнале 

«Армянский Вестник» 
97. Всеподданнейшая записка Министра иностранных дел 

России С.Д.Сазонова 
98. Обитель слез 

99. Истребление армян в Муше 
100. «О наша страна, наша земля...» 
101. Из речи П. Н. Милюкова в Государственной Думе 
102. Речь М. И. Пападжанова в Государственной Думе 
103. Об устройстве временного управления в турецких 

армянских провинциях 

104. В Кавказский Комитет Всероссийского Союза Городов 
105. Памятная записка Министра иностранных дел России 

С.Д.Сазонова французскому и великобританскому 
послам в Петрограде, М. Палеологу и сэру Дж. 
Бьюкенен 

106. Младотурки и их жертвы 
107. Обзор русской прессы 

108. Сообщения о предпринятых российскими деятелями 
мерах по оказанию помощи турецким армянам 

109. Памятная записка Министра иностранных дел России 
С.Д.Сазонова французскому послу в Петрограде М. 
Палеологу 

110. Проф. С. А. Котляревский о Турецкой Армении 
111. Положение армянской интеллигенции в Турции 
112. Главноуполномоченному Кавказского Отдела 

Всероссийского Союза Городов А. И. Хатисову 

113. Резня в районе Эрзерума 
114. Нота французского посольства в Петрограде Министру 

иностранных дел России С.Д.Сазонову 
115. Война и Ближний Восток 
116. Из турецкой неволи 
117. Российский посол в Париже Министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову 
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118. Русский посланник в Берне Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

119. Доклад А. Аргутинского Кавказскому Комитету съезда 
городов о командировке в Трапезунд 

120. О положении беженцев 
121. Министру иностранных дел С.Д.Сазонову от делегатов 

съезда представителей армянских организаций 
помощи беженцам 

122. Российский посол в Лондоне Министру иностранных дел 
С.Д.Сазонову 

123. Обзор русской прессы 
124. Армяне в турецкой армии 

125. Сасун 
126. Судьба армянских сирот 
127. Сироты и дети Кавказского фронта 
128. Подробности армянских избиений 

129. В стране ужасов 
130. О положении турецких армян 
131. Армяно-курдская распря 
132. Эрзинджан 
133. Второй исход из Вана 

134. В Эрзинджане 
135. У ванских серебряков 
136. Из корреспонденции, напечатанной в газете 

«Кавказское Слово» 
137. О положении беженцев 
138. Член Государственной Думы М. И. Пападжанов Борису 

Владимировичу Штюрмеру 

139. В Сивасе 
140. Басканская драма 
141. Сообщение Главноуполномоченного по устройству 

беженцев на Кавказе 
142. Отношение Московского отделения особого отдела 

Комитета Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Татьяны Николаевны в Московский Армянский 
Комитет 

143. Среди призраков 
144. Государственная Дума и армяне 
145. Наша армия в Армении 
146. По поводу заявления А. Трепова 
147. Из беседы члена Государственного Совета, 

Председателя военно-промышленного комплекса 
А.И.Гучкова с корреспондентом газеты «Кавказское 
Слово» 
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148. Из бесед представителей печати с генералом Пешковым 

149. Заговорившие камни 

150. Турецкие зверства 

151. Из доклада Заведующего медицинской частью при 
Главноуполномоченном по устройству беженцев 
Кавказского фронта д-ра А. Ф. Невтонова 

152. Армянский вопрос в Центральном Комитете партии 
Народной Свободы 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ОБ АРМЕНИИ: 

Юрий Веселовский 
Страдающие дети 

Валерий Брюсов 
К Армянам 
К Армении 

Сергей Городецкий 
Сад 
Где они? 
Руки девы 
Ван 
Душевнобольная 
Панихида 
Прощанье 
Путница 

Василий Немирович-Данченко 
За что? 
На берегу Евфрата 
Знамя 

Александр Кушлю 
Ванская газелла 
Разрушенный Ван 

Сергей Заров 
Братьям армянам 
Не плачь ашуг 

Сергей Пирвердиев 
Одна молитва 

Екатерина Алексеева 
Песня ашуга 

Яков Барановский 
Армянскому народу 

Степан Кроткий 
Привет Армении 
За счастье Родины 
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В. Опочинин 
Проводник 

Константин Саянский 
Армения 

Вера Дунина 
Страничка из горя человеческого 

Алексей Кулебякин 
Отзвуки Вана 
Старый Ван 
Оборона Вана  
Гибель Вана 
В разоренном Ване 
Бен-димаху 
Торжествующий Ван 

Именной указатель 

Перечень документов и материалов 

Перечень произведений русских писателей 

 

Также по теме: 

Барсегов Ю. — Геноцид армян. Ответственность Турции и 
обязательства мирового сообщества. 
М.Г. Нерсисян— Геноцид армян в Османской империи: Сборник 
документов и материалов. 

 

Այսօր 07/04/2015 ՀՀ ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների 

մշտական հանձնաժողովի նիստ է անցկացվել՝ օրակար-

գում «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 

հայտարարությունը Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տա-

րելիցի կապակցությամբ»: 

 
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը տեղեկացնում է, որ 

հայտարարության լրամշակված տարբերակում, որն արդեն մտել է ՀՀ ԱԺ 

օրակարգ, հղում է արվում ՄԱԿ-ի և միջազգային մի շարք հեղինակավոր 

կառույցների ընդունած այն կոնվենցիաներին և օրենքներին, որոնցով 

դատապարտվում են 1915 թ-ին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրա-

կանացված ցեղասպանությունը: 

«Հայտարարության լրամշակված նախագծին միացան Աժ բոլոր 

հանձնաժողովների ներկայացուցիչ պատգամավորները: 

Վստահ եմ, որ ապրիլի 24-ին ընդառաջ՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային Ժողովի այս նախաձեռնությունն իրականացվում է ճիշտ 

http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/opochinin.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/sayanskiy.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/dunina.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#1
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#2
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#3
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#4
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#5
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/kulebyakin.htm#6
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/name-index.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/list.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/list.htm#2
http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/index.htm
http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/index.htm
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ժամանակին, և կրկին միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռում 

է 1915թ-ին Օսմանյան կայսրության կողմից հայերի նկատմամբ 

իրականացված ցեղասպանության վրա, որով նաև հնարավորություն է 

տալիս կանխարգելել ցեղասպանությունների հետագա կրկնությունները: 

Աշխարհում թերևս չկա մի հայ, ով տեղյակ չի ցեղասպանության 

պատմական փաստերին կամ կասկածում է դրանց իսկությանը, սակայն 

կարևորում եմ այս նախագծով կատարված պատմական իրողության 

ներկայացումը միջազգային հանրությանը, որն էլ իր հերթին կնպաստի 

Հայոց Ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը»,- 

տարածված հայտարարությունում նշում է Էնֆիաջյանը: 

Ստորև ներկայացնում ենք հայտարարության նախագիծը. 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հայտարարությունը՝ 

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը 

- հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 1948թ-ի 

դեկտեմբերի 9-ին ընդունված «Ցեղասպանության հանցագործությունը 

կանխարգելելու և պատժելու մասին» կոնվենցիան, ՀԽՍՀ Գերագույն 

Խորհրդի կողմից 1988թ-ի նոյեմբերի 22-ին ընդունված «Օսմանյան 

Թուրքիայում հայերի 1915թ. ցեղասպանության դատապարտման մասին» 

Օրենքը, 

- արժևորելով «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի Համահայկա-

կան Հռչակագրում» ամրագրված դրույթները, 

- կարևորելով միջազգային հանրության հետ համատեղ ուժերով մարդ-

կության դեմ հանցագործությունների, ցեղասպանությունների դատա-

պարտման և կանխարգելմանն ուղղված ջանքերում հայ ժողովուրդի 

ունեցած ներդրումը, 

- երախտագիտություն հայտնելով բոլոր պետությունների խորհրդարան-

ներին եւ պետական կառույցներին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են 

Հայոց ցեղասպանությունը, ընդունել Հայոց ցեղասպանության ժխտումը 

քրեականացնող օրենքներ. 

Կոչ է անում բոլոր երկրների խորհրդարաններին եւ միջխորհրդա-

րանական կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել և 

դատապարտել Օսմանյան Կայսրության կողմից իրականացված Հայոց 

ցեղասպանությունը` որպես մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն 

հանցագործություն: 

/ armtimes/com/ 

 

Եվ այսպես 2015թ-ի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանութ-

յան զոհերի հիշատակը հարգելու էին եկել 60 երկրների 
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պատվիրակներ, նրանց թվում՝ Սերբիայի նախագահ 

Տոմիսլավ Նիկոլիչը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր 

Պուտինը,  Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, 

Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը: 

 

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի բուն միջոցա-

ռումները ապրիլի 24-ի առավոտյան մեկնարկեցին Ծիծեռ-

նակաբերդի բարձունքում: Չորս երկրների՝ Կիպրոսի, 

Ռուսաստանի, Սերբիայի եւ Ֆրանսիայի նախագահները, 

ավելի քան 70 երկրների պաշտոնական պատվիրակութ-

յուններ, տարբեր դավանանքների եկեղեցիների ներկայա-

ցուցիչներ մասնակցեցին Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի 

ոգեկոչման արարողությանը: 

Իր ելույթում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշեց, որ ի 

սկզբանե Ռուսաստանում հայերի ողբերգությունը ընկալել 

են որպես սեփական ցավ: 

Սերբիայի Հանրապետության նախագահ Տոմիսլավ 

Նիկոլիչն իր ելույթում «հրեշավոր ցեղասպանություն» 

որակեց 1915-ին հայ ժողովրդի հետ կատարվածը: «Մեզ 

համար Հայաստան չգալու տարբերակ չկար, մենք չէինք 

կարող այստեղ չլինել: Մենք պետք է լինենք աշխարհի 

քաղաքացիներ,»,- ասաց Սերբիայի նախագահը:  

Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարեց, 

որ Երևանում մասնակցում է պատմական միջոցառման: 

Պատմական, որովհետև միջոցառման բոլոր մասնակից-

ները խաղաղության և հույսի ուղերձ են հղում այն 

ազգերին, որոնք պատմության ընթացքում ճնշվել են ու 

դառնություններ կրել: Օլանդը նշեց, որ Ֆրանսիան տարբե-

րակում չի դնում ողբերգությունների միջև, լինի դա Հայոց 

ցեղասպանություն, հրեաների Հոլոքոստը, Ռուանդայի 

ցեղասպանությունը, թե ներկայում ընթացող մարդկութ-

յան դեմ ուղղված ոճիրները: 
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Տարելիցի կապակցությամբ ֆրանսիական մամուլում 

հայտարարություն է արել նաև նախկին նախագահ Նիկոլա 

Սարկոզին, որը վերահաստատել է Ցեղասպանության 

դատապարտման և ժխտողականության անթույլատրե-

լիության հարցում իր հետևողականությունը: 

Ծիծեռնակաբերդում միջոցառման ավարտից հետո հայաս-

տանցի պաշտոնյաները երկկողմ հանդիպումներ ունեցան 

բարձրաստիճան հյուրերի հետ: 

Օրվա ընթացքում Ցեղասպանության տարելիցի կապակ-

ցությամբ հայտարարություններ տարածեցին Ուկրաինայի 

Գերագույն Ռադան, ՌԴ Պետդուման, Բուլղարիայի 

խորհրդարանը «հայերի զանգվածային սպանությունները» 

ճանաչող բանաձև ընդունեց: Գերմանիայի Բունդեսթագը 

բոլոր խմբակցությունների հավանությամբ Ցեղասպանութ-

յունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև ընդունեց: 

Կանադայի Խորհրդարանը միաձայնությամբ բանաձև 

որդեգրեց, ըստ որի այսուհետև Ապրիլ 24-ը Կանադայում 

հռչակվում է «Հայոց Ցեղասպանության Հիշատակի օր»:  

Հիշատակի զանգվածային միջոցառումներ տեղի ունեցան 

աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներում: Առանձնապես 

բազմամարդ ցույցեր տեղի ունեցան Լոս-Անջելեսում (շուրջ 

200 հազար մարդ), Բեյրութում, Ստամբուլում և այլուր: 

Բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան Թբիլիսիում թուրքական 

դեսպանատան առաջ, Սիրիայի Քեսապ հայկական քա-

ղաքում, նոր հուշարձան բացվեց Կալիֆորնիայի Ֆրեզնո 

քաղաքում: Ստամբուլի հայկական Մայր տաճարում 

զոհերի հիշատակին պատարագ տրվեց, որին առաջին 

անգամ թուրքական պետության բարձրաստիճան 

պաշտոնյա մասնակցեց՝ ԵՄ հարցերով նախարարը: 

Ստամբուլում հազարավոր հայերի հետ Ցեղասպանության 

զոհերի ոգեկոչման արարողություններին մասնակցեցին 

նաև տասնյակ հազարավոր թուրքեր և քրդեր: 
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Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, որը նախորդ 

օրերին մի քանի ագրեսիվ հայտարարություններ էր արել 

հայերի, ինչպես նաև Հայոց Ցեղասպանությունը ճանաչող 

երկրների հասցեին, անցյալ տարվա նմանությամբ 

օսմանյան հայերի ժառանգներին ուղղված ուղերձով 

հանդես եկավ՝ նշելով, որ «անկեղծորեն կիսում է նրանց 

ցավը»: Միևնույն ժամանակ, Էրդողանը չշեղվեց վերջին 

տարիներին այս հարցում Անկարայի որդեգրած մոտե-

ցումից և Ցեղասպանության տեղ խոսեց ընդամենը Առա-

ջին աշխարհամարտի ժամանակ տուժած օսմանահպա-

տակ ժողովուրդների մասին: 

Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին ապրիլի 24-ին, տեղական 

ժամանակով ժամը 22.00-ից մինչեւ 22.15-ն անջատվեցին 

Հռոմի Կոլիզեյի և Փարիզի Էյֆելյան աշտարակի լույսերը: 

Իսկ Երևանում երեկոյան տեղի ունեցավ հանրաճանաչ 

Միխայիլ Յուրովսկու գլխավորած նվագախմբի համերգը, 

որին մասնակցում էին 43 երկրների 123 երաժիշտներ: 

Վատ եղանակի պատճառով Հանրապետության հրապա-

րակում նախատեսված բաց համերգը տեղի ունեցավ 

Օպերայի դահլիճում: 

Երևանում՝ Էրեբունի թանգարանի մոտ երեկ տեղի 

ունեցավ նաև «Հիմնադիր խորհրդարան» կազմակեր-

պության հանրահավաքը: 

 

Նշենք, որ ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոս 

տաճարում Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 

առիթով Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու Քահանայապետ 

Ֆրանցիսկոս Պապը մատուցել է Սուրբ Պատարագ: 

Իր ելույթում Ֆրանցիսկոս Պապը նշել է, որ 20-րդ դարում 

մարդկությունը վերապրել է զանգվածային և աննախադեպ 

երեք ողբերգություն՝ Հայոց Ցեղասպանությունը, նացիզմը 

և ստալինիզմը: Նա հայերի զանգվածային կոտորածները 
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բնորոշել է  որպես «20-րդ դարի առաջին ցեղասպանութ-

յուն»: 

«Չարիքը թաքցնելով կամ ուրանալով՝ թույլ ենք տալիս, որ 

վերքը արյունահոսի՝ առանց վիրակապելու այն», – ասել է 

Պապը։ 

Կայացած արարողության ժամանակ Պապը նաև մեծարել է 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն՝ շնորհելով նրան «Տիեզերա-

կան եկեղեցու վարդապետ» տիտղոսը: 

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Պապի հայտարա-

րությունը մեծ արձագանք է ստացել համաշխարհային 

լրատվամիջոցներում: Պատարագից անմիջապես հետո 

պաշտոնական Անկարան հետ է կանչել Վատիկանում իր 

դեսպանին:  

Վատիկանում գտնվող Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթո-

ղիկոսը շնորհակալություն է հայտնել Քահանայապետ 

Ֆրանցիսկոս Պապին: 

Իր խոսքում Հայոց Քահանայապետը նշել է, որ հայ 

ժողովուրդը քրիստոնեական հավատքի և ազգային 

ինքնության համար իր պատմության ընթացքում բազում 

արհավիրքներ է տեսել, դիմակայել փորձությունների, իսկ 

100 տարի առաջ կանխամտածված և դաժան հանցագոր-

ծության զոհ է դարձել: 

«Այսօր էլ մեր ժողովուրդը ապրում է Թուրքիայի և 

Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակման մեջ, 

պայքարում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար 

և շարունակում ջանքեր գործադրել հանուն Հայոց Ցեղա-

սպանության համընդհանուր ճանաչման»,- ասել է 

Կաթողիկոսը: 

Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ Ա Կաթողիկոսն իր հերթին, 

կարևորելով Հայոց ցեղասպանության համաշխարհային 

ճանաչումը, շեշտել է, որ Հայոց ցեղասպանությունն 

անհնար է մոռանալ, այն անհերքելի փաստ է, որն իր 
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հետքն է թողել ժամանակակից պատմության էջերում և 

հայերի գիտակցության մեջ: 

Ավարտելով իր ելույթը, Արամ Ա Կաթողիկոսը շնորհա-

կալություն է հայտնել Կաթոլիկ Եկեղեցուն՝ Ցեղասպա-

նության տարիներին հայերին ցուցաբերած օգնության 

համար: Նա հիշեցրել է, որ 1915-ին Հռոմի Պապ 

Բենեդիկտոս XV-ը խիստ քննադատական նամակ էր հղել 

Օսմանյան կայսրությանը՝ կոչ անելով դադարեցնել հայերի 

կոտորածը: 

Վատիկանում Սուրբ Պատարագին ներկա էին նաև ՀՀ 

նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայոց Կաթողիկե եկեղեցու 

առաջնորդ Պատրիարք Ներսես-Պետրոս XIX-ը: 

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախի-

ջևանի Թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիս-

յանի առաջնորդությամբ Վատիկան էր ժամանել նաև 

Ռուսաստանի հայ համայնքի պատվիրակությունը, որի 

կազմում էր բարերար Ռուբեն Գրիգորյանը, ում նախա-

ձեռնությամբ Մոսկվայում իրականացվում է Հայաստանի 

սահմաններից դուրս ամենամեծ թանգարանային նախա-

գիծը: 

Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին ամբողջ աշխարհում տեղի 

են ունենում Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 

նվիրված միջոցառումներ, որոնց շարքում Ֆրանցիսկոս 

Պապի Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առիթով 

մատուցված պատարագն է, որի արարողակարգի ժամա-

նակ հնչեց Պապի հայտարարությունը «20-րդ դարի առա-

ջին ցեղասպանության» վերաբերյալ, որն էլ համարվեց 

կարևորագույն իրադարձություն: 

 
Նոյեմբերի 24-ին Սիրիա-Թուրքիա սահմանին թուրքական ռազմաօդային 

ուժերը խոցեցին  ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչ օդանավը:  

Դեպքը 
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Նոյեմբերի 24-ին Քեսաբի երկնքում՝ Սիրիա-Թուրքիա սահմանին, 

թուրքական ռազմաօդային ուժերը խոցեցին Սիրիայում ռուսական 

ավիախմբի կազմի մեջ մտնող Սու-24 ռմբակոծիչը: Թուրքական կողմը 

պնդեց, որ ռուսական ռմբակոծիչը խախտել էր իր օդային տարածքը, 

մինչդեռ Ռուսաստանը համոզված է, որ Սու-24-ը  եղել է բացառապես 

Սիրիայի տարածքում: Միջազգային հանրությունը՝ Թուրքիայի՝ ՆԱՏՕ-ի 

դաշնակիցներն առաջին հերթին, փորձեցին ավելի հավասարակշիռ 

կեցվածք որդեգրել՝ կողմերին հորդորելով հաղթահարել դեպքի 

պատճառով առաջացած դիվանագիտական առճակատումը: 

 

Հիշեցնենք, որ այսօր Ազգային ժողովում շարունակվում է քննարկվել 2015 

թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հավաքական ան-

վտանգության կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպա-

նության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին» 

համաձայնագիրը: 

 

Posts  Tagged  With:աշխարհի  քաղաքացու  անձնագիր 

Աշխարհի  քաղաքացու  անձնագիր 

 

Համաշխարհային անձնագիր. 2010թ.-ի տարբերակը 

Աշխարհի քաղաքացու անձնագիրը World Service Authority (WSA) 

կազմակերպության կողմից տրվող փաստաթուղթ է. Կազմակերպութ-

յունը ստեղծվել է 1953 թ.-ին ԱՄՆ-ում: 

Կազմակերպության գրասենյակները գտնվում են Վաշինգտոնում և 

Շանհայում: Կազմակերպության հիմնադիրը Բրոդվեյյան թատրոնի 

նախկին դերասան և ռմբակոծիչ-օդաչու Գարրի Դևիսն է: 1948 թ.-ին նա 

հրաժարվեց ԱՄՆ քաղաքացիությունից և իրեն հայտարարեց «աշխարհի 

քաղաքացի»: Աշխարհի քաղաքացու անձնագիրը 2008 թ.-ի դրությամբ դե-

յուրե ճանաչում են վեց պետություններ` Բուրկինա Ֆասո, Էկվադոր, 

Տանզանիա, Մավրիտանիա, Տոգո և Զամբիա: WSA-ի պաշտոնական 

կայքում 2008 թ.-ի հուլիսի դրությամբ նշված են 174 պետություններ, 

որոնք գոնե մեկ անգամ մուտքի/ելքի շտամպեր են դրել «Աշխարհի 

քաղաքացու անձնագրում»` դրանով իսկ դե-ֆակտո ճանաչելով այն: 

WSA-ը չի երաշխավորում, որ ցանկացած երկիր կընդունի աշխարհի 

քաղաքացու անձնագիրը և նույնիսկ նախազգուշացնում է այն երկրների 

մասին, որտեղ նման փաստաթուղթը ճանաչվում է անկախ այն ստուգող 

https://armwiki.wordpress.com/2010/12/14/passport-of-a-citizen-of-the-world/
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պաշտոնյայից կամ սահմանապահից: Այդ երկրներն են Կանադան, 

Ֆրանսիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ը: 

  

Հայերը  գրել են հայերենով Մաշտոցից  600 տարի առաջ 
Հայոց՝ այսպես կոչված «Արամեական այբուբենը»:  
 

Աղյուսակը  /աղյուսակը  կա գրքում / ցույց  է տալիս, որ բոլոր 

այբուբենները  ծագել են հայոց այբուբենից: Գրականության  մեջ 

ասվում է, որ բոլոր  այբուբենները  ծագել են փյունիկյանից, ներ-

առյալ այսպես կոչված “արամեական” այբուբենը: 

Փյունիկյան, ինչպես  նաև Կիլիկյան , Հեթթական թագավորութ-

յունները  և արևմտյան  Ասիայի ու Անատոլիայի շատ ուրիշ 

երկրներ  եղել են հայկական  թագավորություններ  ու շատ հնուց 

խոսել են հայերեն  և օգտագործել են հայոց այբուբենը: 

Այդուհանդերձ 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբում կարծիք 

կար, որ հեթթերենը  սեմիտական  լեզու էր : Սակայն անցյալ  դա-

րի 20-ական թվականներին Անատոլիայում հեթթական մայրա-

քաղաքի պեղումների  արդյունքները  ապացուցել  են, որ նրանց 

լեզուն հնդեվրոպական  է եղել: 

Ովքեր էին արամեացիները /կամ արամայեցիները /: Ասում են, որ 

նրանք  եղել են սեմիտական  ցեղ ու եկել են Արաբիայից  և մ.թ.ա. 

14-11-րդ դարերում բնակվել  են Մերձավոր  Ասիայում: Բայց 

“Արամը” տիպիկ /շատ հնուց և այժմ/ հայկական անուն է /”Արևի 

որդի”/, և հայերը ապրել են /ու խոսել  հայերեն / Մերձավոր 

Ասիայի հայկական թագավորություններում  շատ ավելի  վաղ, 

քան այսպես կոչվող  “արամեացիները”: Տպավորությունն  այնպի-

սինն է, որ “արամեացիները” իրենց սեմիտական  ծագումով  ու 

լեզվով միտումնավոր հորինված ցեղեր են: Ինչի համար է այդ 

արվել: 

“Հայ ժողովրդի  պատմություն” համալսարանական երկու դասա-

գիրք  կա` հայերենով և ռուսերենով, ուր լուսանկարներում 

պատկերված  են փորագրված գրություններով սահմանա-

յին/հողաբաժան / երկու տարբեր  քար: Այդ լուսանկարների  տակ 

գրված է “Արտաշես Առաջինի հողաբաժան քար: Արամեերեն  

լեզվով”: 

Արտաշես I բարին եղել է Մեծ Հայքի թագավորը մ.թ.ա 189-

160թթ.:  Նա Արաքս գետի  ափին Արարատյան  դաշտավայրում 

/մ.թ.ա 188/ կառուցեց Արտաշատ մայրաքաղաքը և բերդը 

հռչակավոր  զորավար  Հաննիբալի  օգնությամբ , որը հռոմեա-
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ցիների  ձեռքով կատարված Կարթագենի կործանումից /մ.թ.ա 

146/ հետո վերադարձել էր հին հայրենիքը : 

Ինձ տարօրինակ թվաց, թե ինչու պիտի հայոց թագավորը հայ 

ժողովուրդի համար Հայաստանում քարերի վրա փորագրեր 

օտար լեզվով  /այսպես կոչվող «արամեերենով»/: Այդպես  չէր 

կարող  լիներ : Ինչու են պատմաբանները  հավատում, որ ոմն 

«արամեական» ցեղեր , /որոնք  գոյություն են ունեցել ընդամենը  

երեք դար ու նույնիսկ երկիր չեն ունեցել/, այբուբեն ունեցել  են, 

իսկ մեծ ու հին Հայոց թագավորությունը` ոչ: Ես կարծում եմ, որ 

«արամեացիները» երբեք գոյություն չեն ունեցել: Դրանք հայերն 

էին, որոնք  ապրում էին Մերձավոր  Ասիայի  հայկական  թագա-

վորություններում  և օգտագործում էին բնականաբար , հայոց 

լեզուն ու այբուբենը: Որպեսզի ապացուցեմ այս բոլորը, ես 

որոշեցի  կարդալ  այդ քարերի  վրա գրվածը  հայերեն : Եվ 

արդյունքը  գերազանց եղավ: 

Ես արտագրեցի  քարերի  վրայի  տառերը /այնպես  ինչպես նրանք 

կան/ ու տեսա, որ մեծամասնությունը  նման  են ժամանակակից 

հայոց տառերին : Առավել հաճախ  կրկնվող տառը «ա»-ն է. 

որովհետև այդ  բնորոշ է հայոց լեզվին: 

Որոշ գրքերում, ներառյալ ակադեմիկոս Հ. Աճառյանի «Հայոց 

գրեր»-ը, ես գտա «արամեական» այբուբենը  ու շատ զարմացա: 

Տառերի աղյուսակում «արամեական», որոնք  նույնանման  են 

հայկական  տառերին , չէին տեղադրված  իրենց համապատաս-

խանող հայերեն  տառերի դիմաց: Օրինակ «արամեական» «պ» 

տառը, որ նույնն է, ինչ հայկական  «պ» տառը , դրված է հայկա-

կան «մ»-ի դիմաց, «լ»-ն դրված  է հայկական  «ղ»-ի դիմաց, «ղ»-

ն «հ»-ի, «փ» ու «տ»-ն «կ»- ի դիմաց, «ի»-ն «ծ»-ի դիմաց և 

այլն: 

Ես հասկացա այդ խառնաշփոթության պատճառը: 

Քրիստոենեությունն  ընդունելուց հետո հայկական  գրքերը այրել 

էին, բայց քարերի  վրա փորագրված  գրությունները անհնարին 

էր ամենուրեք  ոչնչացնել , իսկ հետո, քանի  որ սկզբից ասվել էր, 

որ հայերը մինչ Մաշտոցը գիր չեն ունեցել, հորինել  են 

«արամեական»/սեմիտական/ լեզուն, և այբուբենի տառերի 

կարգը միտումնավոր  կերպով անկանոն  խառնել են իրար , որ 

հին հայկական  փորագրված  գրությունները  հայերենով  կարդալն 

անհնարին դառնա: 

Ես շարեցի  «արամեական» /ինչպես նաև փյունիկյան / տառերը . 

Ճիշտ համապատասխանեցնելով դրանք  աղյուսակում հայոց 

տառերին ըստ նմանության, և հայտնաբերեցի , որ «արամեա-
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կան» 28 տառից 17-ը նույն հայկականներն են, 7-ը նման են և 4-

ը տարբերվում են: Ահա այն հայկական  տառերը, որոնց 

համապատասխանում են «արամեականները»: Ահա դրանք . 

-Տառեր, որոնք նույնն էն` ա,գ,զ,ի,լ,կ,հ,ղ,մ,ո,պ,ռ,տ,ր,ց,օ,ք/չորս 

ձայնավոր / 

-տառեր  որոնք  նման են` դ, ե, է, ժ, յ, շ, վ /երկու ձայնավոր/ 

-տառեր , որոնք  տարբերվում են` բ, խ, ն, ս /ձայնավոր  չկա/ 

Դրանից հետո ես հեշտությամբ  կարդացի այդ գրությունները 

/մ.թ.ա 2 դար/ հայերենով: 

Նկարում պատկերված  է քարի լուսանկարը այդ գրքից, ստորը 

տեղավորված  են նրա վրա փորագրված  հին հայերենով 

օրիգինալ տեքստը  /2200 տարի առաջ/ և նույն տեքստը 

ժամանակակից  հայերենով : 

 

Առաջին նկար . 

Հին հայերենով` Ակ ք ղոռիեն  Արտաիտ` ավ ` հողի այս զահա-

պան հապ 

Ժամանակակից հայերենով` Սկսած /այս/ կանգնած քարից, 

Արտաիտ տերն է այս թագավորը  հապ 

 

Երկրորդ  նկար. 

Հին հայերեն . Ք ղռիեն տի ավելք զ` հո[ղ]եր գահապանքա 

Ժամանակակից հայերենով` Այս կանգնած քարից մինչև վերջ 

/արևելք/ հողերն  /են/ թագավորի 

 

Այս բոլորը նշանակում է, որ հայոց գիրը /այբուբենը / գոյություն  

է ունեցել Մաշտոցից  600 տարի առաջ /մեզանից մոտ 2200 

տարի առաջ/ և այսպես կոչվող  բոլոր  “արամեական  ” 

գրությունները հայկական  են և հայոց լեզվով; 

HRAYR /Canada/ 

 

2015թ. կարեւոր իրադարձությունները՝  
 

1. Տարեսկիզբը մռայվեց Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք 

Գյումրիում կատարված ողբերգական դեպքով: 

Հունվարի 12-ի արևածագին քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական 

ռազմակայանի ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը 

ինքնակամ լքել էր իր պահակակետը: Ձեռքին ավտոմատ՝ նա մտել էր 
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Ավետիսյանների տուն ու սպանել ընտանիքի բոլոր անդամներին՝ հինգ 

մեծահասակների ու երկու տարեկան երեխային, իսկ վիրավորված կես 

տարեկան նորածինը մեկ շաբաթ անց մահացել էր հիվանդանոցում: 

Պերմյակովին ռուս զինվորականները ձերբակալել էին հայ –թուրքական 

սահմանին, որից հետո նրան տարել են ռազմակայանի կայազորային 

բանտ: 

Հաջորդ օրը Հայաստանի դատախազությունը հայտարարել էր, որ 

Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու հարցը չի դիտարկվում, 

քանի որ Պերմյակովը Ռուսաստանի քաղաքացի է ու գտնվում է ՌԴ 

ենթադատության ներքո: 

Այդ հայտարարությունը բողոքների ալիք առաջացրեց Երևանում ու 

Գյումրիում: Ոստիկանների և ցուցարարների ընդհարումների հետևան-

քով տուժեց մոտավորապես երեք տասնյակ մարդ։ Հետո հայ ու ռուս 

քննիչները պայմանավորվեցին գործը համատեղ քննելու մասին: 

Օգոստոսի 12-ին ռուսական կայազորային դատարանը Պերմյակովին 10 

տարվա ազատազրկման դատապարտեց դասալքության համար: 

Սպանություն հոդվածով գործն առանձին վարույթ վերցվեց ու փոխանց-

վեց հայկական կողմին: 

Դեկտեմբերի 18-ին Գյումրիում մեկնարկած դատավարությունում նոր 

սենսացիոն մանրամասներ են պարզվել: Մասնավորապես բացահայտվել 

են Պերմյակովի սատանայապաշտ հակումները:   

2. Փետրվարն աչքի ընկավ երկրի ներքաղաքական կյանքում ցնցումնե-

րով։ 

Փետրվարի 5-ին` «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության համագումա-

րին նրա առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը հանդես եկավ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին կտրուկ քննադա-

տությամբ եւ հայտնեց, որ ընդդիմադիր գործընկերների հետ պատրաստ-

վում է արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություն-

ներ պահանջել, եթե երկրի ղեկավարի կողմից նախաձեռնված սահմանա-

դրական բարեփոխումները չեղյալ չհամարվեն:  

Փետրվարի 12-ին իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդի 

նիստին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խստորեն քննադատեց Ծառուկ-

յանի գործունեությունը: Բացի այդ, պետության ղեկավարը հարկային 

ծառայությանը հրահանգ տվեց Ծառուկյանի բիզնեսների ստուգում սկսել 
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և քաղաքական գործչին հեռացրեց Ազգային անվտանգության խորհրդի 

կազմից:  

Ծառուկյանն իր հերթին հայտարարեց, որ ընդունում է նախագահի 

մարտահրավերը և մտադիր է երկրում իշխանափոխություն իրականա-

ցնել: Հայ ազգային կոնգրեսի  (ՀԱԿ) եւ «Ժառանգություն» կուսակցության 

առաջնորդների հետ խորհրդակցությունից հետո փետրվարի 20-ին 

հայտարարվեց հանրահավանք անցկացնելու մտադրության մասին: 

Սակայն նախագահական նստավայրում Ծառուկյանի և Սարգսյանի 

հանդիպումից հետո ԲՀԿ առաջնորդը հրաժարվեց հանրահավաքից` 

ասելով, որ «ոչ մի միջոց չի արդարացնում նույնիսկ մեկ անմեղ մարդու 

արյան թափվելը»: 

Արդեն մարտի 5-ին Ծառուկյանը հայտնեց, որ հրաժարվում է կուսակ-

ցության առաջնորդի պաշտոնից և հեռանում է ակտիվ քաղաքականութ-

յունից: Նրա օրինակով կուսակցությունից դուրս եկան նախկին արտգործ-

նախարար Վարդան Օսկանյանը, քաղաքապետեր, համայնքների ղեկա-

վարներ և մի շարք պատգամավորներ: 

3. Աշխարհահռչակ Քարդաշյաններից հետո Հայոց ցեղասպանության 100-

րդ տարելիցին  Հայաստան ժամանեցին մաեստրո Շառլ Ազնավուրը, 

վիրտուոզ դաշնակահար Եվգենի Կիսինը, oպերային երգչուհի Մարիա 

Գուլեգինան, հայտնի դիրիժոր և ջութակահար Վլադիմիր Սպիվակովը, 

ռեժիսոր Պատրիկ Մալաքյանը, հանրահայտ Kronos Quartet-ը։ 

Ամենասպասելի իրադարձություններից մեկը System of a Down լեգենդար 

ամերիկյան ռոք խմբի համերգն էր Երեւանի Հանրապետության 

հրապարակում։ Համերգը դարձավ խմբի՝ Wake Up the Souls (Արթնացրեք 

հոգիները) համաշխարհային համերգային շրջագայության վերջակետը։ 

Շրջագայության նպատակն էր միջազգային հանրության ուշադրությունը 

հրավիրել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման վրա։ 

4. Ապրիլի 24-ին համայն հայությունը նշեց Հայոց ցեղասպանության 100-

րդ տարելիցը։ Նախորդ ամիսներին Հայաստանում և ողջ աշխարհում 

կայացան այդ տարելիցին նվիրված տարբեր միջոցառումներ՝ ցուցահան-

դեսներ, սեմինարներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, ներկայացումներ։ 

Սակայն հիմնական գործողությունները տեղի ունեցան Երեւանում։ 

«Հիշում եմ և պահանջում» կարգախոսով կայացած միջոցառումներին 

մասնակցելու համար Հայաստանի մայրաքաղաք ժամանեցին Ռուսաս-

տանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա 
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Օլանդը, Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը, Կիպրոսի նախագահ 

Նիկոս Անաստասիադիսը, ինչպես նաեւ 60 երկրների և միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, խորհրդարանների խոս-

նակներ, կառավարությունների ղեկավարներ։ Բարձրաստիճան հյուրերը 

«Ծիծեռնակաբերդ» հուշահամալիրում մասնակցեցին Ցեղասպանության 

անմեղ զոհերի հիշատակի արարողությանը՝  անմոռուկի տեսք ունեցող 

ծաղկեպսակներին ամրացնելով դեղին վարդեր։ 

5. Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի քաղաքացիներին բարդ ընտրություն էր 

սպասվում։ Հանրապետությունում ընթանում էր սահմանադրական 

բարեփոխումների հանրաքվե, որով նախատեսվում էր հանրապետութ-

յան կառավարման կիսանախագահական համակարգից անցում կատա-

րել կառավարման խորհրդարանական ձևի։ ԿԸՀ տեղեկություններով՝ 

քվեարկությանը մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցող քա-

ղաքացիների 50.74 տոկոսը։ 

Սահմանադրական փոփոխություններին «այո» է ասել քվեարկողների  

63.37 տոկոսը եւ «ոչ» է ասել՝ 32.36 տոկոսը: Անվավեր է ճանաչվել 53 

հազար 435 քվեաթերթիկ, իսկ տեղամասային հանձնաժողովներում 

մարված քվեաթերթիկների թիվը կազմել է 1 մլն 337 հազար 670: 

Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 

կազմել է 2 մլն 566 հազար 998: 

Սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել էին  Հայաստանի 

նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Սահմանադրական բարեփոխում-

ների հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին հրամանը ստորագրվել էր 

դեռեւս 2013թ. սեպտեմբերի 4-ին։ 

6. Անցնող տարվա վերջին ամսվա ամենակարևոր արտաքին քաղա-

քական իրադարձություններից մեկը Հայաստան-ԵՄ երկկողմ հարաբե-

րությունների խորացման նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ 

բանակցությունների մեկնարկն էր։  Դեկտեմբերի 7-ին Եվրամիության 

արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր 

ներկայացուցիչ, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա 

Մոգերինին Բրյուսելում ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի 

հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ապագա համաձայնագիրը 

կփոխարինի գործողին և կվերականգնի համագործակցությունը Եվրա-

միության հարևանության քաղաքականության և Արևելյան գործընկե-

րության վերանայված ու ավելի լայն շրջանակներում։ Նրա խոսքով՝ դա 
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բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այնպիսի ոլորտներում համագործակ-

ցելու համար, ինչպիսիք են տրանսպորտը, էներգետիկան և առևտուրը։ 

Պլանավորվում էր, որ Հայաստանը ԵՄ-ի հետ ասոցացման համա-

ձայնագիրը կստորագրեր 2013թ. նոյեմբերին Վիլնյուսում «Արևելյան 

գործընկերության» գագաթնաժողովում։ Սակայն գագաթնաժողովից եր-

կու ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարեց Մաքսա-

յին միությանն անդամակցելու և եվրասիական ինտեգրմանը  մասնակ-

ցելու որոշման մասին։ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միացավ 2015թ. հունվարին։ 

7. Դեկտեմբերի 19-ին Բեռնում կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 

նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիեւի՝ 2015 թվականի միակ 

հանդիպումը: Պետությունների ղեկավարների նախորդ հանդիպումը 2014 

թվականի հոկտեմբերի 27-ին էր, Փարիզում: 

Այս անգամ երկկողմ ձևաչափով հանդիպումն ավելի քան մեկ ժամ տևեց: 

Դրանից հետո պետությունների ղեկավարներին միացան ԱԳ նախարար-

ներն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները: 

Բեռնի հանդիպումը, Հայաստանի ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի 

խոսքով, պայմանավորված էր Բաքվի կողմից հրադադարի ռեժիմի 

կոպիտ խախտմամբ: 

Մեկ տարվա ընթացքում ԼՂՀ-ի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման 

գծում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով 

իրավիճակի սրման հետեւանքով 35 հայ զինծառայող է զոհվել՝ չհաշված 

խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստները: 

 

 Անկախ լրագրող Սեդրակ Կարապետյանի հարցերին գրավոր ձևով 

պատասխանում է Հենրիկ Օհանյանը 

 

-Պարո՛ն. Օհանյան, պաշտպանվա՞ծ է արդյոք Հայաստանը 

արտաքին ուժերի ոտնձգություններից: Ինչքանո՞վ է 

Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ դիմակա-յելու 

արտաքին մարտահրավերներին:  

 

-Ցավոք մեր երկրի իշխանավորները շարունակում են 

վարել բազմավեկտոր, կոմպլիմենտար բազմաբևեռ քաղա-
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քականություն, որն էլ հնարավորություն է տալիս 

Արևմուտքին ձևախեղելու, դեգրադացիայի ենթարկելու 

ներհայկական պետական կառույցները:  

Օրինակ՝ ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան 

Ռիչարդ Միլսը, մայիսի 27-ին, հյուրընկալվեց ՊՆ Ազգային 

ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում, 

որի նպատակն էր ծանոթանալու ԱՄՆ-ի Պաշտպանական 

ազգային համալսարանի գործակցությամբ՝ ՀՀ ՊՆ Ազգային 

ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի 

հենքի վրա Պաշտպանական ազգային հետազոտական 

համալսարանի ստեղծման ծրագրին: Այնտեղ նշվեց ին-

ստիտուտի գիտնական-վերլուծաբանների՝ ԱՄՆ-ի Պաշտ-

պանական ազգային համալսարանում անցկացվող գիտա-

կան ստաժավորումների կարևորությունը: Դեսպան Միլսը, 

նույնպես լինելով ԱՄՆ-ի Պաշտպանական ազգային 

համալսարանի շրջանավարտ, կարևորեց ամերիկյան 

մոդելով Հայաստանում ազգային համալսարանի ստեղծ-

ման ծրագիրը՝ այն համարելով պաշտպանական-անվը-

տանգության  ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակ-

ցությանը որակական նոր մակարդակ հաղորդելուն 

ուղղված ինտելեկտուալ հարթակ: 

Հարց է ծագում՝ պաշտպանակա՞ն, թե՞ հեղափոխական 

հարթակ: 

Իսկ ՆԱՏՕ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի եռօրյա 

Rose-Roth սեմինարը, որը տեղի ունեցավ Երևանում 

հունիսի 20-ին,  արդյո՞ք հանդես կգա հայ-թուրքական 

սահմանի բացման երաշխավորի դերում, թե՞ պատրաստ է 

արդարացնել ՀՀ ՊՆ ռազմական գործիչների անդրատ-

լանտյան նրբիմացության հմուտ վարձագրումները: 

Ցավոք Հայաստանի անկախության դարպասը  շարունա-

կում է մնալ բաց արևմտյան բռնատերի առջև: 
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-Ի՞նչ կասեք ԵԱՏՄ-Շանհայան համագործակցության 

կազմակերպության մեջ Հայաստանի դերի մասին: 

 

-Ռեգիոնալ տնտեսական այս հարթակում Հայաստանը 

ունի բարգավաճելու մեծ հեռանկար: Հաշվի առնելով 

Իրանի ակտիվությունը տարածաշրջանային այս ծրագրի 

հանդեպ, մենք կստանանք հնարավորություն մասը 

կազմելու հեռանկարում պատկերվող   «Մետաքսի 

ճանապարհի կազմավորման գոտու», միևնույն ժամանակ 

Իրանի միջոցով դուրս գալու Հնդկական օվկիանոս: Եթե 

հիշում ենք, տարիներ առաջ մենք խոսում էինք հայ-

իրանական ամուր կապերի վերականգնման օգտին, որը 

այսօր փորձում է դառնալ իրականություն:  

Այս ծրագիրը պահանջում է Հայաստան-Իրան երկաթու-

ղային ճանապարհի շահագործում: 
 

 

-Երկար տարիներ, անընդհատ ահազանգում էինք ՀՅԴ 

կոչված քաղաքական այս դավադիր ուժի բացասական դերի 

մասին, որ վաղ թե ուշ պետք է իրեն դրսևորի: Եվ ահա եկավ 

ժամանակը՝ ՀՅԴ-ն առաջ է մղում սահմա-նադրական 

փոփոխություններ: Ի՞նչ կասեք այս մասին: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Արևմտյան ուժային կենտրոնը ձգտում է իրականացնել 

Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններ, 

որոնց շնորհիվ սահմանադրության մեջ կամրագրվի 

իմպիչմենտի ընթացակարգը: Վերջնական նպատակն է, 

կաշառված խորհրդարանականների միջոցով հասնել 

արևմտյան տիպի իշխանափոխության:   

ՀՀԴ-ն ունի իր ծրագիրը: Անշուշտ այն հայանպաստ է: Այդ 

կուսակցությունը՝ ըստ նրա ղեկավար մարմնի, «Գիտի, թե 

ինչ է անում»: Սահմանադրական փոփոխություններ 
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մտցնելով՝ նա ոչ միայն խաղի որոշակի կարգավորված 

կանոններ է մտցնում ներհայկական կյանքում, խուսափե-

լու համար տարբեր տեսակի անարդարություններից, 

առանձնապես իշխանական համակարգում (ընտրություն-

ների խախտումներ, իշխանության վերարտադրություն, 

ժողովրդավարության, ազատությունների և իրավունքների 

ոտնահարում և այլն), այլև փնտրում է իշխանության գլուխ 

անցնելու, Հայկական հարցը իր նպատակին հասցնելու 

ուղիներ: 

Ամեն դեպքում, հաշվի առնելով  հակառակորդի դերն այս 

ամենի մեջ, կտրականապես դեմ եմ նման՝ ոչ արդարաց-

ված համարձակությանը:    

-Իսկ որտե՞ղ եք տեսնում հակառակորդի դերն այս ամենի 

մեջ: 

-Օրինակ՝ Վենետիկի հանձնաժողովն իր 29 էջանոց նախ-

նական գնահատականում ողջունում է Հայաստանի 

նախագահին առընթեր սահմանադրական փոփոխություն-

ների մասնագիտական հանձնաժողովի կատարած աշխա-

տանքը: Եթե ոմանց համար փակ են պայծառատեսության 

դռները, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնում  Վենետիկի 

հանձնաժողովը, նրա առաքելությունը երկրագնդի վրա, 

կարող են վերադառնալ միջնադար, համոզվելու, որ 

ներկայիս համաշխարհայնացման ծրագրին լայն թափ 

հաղորդելու Վենետիկյան ջանքերը չէին կրում խորհրդա-

նշանակ բնույթ:  

Արևմտյան տիպի  սահմանադրական  փոփոխություննե-

րը ուրիշ ոչինչ չեն, քան համահարթեցում: 
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-Ի՞նչ կավելացնեք  ռուս-չինական հարաբերությունների, 

տնտեսական և ռազմաքաղաքական զարգացումների 

վերաբերյալ: 

-Զարգացումները ընդհանում են իրենց հունով: Ստեղծվել է 

նոր տանդեմ, որը կհաստատի բազմաբևեռայնության վկա-

յությունը, դիմակայման, որը կտանի դեպի երկբևեռային 

աշխարհակարգ: 

Չինաստանի  զորահանդես.  ռուս-չինական տանդեմն  ընդդեմ 

Արևմուտքի 
2015 թ. սեպտեմբերի 3-ին Երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակի 70-

ամյակի զորահանդես անցկացվեց Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում՝ 

Տիանանմեն հրապարակում:  Այն թվով 14-րդն էր Չինաստանի Ժողո-

վրդական Հանրապետության պատմության ընթացքում՝ սկսած 1949 

թվականից:                                                                                                     

Զորահանդեսին մասնակցեցին շուրջ 12.000 զինծառայող (առաջին անգամ 

մասնակցել են նաև կանայք), այդ թվում այլ երկրների 1.000 զինվորական: 

Չինական զորահանդեսին մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական 

միության բոլոր անդամ երկրները բացառությամբ Հայաստանի:            

Շուրջ հինգ տասնյակ երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ ներկա 

էին հանդիսությանը: Արևմտյան երկրները սկզբունքորեն «բոյկոտել» էին 

պատմական իրողությունների ոգեկոչության այս արարողությունը, ինչը 

Պեկինի նկատմամբ իրենց ոչ բարիդրացիական դիրքորոշման մասին է 

վկայում: 

«Թիվ 1» հրավիրյալը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր, միայն 

վերջինիս էր պատիվ վերապահվել կանգնել այս հանդիսության 

կենտրոնում՝ զորահանդեսն ընդունող ՉԺՀ նախագահ Սի Ծինփինի 

կողքին: Նման իրավիճակ էր նաև մայիսի 9-ին Մոսկվայի Կարմիր 

հրապարակում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ: Սա խոսում է 

ռուս-չինական ռազմավարական գործընկերության մասին. Մոսկվա-

Պեկին տանդեմը ցույց է տալիս, որ չի պատրաստվում խաղալ Արևմուտքի 

կողմից թելադրվող խաղը: 

 

-Վերջերս Միջերկրական ծովում անցկացված համատեղ 

ռազմածովային վարժանքները ցույց տվեցին ռուս-չինա-

կան ռազմական հզորությունն ու համագործակցությունը: 
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Ռուսաստանն ու Չինաստանն արդեն Եվրասիայում տար-

վող նոր մեծ խաղի մասնակիցներ են, իհարկե, իրար միջև 

քողարկված առողջ մրցակցությամբ հանդերձ:  

Այս զարգացումները հիմք են դնում մի նոր  քաղաքական 

եռանկյունու ստեղծման նախագծի: 

 

- Եռանկյու՞ն: 

 

-Պեկին-Մոսկվա-Դելի եռանկյունին աշխարհա-քաղաքա-

կան իրողություն է դառնում: Այն ի վերջո կվերածվի քառ-

անկյան՝ ներքաշելով Իրանին: 

-Հեռանկարում  ինչպիսի՞  ձեռքբերումներ կարող է իր մեջ 

տեղավորել այդ եռանկյունին:  

-Նախևառաջ հնարավորություն է ընձեռնվում հնդկա-

չինական տարածքային խնդիրները տեղափոխել խաղաղ 

դաշտ, որտեղ կբացակայեն արևմտյան հրահրումները, 

ստեղծելու միասնական արժույթ, «Մետաքսի ճանապար-

հի» տարածքային հայեցակարգ, խոշոր ներդրումային 

համակարգ և այլն: 

 

-Վերադառնալով Հայկական հարցին՝ ասացեք խնդրեմ 

ներկայում  կամ  մոտ ապագայում  քաղաքական  ինչպիսի՞ 

տեղաշարժեր կարող են խթան հանդիսանալ Հայկական 

հարցի հասունացման, հանգուցալուծման համար: 

 

-Հայկական հարցը հասուն է սկսած դեռևս 1878թ-ից, ինչ 

վերաբերում է հանգուցալուծմանը՝ այս խնդրի կարգավոր-

մանը խթան կարող են հանդիսանալ, 

ա) Արևմուտքից կտրվելու և արևելյան խմբակցությանը 

միանալու Թուրքիայի փորձերը, 
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բ) ՄԱԿ-ի դերի բարձրացումը: 

Համենայնդեպս, մոտ ժամանակներում հանգուցալուծումը 

կհամարվի ոչ իրական: 

Իհարկե, Թուրքիան կարող է երեսը շրջել դեպի Արևելք, 

սակայն նա չունի հնարավորություն կտրվելու Արևմուտ-

քից՝ հաշվի առնելով՝ Թուրքիան Արևմուտքին կապող հա-

զարավոր թելերը: 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ այս հարցի հանգուցալու-

ծումը մոտ ժամանակներում անհնարին է: 

-Այ՛ո, մենք կարող ենք համարել, եթե չլինի մեր կյանքում 

մեկ կարևոր ներկայություն.  Արարչի համար անհնարին 

ոչինչ չկա: 

 

Московский договор должен быть пересмотрен 

 ("Lragir", Армения) 
Наира Айрумян  

©  РИА Новости Дмитрий Астахов 

Газета армян России «Еркрамас» опубликовала сенсационную статью ныне 
покойного карьерного дипломата Левона Эйрамджянца, в которой он приводит 

неопровержимые доказательства того, что Московский договор 1921 года был 

заключен всего на 25 лет, до 1946 года. 

Договором армянские земли разделены между Турцией, Азербайджаном и Грузией, 

он действует по сей день, хотя историки уже давно говорят о том, что даже Турция 
была готова в 1946 году вернуть Западную Армению, но армянам, а не русским. 

  

Это основной договор, разделяющий Армению, и в год 100-летия армянского 

геноцида постепенно назревает необходимость его ревизии. Левон Эйрамджянц 
утверждает, что этот договор и некие тайные секретные протоколы к ним 

малоизучены и не выносятся на публичное обсуждение. Между тем, в этих 

договорах присутствуют все основания для объединения Западной и Восточной 

Армений. 
  

В 2013 году указом президента Армении была создана Государственная комиссии, 

которая должна подготовить правовую папку для пересмотра армяно-турецких 

отношений. Комиссию возглавил экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян, который 

на одном из первых совещаний выступил с сенсационными заявлениями, не 
исключающими территориальные претензии Армении к Турции. Потом о комиссии, 

после решения Армении о вступлении в Евразийский союз, забыли, видимо, потому, 

что это противоречило интересам России и ее партнера Турции. 

Но на днях спикер парламента Армении Галуст Саакян сделал интересное 
предложение России – будучи в Москве, он пригласил своего российского коллегу 

http://inosmi.ru/lragir/
http://inosmi.ru/magazines/country_armenia/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Сергея Нарышкина принять участие в международной парламентской конференции, 

которая состоится в апреле 2015 года в Ереване. Конференция будет посвящена 
вопросу геноцида и региональному раскладу в целом, потому что пересмотр 

подходов к геноциду и депортации армян может полностью изменить региональный 

расклад. 

  
Какую папку подготовила Комиссия, пока не известно, однако, очевидно, что 

Армения может потребовать ревизии международных договоров и их денонсации. В 

случае с Московским договором, который был «закреплен» Карсским договором, эта 

ревизия может оказаться простой – в связи с тем, что договор был заключен до 

1946 года, и Турция, фактически, по сей день незаконно удерживает армянские 
земли. 

  

Армения должна выступить с подобной инициативой независимо от того, поддержит 

ли ее Запад или Россия. Армения 100 лет разделена только потому, что отстаивает 
не собственные интересы, а прикрывает грехи России и молчаливую поддержку 

русско-турецкого сговора со стороны Запада. 

 

   

-Ինչպե՞ս կամփոփեք անցնող 2015  թվականը ներհայ-

կական  միջնահատվածում: 
 

-Ներհայկական կյանքում սոցիալ-տնտեսական իրավի-

ճակը մնում է ծայրահեղ լարված: Անարդարությունը 

ընչաքաղցության հետ ձեռք-ձեռքի շարունակում են լափել 

այն ամենը, ինչ կհանդիպի ճանապարհին: Շարունակվում 

է ներազգային  խտրական քաղաքականությունը, հասա-

րակության բևեռացումը հասել է իր գագաթնակետին, 

առողջ ընդդիմության տեղը օր-օրի զբաղեցնում է Արև-

մուտքի գործակալական ցանցը, հուսախաբությունը 

վերածվում է հուսալքության, ժողովուրդը շարունակում է 

լքել երկիրը:  

 

-Ձեր խոսքը Նոր տարվա առթիվ: 

 

-Ցավոք սրտի, ցանկությունները հաճախ չեն իրականա-

նում: Հետևաբար խոսքը այս անգամ կլինի սեղմ ու հա-

կիրճ՝ թող եկող 2017 թվականը լինի ազգային համերաշ-

խության տարի:  

 



 51 

 

2016թ.  
 

-Պարո՛ն  Օհանյան,  ինչպես տեսնում ենք, մենք անցանք 

հնգամյակը՝ 2010-2015: Ձեր գնահատականը: 

 

-Այ՛ո, մենք անցանք հնգամյակի  սահմանագիծը: 

Թևակոխում է նոր հնգամյակ: Ներքաղաքական վիճակը 

շարունակում է մնալ ծայրաստիճան լարված, արտաքին 

դաշտում բացթողումների հետ միասին գրանցվում են 

նկատելի հայանպաստ տեղաշարժեր:  

 

-Ի՞նչ նկատի ունեք հայանպաստ ասելով: 

 

- Նկատի  ունեմ Հայաստանի  Հանրապետության գրաված 

դիրքի հնարավորությունների հեռանկարները Ռուսաս-

տան-Չինաստան-Հնդկաստան- Իրան քառանկյան կազմա-

վորման մեջ: 

 

-2015թ-ի դեկտեմբերի 23-ին  Մոսկվայում կնքվեց 

համաձայնագիր որը ենթադրում է միավորված 

տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանական 

համակարգերի  ստեղծում՝ (ՀՕՊ): Համաձայնագիրը կնքվել 

է 5 տարի ժամկետով՝ ավտոմատ երկարաձգվելու 

հնարավորությամբ:  

Հայ  քաղաքական  շրջանակներում   հնչում   է  այն  միտ-քը, 

որ կատարվածը  իր մեջ պարունակում է Ռուսաս-տանի 

կողմից Հայաստանի օդային տարածքին վերահսկման 

պատրվակի տակ տիրելու միտում: 

 

 -Հայաստան-ՆԱՏՕ ռազմական համագործակցության խո-
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րացումը ստիպում է ռուսական կողմին օր առաջ իր ձեռքի 

տակ վերցնել ոչ միայն ցամաքային այլև օդային ազդե-

ցության լծակները տարածաշրջանում՝ հաշվի առնելով 

Սիրիայում ընթացող զարգացումները:  

Ո՛չ, չեմ կիսում այն միտքը, որ կատարվածը իր մեջ կրում է 

Հայաստանի օդային տարածքին տիրելու միտում: 

Ռազմական առումով Ռուսաստանի գործը Հայաստանի 

կամ Ադրբեջանի հետ չէ, այլ իր ռազմավարական ախոյանի 

Արևմուտքի, հանձինս ԱՄՆ-ի, որը հետապնդում է 

միաբևեռ քաղաքականություն: Ցանկացած արտաքին 

տեղաշարժի հարկավոր է նայել լայն գլոբալ կտրվածքով: 

 

-Ի՞նչ է հուշում լայն գլոբալ կտրվածքը  խորհրդային 

միությունը կվերականգնվի՞, թե՞ ո՛չ: 

 

-Ռուսական տնտեսական ոլորտում գործող փորձագետ-

ները, նման հարցերին տեղ չեն տալիս: Ազատ շուկայական 

կառուցվածքով աշխատող տնտեսությունը չունի որևէ 

հնարավորություն հարմարվելու պետական մենաշնորհի 

հետ:  

-Սկսած դեռևս 2012թ-ից՝ ՀՀԴ-ն իշխանությանն էր 

ներկայացնում 7 կետից բաղկացած մի ծրագիր, որը, ըստ 

հեղինակի, թույլ կտա Հայաստանում  հնարավորինս 

կարգավորել արդարության հետ կապված խնդիրները 

սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով: ՀՀ 

նախագահը ընդունեց այդ ծրագրի առանցքային կետերը՝   

դրանով իսկ հնարավորություն ընձեռելով ՀՀ 

Դաշնակցություն կուսակցությանը համագործակցության 

կարգով դաշինք կազմելու Հանրապետական 

կուսակցության հետ: 
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Ահա այդ 7 կետերը.  

1.  100-տոկոսանոց համամասնական ընտրակարգի անցում: 

2. Կառավարման խորհրդարանական համակարգ: 

3. Ընդդիմությանը վերահսկողության լծակների տրամադրում: 

4. Բիզնեսի և քաղաքականության հստակ տարանջատում: 

5. Դատական իշխանության լիարժեք անկախություն: 

6. Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի 

կնքում: 

7. Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն: 

 

Եվ այսպես, ստորագրվեց ՀՀԿ-ՀՅԴ կոալիցիոն հուշագիր,   

որը  տեղի ունեցավ փետրվարի 24-ին: 

Ի՞նչ կասեք այս առթիվ:  
 

-Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, ՀՀԴ-ՀՀԿ կոալիցիայի 

դերին, որը Դաշնակցության կողմից հետապնդում է մեկ 

նպատակ, այն է՝ թույլ չտալ արևմտամետ ուժերին իրա-

կանացնելու արևմտյան տիպի, այսպես կոչված գունավոր 

հեղափոխություն՝ համագործակցության շնորհիվ հասնե-

լով բարեփոխումներին: 

 

 -Ինչպես տեսանք,  ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի ռազմական 

միավորումները լայնամասշտաբ հարձակում սկսեցին ողջ 

Արցախի երկայնքով: Չորս օր տևած պատերազմում 

կողմերը տվեցին հարյուրավոր զոհեր: Առավել թեժ մար-

տեր  ընթացան ռազմաճակատի վերածված առաջնային գծի 

հարավային (Հադրութ) և հյուսիսարևելյան (Մարտակերտ) 

ուղղություններով։  

Ձեր խոսքը: 

 

-Սկսած դեռևս 2010թ-ից մենք անընդհատ ահազանգում 

ենք, որ Արևմուտքը կանի ամեն հնարավորը, որպեսզի 

Արցախյան սահմանագծում խախտվի ռուսական ստա-

տուս քվոն, որը երկու հակամարտող կողմերին պահում է 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BF
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կախվածության մեջ Ռուսաստանից: Իսկ ինչպես գիտենք, 

պատերազմի պայմաններում էլ ավելի են մեծանում 

իշխանափոխության հնարավորությունները, նամանա-

վանդ պարտվող կողմի տարածքում: Ռուսական հնարա-

մտությունը թույլ չտվեց Արևմուտքին ստեղծելու երկրորդ 

հենակետ տարածաշրջանում: Եվ ինչքան էլ վրացական 

գործոնը տարածքային թարմության կարիք զգա ի փառս 

Արևմտյան համակարգության, միևնույն է, նրա դեմ 

կանգուն է նույն 1994-ական խաղարարը՝ հանուն սեփա-

կան անվտանգության: Արցախի դեմ սանձազերծված 

պատերազմը, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի, Կենտրոնական 

հետախուզական վարչության, Թուրքիայի գլխավոր շտաբի 

ռազմական գաղտնի խորհրդի և Իսրայելի հատուկ ծառա-

յությունների համագործակցության արդյունք է:  

 

-Իսկ հնարավո՞ր է, որ առճակատումը ռուսական 

նեոնենգագործության արդյունք հանդիսանա: 

 

-Ռուսական նենգամտությանը ձեռնտու չէ քաղաքական 

համաչափության խախտում տարածաշրջանում: 

 

-Իսկ քաղաքական համաչափությանը ձեռնտու՞ է զենքի 

վաճառքը, ասենք թե, Ադրբեջանին: Չէ՞ որ Ադրբեջանը 

հիմնականում Ռուսաստանից ձեռք բերած զենքով է 

մտրակում  հայկական կողմին:Եվ ընդհանրապես ի՞նչ 

կարոք եք ասել հակամարտ կողմերին ռուսական զենքի  

առ ու վաճառքի վերաբերյալ:  

Մի՞թե  Հայաստանի ռազմավարական  դաշնակից  համար-

վող Ռուսաստանը, զինելով Հայաստանի հետ պատերազ-

մական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին, նման ձևով կարող 

է ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իր 

անխախտ դաշինքը: 
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-Մի՞թե Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիր 

ստորագրելուն պատրաստվող Հայաստանը նման ձևով 

կարող է ամրապնդել հայ-ռուսական դաշինքը: 

Եվրոպական տնտեսական համայնքի հետ ասոցացման 

համաձայնագիր կնքած առաջին պետություններն էին 

Հունաստանը և Թուրքիան։ Ինչպես տեսնում ենք, այսօր, 

այդ նույն Թուրքիան ու Հունաստանն  են համարվում   

Եվրոպական տնտեսական համայնքից  կտրվելու ջանքեր 

գործադրող ամենաթեժ զինակոչիկները: Այ՛ո, այ՛ո, հենց 

նույն Թուրքիան, որը երկար տարիներ ջանում էր դառնալ 

Եվրոմիության լիիրավ անդամ: Պարզապես նրանք քաջ 

գիտակցում են, որ Եվրոպական միությունը սովորաբար 

կնքում է ասոցացման մասին համաձայնագրեր՝ քաղա-

քական, տնտեսական, առևտրային կամ դատական բարե-

փոխումների իրականացման պարտավորություն ստանձ-

նելու դիմաց։ Մի՞թե Հունաստանի ներկա գաղութային 

վիճակը ոչինչ չի հուշում: Մի՞թե թուրքական նախագա-

հական՝ պետական կարգի կողմնորոշումը ոչինչ չի հուշում  

Հայաստանի վերադաս պետական դասի քաղաքական 

բազմահրապույրությանը: Մի՞թե ՆԱՏՕ-ի հետ գրկախառ-

նությամբ կարող է ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը ամ-

րապնդել ռուս-հայկական գործընկերությունը: Մենք 

բազմիցս նշել ենք, Արևմուտքի հետ առնչվելու վտանգավո- 

րությունը: Բազմավեկտոր քաղաքականության դառը 

պտուղներից հասցրել են օգտվել մի շարք երկրների 

իշխանություններ, որոնց քաղաքականության շնորհիվ ոչ 

միայն ավերակների են վերածվել իրենց ծաղկուն քաղաք-

ները, այլև զրկվել են ինքնիշխանությունից: Որպես վառ 

օրինակ կարող ենք բերել Լիբիան: 

Մի՞թե սեփական իշխանությունը երկարաձգելով, հետևա-

բար Արևմտյան  իշխանափոխության ոճին ընդառաջող 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84
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(ինձնից հետո թեկուզ աշխարհն էլ քանդվի), հետևաբար 

սահմանադրական փոփոխության միջոցով խորհրդարա-

նական կարգ սահմանելով, ինչպես նաև ներհայկական 

բոլոր օղակներում Արևմտյան գործակալական ցանցին 

տեղ հատկացնելով կարող է ՀՀ իշխանությունը ամրա- 

պնդել հայ-ռուսական կապերը:  

Հայաստանի Հանրապետությունը, համարվելով ԵՏՄ ան-

դամ երկիր, միևնույն ժամանակ շարունակելով քաղաքա-

կան սեթևեթանքը Ռուսաստանի հակառակորդ ուժերի 

հետ, վաղուց անցնելով բազմավեկտոր քաղաքականութ-

յան հնարավոր-ընդունելի սահմանները, համարձակվում է 

նետվելու գիրկը մի նոր տեսակի արկածախնդրության: 

-Ճի՞շտ  հասկացա, որ Ռուսաստանի կողմից արդիական 

զենքերի վաճառքը  ադրբեջանական կողմին ՀՀ իշխանութ-

յունների կողմից տարվող երկդեմ քաղաքականության 

արդյունք է: 

-Անկասկած, սակայն ոչ միայն:  

Սիրիայում ընթացող՝ տարածքներ վերաբաժանող զարգա-

ցումները  Հայաստանին նոր դերակատարություն են պար-

տադրում: Հայաստան երկրին ընդառաջում են երկու քա-

ղաքական ուղղություններ. 

ա) դեպի Արևմուտք, որը կնշանակի լիովին անկախության 

կորուստ հերթական ցեղասպանության սպառնալիքով 

հանդերձ, որը կհանգեցնի մի նոր թուքական շերտաշրջա-

նի, մի նոր ռազմատենչ գոտու ստեղծմանը, որը կուղղվի 

Ռուսաստանի դեմ (Թուրքիան շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-

ի անդամ). 

բ) դեպի Արևելք, որը կնշանակի չափավոր ինքնիշխանութ-

յան պահպանում անվտանգության ապահովության հեռա-
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նկարով, որը ռազմավարական որակ կհաղորդի ՀՀ աշ-

խարհագրական դիրքին, հատկացնելով ամենաժամանա-

կակից սպառազինություն, դարձնելով վերջինիս տարածա-

շրջանային լուրջ խաղացող, որի հետ հաշվի կնստեն հար-

ևան երկրները, առանձնապես Իրանը: 

ԵՏՄ-ին միանալու Հայաստանի որոշումը հիմքը դրեց մի 

նոր դաշինքի, որի շնորհիվ Հայաստանում հայտնվեցին 

ռուսական «Իսկանդեր» հարվածող հրթիռները: 

Հայաստանում նման հրթիռների տեղակայումը նախօրոք 

ռուս-ադրբեջանական սակարկություն էր պահանջում: 

Ռուսական պաշտպանական բնույթ կրող հրթիռների 

(С300) հայտնությունը Ադրբեջանում այն ուղետարն էր, 

որով պետք է անցներ Հայաստանին տրամադրվող 

գերժամանակակից սպառազինությունը: 

Սպառազինության մրցավազքը բևեռացնում է ռազմական 

իրադրությունը տարածաշրջանում՝ մի կողմից նվազա-

գույնի է հասցնում լայնամասշտաբ պատերազմի վեր-

սկսումը, մյուս կողմից էլ ավելի է կախվածության մեջ 

դնում երրորդ ուժից, հանուն ստատուս քվոյի պահպան-

ման, առանց որի անհնարին կլիներ զսպել թուրքա-

ադրբեջանական ռազմաքաղաքական կրքերը,  ողջագուրել 

այդ տանդեմի ռուսակողմ պրպտումները: 

Չմոռանանք, որ արդիական զենքերի շնորհիվ պահպան-

վեց խաղաղությունը երկու ճամբարների միջև (սոցիալիս-

տական-կապիտալիստական), որն էլ իր հերթին վերած-

վում է պահպանակի, հանուն մարդկության գոյության: 

Հայաստանը խորացնելով Արևելյան կողմնորոշումը, վե-

րածվում է տարածաշրջանում նոր կազմավորվող եռանկ-
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յան (Ռուսաստան-Հայաստան-Իրան) կիսորդ, ամրապըն-

դելով իր անկախ պետականությունը: 

-Վերադառնալով  ՀՕՊ  համաձայնագրին՝ ասացեք, խնդրեմ, 

ՀՀ զինված ուժերը  կպահպանե՞ն  արդյոք  իրենց  

ինքնուրույնությունը:  Չէ՞ որ զինված ուժերի ինքնուրույ-

նությունը, պետական ինքնուրույնության գրավականն է: 

Ասացեք  խնդրեմ,  ի՞նչու հենց 2015թ-ի դեկտեմբերի 23-ին 

կնքվեց այդ համաձայնագիրը: 
 

-ՀՕՊ համակարգը ոչ թե միասնական է, այլ համատեղ: Սա 

նշանակում է, որ Հայաստանի ԶՈՒ հակաօդային պաշտ-

պանության զորքերը պահպանում են իրենց ինքնուրույ-

նությունը:            

Ղազախստանն ու Բելառուսը, օրինակ, ՌԴ հետ ստեղծել 

են ՀՕՊ միասնական տարածաշրջանային համակարգեր: 

Այս պահին միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ 

կնքել է միավորված տարածաշրջանային համակարգ 

ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագիր:  

Ինչ վերաբերում է ինչու դեկտեմբերի 23-ին,  այս առիթով 

ևս մեկ անգամ նշենք, որ Հայաստանի իշխանությունները 

իրենց իշխանական անխախտ դիրքի ցնցումից, ինչպես 

նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի համար ընթացող տևա-

կան բանակցություններում զիջողական վիճակից խուսա-

փելու համար,  ստիպված եղան տեղ զբաղեցնել «Եվրոպա-

կան միության հարևանություն» ծրագրի մեջ:   Ինչպես 

գիտենք Եվրոմիությունը գերուժի թելադրանքով իր քաղա-

քականությունը Արևելքի հանդեպ իրագործում է   երկու 

ծրագրերի  շրջանակներում՝  Կայունացման և ասոցացման 
ու եվրոպական հարևանության քաղաքականության։ 

Բալկանյան թերակղզու պետությունները մասնակցում են 

դրանցից առաջինին։ Երկրորդը տարածվում է Եվրոպա-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%AC%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B2%D5%A6%D5%AB
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կան միության հարևան միջերկրածովյան պետությունների 

և Արևելյան Եվրոպայի (այդ թվում՝ Անդրկովկասի) պե-

տությունների վրա, բացառությամբ Ռուսաստանի: 

Այս ամենը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ: 

Ինչպես տեսանք, Հայաստանի Հանրապետությունը մի նոր 

ավելի խոր պայմանագրային հարաբերությունների գործ-

ընթաց սկսեց Եվրոպական միության հետ, որի մեկնարկը 

տրվեց 2015թ. դեկտեմբերի 7-ին։  

Դեկտեմբերի 23-ին կնքվեց ՀՕՊ համաձայնագիրը: 

 

-Ըստ Ձեզ, ռուս-հայկական դաշինքը գոյատևում է 

ռուսական հարկադրանքի շնորհի՞վ:  

Գտնում եմ, որ ՀՕՊ  համաձայնագրի գաղափարը, որպես 

նոր ռազմաքաղաքական զենք, նրա ներկայությունը ուրիշ 

ոչինչ չէ, քան պարտադրանք: 

 

-Հայ-ռուսական դաշինքը շարունակում է գոյատևել երկ-

կողմ անվստահության, միևնույն ժամանակ հանուն իրենց 

երկրների անկախության, ժողովուրդների ազատության, 

ազգայինի գոյատևման, դատապարտված՝ միասնական 

ճակատով դիմակայման շնորհիվ: 

Ցավալի է նման պատկերը:  

Եվ թեկուզ Հայաստանը ընտրել է արևելյան կողմնորոշում, 

սակայն շարունակում է քաղաքական սեթևեթանքը Արև-

մուտքի հետ: 

Սա ՀՀ իշխանությունների թուլության դիրքերից ելնող, 

երկդեմ քաղաքականության հետևանք է: 

Նման քաղաքականությանը ուղեկցում է սադրանքը: 

 

Իսկ ՀՕՊ համաձայնագիրը ուրիշ ոչինչ է, քան համաձայ-

նագրի թարմացում: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
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Նշենք, որ համաձայնագիրը սկիզբ է առել 1992թ. մայիսի 

15-ին Տաշքենդում ստորագրված «Կոլեկտիվ անվտանգութ-

յան պայմանագրի» ստորագրումով, որի մասնակից 

պետությունները հանդիսանում են նաև 1995թ. փետրվարի 

10-ի Ալմա-Աթայում ստորագրված Անկախ պետություն-

ների համագործակցության մասնակից-պետությունների 

միացյալ հակաօդային պաշտպանության ստեղծման մա-

սին համաձայնագրի անդամներ: 

Այս պայմանագրին մասնավորապես անդրադարձան 

1992թ-ի հուլիսի 6-ին Մոսկվայում, այնուհետև վերաձևվեց 

1994թ-ի օգոստոսի 19-ին Երևանում, կրկին վերադարձան 

այդ համաձայնագրին 1994թ. նոյեմբերի 3-ին Մոսկվայում, 

1994թ.-ից Երևան քաղաքի Էրեբունի օդանավակայանում 

տեղակայվեցին առաջին ռուսական МИГ-23 կործանիչ-

ները, 1995թ. մարտի 16-ին Մոսկվայում Հայաստանի ու 

Ռուսաստանի նախագահների ստորագրած «Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում ռուսական ռազմական 

բազայի մասին պայմանագրի» հիման վրա ֆորմալ 

կազմավորվեց Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան, 

այդ թվում՝ Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում` ռուսա-

կան ավիաբազան: Համագործակցության խորացման 

արդյունքում 1998թ. նոյեմբերին Հայաստանում վերատե-

ղաբաշխվեցին ռուսական МиГ-29 բազմաթիրախ կործա-

նիչներն ու տարածաշրջանում այդ պահին առաջին С-300 

զենիթահրթիռային համակարգը, ու ձևավորվեց 520-րդ 

ավիացիոն պարեկությունը: Այնուհետև 2001թ. հուլիսին 

Էրեբունիում տեղակայված ստորաբաժանումներից կազ-

մավորվեց ռուսական 3624-րդ ավիացիոն բազան, որն էլ 

դարձավ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի 

օդային բաղադրիչը: 

2000թ. մարտի 16-ին Մոսկվայում ստորագրվեց «Հայաս-

տանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության 



 61 

միջև ՀՕՊ համաձայնագիրը: 2000թ. սեպտեմբերի 27-ին 

Սոչիում, 2002թ. հոկտեմբերի 1-ին,  2012թ. սեպտեմբերի 13-

ին ստորագրված համաձայնագրերը հաստատում են   

2015թ. դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված նոր, 

ընդլայնված   «Կոլեկտիվ անվտանգության Կովկասի տա-

րածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միացյալ 

տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին Ռու-

սաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության 

միջև համաձայնագիր»-ը : 

Սա ՆԱՏՕ-ին դիմակայելու համար ստեղծված ՀԱՊԿ-ի 

շրջանակում գործող հակաօդային պաշտպանական հա-

մակարգ է, որի նպատակն է վերահսկողություն սահմանել 

ամբողջ հետխորհրդային տարածքի վրա, մասնավորապես 

Հայաստանի, փակելով Արևմուտքի առջև ողջ օդային 

տարածքը:  

 

-Միգուցե  բազմաբևեռ  քաղաքականության շնորհի՞վ է 

պահպանվում խաղաղությունը տարածաշրջանում: 

 Ի վերջո խնդրի լուծման քաղաքական կողմը պատկանում է 

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որի հիմնական համանախա-գահող 

կողմ են հանդիսանում արևմտյան ներկայացու-    

ցիչները: 

 

-Հակամարտության սահմանում հակառակորդի կրակի 

զոհաբերությունները խաղաղության հետ չունեն որևէ 

կապ:  Լայն պատերազմական գործողությունների սառեց-

վածությունը պահպանվում է ի շնորհիվ ռուսական ազդե-

ցության ներկայության: 

 

-Ի՞նչումն է կայանում Ռուսաստանի կողմից հարցի 

սառեցման պատճառը:  Ի՞նչու  Ռուսաստանը շահա-
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գըրգռված չէ, որպեսզի հարցը ստանա արդարացի լուծում: 

Որպեսզի խնդիրը  վերջնականապես կարգավորվի: 

 

-Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք այդ հարցին: 

Հակամարտ կողմերի միջև հարցի խաղաղ կարգավորման 

անհնարինությունը թույլ չի տալիս երրորդ ուժին իրակա-

նացնելու իր խաղաղարարի առաքելությունը: Եթե խնդրի 

կարգավորման համար որպես հիմք ընդունելի համարվի 

արդարությունը, ապա վերջինս կպահանջի երրորդ՝ կար-

գավորող ուժից հենվել Մոսկվայի և Ղարսի պայմանա-

գրերի վրա, որոնք չունեն իրավական ուժ: Մի խոսքով այս 

հարցը կարող է կարգավորվել միմիայն Հայկական հարցի 

շրջանակներում, որն էլ պատճառ կհանդիսանա Ռուսաս-

տանի և Թուրքիայի, կամ Ռուսաստանի և Հայաստանի  

միջև հարաբերությունների վատթարացման: 

Հավասարակշռության խախտումը կողմերից մեկի կո-

րուստ կնշանակի, որն էլ կթուլացնի ռուսական ազդեցութ-

յունը տարածաշրջանում: Ռուսական շահերը չեն կարող 

ևս մեկ նախկին խորհրդային հանրապետություն նվիրել 

Արևմուտքին: Ուկրաինայի, Մերձբալթյան երկրների, 

Վրաստանի տարածքում արևմտյան հրթիռների տեղակայ-

ման ուրվականն է շրջում Անդրկովկասում:   

 

-Ի՞նչ կարող եք ավելացնել Ռուսաստանի կողմից Հայաս-

տանի  ինքնիշխանության  հավանական  սահմանափակ-

ման, վերաբերյալ:  

 

-Ազդեցությունները գերտերությունների կողմից թույլ չեն 

տալիս ՀՀ իշխանություններին վարելու լիիրավ ինքնու-

րույն քաղաքականություն:  Ամեն ինչ ընթանում է ֆիզիկա-

յի օրենքներով՝ ուժեղի և թույլի հնարավոր հարաբերութ-
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յուններով: Մենք պետք է հարմարվենք սահմանափակ 

ինքնիշխանությանը: Մեր շահերը այդ են պահանջում: 

 

-Այսօր Հայաստանում լայն տարածում է գտել ռուսական 

կայսերապաշտության շովինիստական ռեակցիոն քաղա-

քականության մասին բարձրաձայնելը: 

Ահա հաճախ կրկնվող հայտարարությունները, 
 

- Ռուսաստանում գլուխ է բարձրացրել նեոբոլշևիզմը, 

-Ռուսաստանը փորձում է վերականգնել նախկին խոր-     

հըրդային միությունը, 

-ռուսական կայսերապետությունը իր վերմակի տակ է 

փորձում վերցնել նախկին խոհրդային միության երկրների 

տարածքները, 

-ՌԴ նախագահ Վ. Վ. Պուտինը շարունակում է մնալ  

համաշխարհային անդրկուլիսյան կառավարության ծպտյալ 

անդամ իր թատերականացված հակադրություն-ներով 

հանդերձ, 

-Հայաստանը դատարկվում է հիմնականում, ըստ ռու-

սական «Արի տուն» ծրագրի, հետևաբար, գիտակցելով 

վտանգի խորությունը և նրանից  բխող հետևանքը, նշենք, որ 

հայրենիքը  լքող  հայը չի կարող համարվել հայրենա-սեր 

կամ հայրենատեր,  

-ռուս-թուրքական տանդեմը, հանդիսանում է Հայոց 

պահանջատիրության խնդրի կարգավորման հիմնական 

խոչընդոտը:  

-մեզ հայերիս նոր թարմ գաղափարախոսություն է պետք, 

որպեսզի կերտենք մեր լիովին անկախ երկիրը, որպեսզի 

ազատվենք նեխած իշխանությունից, հիմնելու  լիովին 

անկախ ու արդարացի ազգային պետություն, որի նա-

խադրյալները կարող ենք փնտրել, Գ. Նժդեհի՝ ժառան-

գներին թողած կտակներում: 
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Ձեր խոսքը: 

 

-Մենք նման արտահայտություններին բազմիցս անդրա-

դարձել ենք: Դե ինչ, եթե հարկ ենք համարում մեկ անգամ 

ևս անդրադառնալ, խնդրեմ. 
 

ա) բոլշևիզմի հեղինակային իրավունքները Ռուսաստանին 

չեն պատկանում: Ռուսաստանը համարվում է այդ իզմ-ի 

կողմից ամենահուժկու հարվածը իր վրա կրած երկիր: 

Ներկայում իշխանության գործունեությունը Ռուսաստա-

նում կրում է հակա-իմպերիալիստական բնույթ,  որն էլ իր 

հերթին պահանջում է պետական շահերից վերածվել 

անկախ ուժերը հավաքականացնող տիրապետության:  

Սա տիրապետություն է ընդդեմ՝ երկրագունդը սեփակա-

նաշնորհել պատրաստվողին, ընդդեմ  մարդկության քա-

նակը տարբեր դաժան ձևերով կրճատել պատրաստվողին, 

ընդդեմ հենց ձեր կողմից նշված ինքնիշխանությունները  

վերացնել պատրաստվողին: 

Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները իրենց չափավոր անկա-

խությունը  պահպանում են  Ռուսաստանի շնորհիվ, որը 

դարեր շարունակ առճակատելով գերուժի դեմ, շարունա-

կում է մնալ անսասան: 

Եթե Ռուսաստանը հաղթանակով դուրս չգար Բ. Նապոլե-

ոնի դեմ պատերազմում, եթե հաղթանակով դուրս չգար 

ռուս-թուրքական պատերազմներում (Օսմանյան՝ կախյալ 

կայսրությանը պատերազմի էր մղում գերուժը), եթե 1917թ-

ի հոկտեմբերին չտապալեր ժամանակավոր կառավարութ-

յունը և Ստալինի գլխավորությամբ չդիմակայեր գերուժի 

մտրակ հանդիսացող գերմանական ֆաշիզմին և եթե 

2000թ-ին երկրի ղեկը չանցներ Վ. Վ. Պուտինին, դժվար չէ 

պատկերացնել, թե ինչ բնույթ կկրեր ներկայում աշխարհը: 

Ներկայում աշխարհի բոլոր երկրները իրենց ինքնիշխա-
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նությունը պահպանում են՝ գերուժի դեմ Ռուսաստանի 

հաջող առճակատման հաշվին: 

Չլիներ Ռուսաստանի ոտքի ելնող տիրապետությունը, 

խոսք անգամ չէր  կարող լինել որևէ երկրի ինքնիշխանութ-

յան մասին:  Գլոբալիզացիան վաղուց արդեն հաստատված 

կլիներ երկրագնդում, կիրագործվեր համաշխարհային 

ցեղասպանությունը և Հայաստան երկիրը իր մայրաքաղաք 

Երևանով կհամարվեր գերուժի՝ ընտրյալ ներկայացուցչի 

սեփականությունը:  

Ահա Հայաստանի հեռապատկերը իր ինքնիշխանությամբ: 
 

բ) Եթե Ռուսաստանը փորձում է իր հովանու տակ վերցնել 

նախկին խորհրդային երկրների տարածքները, ապա մի-

միայն Արևմուտքի ոտնձգություններից (ՀՕՊ) պաշտպան-

վելու նպատակով: Դե ի՛նչ, սա բխում է ՀՀ պետական 

շահերից: 

Ռուսաստանը, իր դաշնակիցների հետ ստեղծելով մի շարք 

պաշտպանական օղակներ ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, ՇՀԿ, ԵՎՐԱԶԵՍ, 

ԵԱՏՄ, ԲՐԻԿՍ և այլն, ջանում է թույլ չտալու, որպեսզի 

երկրագնդում հաստատվի միաբևեռ կարգ՝ մարդատյացի,  

մարդակուլի, ազգադավի, նեռ-ի գլխավորությամբ: 
 

գ) Առանց ընտանիքի գոյություն չունի հայրենիք: Երբ 

ընտանիքը մատնվում է սովի, նա պատրաստ է լքելու 

հայրենիքը: Հայրենիքը լքել են տարբեր պատճառներով՝ 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով կորցրել 

են տուն ու տեղ, հայտնվել փողոցներում, աշխատանքի 

բացակայության, իշխանությունների կողմից հալածվելու և 

այլն: Այսօր Հայաստանի ժողովրդի հիմնական մասը 

գոյատևում է սփյուռքի օգնությունների շնորհիվ: Այդ 

օգնությունները կրում են տարբեր բնույթ:  

Ի՛նչ ասել է՝ հայրենիքը  լքող  հայը չի կարող համարվել 

հայրենասեր կամ հայրենատեր:  
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Փորձում ենք ասել որ Հ. Թումանյանն, ու Ավ. Իսահակյանը, 

պակաս հայրենասե՞ր էին, Չարենցը, ով աշխարհաճանա-

չողությունն ընդարձակելու նպատակով 1924թ-ի նոյեմբերի 

20-ին մեկնում է արտասահման, ապրում է Աթենքում, 

Հռոմում, Վենետիկում, Փարիզում, Բեռլինում, Պ. Սևակը, 

որ երկար տարիներ դասավանդում էր Մոսկվայում, և այլ 

բազում հասարակական քաղաքական գործիչներ, գրողներ, 

արվեստագետներ չեն եղել հայրենասերնե՞ր: Ուզում ենք 

ասել Անդրանիկ զորավարը, Գ. Նժդեհը և նման շատ 

զորավարներ  պակաս հայրենասե՞ր էին: Իհարկե, հայի 

տեղը Հայաստան երկիրն է: Սակայն եթե հայը հաճախ 

ստիպված թողնում է հայրենիքը և բռնում գաղթի ճամփան՝ 

հոգով մնալով կապված հայրենիքի հետ, եթե հաղթահա-

րելով դրսի դժվարությունները՝ փորձում է իր կարողութ-

յունների չափ ձեռք մեկնել հայրենիքին, նման հայը միայն 

բարի խոսքի է արժանի: Կարելի է ապրել հայրենիքից 

դուրս՝ ավելի ոգտակար լինելով հայրենիքին, և հակառա-

կը՝ ապրել հայրենիքում և տանել բողոքականի դեր: 

Հայրենասերը և հայրենատերը համեստ է, անգամ իր ընդ-

դիմադիր կեցվածքում: Նա համբերատար է, անկախ իր 

գրաված դիրքից ու տեղից: Նա չի ծնվել միայն խոսելու 

համար:  Նա հասկանում է որ գոյություն ունի անարդա-

րություն և պայքարում է անարդարության դեմ իր հնարա-

վորությունների չափ առանց պարտավորեցնելու: 

Հայրենասիրությունը ամենագիտություն չէ և ոչ էլ բառերի 

առևտուր: Հիմնականում նման արտահայտություն կարող 

են թույլ տալ նրանք, ովքեր պարապությունից խուսափելու 

համար իրենց ընդդիմություն են ձևացնում, ովքեր իրենց 

անձը նկատելի դարձնելու պահանջ ունեն: Սա եսասի-

րությունից բխող ցուցադրականություն է:  

Հայրենասիրությունը գործ է ու զոհաբերություն: 
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Հայաստանը դատարկվում է ոչ թե ռուսական «Արի տուն» 

ծրագրի, այլև իր սեփական ժողովրդի հանդեպ ՀՀ իշխա-

նությունների  կողմից տարվող խտրական քաղաքակա-

նության հետևանքով: 

 

դ) Ռուս-թուրքական համագործակցությունը  կարող է ջուր 

լցնել Հայոց պահանջատիրության խնդրի կարգավորման 

ջրաղացին, որի սեփականատեր է համարվում գերուժը: 

 

ե) Այո՛, մենք՝ հայերս, նոր, թարմ գաղափարախոսության 

կարիք ունենք: Սակայն ոչ թե ԱՊՀ միությունից կտրված 

լիովին անկախ երկիր կառուցելու նպատակով, այլև մեր 

ինքնատիպությանը նոր որակ հաղորդելու, ազգային 

համերաշխություն վերականգնելու, լիարժեք ազգային 

պետություն կերտելու և մեր դաշնակից երկրների հետ 

միասին մեր հայրենիքի անվտանգությունը լիովին ապա-

հովելու համար:   

 

-Ահա թե ինչ է ասում Արա Պապյանը տարբեր լրատ-   

  վական աղբյուրներին տված հարցազրույցներում. 

 

. Մենք ՆԱՏՕ-ի  հետ համագործակցելու կարիքը ունենք:  

  Համենայնդեպս, ՆԱՏՕ-ն զենք չի վաճառում Ադրբեջանին: 
                                                                                             թերթ.am 

.Ղարաբաղը կկորցնենք, եթե շարունակենք մնալ պրոռու-  

  սական:                                                                              թերթ.am 

 

.Եթե չլիներ Ռուսաստանը, մեր զորքերը 40րոպեում  

 կհասնեին Քուռ: 

 

. ՆԱՏՕ-ն ռազմաքաղաքական կառույց է, որի հետ  

  համագործակցությունը խորացնելու համար քաղաքական   



 68 

  կամք է պետք:                                        Առաջին լրատվական 

 

.Վրաստանը գնաց դեպի Արևմուտք, դրա շնորհիվ հետ  

 ստացավ Աջարիան: 

 

. Ուրախ եմ, որ երիտասարդության մեջ մի ամբողջ խավ  

  կա, որ հետևում է, ուշադիր կարդում է իմ գրածները,   

  մասնակցում  է իմ դասընթացներին, այսինքն առա- 

  վելագույնս փորձում եմ տարածել այս գաղափարները: 

 

 Ի՞նչ կասեք այս առթիվ:  

 

 

-Ցավալի է, որ հայ դիվանագետը մեր երկիրը ձգում է դեպի 

մի բևեռ, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը խժռում է ազ-

գային ամեն ինչ, որտեղ արատավոր և դատապարտելի 

բազում երևույթներ, այդ թվում նաև հոմոսեքսուալիզմը 

համարվում են կյանքի նորմա: Եվ այսպես՝  

 

Մենք ՆԱՏՕ-ի  հետ համագործակցելու կարիքը ունենք: 
Ա.Պապյան 

 

Մենք ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու կարիքը չունենք: 

Համագործակցել այդ ռազմա-քաղաքական բլոկի հետ 

կնշանակի  անվստահության մթնոլորտ ստեղծել  հայ-

ռուսական գործընկերության դաշտում: Եթե ունես մտերիմ 

ընկերներ, նրանցից մեկը սերտ համագործակցում է քո 

հակառակորդի, ավելին ասենք՝ թշնամու հետ, ապա հաս-

կանալի է, որ նման ընկերությունը խնդիրներ կունենա: 

  

Եթե պարոն Պապյանը անտեղյակ է, տեղեկացնենք, որ՝ 
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США поставляет в Азербайджан и Армению оборонитель-

ное оружие в ограниченном количестве, заявил американ-

ский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахско-

му урегулированию Джеймс Уорлик. 12.09.2016 

Իհարկե Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից զենք տրամա-

դրելը չի կարող ունենալ որևէ արդարացում, սակայն ի 

տարբերություն ԱՄՆ-ի և Իսրայելի, ռուսական զենքի 

ներկայությունը ադրբեջանական տարածքում իր մեջ պա-

րունակում է՝ ռուսական ներկայության պարտավորութ-

յուն: 

Ղարաբաղը կկորցնենք, եթե շարունակենք մնալ 
պրոռուսական: Ա.Պապյան 

 

Ղարաբաղը մենք կկորցնենք, եթե տրվենք Մոդուս-յան 

գրանտակեր քաղաքականությանը և երեսներս դարձնենք 

դեպի Արևմուտք: Մենք այդ հարցը բազմիցս շոշափել ենք, 

թե ինչպիսի խնդիրների առջև կարող է հայտնվել մեր մերկ 

«անկախությունը»: Մենք կկորցնենք Արցախը՝ Հայաստանը 

թողնելով արևմտյան գայլաոհմակին: 
 

Եթե չլիներ Ռուսաստանը մեր զորքերը 40րոպեում 
կհասնեին Քուռ: Ա.Պապյան 

 

Եթե չլիներ Ռուսաստանը Թուրքիան 40րոպեում կհասներ 

Երևան: Չմոռանանք թե այն օրերին ինչպիսի հայատյաց, 

սպառնալի հայտարարություններ էին անում,  Թուրքիայի 

նախագահ Թուրգուտ Օզալը, այնուհետև՝ նրան հաջորդած 

Սուլեյման Դեմիրելը, վարչապետ Թանսու Չիլերը: Ի տար-

բերություն ռազմատենչ Օզալի, երբ Թուրքիայի գենե-

րալիտետը խորհուրդ տվեց Ս. Դեմիրելին  ներխուժել Հա-

յաստան, Դեմիրելը պատասխանեց. «Գնալը հեշտ է, բայց 

այնտեղ ո՞ւմ հետ եմ հանդիպելու..., այնտեղ իմ դեմ դուրս 

http://interfax.az/last_news/0/12.09.2016
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կգա Ռուսաստանը, Կարմիր բանակը»: Հայկական ուժերի 

հաջողություններից անհանգստացած Թուրքիան 1993թ. 

սեպտեմբերի սկզբին հայ-թուրքական սահմանի երկայն-

քով տեղակայեց ավելի քան հիսուն հազարանոց զորք: Այդ 

օրերին Թուրքիայի վարչապետ Թանսու Չիլերը հարցա-

զրույցներից մեկում սպառնաց «գնալ Թուրքիայի խորհըր-

դարան և պատերազմ հայտարարել Հայաստանին»: 
 

1993 թ. հոկտեմբերի սկզբին Թուրքիան, օգտվելով Ռուսաս-

տանում ստեղծված խորհրդարանական ճգնաժամից, ձըգ-

տում էր հարված հասցնել Հայաստանին: Ահա թե ինչ է 

ասում Հայաստանում Հունաստանի դեսպան Լեոնիդաս 

Խրիզանտոպուլոսը. «1993 թ. հոկտեմբերին Մոսկվայում 

տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման ղեկավար, Ռու-

սաստանի խորհրդարանի նախագահ Ռուսլան Խասբուլա-

տովի և Թ. Չիլերի միջև գոյություն է ունեցել գաղտնի բա-

նավոր պայմանավորվածություն, համաձայն որի՝ հակաել-

ցինյան ուժերի հաղթանակի պարագայում թուրքական 

զինված ուժերը պատրաստվում էին հարվածել Հայաստա-

նին»: 

Սա մի նոր ռուս-թուրքական գաղտնի պայմանագիր էր, 

ըստ որի Թուրքիան կհարձակվեր անկախ Հայաստանի 

վրա, հայերը կհայտնվեին մի նոր Սադարապատում միայ-

նակ դեմառդեմ հրեշին, և վճռական պահին Ռուսաստանի 

օգնությամբ կկանխվեր պատերազմը՝ նոր տարածքներ 

զիջելով Թուրքիային, այսինքն՝ Արևմուտքին, մի նոր ռուս-

թուրքական պայմանագրով, ըստ որի Ղարաբաղը կմնար 

Ադրբեջանի կազմում:  

Ահա քեզ Քուռ: 

Ռուսաստանը հայերի ձեռքով մարսեց այնքան ադրբեջա-

նական տարածք, ինչքան հնարավոր էր: 
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Պատմական տարածք ազատագրելը, իհարկե, կարևոր է, 

սակայն էլ առավել կարևոր է, այդ տարածքները պահպա-

նելը:  

 

Վրաստանը գնաց դեպի Արևմուտք, դրա շնորհիվ հետ 
ստացավ Աջարիան:   Ա.Պապյան 

 

Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախացումը 

Վրաստանից սկիզբ առավ Վրաստանի նախագահ Զվիադ 

Գամսախուրդիայի օրոք, ով ուներ հակառուսական տրա-

մադրվածություն: Նշենք, որ Զ. Գամսախուրդիան երկար 

տարիներ հալածվել էր խորհրդային ՊԱԿ-ի կողմից և հա-

մարվում էր դիսիդենտ(դավաճան): Նա մի քանի անգամ 

զենքի ուժով ներխուժել էր փոքր (էթնիկ) ժողովուրդների 

տարածքներ, արյան մեջ խեղդելու անկախության ձգտող 

ժողովուրդներին, սակայն օսերը և աբխազները, ստանալով 

ռուսական աջակցություն, հասան իրենց նպատակին: 

Ինչ վերաբերում է Աջարիային, այդ երկրամասում ապրող 

ժողովուրդը ո՛չ մի անգամ չի բարձրացրել Վրաստանից 

անկախ լինելու հարց: Նման խնդիր երբեք գոյություն չի 

ունեցել, քանի որ այդ տեղանքի ժողովուրդը նույն վրա-

ցիներն են, պարզապես մահմեդականացված: Ի տարբե-

րություն Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի, Աջարիայի 

գերակշռող մասը վրացիներն են, պարզապես՝ դավանա-

փոխ:  

Աջարիայում սեպարատիզմը ի սկզբանե կրում էր զուտ 

քաղաքական բնույթ: Վրաստանից կիսանկախ լինելու գա-

ղափարը սահմանափակված էր հիմնականում Ասլան 

Աբաշիձեի ռեժիմով, որը չուներ հեղինակություն ժողովրդի 

մեջ: Նույնիսկ ռուսական ներկայությունը չօգնեց, որպեսզի 

պահպանվի այդ ռեժիմը: Այդ ռեժիմը պահպանելու համար 

հարկավոր էր առնվազն երկու գործոն. որպես  առանձին 
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էթնոս՝ ժողովուրդը պետք է դառնա պետություն կերտելու  

գաղափարակիր, երկրի ղեկավարը պետք է վայելի ժողո-

վրդի վստահությունը՝ 

Ի տարբերություն Աջարիայի, Հարավային Օսիայի և Աբ-

խազիայի՝ պայքարը կրում էր ազգային-ազատագրական 

բնույթ: 

Նույն ժողովրդի մի հատվածը պատրաստ էր կտրվելու ոչ 

թե մորից (Վրաստան), այլ՝ բռնապետ Աբաշիձեից: 

Կատարվածը ներկայացնել որպես Արևմուտքի շնորհ 

ուրիշ ոչինչ չէ, քան քաղաքական մեքենայություն: 

Ըստ քաղաքագետի, եթե Ադրբեջանը ընտրեր արևմտյան 

կողմնորոշում, իր կազմի մեջ կպահեր Արցա՞խը: 

Եթե Հայաստանը ընտրեր արևմտյան կողմնորոշում, իր 

կազմի մեջ կունենար Արցա՞խը:  

Չմոռանանք, որ թեկուզ 1918թ-ին մենք ունեինք այդ Արև-

մտյան կոչվող կողմնորոշումը, սակայն Սարդարապա-

տում մենք չտեսանք այդ դաշնակցի զորակցությունը: Իսկ 

1920-21թթ-ին Արևմուտքի ներկայությունը Արևմտյան Հա-

յաստանի տարածքում կրում էր մեկ նպատակ, տեսնել թե 

ինչպես է վերջնական հայաթափությունը տեղը զիջում 

արևմտամետ համաթուրքիզմին: Եվ ոչ թե ֆրանսիացու 

կամ անգլիացու թույլտվությամբ իրականացավ հայության 

մնացորդների վերջնական սպանդը, այլև Արևմուտք պատ-

վավոր անունը կրող գերուժի, որը պատվով ներկայացնում 

է ներկայացուցիչը: Իսկ ինչու՞ Արևմուտքը 1921թ-ին ինչ-

պես հարկն է չպաշտպանեց Վրաստանին խորհրդայնա-

ցումից:  

Դե ի՛նչ, հայի հակապատկերին քաջածանոթ են թույլերի 

անկախության միթոսները, հակառակ դեպքում Է. Շե-

վարդնաձեն չէր հանձնի իշխանությունը, Լիբիան և Սիր-

իան չէին վերածվի ավերակների, մի շարք երկրներում չէին 
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հաղթանակի վարդերի ու վարդակակաչների հեղափո-

խությունները: 
 

Այսօր դեմոկրատական Վրաստանը համարվում է Արև-

մուտքի հավատավորը Անդրկովկասում, որը չունի սեփա-

կան վճիռ կայացնելու իրավունք: Վրաստանը զավթված է 

Արևմուտքի կողմից և այդ երկրի ֆինանսավորումը կրում 

է՝ երկիրը բռնազավթողի  կողմից մարսելու, ազգային 

արժեքները քայքայելու, դեպի համահարթեցում տանող 

հակաազգային բնույթ: Ի տարբերություն Վրաստանի, 

Հայաստանի իշխանությունները ունեն որոշում կայացնե-

լու լայն հնարավորություններ: 

Օրինակ բերել Վրաստանին, նշանակում է, մատնություն 

սեփական երկրի հանդեպ: 

 

Ուրախ եմ, որ երիտասարդության մեջ մի ամբողջ խավ կա 
որ հետևում է, ուշադիր կարդում է իմ գրածները, մաս-
նակցում  է իմ դասընթացներին, այսինքն՝ առավելագույնս 
փորձում եմ տարածել այս գաղափարները:    Ա.Պապյան 

 

Քաղաքական ձեռնածությունները փորձում են շեղել հայ 

հասարակական կարծիքը՝ քաշելով նրան դեպի արևմտյան 

ծանծաղուտ: 

 

-Դուք կո՞ղմ եք ռուսական կայսերապետության գոյութ-

յանը, նրա ընդլայնմանը, հզորացմանը: Դուք կո՞ղմ եք, 

որպեսզի Հայաստանը լինի այդ տիրապետության լծի տակ: 

 

-Մենք անընդհատ կրկնում ենք նույն հարցերը՝ տալով հա-

մանշանակ պատասխաններ: 

Անկախությունը փոքր ու թույլ երկրների համար չէ: 

Անկախ լինելու համար հարկավոր է առնվազն ունենալ 

զարգացած տնտեսություն ու  հզոր բանակ իր ռազմա-
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արդյունաբերական ժամանակակից համալիրով ու միջու-

կային զենքով հանդերձ: Մենք չունենք ո՛չ առաջինը, ո՛չ էլ 

երկրորդը: 

Եվ եթե ունենք հրթիռներ, ապա տրամադրվածը կազմում է 

անկախության սահմանափակման արդարացված մասը:  

Անկախ լինելու համար չպետք է ունենալ Արցախյան 

հակամարտություն, որի մեջ ներգրավված են ՄԱԿ-ի ան-

վտանգության խորհուրդը, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, չպետք է  

լինեն հարևան ագրեսիվ երկրների զավթախուժման փոր-

ձերը, չպետք է ունենալ պահանջատիրության խնդիր և 

ընդհանրապես փոքրիկ այդ երկիրը չպետք է տեղ գտնի 

երկրագնդի վրա, որտեղ գործում են ջունգլիի օրենքները: 

Դե ինչ,  չափավոր անկախություն հանուն անվտանգութ-

յան:  

Չկա, գոյություն չի կարող ունենալ մեկ այլ սահմանում:  

Անկախությանը վերաբերող մնացած բոլորը նվիրատվութ-

յուն է խեղկատակությանը: Կարող ես ունենալ ինքնատի-

պությունդ արդարացնող ամուր ու հաստատ ազգային 

գաղափարախոսություն, սակայն ոչ հեռատես քաղաքա-

կանության բացակայության պատճառով կորցնել ձեռք-

բերվածը: Եվ հակառակը, կարող ես ամրապնդել հոգևոր ու 

նյութական արժեքները ի շնորհիվ ամուր անվտանգության 

ամրակների: Մնացածը առասպելների շարքից են:  

Մինչ իշխանությունը իր տեղը չզիջի ծառայությանը,  

չհասունանա՝ ժողովուրդը կդադարի ժողովուրդ կոչվել ի 

«փառս» ամբոխի, մինչ ամբոխները կվերափոխվեն, կվերա-

ձևվեն հանուն որակի, իշխանությունը մուշտակ կկրի  

փառքի-վարակի: Այս կառուսելը երկար դարերի, իր մեջ 

ախտ, վարակ ու տենդ է կրում համաճարակի: 

Սա է իրականությունը:  

Պատրա՞ստ ենք արդյոք երկիր ունենալ մի նոր որակի: 
 

Մենք դեռ մեր տեղը չգտած,  անկախություն ենք փնտրում: 
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Կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանը ունենա նորմալ դաշնակ-

ցային հարաբերություններ Ռուսաստանի դաշնության 

հետ: 

 

-Ո՞րն է մեզ հայերիս համար առաջնայինը՝ ռուսական օր-

օրի հզորացող տիրապետության ծավալապաշտությու՞նը, 

թե՞ Հայաստանի՝ թեկուզև ձեր ասած չափավոր անկա-

խության ներկայիս չափերի պահպանումը: 

 

-Եթե խոսվեր կարևորության մասին, կներկայացնեի եր-

կուսի կարևորությունը: Առաջնայինը պատկանում է տի-

րապետության զորացմանը, քանի որ առանց ռուսական 

տիրապետության հովանավորության, գոյություն չի կարող 

ունենալ որևէ երկրի անկախություն: Ոտքի ելնող Չինաս-

տանը ի վիճակի չէ հակադրվելու, ճակատ առ ճակատ 

դուրս գալու Արևմտյան հրեշի դեմ: Չինական տնտեսական 

վերելքը, անգամ նոր թափ ստացող ռազմական ներուժը 

պատրաստ չեն դիմակայելու Արևմուտքի գլոբալ հրավեր-

ին: Արևմտյան հզոր տիրապետության դեմ հզոր տիրա-

պետություն է պետք:  

Հայաստանի անկախ-պետականությունը կարող է գոյութ-

յուն ունենալ միմիայն ռուսական կամ Արևելյան խմբակ-

ցության շրջանակներում:  

Դրանից այն կողմ, ամենը չարիցն են: 

 

-Գ. Նժդեհը 1920թ-ին երկրի անկախության համար 

պայքարում էր, ոչ միայն թուրքա-քրդական հրոսակա-

խմբերի, այլև   բոլշևիկյան Ռուսաստանի  դեմ: Ի՞նչ կասեք 

այս առթիվ: 

 

-Գարեգին Նժդեհը 1919-1921թթ. պայքարում էր հիմնա-

կանում ոչ թե թուրք-քրդական հրոսակների և Ռուսաս-
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տանի, այլ Գերուժի դեմ, որը Առաջին համաշխարհային 

պատերազմով միանգամից փլուզեց չորս կայսրություննե-

րի՝ գերմանական, ռուսական, ավստրո-հունգարական և 

թուրքական՝ փորձելով իրականացնել համաթուրքիզմի 

ծրագիրը ընդդեմ Ռուսաստանի, որտեղ հեղափոխությունը  

հասցրել էր ճեղքվածք տալ (Ստալին-Տրոցկի հակամար-

տություն):  Գ. Նժդեհը պայքարում էր ոչ թե Ռուսաստանի, 

այլև Ռուսաստանի ժառանգությունը խժռող բոլշևիզմի, 

այսինքն գերուժի դեմ: Նժդեհի շնորհիվ համաթուրքիզմի 

ծրագիրը չիրականացավ, Զանգեզուրը միացավ Հայաստա-

նին:  

Լինել Նժդեհական նշանակում է լինել նվիրված հայ տեսա-

կին, լինել հայրենիքի մարտիկը, պատրաստ պայքարելու 

ազատության և անկախության համար: 

 

-Դուք ինքներդ ասացիք ազատության և անկախության: 

 

-Իմ իմացած ազատությունը և անկախությունը չափ ունեն: 

Հակառակ դեպքում ազատությունը անկախությանը գրկած 

ստիպված կլինի հատել հայ-պարսկական սահմանը, բռնե-

լով գաղթի ուղին: 

 

-Ես ճի՞շտ հասկացա, որ ցանկացած հարց, ցանկացած 

կարևոր նշանակության խնդիր, որ վերաբերում է մեր երկրի 

ներքին և արտաքին քաղաքականությանը հարկավոր է 

խորհրդակցությունից ծնված կարգադրության տակ 

կարգավորել: 

 

-Նման առակներ հրամցնելու ժամանակը չէ: Ցանկացած 

հարցին, ցանկացած խնդրին  հարկավոր է նայել գլոբալ 

դիրքից: Անկյունային կտրվածքները՝ վարձագրվածների, 
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իշխանական աթոռները կորցրածների, խաղից դուրս վի-

ճակում հայտնվածների համար է:  

Այսօր    զարգացումները ընթանում են այնպիսի արագութ-

յամբ, որ մեզ միայն տրվում է  չհայտնվել այդ պրոցեսների 

դեմ դիմաց, հետ չընկնել, չհայտնվել կիզակետում, գոյա-

տևելու ու առաջընթացը ապահովելու համար մշակել ռազ-

մավարական առումով արդարացված գործելակերպ: 

 

-Հայաստանը ապրիլի 16-ին ձևակերպեց Շանհայի 

համագործակցության կազմակերպության ՇՀԿ) երկ-

խոսության գծով գործընկեր-պետության կարգավիճակը: 

 

-ՇՀԿ-ի մեջ ընդգրկված են Ռուսաստանը, Չինաստանը, 

Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը ու Ուզբեկս-

տանը: Դիտորդների կարգավիճակ ունեն Բելառուսը, Մոն-

ղոլիան, Հնդկաստանը, Իրանը, Պակիստանը ու Աֆղանս-

տանը: 2015-ի հուլիսին ՇՀԿ-ում մեկնարկել է Հնդկաստա-

նի ու Պակիստանի անդամակցության գործընթացը: 

Ինչպես տեսնում ենք կազմավորվում է տնտեսական 

համագործակցություն:                                                         

Հայաստանի ներկայությունը այդ կազմակերպության մեջ, 

նոր հեռանկարներ է բացում: 

 

-Ինչպես  տեսանք, Վ. Վ. Պուտինը   ստորագրեց   Ռուսաս-

տանի և Հայաստանի  միջև  միավորված  ՀՕՊ  ստեղծելու 

մասին օրենքը, որը իրարանցում առաջացրեց հայ 

քաղաքական շրջանակներում: «Ինքնիշխանության 

կորուստ»-ը դարձել է օրվա թեմա: 

 

-Ահա թե ինչ է ասում այդ մասին ՀՀԴ խմբակցության ան-

դամ Ա. Ռուստամյանը. «Ովքեր խոսում են ինքնիշխա-

նության կորստի մասին, սակայն իրականության մեջ 
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ասում են՝ թողեք այն ճյուղը՝ չունենալով այն, որը կբռնենք, 

նույնն է, որ ասեն՝ բերանքսիվայր ընկեք գետնին: Պետք չէ 

խեղաթյուրել, շեղել պրոցեսը: Տպավորություն ունեմ, որ 

ապրիլյան պատերազմը ոմանց համար առիթ էր մեզ զրկել 

նրանից, ինչ ունենք: Չեմ էլ ասում՝ պրոհայկական ելույթ-

ների մասին, որոնք հակառուսական տրամադրություն-

ներն են ուզում քաջալերել»: 

ՀՕՊ համակարգը չունի այլընտրանք: 

 

 
2016 թվականի քաղաքական կարևոր իրադարձությունները.   

  

 

 1. 2016 - ՀՀԿ-ՀՅԴ կոլիցիոն հուշագրի ստորագրումը, որը  տեղի ունեցավ 

փետրվարի 24-ին:  

 

2. Իշխանության և ընդդիմության 4+4+4 ձևաչափի ստեղծումը, որը  թե՛ 

իշխանության, թե՛ ընդդիմության ներկայացուցիչները համարեցին կոն-

սենսուս:  

 

3. «Սասնա ծռեր»․  չլուծված ճգնաժամ 

Տարվա գլխավոր ներքաղաքական ու ներհասարակական ճգնաժամն 

անշուշտ հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊԾ գնդի գրավման 

հետևանքով ստեղծված իրավիճակն էր։ «Սասնա ծռեր» խմբավորման 

զինված անդամների կողմից ոստիկանական զորամասի գրավումը և 

մինչև հուլիսի 31-ը տևած՝ իրավիճակի հանգուցալուծման ծանր ընթացքը 

իրավական, քաղաքական ու հասարակական հակադիր գնահատական-

ների և դիրքորոշումների լայն ալիք առաջացրեց։ Իրավիճակն ավելի 

շիկացավ երկու ոստիկանի զոհվելու, զորամասի շրջակա փողոցներում 

ոստիկանության և զինված խմբավորմանն աջակցող ցուցարարների միջև 

բախումների, տարբեր քաղաքացիների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների 

հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների փաստերով։ 

Ի վերջո «Սասնա ծռեր» խումբը ցած դրեց զենքը, հանձնվեց իրավապահ 

մարմիններին: Սա ապստամբություն էր, ընդդեմ իշխանությունների 

կողմից տարվող խարդախ քաղաքականության և տարածքների զիջման, 

հավանական քաղաքական սակարկումներին: 

 4. «Ավրորա». տարվա գլոբալ նախաձեռնություն 
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Համաշխարհային նախաձեռնությունների ասպարեզում Հայաստանը 

ներկայացնող ամենակարևոր իրադարձությունն անշուշտ «Ավրորա» 

մարդասիրական համաշխարհային մրցանակի շնորհման արարողութ-

յունն էր (ապրիլ 24): Հայկական արմատներով գլոբալ մրցանակի տեսլա-

կանը յուրահատուկ է՝ ստեղծել համաշխարհային մարդասիրական շար-

ժում. շարժում, որի ակունքներում Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած-

ներին օգնության ձեռք մեկնած մարդասերներն են:  

Դասեր քաղել անցյալից, անդրադառնալ ներկային՝ մրցանակը  շնորհե-

լով ժամանակակից մարդասերներին, և երախտագիտության նախագծերի 

միջոցով կերտել լավ ապագա. սա էր նախաձեռնության հիմնարար 

նպատակը: Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի օրը առաջին 

«Ավրորա»-ն շնորհվեց Բուրունդիում պատերազմների, սովի ու հիվան-

դությունների ճիրաններից մարդկային կյանքեր փրկած Մարգարիտ 

Բարանկիցեին: 

 

5. ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված տոնական զորահանդեսը, որի 

ընթացքում հանդիսավոր երթով անցան ՀՀ Զինված ուժերի ստորաբա-

ժանումներ, հայոց երկինքը եռագույնի գույներով ներկեց գրոհային 

ինքնաթիռների խումբը, և ՀՀ ԶՈՒ զինտեխնիկան բերվեց հրապարակ։ 

 

6. ՀՀ վարչապետ՝ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի դիմումը, որը 

շատերի համար անսպասելի էր:   

Աբրահամյանի հրաժարականից հետո Կառավարության ղեկը հանձնվեց 

«Գազպրոմբանկ» ԲԲԸ առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանին:  

2016-ին հրաժարականի դիմում ներկայացրեցին հետևյալ նախարար-

ները. տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ֆինանսների 

նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սպորտի նախարար Գաբրիել Ղազար-

յանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, մշակույ-

թի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան 

Օհանյանը: ՀՅԴ-ական Արծվիկ Մինասյանը էկոնոմիկայի նախարարի 

պաշտոնից տեղափոխվեց բնապահպանության նախարարի պաշտոնին: 

Այս տարի հրաժարական տվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչա-

տրյանը: Նոր մարզպետը Վահե Հակոբյանն է:  

2016-ի վերջում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը 

հայտարարեց քաղաքական դաշտ մուտք գործելու մասին: 

 

7. Սերժ Սարգսյան-Իլհամ Ալիև հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ 

Վիեննայում՝ մայիսի 16-ին:  

Իսկ օգոստոսին Երևանում տեղի ունեցավ Սարգսյանի և ՌԴ նախագահ 

Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը: 

http://www.panarmenian.net/arm/details/210743/
http://www.panarmenian.net/arm/details/210743/
http://www.panarmenian.net/arm/news/210990/
http://www.panarmenian.net/arm/news/210990/
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8. 2016 թվականի, թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը թե՛ Հայաս-

տանյան, թե միջազգային մամուլի համար, կարելի է համարել Նորին 

Սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապի այցը քրիստոնեական առաջին երկիր:  

9. Տարվա վերջում տեղի ունեցավ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի 

այցը Հայաստան:  

 

Աշխարհաքաղաքական առումով մեծ իրադարձություն էր ԱՄՆ 

նախագահի փոփոխությունը: Գերտերության նոր նախագահ դարձավ  

Դոնալդ Թրամփը:  

 

Թուրքիայում տեղի ունեցավ ռազմական հեղաշրջման փորձ, հարևան 

Վրաստանում կառավարության փոփոխություն տեղի ունեցավ և այլն: 

  

 2017թ. 
 

 
 

ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՄ 

 
Միաբևեռ համաշխարհային կարգ ու կանոն ստեղծելու 

գաղափարի մարտակարգի երկայնաշարանը Սիրիայում 

ուղեզուրկ եղավ, և աշխարհը էլ ավելի արագ թափով 

սկսեց ընթանալ դեպի երկբևեռայնություն՝ խորացնելով 

հակազդեցությունը, որն էլ իր հերթին դառնում է ուղեկալը 

մի նոր՝ էլ ավելի անհաշտ սառը  պատերազմի: Արևմուտքը 

շարունակում է իր պատժամիջոցների կիրառումը Ռու-

սաստանի դեմ, վերջինս էլ իր հերթին ոտքի է հանում 

ազգային երկրներին ընդդեմ Արևմտյան համահարթեցնող 

մեքենայի, ընդդեմ համաշխարհային արմատական 

ֆաշիզմի, Արևմտյան իմպերիալիզմի: 
Արևմուտքը շարունակում է իր գունավոր ախտը տարածել 

երկրագնդով մեկ: Հայաստանը բացառություն չէ բռնա-

գրավման այդ գործընթացում, որը որպես թիրախ շարու-



 81 

նակում է ենթարկվել  քաղաքական տարբեր ձեռնածութ-

յունների՝ տեղ տալով ներհայկական դաշտում արևմտյան 

գործակալական ցանցին՝ լիբերալ ճիզվիտներին, երկիրը 

ներսից կրծող անդեմ ուխտավորներին, իրենց ուսերին 

պարտադրանք կրող օրդենականներին, նեոբոլշևիկյան   

միաբան արմատական հեղափոխականներին:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Խորհրդարանում արևմտամետ այդ ուժերն են՝ «Ելք»,   

«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» և  «ՀԱԿ-ՀԺԿ» դաշինքները, 

կուսակցություններից՝ «Հայկական վերածնունդ կուսակ-

ցությունը», որը համագործակցում է Եվրոպական ժողո-

վըրդական կուսակցության հետ, Հայ ազգային կոնգրեսը, 

որը համագործակցում է Եվրոպայի լիբերալ-դեմոկրատա-

կան կուսակցության (ԱԼԴԵ) հետ, «Ժառանգություն» և 

«Համախմբում» կուսակցությունները, որոնք համագոր-

ծակցում են Եվրոպայի ժողովրդավարական կուսակցութ-

յան հետ: Եվրոպայի պահպանողականների և ռեֆորմիստ-

ների, ինչպես նաև ժողովրդավարական և սոցիալիստա-

կան կուսակցությունները՝  պատրաստ են ազդելու  Հայաս-

տանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և Հայ 

Հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների 

վրա: Գործի են դրված  անհատ վարձագրվածներ, հասա-

րակական մի շարք կազմակերպություններ, նրանց թվում 

նաև «Մոդուս Վիվենդի» անունը կրող կենտրոնը, Արա 

Պապյանի ղեկավարությամբ: Արևմուտքը անընդհատ 

անցկացնում է համատեղ միջոցառումներ, Սփյուռքի 

միջոցով փորձում ազդել ներհայկական կյանքի վրա, 

փորձում է էլ ավելի նեղացնել իշխանափոխության շրջա-

նակը:  

Ահա այսպիսի ահռելի ազդեցության ոլորտում Հայաստա-

նը ճիգեր է գործադրում պաշտպանելու իր անկախ պետա-

կանությունը: 
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2017թ-ի ապրիլի 2-ին,  Հայաստանը դարձավ խորհրդարա-

նական  հանրապետություն: Արցախում,  հակառակը, կա-

յացան խորհրդարանական ընտրություններ, տեղի ունե-

ցան սահմանադրական փոփոխություններ, մտցվեց երեք 

տարի ժամկետով անցումային նախագահի դրույթ, որը 

հուլիսի 19-ին հնարավորություն տվեց Բակո Սահակ-

յանին ևս երեք տարի մնալ նախագահի պաշտոնում՝ այս 

անգամ ընտրվելով խորհրդարանի կողմից։ Բակո Սահակ-

յանը կարող է   առաջադրվել 2020-ին և 2025-ին՝ ընդհանուր 

իշխանության մնալով 23 տարի։ 

2020 թվականին Արցախում կկայանան նախագահական և 

խորհրդարանական ընտրություններ։ Ներկայում Արցա-

խում գործում է նախագահական կարգը: 

Ահա պատկերը. խորհրդարանական կարգ՝ Հայաստանում, 

նախագահական համակարգ՝ Արցախում: 

Եվ չնայած՝ այս ընտրությունները նպատակ են հետապըն-

դում իշխանությունների վերարտադրության, սակայն 

Արևմուտքը պատրաստ է իր բաժին լուման մտցնել քաղա-

քական կաթսայի մեջ, ստանալու իր շահաբաժինը:   

Գլուխ են բարձրացնում դավադրությունը, սադրանքը, 

մեղմ տիրակալությունը:  

Արտաքին տարածքում առանձնահատուկ է նշել Թուրքիա-

յի և Ռուսաստանի մերձեցումը, քրդական պետություն 

ստեղծելու ԱՄՆ-ի ջանքերը, Եվրոմիության ճիգերը՝ Հա-

յաստանը ձգելու դեպի համակենրոնացման ճամբար:   

Ներքին և արտաքին ոտնձգությունները մեզնից պահան-

ջում են. 
 

ա) ելնելով նոր քաղաքական հիմնավոր-շարժառիթներից, 

փոփոխությունների ենթարկված իրադրությունից՝ հրա-

ժարվել նախկին համաձայնագրերից, որոնք ՀՀ-ԵՄ խոր-

քային մերձեցում են հետապնդում,  
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բ) էլ ավելի ամրապնդել հայ-ռուսական, Իրանի տարածքով 

հայ-հնդկական և հայ-չինական կապերը, 
 

գ) չհամակցել Հայկական հարցը քրդական պետություն 

ստեղծելու գաղափարին, տանել հայկական խնդիրը՝ 

«Արևմտյան Հայաստանը հայերին» կարգախոսի  առանձին 

մայրուղով, 
 

դ) լինել պատրաստ, հարմար պահին ընդունելու Արցախը 

Հայաստանին վերամիավորելու որոշում: 

 

Արևմուտքը տարբեր հիմնավորումներով շարունակում է 

շրջապատել Ռուսաստանը ժամանակակից ռազմաբազա-

ներով, որը երրորդ համաշխարհայինի հայտնություն է 

կանխագծում: ԱՄՆ-Հյուսիսային Կորեա հակամարտութ-

յունը առիթ է, որպեսզի Արևմուտքը էլ ավելի ընդարձակի 

իր ռազմական գերատեսչությունները Ճապոնիայում և Հա-

րավային Կորեայում, որը հերթական անգամ հիմնակա-

նում ուղղված է Ռուսաստանի դեմ: 

Հասունանում է տարածաշրջանային պատերազմի ծագ-

ման վտանգը, որը հղի է անկանխատեսելի հետևանքնե-

րով:  

Արևելքի դեմ դավադրությունը մասնավորապես դավա-

դրություն է Հայաստանի հանդեպ, որը կարող է իր դիր-

քերը ամրապնդել միմիայն հստակ արևելյան կողմնորոշ-

մամբ:                                                                                 
                                                                                          Հ. Օհանյան 

 

-Պարո՛ն. Օհանյան ինչպես հիշում ենք Աստանայում Ս. 

Սարգսյանը ԵԱՀԿ գագաթնաժողովում արեց հայ-

տարարություն, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի 

Ղարաբաղի դեմ, ապա Հայաստանին  ոչինչ չի մնա անելու, 

քան հայտարարել Ղարաբաղի անկախությունը:  

Ի՞նչ կարող եք ասել այս մասին: 
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-Ապրիլյան պատերազմը այն հարմար պահն էր, որին մենք 

երկար տարիներ սպասում ենք, այն է՝ Հայաստանի և Ար-

ցախի վերամիավորումը, որին կուղեկցեին բազմահազա-

րանոց ցույցերը Արցախում և Հայաստանում ի պաշտպա-

նություն ընդունված որոշման:  

Սա ՀՀ իշխանությունների վճռականության բացակայութ-

յան նշան էր: Հայաստանը պարտավոր էր իր ռազմավարա-

կան դաշնակից Ռուսաստանին կանգնեցնելու փաստի 

առջև: Դրանով մենք կհաստատեինք Ռուսաստանից մեր 

կախվածության չափը: 

 

-Թուրքիայի մերձեցումը Ռուսաստանի հետ ինչպիսի՞ 

ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի վրա: 

 

-Թուրքիայի մերձեցումը Ռուսաստանի հետ, Թուրքիային 

սպառնում է տրոհմամբ: Եվ չնայած Թուրքիան չունի որևէ 

հնարավորություն կտրվելու Արևմուտքից, սակայն  փոր-

ձերը անգամ նրան կկանգնեցնեն տարածքային ծվատման 

փաստի առջև: Թուրքիայի մերձեցումը Ռուսաստանի հետ 

կհամարվի հայոց պահանջատիրության մարտահորդորը: 

1920-ականների թատերական մելոդրամայի կրկնողութ-

յանը այս անգամ պատրաստ է Հայաստանը, որը, ի տարբե-

րություն առաջին հանրապետության, համարվում է Ռու-

սաստանի ռազմավարական դաշնակիցը և առայժմ միակ 

հենակետը Հարավային Կովկասում:  

Արևելք-Արևմուտք ռազմաքաղաքական հակամարտութ-

յան ներկայիս շիկացած բեմահարթակում ռուս-թուրքա-

կան մերձեցումը ելնում է Հայաստանի Հանրապետության 

շահերից: 
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-Թուրքիան ձգտում է լիովին անկախության: Այդ են վկայում 

Արևմուտքից կտրվելու փորձերը, ռուսական 

ժամանակակից  ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում նաև  

հրթիռների ձեռքբերումը, երկրի ներսում  միապետա-կան 

կարգի (նախագահական) հաստատումը և այլն: Արևմուտքի 

հանդեպ, որպես ինքնուրույն քաղաքակա-նության 

դրսևորման օրինակ կարող է հանդիսանալ թուրքական 

զորքերի ներխուժումը Սիրիա, եթե անգամ այն 

պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ:  

Եթե փորձելու լինենք կարճ, հակիրճ ձևով ներկայացնելու 

Թուրքիայի ներկայիս արտաքին քաղա-քականությունը, 

ինչպե՞ս կներկայացնեիք այն: 

 

-Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության ռազմավա-

րությունը մնում է սերտ կապված Արևմուտքի հետ: Տակ-

տիկական կողմը շրջվել է դեպի Արևելք: 

Պատկերը պարզ է:  

Գերակայությունը պատկանում է ռազմավարությանը: 

 

-Մենք կարո՞ղ ենք համարել, որ Ռուսաստանը մեր 

հովանավորն է: 

 

-Համարել, իհարկե կարող ենք: Սակայն նախ և առաջ 

հովանավորությունը հարկավոր է փնտրել Արարչի ու մեր 

ազգային միասնական եռանդի, բանականով շաղախ կամ-

քի մեջ, որպեսզի մեր հույսը չկապենք միայն ստեղծածի 

հետ: Չէ՞ որ մենք ունենք պատմական մեծ փորձ դեռևս 

ռուսական ցար Պետրոս I-ի ժամանակներից: 

Ռուսաստանը կա և պետք է մնա որպես ռազմավարական 

դաշնակից երկիր և ոչ ավելին: 
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Մենք պարտավոր ենք պահպանելո այդ դաշնությունը, 

որպեսզի մեր սերնդին փոխանցենք հուսալի ու անվտանգ 

երկիր: 

 

-Մոտակա 10 տարիների ձեր նախիմացությունը, թե 

ինչպիսի զարգացումներ են սպասում մարդկությանը: 

 

-Մենք չենք կարող նախիմաց լինել՝ փորձելով առաջ անց-

նել ժամանակից: Ուրիշ հարց է, եթե կենտրոնում տեղավո-

րենք ցանկությունը: 

Այս առումով, որպեսզի ամերիկյան արժույթը իր տեղը 

զիջի Արևելյան՝ ոսկով ամրապնդված արժույթին, արդա-

րադատության նոր կենտրոնները գործեն հօգուտ արդա-

րության, արևային էներգիան իր գերակայությունը հաս-

տատի կյանքի բոլոր օղակներում, գլոբալ միջուկային պա-

տերազմը բացառվի ի օգուտ երկխոսության, ժամանա-

կակից  տեխնիկայի ուռճացումը չհանգեցնի առողջ մտքի 

դեգրադացիայի: 

 

-Հայաստանը դարձավ խորհրդարանական երկիր, Արցախը՝ 

նախագահական: Կարո՞ղ ենք տեսնել ինչ-որ խորհուրդ, 

առավելություն, կատարվածի մեջ: 

 

-Եթե չնկատելու տանք իշխանական վերարտադրությու-

նը, իրականին էլ ավելի է մոտենում Հայաստան-Արցախ 

վերամիավորման հնարավորությունը: ՀՀ նախագահի կամ 

վարչապետարանի տխրահռչակ համարձակությունը 

հայտնվում է խորհրդարանի դահլիճում, իր ուրույն տեղը 

փնտրելու, հաստատելու իր ներկայությունը արտաքին 

քաղաքականության մեջ: 
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-Եվրոմիությունը կարո՞ղ է ընդունել Թուրքիային իր կազմի 

մեջ, որպեսզի էլ ավելի խորացնի, ապահովի, Թուրքիայի 

կախվածությունը Արևմուտքից: 

 

-Ռուս-թուրքական մերձեցումը իր դաշտում չի կարող 

տեղակայել Եվրոմիության փորձախաղ: Սառը պատերազ-

մի շրջանակում առկա Ռուսաստան-Արևմուտք դիմակա-

յությունը կողմնակի երկդիմության կարիք չի զգում: 

 

-Դուք անընդհատ շեշտում էիք, որ Մերձավոր Արևելքում 

ընթացող հակամարտությունները, ռազմական զարգա-

ցումները, տեղաշարժերը, հիմնականում ուղղված են 

Իրանի դեմ: Անցել են տարիներ, ի՞նչ կասեք այդ առթիվ: 

 

-Այո՛, անցել ու անցնում են տարիներ, սակայն Արևմուտքի 

քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում շարունակում 

է մնալ նույնը, այն է՝ Իրանի՝ որպես իսլամական հանրա-

պետության ոչնչացումը:  

ԱՄՆ-ի, Իսրայելի, Եվրոմիության ոտնձգությունները Մեր-

ձավոր Արևելքում (Աֆղանստան, Պակիստան, Իրաք, Սի-

րիա, Յեմեն և այլն), ուղղված են առաջին հերթին Իրանի 

դեմ: Գերուժի կողմից ստեղծված  Իլիպ(Իգիլ) անունը կրող, 

այսպես կոչված իսլամական ահաբեկչական խմբավորում-

ների ներկայությունը տարածաշրջանում ևս ուղղված է 

առաջին հերթին Իրանի դեմ: Իրանը շարունակում է մնալ  

հիմնական թիրախ: Սաուդյան Արաբիային հատկացված 

111 միլիարդ Ամերիկյան դոլլարի չափ ռազմական տեխնի-

կան (իբր Իլիպ-ի դեմ) ևս ուղղված է Իրանի դեմ: Ըստ 

սցենարի, ահաբեկիչների ձեռքով Սիրիայի  «ռեժիմի» տա-

պալումը սկիզբ կդներ Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև 

պատերազմին: Սակայն ռազմաքաղաքական դեպքերը դա-

սավորվեցին այլ կերպ՝ Սիրիայում պարտություն կրեցին 
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Արևմտյան արմատական հորդաները, ստեծվեց եռանկյու-

նի՝ Իրան-Ռուսաստան-Թուրքիա, որը իր ձեռքը վերցրեց 

Սիրիայի հակամարտության խաղաղ կարգավորման 

խնդիրը: Գերուժին ոչինչ չմնաց, քան ստեղծել քրդական 

պետություն-մտրակը, որը կփոխարինի ոչ միայն Իլիպ-ին, 

այլև երեսը շրջած Թուրքիային, Իրաքին, Եգիպտոսին և 

այլն:  

 

-Ինչպիսի՞ դիրք կարող է գրավել Հայաստանը թուրք- 

քրդական հակամարտության դաշտում: 

 

-Հայաստանի Հանրապետության շահերը պահանջում են 

ՀՀ իշխանություններից չխառնվել քրդական պետության 

կազմավորման գործընթացին՝ հաշվի առնելով այն հանգա-

մանքը, որ այդ նորաստեղծ հավանական-պետությունը 

կուղղվի ազգային երկրների դեմ, որոնց շարքին է դասվում 

նաև Հայաստանը: Քրդստանի հայերը կարող են հանդես 

գալ քրդերի օգտին, Թուրքիայի հայերը Թուրքիայի, Իրանի 

հայերը Իրանի և այլն, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հայերը գերու-

ժի, Հայաստանը կարող է գրավել չեզոք դիրք:  

Թուրքիայի ծվատման գործընթացում, Հայկական հարցը 

քրդականին համընթաց տանելու առաքելությունը տրված 

է արևմտահայերին: Հայաստանի Հանրապետությունը կա-

րող է դառնալ դրոշակակիր միայն այն դեպքում, երբ մե-

կուսացված կլինեն Արևմըտյան Հայաստանի տարածքը 

Հայաստանի Հանրապետությանը միացնելու  գերուժի 

մտավախությունները: 

Այդ տարածքը պատկանում է արևմտահայերին: 

Մենք պատրաստ չենք ունենալ միասնական Հայաստան: 

 

-Ի՞նչ  կարծիքի  եք, ԱՄՆ-ի  դիրքերը  կամրապնդվե՞ն, 

կընդարձակվե՞ն  Մերձավոր Արևելքում, թե՞ հակառակը: 
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-Արևմուտքի ագրեսիային Մերձավոր Արևելքում ուղեկ-

ցում են հիմնականում Սաուդյան Արաբիան և Իսրայելը: 

Եվ եթե Իսրայելը համարվում  է Արևմտյան համակարգի 

առանցքային դերակատարներից մեկը, ապա Սաուդյան 

Արաբիան քաջ գիտակցում է, որ բռնապետությունների, 

ռեժիմների տապալումը կհանգեցնի սեփական թագա-

վորական ժառանգության անկման: Պատահական չէ 

Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալման բին Աբդալազիզ 

Ալ Սաուդի այցը Մոսկվա, որը տեղի ունեցավ 2017թ-ի 

հոկտեմբերի 5-ին: Սաուդյան Արաբիան քաջ գիտակցում է, 

որ իր ժառանգական հարստությունը կարող է ապահովա-

գրվել միմիայն Արևելյան ճամբարում:  

Սաուդյան Արաբիան ռազմավարական դաշնակից տեսնե-

լու Ռուսաստանի ջանքերը կթուլացնեն ԱՄՆ-ի դիրքերը 

տարածաշրջանում:  

Ռուսաստանի միջնորդությամբ Իրան-Թուրքիա տանդե-

մին Սաուդյան Արաբիայի կցումը կհամարվի Արևմտյան 

հեգեմոնիայի կանխարգելում Մերձավոր Արևելքում:  

 

-Եվրոմիությունը կճանաչի՞ Արցախի անկախությունը: 

 

-Եվրոմիությունը չի ճանաչում Կատալոնիայի անկախութ-

յունը, որը անցկացրեց հանրաքվե և հաստատեց իր ինքնո-

րոշումը: Գերուժի միասնական համակարգում Եվրոմիութ-

յունը չի ունեցել և չի կարող ունենալ որևէ վճիռ կայացնելու 

սեփական իրավունք: Նա Կոսովոյի օրինակով կարող է 

ճանաչել որևէ անջատողական տարածք որպես անկախ 

երկիր միմիայն այն դեպքում, եթե ձեռքի տակ ունենա տնօ-

րինողի ներքին կարգադրություն: 
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-Ե՞րբ  կունենա  Հայոց  ցեղասպանության իրողությունը    

կամ Արցախի անկախությունը հաստատող նման 

կարգադրություն:  

 

-Երբ Թուրքիան կփորձի դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի կազմից: 

 

-Թուրքիան ե՞րբ կփորձի դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի կազմից:  

 

-Երբ համոզված կլինի, որ Արևմտյան ռազմաբազան Թուր-

քիայում հնարավոր կլինի փոխարինել ռուս-չինականով, 

որ Արևելյան ճակատը թիկունքով մեկ կկանգնի պաշտպա-

նելու իր տարածքային ամբողջականությունը և չի ունենա 

տարածքային խնդիրներ: 

 

-Թուրքիան կդիմի՞ նման քայլի: 

 

-Քանի միջազգային օրենքները ուղղորդվում են ազդեցութ-

յան ոլորտ ընդլայնողի կողմից, քանի Թուրքիան  շարունա-

կում է զբաղեցնել ռազմավարական առումով  կարևոր 

աշխարհագրական  դիրք,  որևէ մեկին տրված չէ՝  խրտնած  

ձիու ոտնակապերը արձակելու իրավունք: 

 

-Հնարավո՞ր է, որ Հայաստանում խորհրդարանական 

կարգեր հաստատելու գաղափարը զոհաբերության 

քաղաքական առաքելություն համարվի: Խոսքը վերաբե-

րվում է զիջումին հող նախապատրաստող մեսիային: 

 

-Խորհրդարանական կարգեր հաստատելու գաղափարը 

պատկանում է Արևմուտքին: Ահա թե ինչ է ասում այդ 

մասին ԵԽ գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը. 

«Հայաստանը նոր սահմանադրություն ստացավ Եվրոպայի 

Խորհրդի աջակցությամբ»։  
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Հաջորդ քայլը Արևմուտքի կողմից Հայաստանում կարգ-

ված արևմտամետ նախագահի երդմնակալության արարո-

ղությունը կլինի՝ որպես պատմական փաստ: 

 

-Ահա թե ինչ է ասում Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին 

դեսպան Փիթեր Թոմսենը. «Գերմանացիներն ու ֆրանսիա-

ցիները 1870-ականներից մինչեւ Երկրորդ աշխարհամարտ 

միմյանց սպանել են Էլզաս Լոթարինգիայի համար: Այսօր 

Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույն ճանապարհով են գնում և 

դեռևս հայտնի չէ՝ արդյոք հաջորդ սերունդը կրկին պա-

տերազմելու է, թե հնարավոր կլինի բանակցություններով 

կարգավորել հարցը»:  

Թոմսենի ասելով՝ պատերազմները Եվրոպայում դադա-

րեցվել են: 

 

-Պատերազմները Եվրոպայում դադարեցվել են, որովհետև 

եվրոպական երկրները բռնազավթվել են գերուժի կողմից, 

և այդ երկրները այլևս չունեն ինքնուրույն որոշում կայաց-

նելու իրավունք:  

Ի տարբերություն եվրոպական որևէ երկրի, Հայաստանը 

ինքնուրույն երկիր է: 

 

-2017թ-ի սեպտեմբերի 28-ին  ԱՄՆ-ի Միչիգան նահանգը 

ճանաչեց Արցախի անկախությունը: Ի՞նչ կասեք այս մասին: 

 

-Արցախի անկախությունը արել է իր գործը: Այս անիվը 

գլորելու կարիքը այլևս չկա: Արցախը Հայաստանից կտրե-

լու և տիրելու Արևմուտքի նպատակը, մատնված է անհա-

ջողության: Հեռու չէ այն օրը, երբ երկու հայկական պե-

տությունները հանդես կգան ի օգուտ վերամիավորման:   
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2017թ.-ի կարևոր իրադարձությունների ամփոփում 

 

1. Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրություն, որի 

արդյունքում Հանրապետականը, ստանալով 50+1 ձայների հարաբերակ-

ցությունը, պահպանեց իր իշխանությունը՝ հնարավորություն ստանալով 

առաջիկա 5 տարիներին ևս կառավարելու Հայաստանը: 

2. Տեղի ունեցավ ՀՀ-ԵՄ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում     

(24 11 2017թ), որի արդյունքում ԵԱՏՄ-ի անդամ Հայաստանի առջև բաց-

վում են նաև եվրոպական շուկայի դռները: Այն ենթադրում է տնտեսական 

ոլորտում համագործակցության զարգացում և վիզային ռեժիմի ազատա-

կանացման հնարավորություն: 

 

3. 2017 թ.-ի գարնանը Կարեն Կարապետյանի և ռուսաստանաբնակ մի 

շարք հայազգի գործարարների նախաձեռնությամբ մեկնարկ տրվեց 

«Հայաստանի ներդրողների ակումբ» ներդրումային հիմնադրամի 

գործունեությանը։ 

Բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից արվեց՝ առաջիկա տարիներին 

Հայաստանում 1 մլրդ դոլարի ներդրում կատարելու մասին հայտարա-

րություն, որը նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ 

տնտեսական հայտ է:  

4. Երկրորդ անգամ Երևանում տեղի ունեցավ «Ավրորա» մրցանա-

կաբաշխությունը։ 

 

5. ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ՀՀ նախագահը հայտարարեց, որ 

Հայաստանը 2018-ի գարուն կմտնի առանց հայ-թուրքական արձանա-

գրությունների։ Հայկական կողմն իր քայլը հիմնավորեց նրանով, որ 

թուրքական կողմն առաջ է քաշել անհիմն նախապայմաններ, որոնք 

հակասում են արձանագրությունների տառին և ոգուն։ 

Հիշեցնենք, որ «Հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների 

հաստատման» ու «Երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին» 

արձանագրությունները ստորագրվել էին 2009-ի հոկտեմբերին, 

Ցյուրիխում։ Փաստաթղթերը պետք է վավերացնեին երկու երկրների 

խորհրդարանները, ինչն այդպես էլ տեղի չունեցավ անցած տարիների 

ընթացքում։ Պատճառը Թուրքիայի նախապայմաններն էին։ 
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6. 2017-ը ամփոփվեց 6,245 մլրդ դոլլար պետական պարտքով 2016-ի 5,942 

մլրդ դոլլարի դիմաց։ Պետական պարտքը կազմում է ՀՆԱ-ի 55,4 տոկոսը, 

ինչը կառավարության ներկայացուցիչները ընդունելի մակարդակ են 

համարում։ 

Ընթացիկ տարում, սակայն, «Պետական պարտքերի մասին» օրենքում 

փոփոխություն տեղի ունեցավ, որով բարձրացվեց պետպարտքի թույ-

լատրելի շեմը։ 

 

7.  Ավարտվեց Վարդենիս-Մարտակերտ ճանապարհի շինարարությունը:  

Ճանապարհը 116կմ երկարություն ունի և Լեռնային Ղարաբաղը Հայաս-

տանի միջոցով արտաքին աշխարհի հետ կապող երկրորդ ավտոճանա-

պարհն է: Շինարարությունն իրականացվել է «Հայաստան» համահայկա-

կան հիմնադրամի միջոցներով: Ճանապարհնօրական միջինը 1500 ավ-

տոմեքենա է սպասարկում երկու ուղղությամբ: Վարդենիս-Մարտակերտ 

նախագիծը մեկնարկել է 2013թ-ին որպես այլընտրանք Ստեփանակերտ-

Գորիս (Հայաստան) ավտոճանապարհին: 

 

8. Իրանի հետ սահմանին՝ Մեղրիում, կազմավորվեց ազատ առևտրի 

գոտի: Ենթադրվում է, որ այն նպաստելու է Հայաստանի հավասարաչափ 

տարածքային զարգացմանը, ազգային տնտեսության գլոբալ մրցունա-

կության բարձրացմանը, մրցունակ ապրանքների արտադրությանը: 

«Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտին տարբեր ճյուղեր է ընդգրկելու՝ 

գյուղատնտեսությունից, վերամշակող արդյունաբերությունից, առևտրից 

մինչև զբոսաշրջություն: Ծրագիրը նպատակ է հետապնդում զարգացնել 

հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունները: 

 

 

 

 

 

AROUND  THE  ARMENIAN  QUESTION 

_______________________________ 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 
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ՇՈՒՐՋ 

_______________________________ 

 

Պատմական նյութերի ժողովածու 

երկխոսություն 
______________________________________________ 

 

Փաստեր, մեկնաբանություններ  

վերլուծություններ 

 
 

 

COLLECTION OF HISTORICAL MATERIALS 

DIALOCUE 

                 ___________________________________________________ 

 

FACTS, COMMENTS, ANALYSIS 

 ___________________________________________________ 

 

Կազմում, համակարգչային հավաքագրում, 

Հ. Օհանյան 

 

Խմբագիր և սրբագրիչ՝  Լ. Գաբրիելյան 
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