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Հրա տա րակ չի խոսք

Եր կար խոր հում էի` ինչ պես ի մի բե րել Տիգ րան Հայ րա պետ յա նի 
այն բազ մա թիվ հոդ ված նե րը, ո րոնք նկա րագ րում են ԽՍՀՄ պայթ
յու նից հե տո աշ խարհ քա ղա քա կան կա ցու թյու նը Ա րեւ մուտ քում եւ 
Ա րե ւել քում, վեր լու ծում մի ջազ գա յին տա րաբ նույթ ի րա դար ձու թյուն
նե րի եւ ազ գա միջ յան տար բեր հա կա մար տու թյուն նե րի զար գաց ման 
տրա մա բա նու թյու նը եւ ընդ հան րու թյուն նե րը` ի վեր ջո ա ծան ցե լով 
դրանց ար տա ցո լանք նե րը բուն հայ կա կան ներ կա եւ ա պա գա ի րա
կա նու թյան վրա: Նյու թե րի ծա վալն այն քան մեծ էր եւ թե մա ներն 
այն քան ընդգր կուն, որ հնա րա վոր չէր ներ քին տրա մա բա նա կան 
կա պը պա հե լով այդ ա մե նը տե ղա վո րել մեկ հա տոր յա կի մեջ: Այդ
պի սի լու ծու մը նաեւ գրքի թե լադ րան քով տեխ նի կա պես ան հա ջող 
կլի ներ եւ ըն թեր ցե լու հա մար ան հար մար: Միա ժա մա նակ, այդ բո
լոր հոդ ված նե րը են թարկ ված էին մի ընդ հա նուր գա ղա փա րա կան 
հա մա կար գի եւ այն պես էին հյուս ված մտա յին ա ռանց քի շուրջ, որ 
միեւ նույն սցե նա րի տար բեր դրվագ ներն էին հի շեց նում: Չխախ տե
լու հա մար այդ կուռ ամ բող ջու թյու նը, եւ մյուս կող մից, չծան րա բեռ
նե լու հա մար ըն թեր ցո ղի մտքի աշ խա տան քը եւ ըն կալ ման դյու րու
թյու նը` ո րո շե ցինք Տիգ րան Հայ րա պետ յա նի եր կե րի այս երկ րորդ 
հա տո րը հրա տա րա կել «Եր րորդ աշ խար հա մար տի մա տույց նե րում» 
ընդ հա նուր վեր նագ րի տակ, բայց եր կու գրքով: Ա ռա ջի նում, որ լուս 
է տե սել 2008 թվա կա նին եւ կրում է «Ռու սա կան խռով ք» վեր նա գի
րը, ամ փոփ ված նյու թե րի կենտ րո նա կան ա ռանց քը Ռու սաս տանն է. 
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նրա անց յա լի եւ ներ կա յի քա ղա քա կան վեր լու ծու թյու նը, ներ քին եւ 
ար տա քին զար գա ցում նե րը, քա ղա քա կան կուր սի ե լե ւէջ նե րը, ա պա
գա ի րո ղու թյու նե րի կա նաա տե սում նե րը` եւ դրանց ուղ ղա կի անդ րա
դարձ նե րը ռու սա կան կայս րու թյան սահ մա նա կից նախ կին գա ղութ
երկր նե րի եւ ի հար կե, ա ռա ջին հեր թին Հա յաս տա նի վրա: Երկ րոր դը, 
որ այժմ հանձ նում ենք ըն թեր ցող նե րի վա յել մա նը, ներ կա յաց նում է 
Ա րեւմտ յան գեր տե րու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ԱՄՆ ներ քին եւ 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյու նը հետ խորհր դա
յին տա րի նե րից ի վեր, այդ քա ղա քա կա նու թյան հե տե ւանք նե րը Եւ
րո պա յի, Մի ջին Ա րե ւել քի, Ա սիա յի եւ նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րի եւ 
դրան ցում ե ղած «թեժ կե տե րի» վրա, Եր րորդ աշ խար հա մար տի հա
վա նա կա նու թյան ու Նոր աշ խար հա կար գի նշմար վող սահ ման նե րի 
մա սին քա ղա քա գի տա կանվեր լու ծա կան տե սա կետ նե րը եւ, ի հար
կե, կրկին ո րոշ դի տար կում ներ «պա տե րազմ եւ խա ղա ղու թյուն» եր
կընտ րան քի վե րա բեր յալ: 

Նա զե նի Ղա րիբ յան

§îÇ·ñ³Ý Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý¦ êï»ÕÍ³·áñÍ ÙïùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³ÏÛ³ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ µáÉáñ ³Ý- 
Ó³Ýó »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ë³ï³ñ»É »Ý ëáõÛÝ Ññ³- 
ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉáõÛë ÁÝÍ³ÛÙ³ÝÁ:



Գիրք երկրորդ
ԱՇԽԱՐՀՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԾՈՒՂԱԿ
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Նա խա բա նի փո խա րեն

ՖՐԱՆ ՑԻՆ ԱՐ ԴԵՆ ՍՊԱ ՆԵԼ ԵՆ 

«Ե թե մե կը ձե զա նից մտա ծում է ի մաս տուն լի նել դա րում այս, 
պետք է խե լա գար լի նի. քան զի այս աշ խար հի ի մաս տու թյու նը խե
լա գա րու թյուն է Աստ ծո առ ջեւ»1: Դա րիս ի մաս տու թյու նը բարձ րա
գույն ի մաս տու թյա նը ներ դաշ նա կե լու եւ ոչ մի հույս: Ոչ թե միմ յան ցից 
ան կախ, այլ միմ յանց հա կա սող եր կու substantia, ո րոնց բա խու մից 
ցնցվում է աշ խար հը: 

«Մի՛ տար մեզ ի փոր ձու թյուն» մի լիոն նե րի ա ղեր սը փշրվում է՝ 
բախ վե լով Բարձ րա գույնն ան տե սե լու եւ մարդ կա յի նը բա ցար ձա կաց
նե լու ան հագ կրքին: Եր կու աշ խար հա մարտ եւ եր րոր դի նա խեր գանք՝ 
դեռ ա վար տին չհա սած մեկ հար յու րամ յա կում: Եվ ոչ մի զի ջում, ոչ 
մի նա հանջ մար դաստ վա ծու թյան հաղ թա նա կած գի տակ ցու թյու նից: 
Ի մաս տու թյու նը սե փա կան մո գո նում ե րով նեն գա փո խած՝ կրկին 
փոր ձու թյան գնալ, որ հե տո հիմք լի նի Եր կին քը մե ղադ րել բա րեգ
թու թյան ու ո ղոր մա ծու թյան պա կա սի մեջ: 

Դա րիս կար միր ծո րող ի մաս տու թյու նը մեր ժող նե րին մո ռա ցու թյան 
անկ յունն են քշել եւ ու շի ու շով հե տեւ ում են, թե հան կարծ չխախ տեն 
ձեւ ա վոր ված խա ղի կա նոն նե րը: Խա ղա ղա պաշ տու թյան եւ բա րո յա
խո սու թյան թմբկա հար վող գով քի աղ մու կի ներ քո լսե լի չեն այ լեւս 
սթա փու թյան ու խո հե մու թյան հազ վագ յուտ կո չե րը: Բայց ան շուշտ 
դեռ ան պա տաս խան է մա ցել հար ցը. ո՞վ ա վե լի շատ գթու թյան կա
րիք ու ներ՝ դա տա պարտ ված, բայց իր դարն ապ րած զա ռամ յալ նա
խա գա՞ հը, որն ա մե նա հե ղի նա կա վոր եվ րո պա կան ատ յա նից ի լուր 
բո լո րի հայ տա րա րեց պա տե րազ մի սպառ նա լի քի մա սին2, թե այն 
ինք նա գոհ զանգ վա ծը, որն այդ պես էլ չան սաց փոր ձա ռու քա ղա քա
կան գործ չի խոս քին: Եվ հի րա վի դժվար է չկի սել մեկ այլ ի մաս տուն 
ֆրան սիա ցու՝ մեր ժա մա նա կա կից նե րին տրված գնա հա տա կա նը. 
«Ժա մա նա կա կից մար դուն բնո րո շե լու հա մար մի նա խա դա սու թյու

1 Սուրբ Ավգուստինոս: Տիգրան Հայրապետյանը բավական հաճախ էր մեջբերում այս 
միտքը, թե՛ բանավոր, թե՛ գրավոր խոսքում:

2 Խոսքը վերաբերում է նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի՝ 1995 թ. հունվարից 
Եւրամիությունում Ֆրանսիայի նախագահության ստանձնման կապակցությամբ 
արտասանած ճառի հետեւյալ պարբերությանը, որ, կրկին, հաճախ էր մեջբերում 
Տիգրանը. «Ազգայնականությունը պատերազմ է: Հնարավոր է, որ պատերազմը 
ոչ միայն մեր անցյալն է, այլեւ ապագան»: Այս գրքում տե՛ս նաեւ՝ «Պատերազմ եւ 
պատասխանատվություն», էջ ??, «Եւրոպական միասնության հեքիաթի ավարտական 
ակորդը», էջ ??, եւ այլն:
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նը բա վա կան է լի նե լու. նրանք շնա նում էին եւ թեր թեր կար դում: Այս 
ու ժեղ սահ մա նու մից հե տո, հա մար ձակ վում եմ ա սել, ա ռար կան 
սպառ ված կլի ներ»3: 

Պրին ցիպ նե րի բազ մա հա զա րա նոց ամ բոխ նե րը Ֆրան ցին ար դեն 
սպա նել են: Միայն թե այդ մա սին բարձ րա ձայն ար տա հայտ վելն 
ա ռայժմ ըն դուն ված չէ: Բծախն դիր հե տեւ ե լով «կախ վա ծի տա նը պա
րա նից չեն խո սում» նրբան կա տու թյան նոր մին՝ չեն խո սում: Պա րանն 
ինք նին հա սա րա կու թյան հա մար վտան գա վոր չէ, իսկ այն սե փա կան 
պա րա նո ցին հար մա րեց նե լու ի րա վուն քը սուրբ է եւ հա մա պա տաս
խան՝ ա զատ ընտ րու թյան ան խախտ սկզբունք նե րին: Իսկ դա րիս 
ի մաս տու թյամբ նա խո րոշ ված կախ վե լու թեկ նա ծու նե րը գաղ տա գո
ղի պա րան են հյու սում: 

Ֆրան ցին ար դեն սպա նել են, եւ «գա ղա փար նե րի ու շնա նա լու 
կրքին» տրված քաղ քե նուն փա ռա պանծ հի շո ղու թյուն ներն այ լեւս չեն 
բա վա րա րում: Գա րեջ րատ նե րում ու սրճա րան նե րում խուլ դժգո հու
թյան աղ մուկ է ծնվում. կորս ված անց յալ, նախ նի նե րի փառք, պատ
մա կան ա ռա քե լու թյուն եւ լիա կա տար եր ջան կու թյա նը չհե րի քող այլ 
խոր քա յին պա հանջ ներ: Ո՜չ, նա դե ռեւս խրա մատ ներ ու փշա լա րեր չի 
ու զում, բայց ար դեն հպար տա նում է իր ղե կա վար նե րի՝ պատ մու թյու
նից ու մարդ կու թյու նից այ լեւս նե րում չխնդրե լու կամ քով: Եվ դա րիս 
ի մաս տու թյու նը կրող քաղ քե նիի ու քա ղա քա կան գործ չի հա մե րաշ
խու թյամբ ծնվում է այն, ին չի պա տաս խա նատ վու թյու նը հե տո խե
լա գար նե րի վրա է դրվե լու. «Ե թե մե կը ձեզ նից մտա ծում է ի մաս տուն 
լի նել դա րում այս, թող նա խե լա գար լի նի»: 

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 3, Լրա գիր, 16.08.95

3 Հղում Ալբեր Կամյուի Անկում պատմվածքին. «Նա շնանում էր եւ թերթեր էր կարդում»:



Գլուխ ԱՅԲ

փԱՐիսեցիՈՒթյԱՆ 
ԱմեՐիԿՅԱՆ ԿեՐպը
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Նո՞Ր ԵՆ ԱՐԴ յոք 
«ՆոՐ Ի Րո ղու թյուՆ ՆԵ Րը» 

Ա

«…Ա մե րի կան այժմ մո տե ցել է պատ մա կան այն սահ մա նագ ծին, 
երբ մեծ ժո ղո վուր դը կանգ նած է չգի տակ ցե լու վտան գի առ ջեւ, թե ինչ 
կա րող է ա նել եւ ինչն է նրա իշ խա նու թյու նից դուրս: Այս հի վան դու
թյան պատ ճառ նե րը դե ռեւս ամ բող ջո վին պար զա բան ված չեն, բայց 
նրա կրկնու թյու նը (ռե ցի դի վը) պատ մու թյան ար տա հայ տու թյուն նե
րից մեկն է. ու ժը հա կում ու նի նույ նաց նել ի րեն ա ռա քե լու թյան հետ: 
Մեծ ժո ղո վուր դը տա րօ րի նակ ձեւ ով հա մա րում է, որ իր ու ժը աստ
վա ծա յին օրհ նու թյան ար տա հայ տու թյունն է, ո րը նրա վրա է դրել 
մյուս ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տագ րի ա ռանձ նա հա տուկ պա տաս խա
նատ վու թյու նը, ո րի ի մաս տը նրանց ձեւ ա փո խումն է ըստ իր (տվյալ 
դեպ քում՝ ա մե րիկ յան) պատ կե րի եւ նմա նու թյան: Ու ժը ի րեն ա ռա քի
նու թյուն է հա մա րում եւ հա կում ու նի կար ծե լու, որ ա մեն ինչ կա րող է: 
Մեկ ան գամ ար դեն ինքն ի րեն ներշն չե լով սե փա կան ա ռա քե լու թյան 
գա ղա փա րը, մեծ տե րու թյունն ի վի ճա կի չէ հրա ժար վե լու այն մտքից, 
թե ին քը կա րող է եւ պետք է կյան քի կո չի աստ վա ծա յին կամ քը:»

Հետ պա տե րազմ յան ա ռա ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի Ա մե րի կան 
բնու թագ րող Ո ւիլ յամ Ֆուլբ րայ թի այս խոս քե րը խիստ այժ մեա կան 
հնչո ղու թյուն ու նեն՝ մի շո շա փե լի տար բե րու թյամբ, որ ԱՄՆ ռազ մա
վա րա կան հաղ թա նա կը «սա ռը պա տե րազ մում» հան գեց րել է միա բե
ւեռ գե րիշ խա նու թյան հաս տատ մանն աշ խար հում, այն բա նին, ին չի 
մա սին ե րա զե լով՝ Հեն րի Քի սին ջե րը գրում էր. «Քա ղա քա կան բազ
մա բեւ ե ռու թյու նը անհ նա րին է դարձ նում ա մե րիկ յան ո րո շումն ե րի 
ի րա կա նա ցու մը»: Նրա ժա մա նակ էր, որ Միաց յալ Նա հանգ նե րում 
քա ղա քա կան միտ քը վե րա նա յեց բազ մա բեւ ե ռու թյան առ կա յու թյունն 
իբ րեւ կա յու նու թյան ու անվ տան գու թյան հա մե մա տա կան ե րաշ խիք 
դի տար կե լու գա ղա փա րը, եւ դրվեց այն նպա տա կա յին պայ քա րի հիմ
քը, ո րի արդ յունք ներն այ սօր ակն հայտ են: 

Այդ բազ մա բեւ ե ռու թյու նը, ո րի պայ ման նե րում ռազ մա քա ղա քա կան 
ծան րու թյան կենտ րոն նե րի քա նակն ա վե լա նում էր, պահ պա նե լով, 
ի հար կե, եր կու գեր տե րու թյուն նե րի ան վի ճար կե լի ա ռաջ նայ նու թյու
նը, այ լեւս դիտ վում էր իբ րեւ ան հար կի շռայ լու թյուն, քան զի այդ ռազ
մա քա ղա քա կան կենտ րոն նե րը, ըստ ա մե րի կա ցի նե րի, զուրկ էին 
ո րեւ է էու թյու նից ու բո վան դա կու թյու նից: ԱՄՆ դի տարկ վում էր որ
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պես միակ գերհ զոր եր կի րը, ո րը ռազ մա կան ու ժի հետ միա սին աշ
խար հի տար բեր շրջան ներ էր ներ մու ծում նաեւ քա ղա քակր թու թյուն, 
ան շուշտ՝ դրա ա մե րիկ յան ըմբռ նու մով: 

Ա վե լի ուշ, ար դեն նա խա գահ Քար տե րի իշ խա նու թյան ժա մա նակ, 
ազ գա յին անվ տան գու թյան գծով խորհր դա կան Զիգ մունդ Բզե ժինս
կին վերջ նա կա նա պես հստա կեց րեց քա ղա քա կան այդ վար դա պե
տու թյան էու թյու նը` նշե լով, թե. «Մենք մար տահ րա վեր ենք նե տում 
սո վետ նե րին՝ կամ հա մա գոր ծակ ցել մեզ հետ, կամ վտան գել իր ու
նե ցած պատ մա կան նշա նա կու թյու նը մեր ժա մա նակ նե րի մե ծա գույն 
խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում: Ես կար ծում եմ, որ խե լա միտ կլի նի 
ըն դու նել այն փաս տը, որ մրցակ ցու թյու նը շա րու նակ վում է, եւ այդ 
պատ ճա ռով մենք պետք է շա րու նա կենք մրցակ ցու թյու նը»:

Ռազ մա վա րա կան մրցակ ցու թյունն ա վարտ վեց 1991թ. ԽՍՀՄ 
փ լու զու մով, եւ նոր աշ խար հա կար գը, ո րի սաղ մե րը ձեւ ա վոր վել էին 
դե ռեւս դա րասկզ բին եւ միս ու ար յուն ստա ցել 60ա կան նե րին, ամ
բողջ ու ժով կյան քի է կոչ վում աշ խար հի ողջ տա րած քի վրա:

Ա ռանց քա յին պետք է հա մա րել Լին դոն Ջոն սո նի վար չա կար գում 
խորհր դա կա նի պաշ տո նը գրա վող Ո ւոլթ Ռոս թոուի այն դրույ թը, թե 
«ա մե րիկ յան գա ղա փա րա խո սու թյան պաշտ պա նու թյու նը նա խեւ ա
ռաջ մի ջոց է շատ ա վե լի ընդգր կուն խնդիր հան գու ցա լու ծե լու հա
մար. այն է՝ ա մե րիկ յան կեն սա կեր պի պաշտ պա նու թյու նը»: Դրա
նով իսկ նշված խոս քե րի հե ղի նա կը ԱՄՆ ազ գա յին շա հե րի պաշտ
պա նու թյան գա ղա փա րը դուրս էր բե րում բուն ԱՄՆ տա րածք նե րից 
եւ տա րա ծում ողջ աշ խար հի վրա:

Ե թե հետ պա տե րազմ յան չորս տաս նամ յակ նե րում Վա շինգ տոնն 
իր դաշ նա կից նե րի հետ պայ քա րում էր կո մու նիս տա կան գե րիշ խա
նու թյան տա րած ման դեմ, ա պա այ սօր խնդի րը շատ ա վե լի լայն 
շրջա նակ ներ է ընդգր կում եւ հա վակ նում ար մա տա կան փո փո խու
թյուն նե րի աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում: ԽՍՀՄ փ լու զու մից 
հե տո թվում է, թե մա ցել է վեր ջին վճռա կան քայ լերն ա նել ա մե
րիկ յան ստան դարտ նե րից դուրս գտնվող հա մա կար գե րի վրա անհ
րա ժեշտ վե րահս կո ղու թյուն տա րա ծե լու ուղ ղու թյամբ, ո րը կա պա հո
վի «ա զատ աշ խար հի» դե մոկ րա տա կան գե րիշ խա նու թյու նը բո լոր 
շրջան նե րում: Ընդ ո րում, «ա զատ աշ խար հի» ա ռանց քը ե ղել եւ մում 
է ազ գա յին, կրո նա կան ու այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն իր ներ
սում տար րա լու ծե լու ան նա խա դեպ ըն դու նա կու թյուն ներ ու նե ցող 
եր կի րը՝ ԱՄՆ, բայց ոչ Ա րեւմտ յան Եւ րո պա յի երկր նե րը կամ Ճա պո
նիան, ո րոնք դե մոկ րա տա կան հա սա րա կար գի բո լոր ձեռք բե րում
նե րով հան դերձ, ե ղել եւ մում են ազ գա յին պե տու թյուն ներ՝ ի րենց 
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մեջ կրե լով պար բե րա կան ազ գայ նա կան դրսեւ ո րում ե րի վտան գը: 
«Նոր աշ խար հա կար գի» ճա նա պար հին հաղ թա հա րե լով ա մե նա մեծ 
խո չըն դո տը՝ մի ջու կա յին մա հա կով զին ված սո ցիա լիս տա կան հա
մա կար գը, ԱՄՆ ձեռ նա մուխ է ե ղել ա վե լի փոքր, բայ ցեւ ա վե լի կա
յուն միա վոր նե րի դի մադ րու թյու նը հաղ թա հա րե լու խնդրին: Ե կել է 
պա հը խախ տե լու Ռի չարդ Նիք սո նի նա խազ գու շա ցու մը, թե «ԱՄՆ 
հա մար խիստ վտան գա վոր հե տեւ անք ներ կու նե նա այն դիր քո րո
շու մը, ըստ ո րի յու րա քանչ յուր երկ րի ներ քին խնդիր նե րը Միաց յալ 
Նա հանգ նե րի  մտա հո գու թյան ա ռար կան են», եւ այժ մեա կան է դառ
նում նույն նա խա գա հի մեկ այլ տե սա կե տը. «Մեր նպա տա կը պետք 
է լի նի բա րո յա կան միաս նա կա նու թյան ստեղ ծու մը, ո րը թույլ կտա 
բազ մա կար ծու թյամբ ապ րող աշ խար հը դարձ նել ստեղ ծա րար, կա
ռու ցող, ոչ թե ա վե րող ու կոր ծա նիչ»: Այս պի սով, ԱՄՆ քա ղա քա կան 
միտ քը նպա տակ չու նի սահ մա նա փա կե լու, ա ռա վել եւս՝ ոչն չաց նե լու 
բազ մա կար ծու թյու նը իր միա բեւ եռ գե րիշ խա նու թյամբ, այլ աշ խար հի 
ժո ղո վուրդ նե րին պար տադ րե լու բազ մա կար ծու թյան այն տար բե րա
կը եւ դրա նից բխող վար քի կա նոն նե րի այն ձեւ ը, ո րը հա մա պա տաս
խա նում եւ են թարկ վում է ա մե րիկ յան տե սա կե տին:

Նոր աշ խար հա կար գի այս տար բե րա կի վեր ջին ի րա կան ար գել քը 
ար մա տա կա նու թյունն է՝ բա ռիս ա մե նա լայն ի մաս տով. կրո նա կան, 
ազ գա յին, մշա կու թա յին, քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան ար մա տա
կա նու թյու նը: Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր ժո ղովր դի բնա կան եւ հա վերժ 
ձգտու մը իր ինք նադր սեւ որ ման ըն թաց քում հաս նել այն ա ռա վե լա
գույ նին, ին չին ինքն ըն դու նակ է եւ այդ ըն թաց քում հնա րա վո րին չափ 
հա վա տա րիմ մալ սե փա կան ինք նու թյա նը, ա վա նույթ նե րին, ար
մատ նե րին:

Խախ տո՞ւմ է արդ յոք նման ար մա տա կա նու թյու նը կա ռու ցո ղա կան 
բազ մա կար ծու թյան հիմ քե րը: Ան շո՛ւշտ: Հա մաշ խար հա յին պատ մու
թյու նը բազ միցս ա պա ցու ցել է, որ ժո ղո վուրդ նե րի ար տա հայտ ված 
ինք նադր սեւ ո րում ան խու սա փե լիո րեն նե ղաց նում է նրանց հա րե
ւան նե րի դրսեւ որ ման շրջա նակ նե րը եւ բնա կան հա կազ դե ցու թյու
նը, ուս տի որ պես զի ժո ղո վուրդ նե րի ինք նադր սեւ ո րու մը չհան գեց նի 
ա վան դա կան հե տեւ անք նե րին՝ պա տե րազմ եր, ազ գայ նա կան եւ 
կրո նա կան ընդվ զում եր, տա րած քա յին հա կա մար տու թյուն ներ եւ 
այլն, այ սինքն այն ա մե նին, ինչն ան կա ռա վա րե լի է դարձ նում աշ
խարհն ու խախ տում հա մա կե ցու թյան հիմ քե րը, անհ րա ժեշտ է ինք
նադր սեւ որ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը հասց նել նվա զա գույ նի: Ա մե
րիկ յան բազ մազգ, բազ մակ րոն եւ բազ մա շերտ կաթ սան ար դեն իսկ 
ցույց է տվել ա զատ ինք նադր սեւ որ ման պայ ման նե րում էթ նոկրո նա
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կան ներ դաշ նա կու թյան օ րի նա կը, ուր ա ռան ձին տհաճ մի ջա դե պե րը 
դի տարկ վում են ա վե լի շուտ իբ րեւ բա ցա ռու թյուն, քան օ րենք:

Բայց հնա րա վո՞ր է արդ յոք մեկ երկ րում գոր ծող եւ էու թյամբ ոչ այն
քան կա տար յալ ներ քին հա մա կար գը կի րա ռել ողջ աշ խար հի նկատ
մամբ: Հա վա նա բար, ո րոշ ու ժեր դա հնա րա վոր էին հա մա րում եւ այ
սօր էլ մա ցել են նույն կար ծի քին, ե թե նոր աշ խար հա կար գը կա ռուց
վում է նման ներ դաշ նա կու թյանն ուղղ ված հի մունք նե րի վրա: Այս պի
սով, կան եր կու սկզբուն քա յին խո չըն դոտ, ո րոնց հաղ թա հա րու մը աշ
խար հի ա պա գան կեր տող քա ղա քա գետ նե րին մո տեց նե լու է ի րենց 
բաղ ձա լի նպա տա կին: Ա ռա ջի նը՝ աշ խար հում պետք է հաս տատ վի 
տնտե սա կան այն մե խա նիզ մը, որն ա ռա վե լա գույնս նպաս տում է 
երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի ին տեգ րա ցիա յին, թու լաց նում է մշա կու
թա յին, հո գե բա րո յա կան տա րան ջատ ման սահ ման նե րը եւ էթ նոկրո
նա կան գի տակ ցու թյու նը հասց նում նվա զա գույ նի, այ սինքն՝ ա զատ 
շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Երկ րորդ՝ կոտ րել ար մա տա կա
նու թյան ող նա շարն աշ խար հում եւ հատ կա պես այն ժո ղո վուրդ նե րի 
մոտ, ո րոնք նրա գա ղա փա րա կան հիմ քի ա վան դա կան կրող ներն են:

ԱՄՆ քա ղա քա կան պրակ տի կա յում ար դեն իսկ հա րուստ փորձ է 
կու տակ վել վե րը նշված եր կու խնդիր նե րի հան գու ցա լուծ ման ուղ
ղու թյամբ: Ա մե րիկ յան տնտե սա կան հա մա կար գի հաս տատ ման եւ 
քա ղա քա կան թե լադ րան քի ա ռա ջին թի րա խը ե ղել է ողջ Ա մե րի կա 
մայր ցա մա քը՝ Կա նա դա յից մին չեւ Չի լի: Եր կու հար յու րամ յակ տեւ ած 
պայ քա րում հա ջող վեց հաղ թա հա րել լա տի նա մե րիկ յան երկր նե
րի ձգտու մը՝ ինք նու րույ նա բար եւ այ լընտ րան քա յին ճա նա պար հով 
զար գաց նե լու տնտե սու թյու նը՝ պահ պա նե լով քա ղա քա կան ան կա
խու թյու նը: Ա մե րի կան փակ մայր ցա մաք է, ո րի կա րո ղու թյուն նե րը՝ 
աշ խա տու ժը, բնա կան հարս տու թյուն նե րը, հո գեւ որ եւ գի տա կան միտ
քը, ծա ռա յեց վե ցին ե րի տա սարդ պե տու թյան՝ ԱՄՆ թռիչ քա յին զար
գաց մա նը, իսկ այդ երկր նե րը ցայ սօր էլ մա ցել են հում քա յին կցոր դի 
աս տի ճա նին: Ինչ խոսք, նշված երկր նե րը եւս ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ո րոշ ա ռաջ խա ղա ցում են ապ րել, բայց հա սա րա կա կան, տնտե սա
կան եւ քա ղա քա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում նրանք էա պես զի
ջում են ի րենց ա ռաջ նոր դին, եւ ա ռա ջի կա յում ի րա վի ճա կի ո րեւ է ար
մա տա կան փո փո խու թյուն չի սպաս վում:

Չի կա րե լի ա սել, որ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում սե փա կան պատ
կե րա ցում ե րով նոր աշ խար հա կար գի հաս տատ ման ըն թաց քը ԱՄ
Նին հա ջո ղու թյամբ է տրվել, բայց հենց այս տեղ է, որ ԱՄՆ կու տա
կեց գոր ծու նեու թյան անհ րա ժեշտ փոր ձը, որն այժմ տա րա ծում է աշ
խար հի վրա: Ար դեն 1915 թ. ԱՄ Նում հաս տա տա կա մո րեն խո սում էին 
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ա մե րիկ յան վե րահս կո ղու թյամբ նոր աշ խար հա կար գի հաս տատ ման 
մա սին, եւ ա ռաջ էին քաշ վում դրա պրակ տիկ ի րա կա նաց ման ա ռա
ջին ծրագ րե րը: Չպետք է մո ռա նալ, որ մշտա կան գոր ծող մի ջազ գա
յին կա ռույց նե րի մի ջո ցով աշ խար հը վե րահս կե լու գա ղա փա րի հե ղի
նակ նե րը եւս ա մե րի կա ցի ներն են, եւ ար դեն այն ժա մա նակ Ազ գե րի 
Լի գա յի գա ղա փա րի մեջ դրված էին ա մե րիկ յան ա ռա քե լու թյան, 
պատ ժիչվե րահս կիչ մի ջազ գա յին ռազ մա կան ու ժե րի ստեղծ ման, 
անհ նա զանդ երկր նե րի նկատ մամբ ռազ մատն տե սա կան եւ քա ղա քա
կան պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման գա ղա փար նե րը: ԱՄՆ միանձն
յա գե րիշ խա նու թյու նը հաս տա տե լու կոչ ված Վեր սալ յան պայ մա
նագ րի 14 կե տե րը ներ կա յաց րած նա խա գահ Վիլ սո նին ան վա նում 
էին ոչ այլ կերպ, քան «նոր ա ռաք յալ»: 

Սա կայն դա րասկզ բի Ա մե րի կան դե ռեւս կա րո ղու թյուն չու ներ հաղ
թա հա րե լու Հին աշ խար հի՝ Եւ րո պա յի դի մադ րու թյու նը, եւ անհ րա
ժեշտ էր անց նել ե րեք աշ խար հա մար տե րի մի ջով (նե րառ յալ՝ «սա ռը 
պա տե րազ մը»), որ պես զի հյուծ ված Եւ րո պա յի, Ճա պո նիա յի եւ Ռու
սաս տա նի վրա հառ ներ ա մե րիկ յան գե րիշ խա նու թյու նը: Տա րած քա
յին եւ ազ գա միջ յան հա կա մար տու թյուն նե րի բոր բոք ման, վե րահս կո
ղու թյան եւ «կար գա վոր ման» փոր ձը եւս ձեռք է բեր վել Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յում, եւ ցայ սօր շա տե րի հա մար անվր դով թվա ցող այդ տա
րած քում գո յու թյուն ու նեն շուրջ չորս տա րած քա յին խնդիր, ո րոնք 
ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող են այն վե րա ծել Մի ջին Ա րեւ ել քի, Հա
րավս լա վիա յի կամ Անդր կով կա սի:

Այս պի սով, ա մե րիկ յան տար բե րա կով նոր աշ խար հա կար գի հաս
տատ ման գա ղա փա րը հե տեւ ո ղա կա նո րեն հե տապնդ վել է ողջ 20րդ 
դա րի ըն թաց քում՝ քայլ առ քայլ մո տեց նե լով այն իքս ժա մը, որն այ
սօր վեր ջա պես առ կա է: Ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման ա վան
դույթ նե րին եւ ներ կա փու լի հնա րա վոր զար գա ցում ե րին կանդ րա
դառ նանք հա ջորդ հոդ ված նե րում, քան զի ներ կա յիս ա ռա ջին հա յաց
քից մաս նա վոր թվա ցող խնդիր նե րը (այդ թվում նաեւ՝ ԼՂՀ խն դի րը 
եւ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ա պա գան) ի վեր ջո հան գու ցա լու ծում 
են գտնե լու ռազ մա վա րա կան ծրագ րի ընդ հա նուր հա մա տեքս տում: 
Այն ժո ղո վուրդ նե րը, ո րոնք կկա րո ղա նան ճիշտ կողմ ո րոշ վել «նոր 
ի րո ղու թյուն նե րում»՝ հ նա րա վո րու թյուն կու նե նան դի մագ րա վել տե
ղատ վու թյան ա լի քին, իսկ գու ցեեւ՝ շա հա բա ժին ներ կոր զեն դրա նից: 

«Հա յաս տանՄի ջին Ա րեւ ելք» վեր լու ծա կան կենտ րոն
Ազգ, 30.09.1992 
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Նո՞Ր ԵՆ ԱՐԴ յոք 
«ՆոՐ Ի Րո ղու թյուՆ ՆԵ Րը» 

Բ

Ինչ պես նշել էինք նա խորդ հոդ վա ծում, ԱՄՆ միա բեւ եռ գե րիշ
խա նու թյան հաս տատ ման, մի ջազ գա յին ռազ մա քա ղա քա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով աշ խար հը վե րահս կե լու եւ տար բեր 
շրջան նե րում ա մեն տե սակ ար մա տա կա նու թյան դեմ պայ քա րե լու 
գա ղա փար նե րը ձեւ ա վոր ված վի ճա կում քա ղա քա կան օ րա կարգ էին 
մտցվել դե ռեւս դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րում, իսկ ա ռա ջին հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մից մին չեւ մեր օ րերն ըն կած ժա մա նա
կա հատ վա ծում քա ղա քա կան ռազ մա վա րու թյունն ուղղ ված էր այդ 
խնդիր նե րի հե տեւ ո ղա կան հան գու ցա լուծ մա նը: Պետք է հաշ վի առ
նել, որ 20րդ դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րում դե ռեւս ձեւ ա վոր ման 
ըն թաց քում էին իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան եւ հա մա րա բա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը, ուս տի մի ջի նա
րեւ ել յան ար մա տա կա նու թյան մեր օ րե րի ըն կա լու մը բա ցա կա յում էր: 
Սա կայն, դա րասկզ բին ար դեն ար մա տա կա նու թյուն էր դի տարկ վում 
այն ա մե նը, ինչն ու ներ ա մուր ա վան դույթ ներ եւ հիմ քեր, իսկ դրա 
կրող նե րը՝ բո լոր այն ժո ղո վուրդ նե րը, ո րոնք ի րենց ու ժեղ էին զգում 
սե փա կան կայս րու թյուն նե րի հո վա նու տակ եւ չէին պատ րաստ վում 
վե րա կա ռու ցե լու ներ քին կյանքն ու ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րը 
«նոր աշ խար հա կար գի» ա մե րիկ յան տար բե րա կի պա հանջ նե րի հա
մա ձայն: 

Դա րասկզ բի ար մա տա կա նու թյու նը կենտ րո նա ցած էր ա մուր 
ա վան դա կա նու թյուն ու նե ցող կայս րու թյուն նե րում, ո րոնք են թա կա 
չէին ա րա գըն թաց տե ղա շար ժե րի: Այդ իսկ պատ ճա ռով, Ա ռա ջին աշ
խար հա մար տի արդ յունք ներն օգ տա գործ վե ցին նախ եւ ա ռաջ կայս
րու թյուն նե րին հար վա ծելու համար, ընդ որում, անկախ այն բանից, 
դրանք պատերազմում դաշնակից էին ԱՄՆին, թե հակարակորդ: 
Այդ կայսրությունները չորսն էին՝ Օսմանյանը, Ռուսականը, 
Բրիտանականը եւ ԱվստրոՀունգարականը: Բնական է, որ չորսին 
միաժամանակ համարժեք հարվածներ հասցնել հնարավոր չէր, 
մանավանդ որ Մեծ Բրի տա նիան հաղ թա նա կած դաշ նու թյան ան
դամ էր: Օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով հար վա ծի են թա կա երկր նե րի 
թվին էր դաս վում նաեւ Ֆրան սիան, ո րը թեեւ կայս րու թյան դա սա կան 
տար բե րակ չէր, սա կայն հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ կենտ րո նա
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կան դեր խա ղա լով եւ րո պա կան եւ հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան
քա ղա քակր թա կան ըն թաց քի մեջ՝ գնա հատ վում էր իբ րեւ լիար ժեք 
գեր տե րու թյուն:

Կայս րու թյուն նե րի հիմ քե րին հար վա ծե լու ռազ մա քա ղա քա կան ու
ղի նե րը խտաց ված էին Վեր սա լի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի վիլ սոն
յան տար բե րա կում: Նույն վիլ սոն յան տար բե րա կի 14 կե տե րը նաեւ 
լա վա գույն վկա յու թյունն էին այն բա նի, որ ԱՄՆ աշ խար հի վե րա
բա ժա նու մը ձգտում էր ի րա կա նաց նել ոչ թե հօ գուտ հաղ թա նա կած 
տե րու թյուն նե րի շա հե րի, այլ հա ճախ ի վնաս նրանց՝ ա ռանց քա յի նը 
հա մա րե լով կայս րու թյուն նե րը փլու զե լու խնդի րը: Ու թեեւ հետ պա տե
րազմ յան աշ խար հի բախ տը ո րո շած Վեր սալՎա շինգ տոն յան հա
մա կար գում (դրա մեջ մտնում են 1919թ. Վեր սա լի, 1919թ. ՍենԺեր
մե նի, 1919թ. Նյո յիի, 1920թ. Տրիա նո նի, 1920թ. Սեւ րի խա ղա ղու թյան 
պայ մա նագ րե րը, ո րոնց եզ րա փա կիչ ակ տը 192021թթ. Վա շինգ տո նի 
խորհր դա ժո ղովն էր) չհա ջող վեց ի րա կա նաց նել բո լոր նպա տակ նե
րը, այ նուա մե նայ նիվ, նվա զա գույն ծրա գի րը կա տար ված էր: Չխո
րա նա լով ման րա մաս նե րի մեջ՝ անդ րա դառ նանք կայս րու թյուն նե րի 
ճա կա տագ րե րին եւ զու գա հեռ ներ անց կաց նենք այ սօր վա ի րո ղու
թյուն նե րի հետ: 

Ա ռա վել դա ժան ճա կա տագ րի ար ժա նա ցան պա տե րազ մում պարտ
ված Ավստ րոՀուն գա րա կան եւ Օս ման յան կայս րու թյուն նե րը: Այս
պես, Ավստ րոՀուն գա րիան ոչ միայն դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա
լուց, այ լեւ նախ եւ ա ռաջ ԱՄՆ նա խա ձեռ նու թյամբ ար վեց ա մեն ինչ՝ 
նրա վե րածնն դի հնա րա վո րու թյան նշույլն իսկ ոչն չաց նե լու հա մար: 
ԱՄՆ մին չեւ վեր ջին րո պեն պա հան ջում էր վե րաց նել Ավստ րիան իբ
րեւ պե տա կան միա վոր եւ ընդգր կել նրա տա րածք նե րը պարտ ված 
Գեր մա նիա յի սահ ման նե րի մեջ: Միայն Ֆրան սիա յի եւ Բրի տա նիա յի 
հա մա ռու թյան շնոր հիվ էր, որ այդ ծրա գի րը չի րա կա նաց վեց: Հուն
գա րիա յի տա րածք ներն ան դա մա հատ վե ցին մին չեւ նվա զա գույ նը, 
եւ նա հա տուկ փաս տաթղ թե րով պար տա վո րու թյուն վերց րեց եր բեք 
քայ լեր չձեռ նար կել կայս րու թյան վե րա կանգն ման ուղ ղու թյամբ: 

Ոչն չաց ման նույն տար բե րակն սպառ նում էր նաեւ Օս ման յան կայս
րու թյա նը, ուր կենտ րո նա կան խնդի րը նրա ա սիա կանաֆ րի կա կան 
ա ծանց յալ տա րածք նե րի բա ժա նու մը չէր, այլ կայս րու թյան կո րի զը 
կազ մող ժո ղովր դի՝ թուր քե րի տա րածք նե րի հա վա սա րե ցու մը նվա
զա գույ նի, իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում նաեւ՝ բա ցար ձակ վե րա
ցու մի: Թուր քա կան պե տու թյան փրկու թյան գոր ծում տա րաբ նույթ 
քա ղա քա կան գոր ծոն նե րի հետ մեկ տեղ ա ռանց քա յին դեր խա ղաց 
քե մա լա կան շարժ ման գա ղա փա րա խո սա կան հիմ քը: Ա թա թուր քը 
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ճիշտ ըմբռ նե լով ժա մա նա կի պա հանջ նե րը՝ ինք նա կամ ոչն չաց րեց 
օս մա նիզ մի եւ իս լա մա կան ընդ հան րու թյան մարմ ա վոր ման կեր
պար նե րը, ո րոնք Օս ման յան կայս րու թյան ար մա տա կա նու թյան եր
կու ա ռանց քա յին ար տա հայ տու թյուն ներն էին, եւ նոր պե տու թյան գա
ղա փա րա խո սու թյան մեջ դրեց ա վան դույթ նե րից եւ հին ժա ռան գու
թյու նից հրա ժար վե լու ե րաշ խիք նե րը: Ամ բող ջո վին բա վա րա րո՞ւմ էին 
արդ յոք ներ կա յաց ված ե րաշ խիք ներն ԱՄ Նին, թե՞ ոչ՝ բայց վեր ջինս, 
նաեւ այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ, այ լեւս հե տեւ ո ղա կա նու թյուն 
չցու ցա բե րեց թուր քա կան պե տու թյան ա ռա վե լա գույն մաս նատ ման 
հար ցում, աչք փա կե լով իր իսկ կող մից ա ռա ջադր ված հայ կա կան 
պե տու թյան, քրդա կան տա րածք նե րի ստեղծ ման, թուր քա կան տա
րածք նե րում գա ղու թա յին ռե ժիմ հաս տա տե լու եւ Մեծ Հու նաս տա նի 
ձեւ ա վոր ման ծրագ րե րի խա փան ման վրա:

Ռու սա կան կայս րու թյան հետ հաշ վե հար դա րի խնդի րը եւս հստա
կեց ված էր: ԱՄՆ քիչ հու զե ցին ռու սա կան հե ղա փո խու թյան արդ
յունք նե րը, եւ ինչ պես վկա յում են փաս տե րը՝ ԱՄՆ պատ րաստ էր 
ճա նա չե լու ռու սա կան նոր պե տու թյու նը, ե թե բոլ շեւ իկ նե րը հրա ժար
վեին կայս րու թյան վե րա կանգ նու մից՝ ի րենց սահ ման նե րից դուրս 
թող նե լով Ուկ րաի նան, Անդր կով կա սը եւ Մի ջին Ա սիան (Մերձ բալ
թի կան 191940թթ. կայս րու թյու նից դուրս էր): Ան զի ջում թշնա ման քը 
կո մու նիս տա կան Ռու սաս տա նի նկատ մամբ միս ու ար յուն ստա ցավ 
միայն այն բա նից հե տո, երբ պարզ դար ձավ, որ բոլ շեւ իկ նե րը նպա
տակ ու նեն վե րա կանգ նե լու կայս րու թյու նը հին սահ ման նե րում եւ վե
րա կանգ նե լու ռու սա կան ար մա տա կա նու թյու նը, թե կու զեւ ա ռե րեւ ույթ 
նոր սկզբունք նե րի հիմ քի վրա: Ա րեւմտ յան ին տեր վեն ցիան Ռու սաս
տա նում ձա խող վեց, նախ կին կայս րու թյան տա րածք նե րը հիմ ա
կա նում վե րա կանգն վե ցին, եւ ռու սա կան գոր ծո նի հաղ թա հար ման 
խնդի րը հանձն վեց հա ջորդ տաս նամ յակ նե րին:

Շատ ա վե լի դժվար լու ծե լի էին դաշ նու թյան ան դամ ե րի՝ Բրի տա
նիա յի եւ Ֆրան սիա յի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Այս եր կու սի տան
դեմ էր, որ հիմ ա կա նում խա փա նեց Եւ րո պա յի վե րա ձեւ ման ա մե
րիկ յան տար բե րա կը՝ դրդե լով Եւ րո պան Երկ րորդ աշ խար հա մար
տին: ԱՄՆ հե տեւ ո ղա կա նո րեն ձգտում էր ստեղ ծել ու ժեղ եւ մեծ Գեր
մա նիա (հա մե մա տա բար նո րաս տեղծ պե տա կան կազ մա վո րում, ո րը 
զուրկ էր ար մա տա կա նու թյու նից)՝ աշ խար հա մար տում պարտ ված 
այդ երկ րին հանձ նե լով Ավստ րիան, Սու դե տի մար զը, Սաա րի ա վա
զա նը, բայց հան դի պեց Լոն դո նի եւ Փա րի զի այն ժա մա նակ ան հաղ
թա հա րե լի դի մադ րու թյա նը: Հե տա գա յում, ա մե րիկ յան դոլ լար նե րի եւ 
թողտ վու թյան վրա բարձ րա ցած ֆա շիս տա կան Գեր մա նիան պա տե
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րազ մի ա ռա ջին փու լում կետ առ կետ ի րա կա նաց նում էր 1918թ. Վիլ
սո նի ծրա գի րը, իսկ երկ րորդ փու լում շո շա փե լի, եւ ինչ պես ցույց տվեց 
պատ մու թյու նը՝ ա նուղ ղե լի հար ված ներ հասց րեց Ֆրան սիա յին եւ նոր 
Ռու սաս տա նին:

Այն, ինչ չհա ջող վեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո, ի րա կա նաց
րեց Երկ րոր դը: Գեր մա նա կան շուրջ հնգամ յա օ կու պա ցիան կոտ րեց 
ֆրան սիա կան գեր տե րու թյան ա վան դա կա նու թյան ող նա շա րը, եւ 
հա ջորդ չորս տաս նամ յակ նե րի ճա նա պար հը, ինք նա հաս տատ ման 
պար բե րա կան, հա խուռն ընդվ զում ե րով հան դերձ, այ նուա մե նայ
նիվ, հնա զան դու թյան ճա նա պարհն էր: Վեր սալՎա շինգ տոն յան հա
մա կար գում Մեծ Բրի տա նիա յի նկատ մամբ ԱՄՆ տա րած միակ հաղ
թա նա կը ծո վա յին տա րածք նե րում նրա միանձն յա գե րիշ խա նու թյան 
վե րա ցում էր եւ ա մե րիկ յան տնտե սու թյան հա մար հա մաշ խար հա
յին գա ղու թա յին հա մա կար գի դռնե րի բա ցու մը: Երկ րորդ աշ խար հա
մար տից եւս Բրի տա նիան դուրս ե կավ նվա զա գույն կո րուստ նե րով եւ 
այ սօր հպարտ մե նա կու թյամբ շա րու նա կում է հա կադ րել սե փա կան 
ար մա տա կա նու թյու նը ԱՄ Նի «նոր աշ խար հա կար գին»: Սա կայն, 
եր կու աշ խար հա մար տե րի հե տեւ ան քով կորց նե լով գա ղութ նե րը, 
ռազ մա քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան ա ռաջ նոր դի դե րը՝ Մեծ Բրի
տա նիան այժմ խո ցե լի է ա ռա վել, քան եր բեք, եւ ներ կա յիս պայ քա րը՝ 
երկ րի ներ սում ու մի ջազ գա յին աս պա րե զում «միա վոր ված Եւ րո պա
յի» գա ղա փա րի շուրջ, վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի նոր աշ խար հա
կար գով ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րին են թարկ վե լու կամ ինք նու րույ
նու թյու նը պահ պա նե լու հար ցի տե սանկ յու նից: 

Ինչ պես ար դեն գրվել է, «նոր ի րո ղու թյուն նե րում» շա րու նակ վում է 
հին պայ քա րը ա մե րիկ յան հա մընդ հա նուր գե րիշ խա նու թյան ճա նա
պար հին կանգ նած գլխա վոր խո չըն դո տի՝ ար մա տա կա նու թյան դեմ, 
ո րի հիմ ա կան կենտ րոն ներն այ սօր ե րեքն են՝ Ռու սաս տա նը, Մի
ջին Ա րեւ ել քը եւ Եւ րո պա յում Մեծ Բրի տա նիան: Թեեւ պայ քա րը բո լոր 
ե րե քի դեմ խիստ փոխ կա պակց ված է, սա կայն Հա յաս տա նի հա մար 
ա ռա վել կա րեւ ո րու թյուն ու նեն եր կու ճա կատ նե րը՝ Ռու սաս տա նը եւ 
Մի ջին Ա րեւ ել քը: Ռու սա կան եւ ա րա բամահ մե դա կան ճա կատ նե
րում ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման տրա մա բա նու թյան ըն թաց
քին ար դեն բազ միցս անդ րա դար ձել ենք1, եւ ցայ սօր կան խա տես ված 
ի րա դար ձու թյուն նե րում ո րեւ է շե ղում չի նկատ վել: 

Բայց վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում վե րա կեն դա նա նում է մեկ 

1 Առաջինի մասին տես՝ նախորդ գրքում (Ռուսական խռովք), իսկ երկրորդի մասին՝ 
այս հատորի առանձին գլխում :
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միկ րո ճա կատ եւս՝ Օս ման յան կայս րու թյան ժա ռան գոր դը՝ Թուր քիան: 
Հենց ԱՄՆ թողտ վու թյամբ եւ հո վա նա վո րու թյամբ, Ա թա թուր քի 
պատ գամ ե րը խախ տե լով, թույ լատ րե լի սահ ման նե րից դուրս ե կած 
Թուր քիան ակն հայ տո րեն նշա նա ռու թյան տակ է վերց վում: Թուր քա
կան գոր ծո նը արդ յու նա վե տո րեն օգ տա գործ վեց եւ օգ տա գործ վում է 
ռու սա կան եւ իս լա մա կան ճա կատ նե րում հա ջո ղու թյուն ա պա հո վե լու 
հա մար: Սա կայն օ րե ցօր այդ խնդրի ի րա կա նաց ման հե տեւ ան քով ին
քը՝ Թուր քիան, խախ տում է ազ գա յին անվ տան գու թյան նպա տա կով 
դա րասկզ բին դրված ար գելք նե րը եւ ան խու սա փե լիո րեն հար վա ծի 
տակ է ընկ նում: Սե փա կան ու ժի նկատ մամբ ինք նավս տա հու թյունն 
ու ազ գայ նա կա նու թյան ա լի քը, հա ճախ նաեւ իշ խա նու թյուն նե րի կամ
քին հա կա ռակ, վե րա դարձ նում են Թուր քիա յի կայս րու թյան լու սապ
սա կը, ին չը որ քան էլ գայ թակ ղիչ է եւ շո յում է ո րո շա կի շրջա նակ նե րի 
փա ռա սի րու թյու նը, նույն քան էլ վտան գա վոր է հե ռան կա րի ա ռու
մով: Հաշ վի առ նե լով Վիլ սո նի ծրագ րի ա ռանց քա յին հիմ ա հար ցե րի 
ի րա կա նաց ման հե տեւ ո ղա կա նու թյու նը, որն ար տա հայտ վում է այ
սօր վա քա ղա քա կա նու թյան մեջ եւս՝ հիմ քեր կան կար ծե լու, որ Ա նա
տո լիա յում եւ ընդ հան րա պես Մի ջին Ա րեւ ել քում սահ ման նե րի խնդի րը 
բաց է մում:

Ի՞նչ է խոս տա նում այս ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նին եւ հայ ժո ղովր
դին: Ա ռա ջին հեր թին՝ նո րա նոր ծանր եւ պա տաս խա նա տու փոր ձու
թյուն ներ: Մեր ազ գա յին հիմ ա հար ցե րը ե ղել եւ մում են տար բեր 
հար թու թյուն նե րում, տար բեր նպա տակ նե րի ծա ռա յեց մա նը են թա կա 
գոր ծոն ներ: Մեզ հատ կաց ված դե րի եւ պա հանջ վող գոր ծո ղու թյուն
նե րի ցան կա ցած ուղ ղա գիծ եւ սոսկ են թա կա յա կան ըն կա լում կա րող 
է հեր թա կան ան գամ ճա կա տագ րա կան լի նել մեր պե տա կա նու թյան 
եւ ժո ղովր դի հա մար: Չպետք է մո ռա նալ, որ այ սօր նվա զա գույն կո
րուստ նե րով, սե փա կան շա հե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նու թյամբ 
ա մե րիկ յան գե րիշ խա նու թյան հաս տատ ման ճա նա պար հին դի մա
կա յել են եր կու եր կիր՝ Բրի տա նիան եւ Թուր քիան, ո րոնք հա մա տեղ 
գոր ծե լու մեծ փորձ եւ կա րո ղու թյուն ու նեն: Կա րեւ որ է գի տակ ցել նաեւ, 
որ ո չինչ չի ար վում հա նուն ո րեւ է մե կի շա հե րի, ա ռա վել եւս շա հարկ
ման են թա կա միա վոր նե րի շա հե րի, այլ միշտ ընդ դեմ ո րեւ է մե կին, 
իսկ մե թոդ նե րի դա ժա նու թյունն ու ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հե տե
ւո ղա կա նու թյու նը պար զու նակ խու սա նա վում ե րի հույ սեր չեն թող
նում: Ինչ պես շատ այլ հար ցեր, «պա տե րազմ թե խա ղա ղու թյուն» 
եր կընտ րան քը եւս մեր կամ քից կախ ված չէ, բայց միշտ մեր կամ քից 
ու գի տակ ցա կա նու թյան աս տի ճա նից է կախ ված մեր լի նելչլի նե լու 
խնդի րը: Ներ կա վար չա կար գի ուղ ղա գիծ, ա ռանց ինք նու րույն 
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դրսե ո րում ե րի ԱՄ Նին հե տե ելն ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա
ցու մը տա նե լու են վատ թա րա գույն ճա նա պար հով՝ բռնա պե տու
թյուն, երկ րի միա կող մա նի ռազ մա կա նա ցում, ինք նու րույն մտքի 
ոչն չա ցում, նեղ ազ գայ նա կա նու թյան ագ րե սիվ, դրա նով իսկ՝ ան
չափ պար զու նակ հիմ քի վրա կա ռուց ված պե տա կա նու թյուն, սո
ցիա լա կան ե հո գե բա րո յա կան ծանր ի րա վի ճակ: 

Առ ժա մա նակ յա ա ջակ ցու թյունն ու դրա նով պայ մա նա վոր ված հա
ջո ղու թյուն նե րը ոչ մի ի րա կան ե րաշ խիք չեն ստեղ ծե լու պե տա կա
նու թյան եւ ժո ղովր դի հա րա տեւ ման հա մար: Նշված ճա նա պար հով 
եր կի րը տա նե լու հա վակ նորդ ներն ար դեն իսկ բա ցա հայտ ար տա
հայտ վում են ա պա գա յի ծրագ րե րի մա սին: Մենք կամ չենք նկա տում, 
կամ չենք ու զում նկա տել ակն հայ տը եւ, հա վա նա բար, հեր թա կան ան
գամ ուշ քի կգանք միայն վեր ջին պա հին, երբ պատ մու թյան հար վա ծը 
կան խել այ լեւս հնա րա վոր չի լի նի:

«Հա յաս տանՄի ջին Ա րեւ ելք» վեր լու ծա կան կենտ րոն
Ազգ, 15.10.1995
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ՆԱՎթ ՀԱ ՆուՆ 
ԽԱ ղԱ ղութ յԱՆ

Ար դեն եր րորդ հար յու րամ յակն է` Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ
նե րի իշ խող ընտ րա խա վին հան գիստ չի տա լիս հին քա ղա քակր թու
թյուն նե րի փառ քը: Ե գիպ տա կան, հու նահռո մեա կան, միջ նա դար
յան Եւ րո պա յի նյու թա կան եւ հո գեւ որ սիմ վո լի կան Նոր աշ խար հում 
պատ վով տե ղայ նաց նե լուց հե տո, Վա շինգ տո նի քա ղա քա կան քրմե
րը ձեռ նա մուխ են ե ղել պատ մա կանա ռաս պե լա կան նշա նա վոր ան
հատ նե րին հա տուկ բնու թագ րիչ նե րի յու րաց մա նը: Մա կե դո նա ցու 
աշ խար հա կա լու թյու նը կամ Դա րե հի բազ մա ցեղ կայս րու թյան կերտ
ման ի դեա լը լա վա գույն ար տա հայ տու թյունն են գտնում հենց Նա
հանգ նե րի քա ղա քա կա նու թյան մեջ: Բայց Հին աշ խար հին ա մե րիկ
յան մտքի մեր ձեց ման գա գաթ նա կետն, ան շուշտ, Սո ղո մո նի հռչակ
ված ի մաս տու թյան ըմբռ նում ու ի րա ցում է մի ջազ գա յին քա ղա քա
կա նու թյան ո լոր տում:

Վա շինգ տո նի եր կա կի ստան դարտ նե րի ա վան դա կան քա ղա քա
կա նու թյու նը չպետք է դի տել իբ րեւ քա ղա քա կան անվճ ռա կա նու թյան 
կամ, ա ռա վել եւս, կա մա յա կա նու թյան արդ յունք: Պար զա պես «մա
նու կին կի սե լու» հրա մանն ար ձա կե լիս՝ ի րա պես կա րե լի է հա մոզ վել 
հա րա զատ նե րի զգաց մունք նե րի ու նվիր վա ծու թյան աս տի ճա նի մեջ: 
Եվ ե թե ա ռաջ է քաշ վում «Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա ղու թյան» 
ռազ մա քա ղա քա կան ծրա գի րը, ի մաստ չու նի դրա նում միան շա նակ 
դրա կան կամ բա ցա սա կան մի տում եր փնտրել: Դա պար զա պես 
Սո ղո մո նին հա տուկ մե ծա հո գու թյամբ ընտ րու թյան ի րա վուն քի շնոր
հում է գոր ծըն թա ցի մեջ ընդգրկ վող բո լոր կող մե րին: Ա վե լի պարզ 
ա սած՝ պատ մու թյան դա սե րի սերտ ման աս տի ճա նի քննու թյուն է 
Երկ րորդ աշ խար հա մար տի նա խա պատ րաս տա կան բո վով ան ցած 
Կենտ րո նա կան Եւ րո պա յի երկր նե րի եւ այն տե րու թյուն նե րի, ո րոնք 
ուղ ղա կի պայ մա նագ րե րով պար տա վոր վում էին ա պա հո վել նրանց 
անվ տան գու թյու նը ար տա քին վտան գի դեպ քում: 

Ե՛ւ չե խե րը, ե՛ւ լե հե րը, ա ռա վել եւս՝ բալթ յան երկր նե րը բո լոր հնա
րա վո րու թյուն ներն ու նեին՝ ճիշտ կողմ ո րոշ վե լու ա ռա ջադր ված ի րա
վի ճա կում եւ ի րենց անվ տան գու թյան խնդիր նե րը փոխ կա պակ ցե լու 
ոչ թե հեռ վից սպաս վող ա նո րոշ օգ նու թյա նը, այլ մեծ հա րեւ ա նի հետ 
փո խա դարձ ըն դու նե լի, բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: 
Հնա րա վո րու թյուն ու նեին ոչ թե հա րեւ ա նին գրգռել տա րած քա յին 
պա հանջ նե րով, զոհ ված նե րի հու շար ձան նե րը պղծե լով ու ազ գա յին 
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փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ ստո րա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում եր 
ի րա կա նաց նե լով, այլ հրա ժար վե լով փրկու թյան կեղծ ե րազ նե րից եւ 
այդ ե րազ նե րը սնու ցող քա ղա քա կան ամ բո խա վա րու թյու նից: Եվ մի՞
թե բարձ րա գույն ի մաս տու թյան դրսեւ ո րու մը չէ մեկ հար յու րամ յա կում 
Եւ րո պան ե րիցս են թար կել նույն փոր ձու թյա նը՝ վստահ ստա նա լու 
ակն կա լե լիք արդ յուն քը: 

«Նավթ հա նուն խա ղա ղու թյան» հայ տա րար ված քա ղա քա կան 
ծրա գիր օ րա կար գում չկա, բայց այն շոուն, որ բե մադր վել է նախ կին 
խորհր դա յին հա րա վի սեւ ոս կու պա շար նե րի շուրջ՝ վսա հո րեն կա
րե լի է գնա հա տել իբ րեւ «Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա ղու թյան» 
ծրագ րի հա մար ժե քը Հյու սի սատ լանտ յան դա շին քի հա րա վա յին թե
ւում: Ա ռա ջադր վող նպա տա կը նույնն է. խա ղա ղու թյան ա պա հո վում՝ 
այս դեպ քում ար դեն տնտե սա կան մեծ շա հա բա ժին ներ խոս տա ցող 
նավ թի, նավ թա մու ղի կա ռուց ման եւ դրա շա հա գործ ման շուրջ հա
կա սու թյուն նե րով լի շրջա նի երկր նե րի միա վոր ման, ուս տիեւ՝ բազ մա
մարդ խնդիր նե րի սա ռեց ման շնոր հիվ։ Ազն վա գույն նպա տակ, ո րը, 
ինչ պես Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի պա րա գա յում, կա րե լի էր միայն ող ջու
նել, ե թե հաս կա նա լի չլի ներ, որ «Գոր ծըն կե րու թյան» նման սա եւս 
հղի է ա մե նա ցա վոտ հե տեւ անք նե րով՝ թե՛ շրջա նում նավ թա մու ղի ջա
տա գովն ե րի եւ թե՛ դրան ա կա մա խո չըն դո տող նե րի հա մար:

Մեր օ րե րի ռու սա կան հի պերտ րո ֆիկ պատ վախնդ րու թյան տե
սանկ յու նից էա կան տար բե րու թյուն չկա Ա րեւ ել յան Եւ րո պա եւ բալթ
յան երկր ներ Հյու սի սատ լանտ յան դա շին քի ներ թա փանց ման ու 
մի ջու կա յին մար տագլ խիկ նե րի տե ղադր ման տե սա կան հնա րա վո
րու թյան եւ մի ջի նա սիա կան ու ադր բե ջա նա կան նավ թի նկատ մամբ 
ա րեւմտ յան վե րահս կո ղու թյան հաս տատ ման մի ջեւ: Եր կուսն էլ հա
վա սա րա զոր ոտնձ գու թյուն են Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ազ գա
յին շա հե րի ու ա վան դա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ, եւ ուղ ղա կի 
ի մաս տով հա վա սա րակշ ռու թյու նից հա նում են մոս կով յան քա ղա
քա կան ընտ րա խա վի ա մե նա զուսպ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ան գամ: 
Եւ ա մե նեւ ին էա կան չէ, որ եր կու պա րա գա յում էլ ար տա քին աշ խույժ 
վազվ զուքն ու տպա վո րիչ ան տու րա ժը չեն ար տա հայ տում ի րե րի 
ի րա կան, բա վա կան հա մեստ դրու թյու նը: Ե՛ւ մեկ, ե՛ւ մյուս ծրագ րում 
Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա գի տա կան մտքի դա րե րի ի մաս տու
թյունն անհ րա ժեշտ մա կար դա կով կի րա ռե լու ու նա կու թյունն իր բար
ձուն քի վրա է: 

Ա րեւ ե լաեւ րո պա կան եւ կով կաս յան քա ղա քա գի տա կան շրջա նակ
նե րը հե տա գա յում կա րիք կու նե նան լավ սեր տել բյու զան դա կան 
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չի նովն ի կի «Ե թե չես կա րող ա նել՝ գեթ խոս տա ցիր» արդ յու նա վետ 
սկզբուն քը, որն այդ պես հա ջո ղու թյամբ կի րա ռում է Միաց յալ Նա
հանգ նե րը: Ինչ վե րա բե րում է ռուս նե րին, մե ծա պե տա կան պատ
վախնդ րու թյամբ գա ղա փա րա խո սա կան վա կուու մը լցնե լուն այ լընտ
րանք չու նե նա լով, նրանք պատ րաս տա կա մու թյամբ ըն դու նում են 
Վա շինգ տո նի ա ռա ջադ րած խա ղի կա նոն նե րը՝ ինք նա գի տակ ցու
թյան սահ մա նի ընտ րու թյու նը կրկին թող նե լով Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի 
եւ նո րան կախ երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րին:

Ի րե նից տնտե սա կան ու քա ղա քա կան հիմ ա հար ցե րին նավ թա
մու ղի մի ջո ցով լու ծում տա լու Դա վիթ Շի նա րա րի եւ Թա մա րա թա
գու հու սե րունդ նե րի ան հագ ձգտու մը, ցա վոք, կա րող է թանկ նստել 
ոչ միայն Վրաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի վրա, այ լեւ դա րա վոր հա րեւ ան
նե րի, ո րոնց «խա ղա ղեց ման» նպա տա կով էլ այդ քան մար դա սի րա
կան տեսք է ձեռք բե րում նավ թա յին շոուն: Դա տե լով Ադր բե ջա նի եւ 
Թուր քիա յի պահ ված քից՝ չի կա րե լի ա սել, որ եղ բայր ժո ղո վուրդ նե
րի քա ղա քա կան ընտ րա խա վե րը չեն ըմբռ նել «դա րի պայ մա նագ րի» 
հիմ ա կան էու թյու նը: Բայց տա փաս տա նա յին ծա գու մով ժո ղո վուրդ
նե րին հա տուկ համ բե րա տա րու թյանբ դի մա նում են մեծ խա ղի քմա
հա ճույք նե րին: Նրանց հա մար էա կա նը, ինչ պե սեւ Ռու սա կան կայս
րու թյան հետ հա րա բեր վե լու բո լոր նա խորդ փու լե րում, վերջ նա կան 
քա ղա քա կան ա ռեւտ րի հա մար հո ղի եւ էթ նիկ տա րած քի ընդ լայն ման 
դի մաց հա մար ժեք ներ կու տա կելն է՝ լի նի նե ղուց նե րի հար ցը, գա
զա մու ղը, թե կայս րու թյան վե րա կանգն ման նկատ մամբ լո յա լու թյու
նը: Ուս տիեւ, խա ղի կա նոն նե րի հա մա ձայն, պետք է հնա զան դո րեն 
տա նեն վրա ցա կան նյու թա պաշ տու թյու նը սան ձե լու եւ ռու սա կան 
ինք նավս տա հու թյու նը ա ռա վել հաս տա տուն դարձ նե լու նպա տա կով 
կազ մա կերպ վե լիք նոր գոր ծո ղու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է հայ կա կան դի վա նա գի տու թյա նը, ի պա տիվ նրա 
պետք է ար ձա նագ րել, որ չնա յած տար բեր կար գի բա րե կամ հե ղի
նա կու թյուն նե րի հոր դո րանք նե րին, իսկ գու ցեեւ սպառ նա լիք նե րին, 
պաշ տո նա կան Ե րեւ ա նը տե ղի չտվեց նավ թա յին տես լա կա նին: Բայց 
այս, ան շուշտ, թանկ գնով ձեռք բեր ված հա ջո ղու թյու նը ի դե րեւ կել նի, 
ե թե դրան չհա ջոր դի խո ղո վա կա շա րի՝ Ռու սաս տա նին գրգռող եր
թու ղի նե րի ան հե ռան կա րայ նու թյունն ա պա ցու ցե լու հա մար նա խա
տես ված ռազ մա կան ար շա վին ո րեւ է պայ մա նով չմաս նակ ցե լու հաս
տա տա կա մու թյու նը: Ու թեեւ մեծ տե րու թյուն նե րի գա յի սո նին անհ նա
զան դու թյու նը բա վա կա նա չափ վտանգ է պա րու նա կում, սա կայն սա 
ի րա վի ճա կից փոք րա գույն կո րուստ նե րով ել քի միակ տար բե րակն է:
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Ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման ա րա գըն թա ցու թյունն ու գոր
ծող ու ժե րի շտա պո ղա կա նու թյու նը վկա յում են, որ անհ նա զանդ նե րին 
պատ ժե լու խնդիրն ա ռանց քա յին չի դառ նա լու: Ի վեր ջո, սեր բա կան 
հնա զան դու թյան վար ձը այ լընտ րան քի հե տեւ անք նե րի լա վա գույն 
ա պա ցույցն է: Ցան կա ցած գին, որ կվճար վի անհ նա զան դու թյան 
դի մաց, հար յու րա պա տիկ ցածր է լի նե լու ան հաշ վեն կատ խո
նարհ ման գնից: Ճա կա տագ րի բե րու մով վա տի ու շատ վա տի ընտ
րու թյան առ ջեւ կանգ նած լի նե լով եւ հե տեւ ո ղա կա նո րեն նա խընտ րե
լով վա տը՝ կա րե լի է հաս նել բաղ ձա լի օր վան, երբ ի րա վունք կտրվի 
ընտ րել լա վի եւ վա տի մի ջեւ: Իսկ ընտ րե լու ծանր պար տա կա նու թյու
նից եր բեւ է ա զատ վե լու ցան կա ցած հույս սին է եւ ա պարդ յուն: Հա մե
նայն դեպս՝ այդ պես էր ու սու ցա նում Սո ղո մոն Ի մաս տու նը, իսկ նրա 
ի մաս տու թյա նը հե տեւ ե լուց չի խոր շում ան գամ Ա մե րի կա յի Միաց յալ 
Նա հանգ նե րը:   

     
Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն

«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 12, Լրա գիր, 18.10.1995
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Ի՞ՆՉ Է ԽոՍ ՏԱ ՆուՄ 
ԴԵ ՄոԿ ՐԱՏ ԲԻ ԼԻ ՀԱղ թԱ ՆԱ Կը

Ո չինչ, կա սեն ա ռա վել զգու շա վոր նե րը՝ նկա տի ու նե նա լով ար մա
տա ցած ի րո ղու թյու նը, որ նա խա գահ նե րի եւ կու սակ ցու թյուն նե րի 
փո փո խու թյուն նե րը իշ խա նու թյան օ լիմ պո սում չեն հան գեց նում շո
շա փե լի կամ կտրուկ փո փո խու թյուն նե րի ԱՄՆ ար տա քին քա ղա քա
կա նու թյան ո լոր տում: Ո չինչ, կա վե լաց նենք մենք` նույն պես հիմք ըն
դու նե լով այն ոչ պա կաս ար մա տա վոր ված ճշմար տու թյու նը, որ ԱՄՆ 
ար տա քին քա ղա քա կան ռազ մա վա րու թյու նը չի կա րող փո փոխ վել 
հան րա պե տա կան Բու շի կամ հաղ թա նա կած դե մոկ րատ Քլին թո նի 
կա մա յա կան ցան կու թյամբ ու վճռով: Իսկ եր բեմ այս կամ այն նա
խա գա հի կող մից ձեռ նարկ ված քայ լե րի թվաց յալ տա րե րայ նու թյու նը 
տա րի ներ անց ներ կա յա նում է իբ րեւ խիստ հաշ վեն կատ եւ իր ժա մա
նա կի պա հանջ նե րին ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նող գոր
ծու նեու թյուն, ո րի ի րա կան ար ժա նիք նե րը գի տակ ցե լու հա մար աշ
խար հի փոք րե րին պար զա պես բա վա կան եր կար ժա մա նակ է պետք: 
Հենց այդ պատ ճա ռով էլ աշ խար հի թիվ մեկ եր կի րը ԱՄՆ է, եւ ոչ թե 
մեկ ու րի շը: Դեռ հա զա րամ յակ ա ռաջ լա տի նա կան ի մաս տու թյու նը 
փաս տում էր, թե «Ինչ հա սու է Զեւ սին՝ հա սու չէ ե զին»: Մեր օ րե րում 
եւս, այս ի մաս տու թյու նը կաս կա ծի են թար կող փաս տարկ նե րի մենք 
չենք հան դի պել:

«Ինչ ձեռն տու է «Ջե նե րալ մո թոր սին»՝ ձեռն տու է նաեւ Միաց յալ 
Նա հանգ նե րին» ա մե րիկ յան ա սույ թը սո ցիա լիս տա կան հա մա կար գի 
փլու զու մից հե տո ար ժա նի եւ հա վաս տի շա րու նա կու թյուն է ստա ցել. 
«Ինչ ձեռն տու է ԱՄ Նին՝ ձեռն տու է նաեւ աշ խար հին», եւ հիմ քեր չկան 
կար ծե լու, թե դե մոկ րատ Քլին թո նը շուրջ հար յու րամ յա պայ քա րում 
ի վեր ջո իր երկ րի կող մից ձեռք բեր ված բա ցար ձակ նվա ճում ե րից 
կնա հան ջի թե կուզ եւ մեկ դյույմ: Ներ քին խնդիր նե րի վրա ա ռա վե լա
պես կենտ րո նա նա լու նրա մտայ նու թյու նը ա մե նեւ ին չի նշա նա կում, 
թե ԱՄՆ ներ կա վար չա կար գը մատ նե րի ա րան քով է նա յե լու հա մաշ
խար հա յին քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ գա ղա փա րա խո սա կան 
ո լորտ նե րում ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Ընդ հա կա ռակն, 
պետք է սպա սել, որ աշ խար հի կա ռա վա րե լիու թյան աս տի ճա նի 
բարձ րաց ման խնդի րը կլի նի նոր վար չա կար գի ա ռանց քա յին հար ցե
րից մե կը: Ա ռա ջի կա չորս տա րի նե րի ըն թաց քում Քլին թո նը պետք է 
ա պա ցու ցի, որ հան րա պե տա կան նե րի շուրջ տաս ներ կուամ յա իշ խա
նու թյան ըն թաքց քում ձեռք բեր ված նվա ճում ե րը ոչ միայն չեն կորս
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վել, այ լեւ ամ րապնդ վել եւ զար գա ցում են ստա ցել:
Մին չեւ հան րա պե տա կան նե րից դե մոկ րատ նե րին իշ խա նու թյան 

ի րա կան փո խան ցու մը կա ե րեք ա միս ժա մա նակ, նույն քան եւ գու ցե 
ա վե լի շատ ժա մա նակ կպա հանջ վի Քլին թո նի թի մի կազ մա կերպ ման 
եւ լիար ժեք աշ խա տան քա յին ըն թաց քի մեջ մտնե լու հա մար: Ժա մա
նա կի այս հատ վա ծում ԱՄՆ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող 
է սա ռեց ված վի ճա կում լի նել, իսկ ակ տի վու թյան ա ռա ջին փուլն ան
կաս կած կընդգր կի ա րեւմտ յան դաշ նա կից նե րի հետ նոր վար չա կար
գի հա րա բե րու թյուն նե րի պար զա բա նու մը: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ 
Բու շի թո ղած ժա ռան գու թյունն այս հար ցում այն քան էլ միան շա նակ 
չէ, ա պա ներ քին ա րեւմտ յան խո հա նո ցում հար ցե րի պար զա բա նու մը 
եւս կա րող է եր կար ժա մա նակ խլել:

Նախ կին ԽՍՀՄ տա րած քում լար վա ծու թյան ա ճի տեմ պե րը բա
վա կան բարձր են, ուս տի այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը բա վա կան է, որ
պես զի ազ գա միջ յան հա կա մար տու թյուն նե րը, քա ղա քա ցիա կան պա
տե րազմ երն ու ներ քա ղա քա կան աջ թեք ման ըն թաց քը թեւ ա կո խեն 
զար գաց ման ո րա կա պես նոր եւ այդ երկր նե րի հա մար կոր ծա նա րար 
ու ան դառ նա լի փուլ: Աշ խար հի թիվ մեկ երկ րի «զբաղ վա ծու թյու նը» 
ներ քին խո հա նո ցով կա րող է ան հեր քե լի ար դա րա ցու ցիչ հան գա
մանք լի նել առ ժա մա նակ հե ռա վոր ե զերք նե րում ի րա դար ձու թյուն նե
րի զար գա ցում աչ քա թող ա նե լու հա մար: Ա ռան ձին ղե կա վար նե րի եւ 
ժո ղո վուրդ նե րի օգ նու թյան հու սա հատ ճի չե րը կխլաց վեն նոր վար չա
կար գե րի կազ մա վոր ման ըն թացք նե րին հա տուկ աղ մու կով, իսկ երբ 
ար ձա գան քե լու պա հը վեր ջա պես կգա, շատ ի րա դար ձու թյուն ներ 
ար դեն ան դառ նա լի բնույթ կկրեն: 

Ուս տի կար ծում ենք, որ դե մոկ րատ Բի լի հաղ թա նակն ան չափ 
վտան գա վոր փոր ձու թյուն նե րի մի ժա մա նա կա հատ ված է խոս տա
նում ներ քին եւ ար տա քին ցնցում ե րի փուլ ապ րող երկր նե րին ու ժո
ղո վուրդ նե րին: Դժվար է ա սել, արդ յոք այս ա մե նի կան խա տե սո՞ւմ է 
հիմք հան դի սա ցել Քլին թո նի հա մար, որն իր նա խընտ րա կան ե լույթ
նե րում խոս տա ցել է կրկին կյան քի կո չել մար դու ի րա վունք նե րի եւ 
այ լա խո հու թյան պաշտ պա նու թյան խնդիր նե րը, խնդիր ներ, ո րոնց 
կա րեւ ո րու թյու նը հե տեւ ո ղա կան նա հանջ էր ապ րում սո ցիա լիս տա
կան հա մա կար գի փլու զու մից հե տո: Ին չեւ ի ցե, ակն հայտ է, որ ան գամ 
այ սօր հրա մա յա կան պա հանջ կա անդ րա դառ նա լու այդ հար ցե րին, 
ինչ պես Անդր կով կա սում, Մի ջին Ա սիա յում, այն պես էլ Ռու սաս տա
նում: Միայն թե այդ տա րածք նե րում բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի հա
մար շատ ա վե լի կա րեւ որ է, որ մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման 
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եւ այ լա խո հու թյան ոչն չաց ման սպառ նա լի քը կանխ վի ի սկզբա նե, այլ 
ոչ թե դրա դեմ պայ քար ծա վալ վի ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե
րից հե տո: Ցա վոք, Բու շի վար չա կար գը չգնաց այդ ճա նա պար հով, 
իսկ Քլին թոնն ա ռայժմ ժա մա նակ չի ու նե նա կան խար գել ման քա ղա
քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այ նուա մե նայ նիվ, դե մոկ րատ Քլին թո նի ընտ րու թյան փաս տի մեջ 
մի մեծ լու սա վոր կետ կա նո րաս տեղծ բո լոր պե տու թյուն նե րի հա մար: 
Դա, նախ եւ ա ռաջ, ԱՄ Նում նոր վար չա կար գի հաս տատ ման պայ
ման նե րում սե փա կան ռազ մաքա ղա քա կան եւ տնտե սա կան կար գա
վի ճա կը ճշտե լու բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյունն է: ԱՄՆ ե րի տա սարդ 
նա խա գա հը հա զիվ թե ան տար բեր լի նի նոր, անհ րա ժեշտ աս տի ճա
նի հիմ ա վո րում եր պա րու նա կող եւ բնա կա նա բար ԱՄՆ ազ գա յին 
շա հե րին չհա կա սող նա խա ձեռ նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Յու րա
քանչ յուր եր կիր, իր կա րո ղու թյուն նե րի գե րա գույն լա րու մով, պետք 
է եւս մեկ ան գամ փորձ ա նի դուրս թռչել ան դուն դը գա հա վի ժող այս 
ար նա ծոր գնաց քից: Հիմ քեր չկան կար ծե լու, թե ԱՄՆ նոր նա խա գա
հը հիմ ա րար մի ջո ցա ռում ե րի կդի մի նախ կին «եղ բայ րա կան ժո ղո
վուրդ նե րի» հա մա տեղ ան կու մը կան խե լու հա մար, բայց հա մա պա
տաս խան ակ տի վու թյան դեպ քում նրան ցից մե կը կամ եր կու սը գու ցե 
եւ կա րո ղա նան փրկվել: Այ սօր վա դրու թյամբ, նախ կին ԽՍՀՄ քա ղա
քա կան քար տե զի վրա այդ պի սի փրկա րար թռիչ քի ըն դու նակ երկր
ներ կար ծես թե չկան, սա կայն Միաց յալ Նա հանգ նե րի եւ Ա րեւմտ յան 
Եւ րո պա յի ժո ղո վուրդ նե րին այդ քան մեծ հույ սեր բե րած դե մոկ րատ 
Քլին թո նի ընտ րու թյան մեջ է նաեւ այն ժո ղո վուրդ նե րի թե րեւս վեր ջին 
հնա րա վո րու թյու նը, ով քեր չեն ու զում 21 դար մուտք գոր ծել քա ղա
քակր թու թյան հետ նա սան դուղ քից: Միա նա լով ողջ աշ խար հից նա
խա գահ Քլին թո նին ուղղ վող շնոր հա վո րանք նե րին՝ կա վե լաց նեինք 
միայն՝ «Տեր, գթա Ա մե րի կա յին: Ա մե րի կա, գթա աշ խար հին»:

Ազգ, 06.12.1992
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քԼԻՆ թո ՆԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱ Հութ յԱՆ 
ԺԱՄ ԿԵ Տը ԽոՍ ՏԱ ՆուՄ Է ՀԱ ԳԵ ՑԱԾ ԼԻ ՆԵԼ

Նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի մրցա վազ քի ըն թաց քում դե
մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան ե րի տա սարդ թեկ նա ծուն չէր հոգ նում 
կրկնել, որ հան րա պե տա կան Ջորջ Բու շի վար չա կար գը չա փա զանց 
մեծ տեղ է հատ կաց նում աշ խարհ քա ղա քա կան հար ցե րին, ո րի պատ
ճա ռով բար ձի թո ղի վի ճա կում են հայտն վել Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
ներ քին խնդիր նե րը: Քլին թոնն այն պի սի հա մոզ վա ծու թյամբ էր հայ
տա րա րում, թե հաղ թա նա կի դեպ քում ին քը ձեռ քե րը քշտած տրվե լու 
է ներ քին խնդիր նե րի հան գու ցա լուծ մա նը, որ աշ խար հի ժո ղո վուրդ
նե րի մոտ լքվա ծու թյան զգա ցում ա ռա ջա ցավ: Շա տե րը սար սա փե
ցին, որ հա մա տա րած խառ նաշ փո թի նման պայ ման նե րում աշ խար
հի միակ գեր տե րու թյունն իս կա պես կհե ռա նա աշ խարհ քա ղա քա կան 
գոր ծե րից՝ բախ տի քմա հա ճույ քին թող նե լով լար ված շրջան նե րը:

Չնա յած ին քու րույ նու թյան ա ճի հան կար ծա հաս վտան գից ա ռա ջա
ցած ա ռա ջին խառ նաշ փո թին, այ նուա մե նայ նիվ, դա այն քան էլ վատ 
տար բե րակ չէր լի նի ինչ պես Եւ րո պա յի, այն պես էլ մյուս տա րա ծաշր
ջան նե րի հա մար: Սա կայն նո րըն տիր նա խա գահ Բիլ Քլին թո նի վար
չա կար գը շուտ ըմբռ նեց, որ ներ քին հիմ ա հար ցե րի հան գու ցա լուծ
մամբ զբաղ վե լը խիստ տաղտ կա լի է, եւ մե ծա հո գա բար վերս տանձ
նեց մեծ քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում իր ան փո խա րի նե լի 
դե րը: Ընդ ո րում, բո լոր հիմ ա րար խնդիր նե րում, ուր մի ջամ տու թյան 
սուր կա րիք էր զգաց վում, ԱՄՆ նոր վար չա կար գը ցու ցա բե րում է 
բարձր մա կար դա կի ան հա տա կան մտա ծո ղու թյուն, ո րը ոչ մի կերպ 
չի հա մա պա տաս խա նում մյուս նե րի մտա ծո ղու թյանն ու մո տե ցում ե
րին: 

Այս պես, Բալ կան նե րում տաս նու թամս յա ար նա հե ղու թյու նը դա
դա րեց նե լու եւ րո պա կան տար բե րա կը աղ բա նոց է նետ վում լոկ այն 
պատ ճա ռով, որ ար դա րու թյան մա սին ա մե րիկ յան վար չա կար գի 
պատ կե րա ցում ե րը չեն հա մա պա տաս խա նում նրա եւ րո պա կան դաշ
նա կից նե րի եւ Ռու սաս տա նի պատ կե րա ցում ե րին: Ո չինչ, ե թե դա 
զուտ տե սա կան ո լոր տի հա կա սու թյուն լի ներ եւ չդրդեր նախ կին Հա
րավս լա վիա յի ժո ղո վուրդ նե րի ար դեն իսկ զո հա բեր ված 150 հա զար 
մարդ կանց շար քը լրաց նել նոր զո հե րով: Մինչ Ա րեւմտ յան Եւ րո պա յի 
ա ռաջ նորդ երկր նե րը՝ Մեծ Բրի տա նիան, Ֆրան սիան, Գեր մա նիան եւ 
ան գամ ան կան խա տե սե լի Ռու սաս տա նը, ո րոնց աշ խարհ քա ղա քա
կան ազ գա յին շա հերն այդ պա տե րազ մում ար մա տա պես տար բեր
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վում են, կա րո ղա ցան, այ նուա մե նայ նիվ, վեր կանգ նել ե սա կենտ րոն 
մղում ե րից եւ խա ղա ղու թյան հաս տա տու մը Հին աշ խար հում ըն դու
նել իբ րեւ միակ բարձ րա գույն ար ժեք, ԱՄՆ իր նոր պետ քար տու ղար 
Ո ւո րըն Քրիս տո ֆը րի շուր թե րով անվս տա հու թյուն հայտ նեց անխ
տիր բո լոր եւ րո պա ցի նե րի խա ղա ղու թյան ծրագ րին, ո րը ոչ այլ ինչ էր, 
քան կոչ՝ շա րու նա կե լու պա տե րազ մը: 

Ինչ պես ցույց տվեց դեպ քե րի ըն թաց քը, մար շալ Տի տո յի կա մա
յա կա նո րեն գծած սահ ման ներն իբ րեւ միակ ճշմար տու թյուն ըն դու
նող խոր վաթ ներն ու բոս նիա ցի ներն ի րենց եր կար հա մո զե լու ա ռիթ 
չտվե ցին եւ մեծ ո գեւ ո րու թյամբ վերսկ սե ցին պա տե րազ մը: Ի զուր էին 
եւ րո պա կան երկր նե րը հու սա հատ դի մում Վա շինգ տո նին, որ պես զի 
սա ըն դու նի ներ կա յաց ված ծրա գիրն իբ րեւ ներ կա պայ ման նե րում 
խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու միակ հնա րա վոր տար բե րակ: ԱՄՆ ոչ 
միայն ան տար բեր գտնվեց եւ րո պա ցի նե րի ձգտում ե րին, այ լեւ ա ռա
ջար կում է զին ված մի ջամ տու թյան ծրա գի րը: Սա նախ եւ ա ռաջ մայր
ցա մա քում պա տե րազ մի բոր բոք ման նոր խթան է, եւ սրա հե տեւ անք
նե րը Հին աշ խար հի հա մար այ սօր իս կա պես ան կան խա տե սե լի են:

ԱՄՆ հան կար ծա հաս սկզբուն քայ նու թյու նը, որն ի չիք է դարձ նում 
խա ղա ղու թյան հաս տատ ման դժվա րա ծին հույ սե րը, ու նի իր ներ
քին պարզ տրա մա բա նու թյու նը: Չէ՞ որ պա տե րազ մը թա կում է ոչ թե 
Միաց յալ Նա հանգ նե րի, այլ Եւ րո պա յի դռնե րը: Ոչ թե ԱՄՆ հա րե
ւան ներն են ազ գայ նա կան մո լուց քով տար ված պատ րաստ վում վե
րա ձեւ ել անց յա լում հաս տատ ված ստա տուս քվոն, այլ եւ րո պա ցի նե րի: 
Թուր քիա, Հու նաս տան, Բուլ ղա րիա, Մա կե դո նիա, Ալ բա նիա, Հուն
գա րիա, Ռու մի նիա, Սլո վա կիա եւ վեր ջա պես՝ Ռու սաս տան: Ա հա այն 
երկր նե րի ոչ լրիվ ցան կը, ո րոնք հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում 
կա րող են ընդգրկ վել այն պա տե րազ մի շա ռավ ղի մեջ, ո րը հա նուն 
ար դա րու թյան հաս տատ ման ա մե րիկ յան գա ղա փա րի՝ կծա գի Հա
րավս լա վիա յում սեր բե րի դեմ զին ված մի ջամ տու թյան ի րա կա նաց
ման դեպ քում եւ հատ կա պես դրա նից հե տո:

Հա ման ման մի դիր քո րո շում էլ ԱՄՆ որ դեգ րել էր մի ջի նա րեւ ել յան 
հիմ ա հար ցում: Այն պի սի տպա վո րու թյուն է, թե պատ մու թյան ա նի
վը կրկին հետ է պտտվում: Կրկին բա ցա հայտ միա կող մա նիու թյուն ի 
պաշտ պա նու թյուն Իս րա յե լի: Իսկ դա ան խու սա փե լիո րեն ա ռա ջաց
նում է ա րաբ նե րի հա կազ դե ցու թյու նը: Ար տաքս յալ պա ղես տին ցի նե
րի հար ցը քննարկ վել էր ՄԱ Կում, եւ այդ կա պակ ցու թյամբ կա հա
մա պա տաս խան բա նա ձեւ: Եւ րո պա կան երկր նե րը միան շա նա կո րեն 
ար տա հայտ վել են բա նա ձեւ ի ան հա պաղ եւ լիար ժեք ի րա կա նաց ման 
օգ տին: Սա կայն ԱՄՆ նոր վար չա կար գը կրկին սե փա կան ան հա
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տա կա նու թյան դրսեւ որ ման օ րի նակ ներ է տա լիս, օգ նե լով Իս րա յե լի 
իշ խա նու թյուն նե րին հեր թա կան ան գամ ոտ նա հա րե լու մի ջազ գա յին 
հան րու թյան շրջա նակ նե րում ըն դուն ված ո րո շում ե րը:

Ի՞նչ է սա՝ կարծ րա ցած ա վան դույթ նե րի ա մեն գնով հա վա տա
րիմ մա լու մո լու՞ցք, թե «սուր զգա ցո ղու թյուն նե րի» ան հագ կա րիք, 
ո րոնց բա ցա կա յու թյու նը նյար դայ նաց նում է մեծ քա ղա քա կա նու թյան 
ար յու նա լի է ջե րը հարս տաց նե լու եւ դրա նով իսկ պատ մու թյան մեջ 
հա վեր ժա նա լու ե կած ե րի տա սարդ իշ խա նա վոր նե րին: Ա մեն դեպ
քում, ԱՄՆ նոր վար չա կար գի քա ղա քա կա նու թյու նը Բալ կան նե րում եւ 
Մի ջին Ա րեւ ել քում դրդում են մտա ծե լու, թե որ քան շատ բան կշա հեին 
Եւ րո պա յի եւ Մի ջին Ա րեւ ել քի ժո ղո վուրդ նե րը, ե թե թե կու զեւ առ ժա մա
նակ նա խա գահ Քլին թո նը հա վա տա րիմ մար իր նա խընտ րա կան 
խոս տում ե րին եւ զբաղ վեր միայն ներ քա ղա քա կան խնդիր նե րով:

Ազգ, 12.02.1993
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ՓԱ ՐԻ ՍԵ ՑԻութ յԱՆ 
ՎԱ ՇԻՆԳ ՏոՆ յԱՆ ԿԵՐ Պը

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ Սպի տակ տա նը ծա գու մով հրեա 
պաշ տոն յա նե րի քա նա կը գե րա զան ցում է թույ լատ րե լի սահ մա նը: Եւ 
կամ դրանք հենց այն հրեա ներն են, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն սե րում են 
փա րի սե ցի նե րից ու սա դու կե ցի նե րից: Այ լա պես ինչ պես բա ցատ րել 
այն փաս տը, որ ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան ան բա րո յա կա նու թյան 
հիմ քը դար ձած «եր կա կի ստան դարտ նե րի» մո տե ցում ե րը վեր ջին 
շրջա նում ա նա մո թա բար հա մեմ վում են խեղ կա տա կու թյան նմա նող 
աճ պա րա րու թյուն նե րով: Ա մեն ինչ թե րեւս սկսվեց մե ծար գո տի կին 
Մադ լեն Օլբ րայ թի ԱՄՆ պետ քար տու ղար նշա նակ վե լուց հե տո: Այդ 
հի շար ժան օ րը տի կին Օլբ րայ թը լրագ րող նե րի հետ ա ռա ջին հան
դիպ ման ժա մա նակ մեծ հուզ մուն քով հայտ նեց, որ ըն դա մե նը վեր
ջերս է ի մա ցել իր հրեա կան ծագ ման մա սին(?!), եւ ըստ ներ կա նե րի՝ 
նրա աչ քե րը նույ նիսկ թե թեւ ար ցուն քո տե ցին: Ա մե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ, ե րի տա սարդ Մադ լե նի ծնող նե րը մո ռա ցել էին պատ մել 
ի րենց դստե րը ըն տա նի քի չե խա կան ծագ ման, պա տե րազ մի տա
րի նե րին չեխ դի վա նա գե տի ու նրա հա րա զատ նե րի հար կա դիր ար
տա գաղ թի, իսկ պա տե րազ մից հե տո, խորհր դայ նա ցած Չե խիա յից 
վերջ նա կան փա խուս տի պատ ճառ նե րի մա սին: Որ քան էլ չճշտված 
են տվյալ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, ու շագ րավ է այն տե սա կե տը, որ 
հենց ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի դի վա նա գետ հայ րիկն է ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյուն ու նե ցել 194749թթ. Չե խոս լո վա կիա յից Իս րա յել 
հրա զե նի, ինք նա թիռ նե րի եւ այլ մար տա կան տեխ նի կա յի անվ ճար 
փո խանց ման գոր ծին: Եւ այս «ճշտված» ազ գու թյան եւ նույն քան 
«չճշտված» հայ րի կի կա րիե րան չէ՞ արդ յոք պատ ճա ռը, որ տի կին 
Օլբ րայ թը չի կա րո ղա նում պա տաս խա նել ա մե րի կա ցի ու սա նո ղի այն 
պարզ հար ցին, թե ին չո՞ւ են Միաց յալ Նա հանգ նե րը ցան կա ցած գնով 
պաշտ պան կանգ նում Իս րա յե լին՝ մա լով ա մեն գնով ա րաբ նե րին 
պատ ժե լու ան սա սան դիր քե րում:

Վե րը նշվա ծը կա րե լի կլի ներ ի հար կե նաեւ չհի շա տա կել, ե թե միայն 
այ սօր չխա ղաց վեր հեր թա կան փա րի սեաոճ ներ կա յա ցու մը՝ կապ ված 
հա րավս լա վա կան Կո սո վո յի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ: Ա վե լորդ չէ 
հի շա տա կել, որ հենց այդ տա րած քում է ձեւ ա վոր վել սեր բա կան ա ռա
ջին պե տու թյու նը, իսկ հետ պա տե րազմ յան շրջա նում ար դեն գե րա
զան ցա պես ալ բա նաց ված Կո սո վո յում շուրջ ե րե սուն տո կոս սերբ ու 
չեր նո գոր ցի էր ապ րում: Միայն վեր ջին տա րում, մար զում ծա վալ ված 
ալ բա նա կան ազ գայ նա կան շարժ ման արդ յուն քում, ոչ ալ բա նա կան 
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բնակ չու թյան թի վը նվա զել է տաս տո կո սից... բայց Վա շինգ տոնն ու 
նրա դաշ նա կից նե րը էթ նի կա կան զտում ե րի մեջ մե ղադ րում են պաշ
տո նա կան Բելգ րա դին ու սեր բե րին: Դե իսկ որ ներ կա յաց ված մե
ղադ րանք ներն ու մա թե մա տի կա կան պարզ հաշ վարկ նե րը միմ յանց 
չեն հա մա պա տաս խա նում՝ Ա րեւ մուտ քում ոչ մե կին չի հու զում: Ին չեւ է, 
ե րեկ ար դեն հայտ նի դար ձավ, որ զի ջե լով Ա րեւ մուտ քի ճնշմա նը՝ սեր
բա կան իշ խա նու թյուն նե րը դուրս են բե րում ի րենց ոս տի կա նա կան 
զո րա միա վո րում ե րը մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տա րած քից, 
թեեւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի բո լոր նոր մե րի հա մա ձայն՝ Կո սո վո յի 
մար զը Հա րավս լա վիա յի ինք նիշ խա նու թյա նը են թա կա տա րածք է:

Թվում է, թե կտրուկ մի ջո ցա ռում ե րի ձեռ նարկ ման հա մար Հյու
սի սատ լանտ յան դաշ նու թյունն այ լեւս հիմ քեր չու նի: Բայց ոչ: ԱՄՆ 
Պետ քար տու ղա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ռի չարդ Հոլրբ րու կը Բրյու
սել է ժա մա նել Սեր բիա յի դեմ զի նու ժի կի րառ ման նպա տա կա հար
մա րու թյան մեջ դաշ նա կից նե րի հա մոզ մունքն ամ րագ րե լու հա մար: 
Իսկ որ պես զի շար քա յին ա մե րի կա ցի նե րը հան կարծ նոր հար ցադ
րում եր չկա տա րեն ԱՄՆ հեր թա կան բախ տախնդ րու թյան վե րա
բեր յալ, Վա շինգ տո նը շե ղում է նրանց ու շադ րու թյու նը քա ղա քա
կան ներ կա յաց ման ար հես տա վարժ բե մադ րու թյամբ: Այս պես, ե րեկ 
հայտ նի դար ձավ, որ ԱՄՆ գլխա վոր դա տա խա զը հայց է ներ կա յաց
րել Սպի տակ տուն՝ պա հան ջե լով ծան րակ շիռ հիմ ա վո րում եր ներ
կա յաց նել վեր ջերս Սու դա նին ու Աֆ ղանս տա նին հասց ված օ դա յին 
հար ված նե րի հա մար: Հենց այդ պես. նոր ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի շուրջ հնա րա վոր աղ մու կը սքո ղե լու հա մար, այ լընտ րան քա յին 
աղ մուկ են բարձ րաց նում ար դեն իսկ տե ղի ու նե ցա ծի առն չու թյամբ: 
Բուն ա մե րիկ յան աղբ յուր ներն, ան շուշտ, նշված խնդի րը կշաղ կա պեն 
ԱՄՆ Կոնգ րե սում նա խա գահ Քլին թո նի դեմ սկիզբ ա ռած իմ պիչ մեն
տի գոր ծըն թա ցի հետ, ինչն է՛լ ա վե լի կկենտ րո նաց նի ա մե րի կա ցի նե
րի ու շադ րու թյու նը սու դա նաաֆ ղա նա կան գոր ծի վրա, մինչ ինք նիշ
խան Հա րավս լա վիան ու սերբ ժո ղո վուր դը կհայտն վեն ատ լանտ յան 
դաշ նու թյան հրթիռ նե րի թի րա խի դե րում:

Ժա մա նա կա կից փա րի սե ցիու թյան այ պի սի մի պատ մու թյուն: 
Մենք ի հար կե ազ գա յին, կրո նա կան կամ ռա սա յա կան նա խա պա
շա րում եր չու նենք, պար զա պես պատ մու թյամբ իսկ ամ րագր ված է, 
որ գոր ծու նեու թյան նման ո ճը պիմ պու լիզմ է (չխառ նել պո պու լիզ մի 
հետ), ին չը ա վան դա կա նո րեն հա տուկ է ռա բին նե րին, ա ռանձ նա պես 
Կա բա լա յի (չգրված ի մաս տու թյան) քա րո զիչ նե րին:

Օ րա գիր, 06.10.1998
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Ա ՄԵ ՐԻԿ յԱՆ ԴոԼ ԼԱ ՐԻ 
ԱՆ Խու ՍԱ ՓԵ ԼԻ ԿՐԱ Խը

«Tlönի մա թե մա տի կոս նե րը հաս տա տում են, որ հաշ վե լու գոր ծո
ղու թյու նը փո խում է քա նա կը եւ այն ա նո րոշ վի ճա կից փո խար կում 
ո րոշ յա լի: Այն հան գա ման քը, որ նույն քա նա կը հաշ վող տար բեր ան
ձինք հաս նեն նույն լուծ մա նը՝ հո գե բան նե րի հա մար գա ղա փար նե րի 
զու գոր դու թյան մի օ րի նակ է կամ հի շո ղու թյան լավ վար ժանք: Ար դեն 
գի տենք, որ Tlönում ճա նաչ ման սուբ յեկ տը միակն է ու հա վերժ»:

Խոր խե Լուիս Բոր խես
TLÖN, UCBAR, ORBIS TERTIUS

Պաուլ Ֆրի ցի լա վա տե սու թյու նը hետ պա տե րազմ յան գա ղա փա րա
խո սա կան դաս տիա րա կու թյան արդ յունքն է: Հինգ տաս նամ յակ շա
րու նակ, «պա տե րազմ» ա սե լով հաս կա նում էին մի ջու կա յին գեր տե
րու թյուն նե րի բա խու մը, ին չը ի սկզբա նե դա տա պար տում էր մարդ
կու թյու նը կոր ծան ման: Ու թեեւ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, Ա սիա յում 
ու Աֆ րի կա յում հոր դա ռատ ար յուն էր հո սում, ի րա դար ձու թյուն նե րը 
չէին նույ նաց վում «պա տե րազմ» հաս կա ցու թյան հետ, քան զի ո րակ
վում էին քա ղա քա կան բա ռա պա շար ներ մուծ ված նոր տեր մի նա բա
նու թյամբ՝ հե ղա փո խա կան շար ժում եր կամ լա վա գույն դեպ քում 
«տա րած քա յին հա կա մար տու թյուն ներ»: Գեր մա նա ցի տնտե սա գե տը 
հստակ ներ կա յաց նե լով ի րե րի դրու թյու նը աշ խար հը ճոր տաց րած 
«դոլ լա րա յին դաշ տում» եւ ան գամ ճշգրիտ զու գա հեռ ներ անց կաց
նե լով հին Հռո մի ֆի նան սատնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ` 
այ նուա մե նայ նիվ չի հան գում վեր ջին տրա մա բա նա կան եզ րա հանգ
մա նը՝ պա տե րազ մի, մեծ պա տե րազ մի ան խու սա փե լիու թյա նը:

Ար դեն ա մե նա քի չը հար յուր տա րի է՝ ԱՄՆ բա րե կե ցու թյու նը կա
ռուց վում է պա տե րազմ ե րի ըն թաց քում հա մաշ խար հա յին հարս
տու թյան յու րաց ման վրա: ԱՄՆ ծախ սում է ա վե լին, քան աշ խա տում 
է, եւ այդ ճեղք ված քը փա կե լու հա մար նա դի մում է նույն հին մե թո
դին, ին չին դի մում էին բո լոր ժա մա նակ նե րի գեր տե րու թյուն նե րը: 
Հին Հռո մի պատ մու թյու նը եր կի րը նման կա խար դա կան շրջա նա կից 
դուրս բե րե լու ե րեք փորձ է ար ձա նագ րել, ե րեքն էլ ան հա ջող: Սե փա
կան պլեբ սի անվ ճար հացն ու հան դի սանք ներն ա պա հո վե լու հա մար 
կայս րու թյու նը ար ժեզր կում էր դրա մը՝ ար ծա թի պա րու նա կու թյու նը 
նրա նում հասց նե լով նվա զա գույ նի: Բայց փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
դա զուտ ժա մա նա կա վոր ու մի ջանկ յալ արդ յունք է տա լիս, եւ վաղ թե 
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ուշ, գեր տե րու թյու նը ստիպ ված է լի նում դի մել ար տա քին թա լա նի: 
1991թ. Պար սից ծո ցի պա տե րազ մը ԱՄ Նին բե րեց 60 մի լիարդ դոլ
լար, միայն կան խիկ դրա մով, չհաշ ված Ա րա բա կան է մի րու թյուն նե րի 
տա րաբ նույթ վճա րում ե րը Քու վեյ թի տնտե սու թյան վե րա կանգն
ման, տեխ նի կա կան ու ռազ մա կան վե րա զին ման, տա րա ծաշր ջա նում 
ա րեւմտ յան զի նու ժի մշտա կան ներ կա յու թյան ա պա հով ման եւ այլ նի 
հա մար: Վեր ջին ա միս նե րի տնտե սա կան ցնցում ե րը խարխ լե ցին 
Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա յի ֆի նան սատնտե սա կան հա մա կար գե րը, 
եւ մի լիար դա վոր դոլ լար ներ հո սե ցին ԱՄՆ օ լի գարխ նե րի կող մից վե
րահսկ վող տրան սազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի սեյ ֆե րը: Բայց 
միեւ նույն է, այդ ա մե նը փշրանք ներ են: ԱՄ Նին այ լեւս պար զա պես 
փո՛ղ չէ պետք, այլ ի րա կան ար ժեք ներ՝ հետ պա տե րազմ յան շրջա նում 
Եւ րո պա յի եւ Ա սիա յի ա ռա վել հա ջո ղակ երկր նե րում կու տակ ված ոս
կին եւ մշա կու թա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

Ի րա դար ձու թյուն նե րի սցե նա րը բա վա կան ման րա մաս նո րեն 
մշակ վել է Երկ րորդ աշ խար հա մար տի փոր ձի վրա՝ Ա մե րի կան կռվող 
կող մե րին կմա տա կա րա րի զենք ու պա հա ծո ներ, իսկ ազ գա յին 
հարս տու թյուն նե րը վճա րի տես քով կհո սեն ԱՄՆ, փա կե լու հա մար 
Պաուլ Ֆրի ցի կող մից նշված պարտ քե րը: Նման քա ղա քա կա նու թյու
նը կամ գեր տե րու թյան կեն սա կեր պը ժա մա նա կին փլու զեց Հռո մեա
կան կայս րու թյու նը եւ մի գե ղե ցիկ օր կկոր ծա նի նաեւ Միաց յալ Նա
հանգ նե րը: Բայց ա ռայժմ ԱՄՆ ե րի տա սարդ, ու ժեղ պե տու թյուն է եւ 
այս ան գամ եւս կա րող է խա ղաց նել հա մաշ խար հա յին թա լա նի խա
ղա քար տը:

Տիգ րան Հայ րա պետ յան

Ռո բերտ Ստոյ կերս1

Վեր ջերս, գեր մա նա ցի տնտե սա գետ Պաուլ Ֆրի ցը Մյուն խե նում 
հրա պա րա կեց մի գիրք՝ նվիր ված ա մե րիկ յան դոլ լա րին եւ ա մե րիկ
յան է գոիզ մին: Ֆրի ցը գտնում է, որ չնա յած եր կու գեր տե րու թյուն նե
րի մի ջեւ հնա րա վոր պա տե րազ մի սպառ նա լի քի վե րաց մա նը, մարդ
կու թյա նը մի նոր վտանգ է սպառ նում: Մո լո րա կի վրա մարդ կանց 
քա նա կա կան ա ճը, կլի մա յի փո փո խու թյու նը, հնա րա վոր է կո լո գիա
կան ա ղետ նե րը, այս ա մե նը վտան գում են մարդ կու թյան գո յու թյու
նը: Բայց դրանք միայն ե րեւ ա ցող գոր ծոն ներն են: Շատ ա վե լի մեծ, 

1 Նյութը պատրաստված է բելգիական «Vouloir» ամսագրի հրապարակումերի 
հիման վրա: Խմբագրել է Տիգրան Հայրապետյանը:
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թեեւ թաքն ված, վտան գի է են թարկ վում մարդ կու թյու նը՝ պե տա կան 
պարտ քե րի աս տի ճա նա կան ա ճի պատ ճա ռով: Երբ խոսք է գնում 
պարտ քե րի մա սին, սո վո րա բար հի շում ենք Բրա զի լիան, Ար գեն տի
նան, Մեք սի կան եւ Եր րորդ աշ խարհն ընդ հան րա պես: Ի րա կա նում, 
սա կայն, աշ խար հի ա մե նա մեծ պարտք ու նե ցող եր կի րը Ա մե րի կա յի 
Միաց յալ Նա հանգ ներն են: Ե թե մի գե ղե ցիկ օր ա մե րիկ յան տնտե
սու թյու նը փլուզ վի իր աստ ղա բաշ խա կան պարտ քի ծան րու թյան 
տակ, ա պա ողջ աշ խար հը կեն թարկ վի ա ղե տի: Ար դեն 1988թ. դրու
թյամբ ա մե րիկ յան պե տու թյու նը, նրա ձեռ նար կու թյուն ներն ու սպա
ռող նե րը 11 400 մի լիարդ դոլ լա րի պարտք էին կու տա կել: Այս հսկա յա
կան պարտքն ան գամ տե սա կա նո րեն հնա րա վոր չէ մա րել՝ հեն վե լով 
կոնկ րետ ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան վրա: Դրա նից հե տեւ ում է, 
որ Միաց յալ Նա հանգ նե րը պարտ քե րի եւ դրանց տո կոս նե րի սպի րա
լա ձեւ ա ճի պա տանդն են դար ձել: Պաուլ Ֆրի ցը գտնում է, որ ա մե րիկ
յան տնտե սու թյու նը գտնվում է մի վան դա կի մեջ, ո րի պա տե րը գնա
լով ա վե լի են նե ղա նում եւ որ այ լեւ հիմ քեր չկան խո սե լու ԱՄՆ «անս
պառ կեն սու նա կու թյան» մա սին: Նրանք, ով քեր դեռ հա վա տում են 
այդ ա ռաս պե լին, բա ցար ձա կա պես չեն հաս կա նում այն մե խա նիզմ
նե րի ի րա կան գոր ծա ռույ թը, ո րոնց վրա հիմ ված է հա մաշ խար հա
յին տնտե սու թյու նը վեր ջին եր կու կամ ե րեք տաս նամ յակ նե րում: Ե թե 
Միաց յալ Նա հանգ ներ կա պի տա լի ներ հոս քը դան դա ղի, Ճա պո նիան 
կամ նավ թա յին է մի րու թյուն նե րը տնտե սա կան ճգնա ժամ ապ րեն 
(ինչն ար դեն տե ղի է ու նե նում,  Տ.Հ.) եւ դա դա րեն ի րենց դոլ լար նե րը 
ներդ նել ա մե րիկ յան տնտե սու թյան մեջ, ԱՄՆ ան մի ջա պես կդա դա
րի գեր տե րու թյուն լի նել: Ա վե լին, նա կա րող է ճգնա ժա մի ան դուն
դը ներ քա շել նաեւ բազ մա թիվ այլ երկր ներ ու ժո ղո վուրդ ներ: Գու ցե 
միայն այդ ժա մա նակ ա մե րի կա ֆի լե րը կհաս կա նան, որ սխալ ընտ
րու թյուն են կա տա րել, եւ դոլ լա րի ֆե տի շա ցում ըն դա մե նը վտան գա
վոր խաբ կանք էր:

Պաուլ Ֆրի ցը զու գա հեռ ներ է անց կաց նում ԱՄՆ եւ Հռո մի պատ
մու թյան մի ջեւ՝ վեր լու ծե լով Կայս րու թյան ֆի նանս նե րի ու պատ քա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի պատ մու թյու նը: Նա բա ցատ րում է Եր րորդ 
աշ խար հի պարտ քա յին ստրկաց ման գոր ծըն թա ցը Բրա զի լիա յի օ րի
նա կով: Այ նու հե տեւ, նա հա մա կարգ ված վեր լու թյան է են թար կում 
Միաց յալ Նա հանգ նե րի պարտ քա յին ստրակց ման պատ մու թյու նը՝ 
սկսած Բեր տուն Վուդ սից (1944թ.): Ինչ պե սեւ «The Rise and Fall of the 
Great Power» (Գեր տե րու թյան վե րելքն ու ան կու մը) նշա նա վոր գրքի 
հե ղի նակ Պոլ Քե նե դին, Պաուլ Ֆրի ցը վեր լու ծում է ԱՄՆ ռազ մա կան 
գե րիշ խա նու թյան գի նը, որն այն քան մեծ է, որ քան դել է ա մե րիկ յան 
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ֆի նանս նե րի կա ռուց ված քը: ԱՄՆ ֆի նան սա կան հա մա կար գի կրա
խը փաս տո րեն հրա հանգ վեց 1971թ. օ գոս տո սի 15ի՝ նախ կին նա խա
գահ Ռի չարդ Նիք սո նի ո րո շում ե րով, երբ նա հայ տա րա րեց, թե դոլ
լարն այ լեւս դա դա րում է կոն վեր տաց վել ոսկ յա հա մար ժե քով: Դրան 
հա ջոր դեց ի րա կան անկ ման փու լը, երբ ա մե րիկ յան տնտե սու թյու նը 
ա վե լի ու ա վե լի մեծ կախ վա ծու թյուն էր ձեռք բե րում ճա պո նա կան 
ներդ րում ե րից: Ոս կու պա շար նե րի հա մար ժե քի հետ դոլ լա րի կոն
վեր տա ցիա յի ա վար տը սկիզբ դրեց այն վտան գա վոր գոր ծըն թա
ցին, երբ վերջ նա կա նա պես խզվեց կա պը ի րա կան (ապ րան քա յին) 
տնտե սու թյան եւ դրա մա կան հա մա կար գի մի ջեւ: Հարս տու թյան տեն
չը հրահ րեց ի րա դար ձու թյուն նե րի այն պի սի զար գա ցում, ո րի հե տե
ւան քով ԱՄՆ քա ղա քա ցի նե րը շու տով նույն քան աղ քատ կդառ նան, 
որ քան Հոբն էր:

Պաուլ Ֆրի ցի՝ ա մե րիկ յան ե հա մաշ խար հա յին 
տնտե սու թյու նը բնու թագ րող 18 թե զիս նե րը 
1. Ի րա կա նում, դոլ լարն այ սօր վար կե րով ար ժեզրկ ված եւ ի րա կան 

ապ րան քա յին ծած կույթ չու նե ցող դրա մա կան միա վոր է: Միաց յալ 
Նա հանգ նե րը տա նուլ են տվել արդ յու նա բե րա կան մրցակ ցու թյու նը 
Եւ րո պա յի ու Ճա պո նիա յի հետ: Թվե րը պարզ են՝ բա վա կան է միայն 
ար ձա նագ րել արդ յու նա բե րա կան եւ բյու ջե տա յին դե ֆի ցի տի չա փե
րը: Կա ռուց ված քա յին բնույ թի խնդիր նե րի պատ ճա ռով, մոտ ժա մա
նակ ներս ի րա վի ճա կի բա րե լա վում հնա րա վոր չէ: Ա ճի ա ռա վե լա
գույնն այ լեւս ձեռք է բեր ված, եւ ԱՄՆ պարտքն ան ցել է կրի տի կա կան 
սահ մա նը: Տո կոս նե րը շա րու նա կա բար խեղ դում են նրանց տնտե սու
թյու նը:

2. Չնա յած այս ա մե նին, ԱՄՆ դե ռեւս պահ պա նում է դրա մա կան 
միա վո րի հա մաշ խար հա յին մո նո պո լիան: Դոլ լա րը մում է հա մաշ
խար հա յին ֆի նան սա կան եւ դրա մա կան հա մա կար գե րի հիմ քը:

3. Ի րա կան ապ րան քար տադ րու թյու նը, տնտե սա կան մա կար դա
կում, միակ ա ռար կա յա կան պա հան ջարկն է, ո րը վաղ թե ուշ շո շա
փե լու է դրա մա կան հա մա կար գի մա կար դա կը: Իսկ դա նշա նա կում 
է, որ դոլ լա րի գի նը հա մե մա տած այլ ու ժեղ դրա մա կան միա վոր նե րի 
եւ ոս կու հետ, խիստ ան կում է ապ րե լու: Դոլ լա րի վրա ի րա կա նաց վող 
շա հու թա բեր սպե կուլ յա ցիան կանգ կառ նի աշ խար հով մեկ:

4. Հաշ վի առ նե լով ապ րան քա յին ծած կույթ պա հան ջող, շրջա նա
ռու թյան մեջ գտնվող դոլ լա րի հսկա յա կան քա նա կը, պետք է ակն կա
լել գե րար ժեզր կում դոլ լա րա յին ողջ գո տում: Այդ դեպ քում, ԱՄՆ կու
տա կած ողջ հարս տու թյու նը կոչն չա նա կու տակ ված պարտ քի եւ դրա 
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տո կոս նե րի պատ ճա ռով: Ի րա կան տնտե սու թյան մա կար դա կում, դա 
փաս տո րեն ար դեն տե ղի է ու նե ցել: Պարտ քե րի ա ճը ակն հայտ է եւ 
Ա մե րի կան մոտ է լիա կա տար սնան կաց մա նը:

5. Եւ րո պա յի ու Ճա պո նիա յի հա մար ԱՄՆ սնան կա ցու մը ա մե նադ
րա մա տիկ հե տեւ անք նե րը կու նե նա: Ար տա հա նու մը կհա վա սար վի 
զրո յի, եւ դոլ լա րով կու տակ ված դրա մա կան ռե զերվն ե րը կոչն չա նան: 
Միայն այն դրա մա կան միա վոր նե րը, ո րոնք կա յուն ծած կույթ ու նեն 
ոս կով (40%), կկա րո ղա նան գո յա տեւ ել վար կե րի այս հսկա յա կան 
բուր գի փլու զու մից հե տո:

6. Դոլ լա րի ան կու մը նշա նա կե լու է ողջ հա մաշ խար հա յին ֆի նան
սա կան եւ դրա մա կան հա մա կար գի ան կում: Թղթադ րամ ե րի աշ
խար հը վայր կե նա կան փլու զում կապ րի: Կմա միայն ռեալ տնտե սու
թյու նը եւ ապ րան քար տադ րու թյու նը՝ մի կող մից, եւ ոս կին իբ րեւ միակ 
ի րա կան ար ժեք՝ մյուս կող մից: Հենց ոս կու վրա է, որ կհիմ վի նոր 
դրա մա կան հա մա կար գը: Ոս կին կնշա նա կի լիա կա տար անվ տան
գու թյուն, լիա կա տար վստա հու թյուն, բա րի կամք եւ ճշմար տու թյուն:

7. Մենք պետք է հաս կա նանք այն պարզ ճշմար տու թյու նը, որ փողն 
է ազ գա յին տնտե սու թյան հիմ քը: Փո ղը կա մուրջն է ապ րան քար տադ
րու թյան եւ մա քուր ֆի նանս նե րի մի ջեւ: Վստա հու թյու նը ազ գա յին 
դրա մի նկատ մամբ՝ տնտե սու թյան շար ժիչն է: Կենտ րո նա կան բան
կում կու տակ ված ոս կու պա շար նե րը ոչ թե աբ սուրդ կա պի տալ 
է, այլ ազ գի դրա մա կան պաշտ պան վա ծու թյան վեր ջին ցու ցի չը՝ 
ի ռա ցիո նա լի, մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան հա մա կար գի հնա
րա վոր փլուզ ման առ ջե: Փլու զում, որ վրա է հաս նե լու վար կե րի եւ 
տա րադ րա մի շուրջ սպե կուլ յա ցիա նե րի պատ ճա ռով: Ե թե ազ գա յին 
դրա մը կոր ծան վում է, ա պա ժո ղո վուր դը կորց նում է ա մեն ինչ: 

8. Դրա մի ար ժե քը հիմ վում է ոչ թե ֆի նան սա կան եւ սպե կուլ յա
տիվ էյ ֆո րիա յի վրա, այլ ապ րան քար տադ րու թյան: Դրա մա կան ար
ժե քը ձեւ ա վոր վում է.

 ոս կու եւ ար ծա թի ծած կույ թի ի րա կան պա շար նե րով,
 ու ժեղ տա րադ րամ ե րի պա շար նե րով եւ ռիս կի ու ի րա կան տո կոս

նե րի (դի ֆե րեն ցիալ աճ) հա րա բե րակ ցու թյան նա խագ ծու մից,
 տա րե կան ար տադ րու թյան եւ բյու ջե տա յին քա ղա քա կա նու թյան 

հա վա սա րակշ ռու թյամբ,
 ար տա քին ակ տիվն ե րով եւ պարտ քե րի բա լան սով,
 պե տու թյան, ձեռ նար կու թյուն նե րի եւ ան հատ նե րի պարտ քե րով,
 պե տու թյան, հա սա րա կու թյան եւ ար տադ րա կան հա մա կար գի 

կոնկ րետ հնա րա վո րու թյուն նե րից,
 ի րա կան գնո ղու նա կու թյու նից եւ ազ գա յին սպա ռո ղա կա նու թյան 
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աս տի ճա նից,
 պե տա կան հա մա կար գի պաշտ պա նու նա կու թյու նից,
 երկ րի աշ խարհ ռազ մա վա րա կան դիր քից ու բնակ չու թյան հո գե

բա րո յա կան վի ճա կից:
9. ա մե րիկ յան ազ գի կու տա կած գեր պարտ քի արդ յուն քում դոլ լա

րի ան կու մը ուղ ղա կի հե տեւ անքն է ոս կով դոլ լա րի ծած կույ թի չա պա
հով ման (25%): Այս ե րեւ ույ թը սկիզբ է ա ռել ԱՄՆ Սե նա տում, 1968թ. 
մար տի 14ին:

10. Այս ո րոշ ման պատ ճա ռով ա մե րիկ յան դրա մը դար ձավ «սա հող» 
եւ դա դա րեց ի րա կա նում հա մե մա տե լի լի նել (հաշ վարկ ված ար տադր
ված ապ րան քով)՝ հեշ տու թյամբ են թարկ վե լով ա րա գըն թաց ու չվե
րահսկ վող ֆի նան սա կան վար կա վոր ման մա նի պուլ յա ցիա նե րին:

11. Ապ րան քար տադ րու թյան տնտե սա կան ի րո ղու թյու նը կար գա
վոր վում է դե ֆի ցի տի օ րեն քով, ո րը միշտ կոնս տանտ ցու ցա նիշ է 
մում: Եւ ընդ հա կա ռա կը, զուտ դրա մա կան տնտե սու թյու նը, մա նի
պուլ յա ցիա նե րի շնոր հիվ, խու սա փում է ապ րան քա յին դե ֆի ցի տի 
հետ ի րա կան հա մե մա տու թյու նից եւ շա րու նա կա բար ա վե լաց նում է 
դրա մա կան զանգ վա ծը ու խաբ կանք ստեղ ծում:

12. Հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով, ապ րանք նե րի գնա յին ար ժե
քի եւ փո ղի հա րա բե րակ ցու թյու նը հա սել է ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե
լի սահ մա նին: Այն կազ մում է 1:25 եւ շա րու նա կում է ա ճել: Հա վա սա
րակշ ռու թյու նը կա րող է վե րա կանգն վել միայն եւ միայն բո լոր ապ
րանք նե րի գնե րի թռիչ քա յին ա ճի դեպ քում:

13. Այ սօր մենք գործ ու նենք «հե տաձգ ված» ար ժեզրկ ման հետ: 
Դրա մա կան զանգ վա ծը, որ ծնունդ է առ նում վար կե րի մշտա կան 
ա ճից (դրա մա կան եւ հար կա յին քա ղա քա կա նու թյուն, երբ դրա մը 
հա վա սար է կրե դի տին), չի կա րող եր կար գո յա տեւ ել սոսկ վար կե
րից ստաց վող տո կոս նե րի հաշ վին, եւ վաղ թե ուշ այդ զանգ վածն ար
ժեզրկ ման վտան գի տակ կուղղ վի ապ րան քա յին ո լորտ: Ի րա վի ճա կը 
կա րե լի է պահ պա նել միայն ի րա կան ապ րանք նե րի շու կա յի մի ջո ցով: 
Դոլ լա րը կոչն չա նա գե րար ժեզրկ ման արդ յուն քում, իսկ նրա հետ 
միա սին՝ նաեւ հա մաշ խար հա յին ա ռեւ տուրն ու ֆի նան սա կան հա մա
կար գը: Վար կա յին բուր գը կփլուզ վի:

14. Մո նե տա րիս տա կան չա փա զան ցու թյու նը վերջ կդնի ա մե րիկ յան 
պե տա կան հա մա կար գի կա յու նու թյանն ու հաս տա տու նու թյա նը: Մո
նե տա րիզ մը էք զիս տեն ցիա լիս տա կան մար տահ րա վեր է աշ խար հում 
ժո ղովր դա վա րու թյան եւ ա զա տու թյան պահ պան մա նը:

15. Միայն ա մե րիկ յան տա րադ րա մի, թե կու զեւ ցա վոտ, հա մա պա
տաս խա նե ցու մը ԱՄՆ ոս կու ի րա կան պա շար նե րին դե ռեւս կա րող է 
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փրկել դոլ լա րը: Վար կե րի եւ ֆի նանս նե րի հա մաշ խար հա յին հա մա
կար գը կա րող է պահ պան վել միայն այն դեպ քում, ե թե ան հա պաղ 
չեղ յալ հայ տա րար վեն պարտ քա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, եւ փո
խա դարձ վճա րում ե րը տո կոս նե րի վճար ման հար թու թյու նից տե
ղա փոխ վեն ի րա կան ապ րան քա յին եւ ոս կու պա շար նե րի ծած կույ թով 
վճա րե լու հար թու թյուն:

16. Սա կա յու նաց ման ռազ մա վա րու թյունն է, վրա հաս նող ոչն չաց
ման միակ հնա րա վոր այ լընտ րան քը: Բայց այս ռազ մա վա րու թյու նը 
չի կա րող ի րա կա նաց վել ա ռանց լուրջ սո ցիա լա կան ցնցում ե րի: 
Պետք է լրջո րեն մտա ծել, որ պես զի գոր ծըն թա ցը հնա րա վո րին չափ 
մեղմ ձեւ եր ըն դու նի:

17. Պարտ քե րի եւ տո կոս նե րի հա մա կարգն այ սօր ար դեն ան հան
դուր ժե լի է դար ձել: Այդ հա մա կարգն այ լեւս չի հա մա պա տաս խա
նում տնտե սա կան ի րո ղու թյուն նե րին: Պարտ քե րի ա րա գըն թաց ա ճը 
խեղ դում է ի րա կան ապ րան քա յին ար տադ րու թյան տո կո սա յին ա ճը, 
եւ նման ի րա վի ճա կը հան գեց նե լու է ա վե լի ու ա վե լի այ լա սեր ված 
է ֆեկտ նե րի: Ե թե ա մեն ինչ շա րու նակ վի հին ձեւ ով, ա պա տնտե սա
կան միա վոր նե րը վերջ նա կա նա պես կկորց նեն վստա հու թյու նը ֆի
նանս նե րի շու կա յի ու թղթադ րամ ե րի նկատ մամբ, եւ ծի սա կան սպա
նու թյու նը տե ղի կու նե նա:

18. Հաշ վի առ նե լով վե րը նշված գոր ծոն նե րը, մեն պնդում ենք, որ.
1. Ոս կին դե ֆի ցի տի ին դի կա տորն է եւ ի րե րի ճշմա րիտ դրու թյու նը 

ցույց տվող տա րադ րա մա յին հա յե լին, որն ար տա ցո լում է մար դուն 
շրջա պա տող տնտե սա կան ի րա վի ճա կը: Ցան կա ցած դրամ կկոր
ծան վի, ե թե այն կապ ված չէ ոս կու հետ: Ոս կին բո լոր ար ժեք նե րի 
նյու թա կան մարմ ա վո րում է: Նա ֆի նանս նե րի աշ խար հի ալ ֆան 
է եւ օ մե գան: Նա է ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյան ա պա հով ման 
գոր ծի քը եւ դրա մին ար ժեք ա պա հո վե լու վեր ջին մի ջո ցը: Ոչ ա ռար
կա յա կան հա մա կար գե րի թե րա ցում ե րը ա ռար կա յա կան գոր ծոն են 
դա ռա նում ոս կու շնոր հիվ: Տնտե սա կան պատ մու թյու նը վկա յում է, որ 
այդ գոր ծըն թա ցը շա րու նա կա կան բնույթ է կրում:

2. Մար դը տուրք տա լով իր է գոիզ մին եւ են թարկ վե լով սե փա կան 
ան հա վա սա րակշ ռու թյա նը՝ ար բում է մո նե տա րիս տա կան հա կաաշ
խար հով, որ կա ռուց ված է վար կե րի վրա: Հենց այդ հա կաաշ խարհն 
էլ կկրո ծա նի նրան պարտ քե րի եւ նրանց տո կոս նե րի կու տակ ման մի
ջո ցով, ին չը ի վեր ջո կփլու զի ազ գա յին դրամ ե րը:

3. Միայն դրա մա կան զանգ վա ծի կա պը ոս կու պա շար նե րի հետ 
կա րող է կանգ նեց նել վար կե րով տար վե լու այս կո լեկ տիվ մո լա գա
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րու թյու նը: Ոս կին պետք է դառ նա գե րա կա յող միա վո րը եւ պաշտ պա
նու թյան վեր ջին հնա րա վո րու թյու նը ընդ դեմ տնտե սա կան ի ռա ցիո
նա լիզ մի: Ոս կով չա պա հով ված դրա մը նման է ա ռանց հե նա րան նե րի 
կամր ջի: Կորց նել սե փա կան ազ գա յին դրա մը, նշա նա կում է կորց նել 
ար ժեք նե րը, ին չեւ ի ռա ցիո նա լիզ մի տրիումֆն է: Իսկ ոս կին վե րա ծել 
դրա մի կար գա վոր ման է տա լո նի՝ նշա նա կում է տրա մա բա նու թյուն 
մտցնել աշ խար հի օ րենք նե րի մեջ:

Օ րա գիր, 14.10.98
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Գլուխ ԲեՆ

եՒՐՈպԱԿԱՆ միԱսՆՈՒթյԱՆ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՈՐԴը
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ԿոՆ ՑԵՐՏ  ջու թԱ ԿԻ 
ԵՒ ՆՎԱ ԳԱԽՄ ԲԻ ՀԱ ՄԱՐ1 

«քաոս», ո րից ծնվում են պա տե րազմ ե րը
Ներ կա հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի տե ղայ

նաց ված, մե կու սի անդ րա դար ձի դեպ քում այն պի սի տպա վո րու
թյուն է ստեղծ վում, թե աշ խար հում  կար ծես լիա կա տար քաոս է: Եւ 
ե թե ա պա գա ղու թաց ված Եր րորդ աշ խար հի, իսկ վեր ջին տա րի նե
րին՝ նաեւ հետ հա մայ նա վա րա կան Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի երկր նե րում  
պար բե րա կան «քաո սա յին» վի ճա կը սո վո րա կան է թվում, ա պա ժա
մա նա կա կից քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց քը ներ կա յաց նող երկր նե
րում եւ նրանց շուրջ ան կա յուն ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջա ցու մը լուրջ 
մտո րում ե րի տե ղիք է տա լիս:                

   Որ քան  էլ  շրջա նա յին  հա կա մար տու թյուն ներն  ու  ոչ  ա ռա ջա
տար  երկր նե րի  ներ քա ղա քա կան  ան կա յու նու թյու նը  ցա վա լի, իսկ  
հա ճախ  նաեւ`  ող բեր գա կան  բնույթ  են  կրում, մարդ կու թյան  ա պա
գա յի  ի րա կան  սպառ նա լի քի  շունչն ամ բողջ  ու ժով  ի րեն  զգաց նել  է  
տա լիս  մեծ  տե րու թյուն նե րում  ժա մա նա կով  հաս տատ ված  բնա կա
նոն  ըն թաց քի  խախտ ման, ար տա քին  հա րա բե րու թյուն նե րում`  աշ
խարհ քա ղա քա կան  տե սանկ յու նից  վճռո րոշ  նշա նա կու թյան  երկր
նե րի  ագ րե սիվխու ճա պա յին  քայ լե րի  դեպ քում:

    Ցայ սօր մեծ  տե րու թյուն նե րը  նման  ի րա վի ճակ նե րում  են  
հայտն վել  հիմ ա կա նում  նա խա պա տե րազ մա կան  ճգնա ժա մա յին  
փու լե րում:  Հաշ վի  առ նե լով, որ  մեր  դա րի  եր կու  աշ խար հա մար
տե րի  ա ռանց քա յին  դե րա կա տար նե րի  փո փո խու թյուն  տե ղի  չի  
ու նե ցել, վար վե ցո ղա կան  ստե րեո տի պի հա մե մա տու թյու նը  հնա րա
վո րու թյուն  է  տա լիս  թե կու զեւ  նախ նա կան  պատ կե րա ցում  կազ մել  
գեր տե րու թյուն նե րի  ներ կա  եւ  ա պա գա  ներ քին  ու  ար տա քին  քա
ղա քա կան  զար գա ցում ե րի  տրա մա բա նու թյան  վե րա բեր յալ:     

   Կա րեւ որ է նկա տի առ նել նաեւ այն հան գա ման քը,  որ պատ մու
թյան  դա սե րը քա ղե լու ա նըն դու նակ մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նը  
միա ժա մա նակ ա ռա վե լա գույնս են թա կա է պատ մա կան ա վան դա
կա նու թյամբ  հաս տատ ված  ստան դարտ նե րի ի ներ ցիոն ու ժին, ին չը 
շատ հա ճախ գե րա կա յում է նոր պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա
նող, թե կու զեւ պո զի տիվ, բայց ժա մա նա կով եւ ա վան դա կա նու թյամբ 
չար մա տա վոր ված վար վե ցո ղա կան ստե րո տի պի նկատ մամբ: Ընդ 

1 Նախնական վերնագիրը եղել է՝ Համերգ առանձին ջութակի եւ համաշխարհային 
նվագախմբի համար:
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ո րում, ժա մա նա կա կից մաս նա գետ նե րը գտնում են, որ ա ռա վել ազ
դե ցիկ է հի շո ղու թյու նը` այս պես կոչ ված հաղ թա նակ նե րի եւ վե րել քի 
ժա մա նա կաշր ջան նե րի մա սին, ան կախ ան գամ այն բա նից, թե վեր
ջին հաշ վով տվյալ ժո ղովր դի հա մար ինչ վախ ճան է ու նե ցել պատ
մու թյան տվյալ շրջա նը: Տե սա կետ, որ հիմ ա վոր վում է նաեւ հին եւ 
միջ նա դար յան Եւ րո պա յի պատ մու թյամբ` վկա յե լով  թե՛  ժա մա նակ
նե րի կա պը, թե՛ ժա ռան գա կա նու թյան խոր քա յին էու թյու նը:

   Մեծ տե րու թյուն նե րի ներ քին եւ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան  
ներ կա փու լը քաո սի տպա վո րու թյուն է գոր ծում ոչ այն քան այն պատ
ճա ռով, որ աշ խար հի բախ տը ո րո շող մայ րա քա ղաք նե րում չգի տեն, 
թե ինչ է պետք ա նել, այլ ո րով հե տեւ ա վան դա կան ստան դար տին 
հե տեւ ե լու ձգտող մե ծա մաս նու թյան եւ այ սօ վա դիր քե րից անց յա լի 
վե րար ժեւ որ ման կողմ ա կից` նրան դի մա կա յող փոք րա մաս նու թյան 
պայ քա րը դեռ իր տրա մա բա նա կան ա վար տին` փոք րա մաս նու թյան 
պար տու թյա նը, չի հան գել: Բայց մեծ տե րու թյուն նե րի գե րակշ ռող  
մե ծա մաս նու թյան շրջա նում ներ քին խմո րում ե րը վկա յում են, որ 
հստակ պատ կե րա ցում ե րի եւ հստա կեց ված քայ լե րի ժա մա նակն այ
լեւս հե ռու չէ:

Բո ցե րում վե րածն վող Ռայ խը
Երբ հետ սա ռը պա տե րազմ յան ար դա րու թյան խորհր դա նիշ՝ միա

վոր ված, ժո ղովր դա վա րա կան Գեր մա նիա յում մե կը մյու սի հե տեւ ից 
բո ցա վառ վում էին տա րա գիր նե րով բնա կեց ված տնե րը, մի ջազ
գա յին հա սա րա կա կան կար ծի քը դա վե րագ րեց վե րա միա վոր ված 
ա րեւ ել յան վեց հո ղե րի բնակ չու թյան սո ցիա լա կան ո լոր տի բար դու
թյուն նե րին եւ հա մայ նա վա րա կան անց յա լով պայ մա նա վոր ված հո
գե բա նա կան բար դույթ նե րին: Ի հար կե, շատ  ա ղոտ, բայց  եր բեմ 
էլ հի շա տակ վում էր գեր մա նա կան  ար դա րա դա տու թյան խիստ նե
րո ղա միտ վե րա բեր մուն քը «սափ րած գլուխ նե րի»նկատ մամբ, ին
չը քա ջա լե րում էր հայ րե նա սեր  ե րի տա սար դու թյա նը` ռա սա յա կան 
մաք րու թյան պահ պան մա նը ուղղ ված նոր  «սխրա գոր ծու թյուն նե
րի»: Յու րա քանչ յուր մի ջա դե պից հե տո Գեր մա նիա յի ի րա վա պահ  
մար մին ներն ա նօգ նա կան տա րա ծում էին թեւ ե րը` ճա նա չե լով օ տա
րերկ րա ցի նե րի անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու ի րենց ա նըն դու նա
կու թյունն  այն պես, կար ծես խոս քը ոչ թե ա ռա ջա տար  եւ րո պա կան 
երկ րի անվ տան գու թյան հա մա կար գի, այլ ո րեւ է  բա նա նա յին  կղզու 
վար քու բար քի մա սին էր:

Գեր մա նիան ա րեւմտ յան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից ա ռա ջինն 
էր, որ ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյան վե րածնն դի եւ ազ գա յին ար
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ժեք նե րի վե րա կանգն ման դրո շի ներ քո, ար մա տա կան հար ցե րում, 
ա ռանձ նա պես՝ հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան ձեւ ա վոր ման հար
ցում, էա կան զի ջում եր ա րեց ա վան դա պաշ տու թյա նը։  Խնդիրն այն 
չէ, որ վե րա միա վո րու մից ա ռաջ Գեր մա նիա յում նեո նա ցիս տա կան 
ե լույթ ներ կամ ռեւ ան շիս տա կան տրա մադ րու թյուն ներ չկա յին։ Բայց 
երբ փո ղո ցա յին ճղճղան նե րի հայ հո յանք նե րին եւ դա տա պարտ ված 
սերն դի կա րո տախ տին փո խա րի նե լու ե կավ քա ղա քակրթ վա ծու թյան 
նուրբ շղար շով քո ղարկ ված քա ղա քա կան վեր նա խա վի աշ խարհ քա
ղա քա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան գի տակ ցու թյու նը՝ փո ղո ցա յին 
ան կար գու թյուն նե րի ներ քին խնդի րը վե րա ճեց ծո վից ծով Սրբա զան 
կայս րու թյան վե րա կանգն ման հա մար ազ գա միջ յան պա տե րազ մի 
խթան ման քա ղա քա կա նու թյան։ Սա այն ժա մա նա կի սկիզբն էր, երբ 
անգ լիա ցի հե տա զո տող Մար տին Ո ւոլ քը րի խոս քե րով՝ «Հիտ լե րի 
ստվե րը սկսեց ա մե նուր կրնկա կոխ հե տեւ ել գեր մա նա կան ի րա դար
ձու թյուն նե րի ըն թաց քին»։ 

Ներ քա ղա քա կան մանրմունր տհա ճու թյուն ներն ան շուշտ չէին 
խան գա րում միա վոր ված Գեր մա նիան իբ րեւ հա մաշ խար հա յին նոր 
գեր տե րու թյուն ներ կա յաց նե լու գոր ծին, ՄԱ Կի Անվ տան գու թյան 
խորհր դում նրան տեղ հատ կաց նե լու, հետ հա մայ նա վա րա կան Ա րե
ւել յան Եւ րո պա յի հա մար ու ղե նիշ դառ նա լու գլո բալ խնդիր նե րի 
ա ռա ջադր մա նը։ Եր կի րը, որ իր կտրուկ դի վա նա գի տու թյամբ խթա
նեց ազ գա միջ յան պա տե րազ մի սկիզ բը նախ կին Հա րավս լա վիա յում, 
չման րա ցավ սե փա կան տա նը տեղ գտած ի րա դար ձու թյուն նե րին 
ա ռար կա յա կան գնա հա տա կան ներ տա լու «փոքր» խնդրով, այլ հաս
տա տե լով իր նոր հա մաշ խար հա յին ա ռա քե լու թյու նը եւ ար հա մար
հե լով հետ պա տե րազմ յան բա րո յա կան ու ի րա վա կան ար գելք նե րը՝ 
հրա հան գեց սե փա կան զի նու ժի օգ տա գոր ծու մը Գեր մա նիա յի սահ
ման նե րից դուրս. ճիշտ է, ա ռայժմ Հյու սիսատ լանտ յան դաշ նու թյան 
ու ժե րի շար քում։ Ա ռայժմ, ո րով հե տեւ Բոս նիա յի սեր բե րի դեմ օ դա յին 
պա տե րազ մի սան ձա զերծ ման նա խօր յա կին պաշ տո նա կան Բոն նը 
հո խոր տում էր միայ նակ օ դուժ կի րա ռել նրանց դեմ։ «Գեր մա նա կան 
հո ղից այ լեւս եր բեք չպետք է պա տե րազմ ծա գի»՝ հետ պա տե րազմ
յան խոս տումսկզբուն քը վերջ նա կա նա պես սպա ռեց ի րեն՝ հե տապն
դող տա րա գիր նե րի ան պաշտ պա նու թյան եւ բալ կան յան ի րա դար ձու
թյուն նե րի բո վում։ 

«Ներ քին թշնա մու հայտ նա բե րումմե ծա պե տա կան գի տակ ցու
թյան ար մա տա վո րումար տա քին քա ղա քա կա նու թյան կարծ րա ցում
ար տա քին քա ղա քա կան շա հե րը ու ժով պաշտ պա նե լու պատ րաս տա
կա մու թյուն» ճա նա պար հը XX դա րի վեր ջին նոր Գեր մա նիան ան ցավ 
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այն պի սի հեշ տու թյամբ, կար ծես եր կու աշ խար հա մար տե րի դա սերն 
ու հիս նամ յա ժո ղովր դա վա րու թյան փոր ձը  հա սա րա կա կան գի տակ
ցու թյան վրա գրե թե ազ դե ցու թյուն չեն ու նե ցել։ Գեր մա նա կան իշ խող 
վեր նա խավն ա ռա ջի նը ե կավ քան դե լու այն քաղցր ե րա զի հիմ քը, թե 
ար մա տա վոր ված ժո ղովր դա վա րու թյու նը սպե ղա նի է անց յա լի վեր
քե րին ու քա վու թյուն՝ մեղ քե րին։

Ապ շե ցու ցիչ կրկնո ղու թյուն է նաեւ գեր մա նա կան մե ծա պե տու թյան 
հաս տա տում ու ղեկ ցող գոր ծա ռույթ նե րում ԱՄՆ կող մից Եւ րո պա
յում Գեր մա նիա յի ա ռաջ նայ նու թյան քա ջա լե րու մը, ռու սա կան մեր
ձեց ման խոս տում ա լից, բայց ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ նե րով 
ար գե լակ ված գոր ծըն թա ցը՝ Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի փոխ շա հա վետ 
վե րա բա ժան ման հույ սով, Մի ջին Ա րեւ ել քում գեր մա նա կան դի վա
նա գի տու թյան բարձր ակ տի վու թյու նը, ֆրանսգեր մա նա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան ա ռանց քից անգ լո սաք սո նա կան բեւ ե ռին մեր ձե նա լու 
Փա րի զի հակ վա ծու թյան ու ժե ղա ցու մը եւ այլն։

Ըստ գեր մա նա կան եւ օ տար աղբ յուր նե րի՝ Չոր րորդ Ռայ խի  ուր վա
կանն այն աս տի ճան ակն հայտ ուր վագ ծեր է ձեռք բե րել, որ ան գամ 
ներ թա փան ցել է հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան ա մե նա խոր շեր
տե րը։ Եւ հիմ քեր չկան չվստա հե լու ֆե դե րալ կանց լե րի քա ղա քա կան 
խորհր դա կան Մայքլ Մեր թե սի եզ րա հանգ մա նը, թե «…քա նի դեռ 
մենք փակ աչ քե րով նա յում ենք նրանց, նրանք կստեղ ծեն Չոր րորդ 
Ռայխն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում»։

Խա վա րած ա րե ի եր կի րը
Ցա վոք  այ սօր դժվար է տե ղե կա նալ, թե ինչ է մտա ծում եւ ինչ է 

գրում հայ րե նա սե րի լու սապ սա կով  օծ ված ճա պո նա ցի գիտ նա կան 
հրա պա րա կա խոս  Սին տա րո Ի սի խա րան, ո րի Ճա պո նիան, ո րը 
կկա րո ղա նա «ո՛չ» ա սել հոդ վա ծը հի րա վի հայ րե նի քի նկատ մամբ 
ան սահ ման սի րո եւ նվիր վա ծու թյան գլուխ գոր ծոց է։ Բայց 1989թ., 
ար տա հայ տե լով Ծա գող ա րեւ ի երկ րի բնակ չու թյան գե րակշ ռող մե
ծա մաս նու թյան տե սա կե տը՝ նա գրում էր. «Եւ այ նուա մե նայ նիվ, Ճա
պո նիա յի հա մար Միաց յալ Նա հանգ նե րը դեռ ողջ աշ խար հը չէ։ Երկ
րորդ աշ խար հա մար տին հա ջոր դած մի քա նի տաս նամ յա կում ո րոշ 
ի մաս տով դա այդ պես էր, սա կայն այժմ ի րադ րու թյու նը փոխ վել է։ 
Ե թե ա մե րի կա ցի նե րը շա րու նա կեն զզվեց նել մեզ, մենք պետք է հայ
տա րա րենք, որ նման հան գա մանք նե րում Ճա պո նիան իր դերն աշ
խար հում կմեկ նա բա նի շատ ա վե լի լայն հա մա տեքս տում։ Մեր առ ջեւ 
բազ մա թիվ բաց ճա նա պարհ ներ կան, եւ մենք կա րող ենք հա մար ձակ 
քայ լեր ա նել»։ Ազ գան վի րու թյան դա սա կան կո թող, ո րի փլա տակ նե
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րի տակ մա ցին եւ դեռ կա րող են մալ հա զա րա վոր ճա պո նա ցի ներ։
Վեր ջին տաս նամ յա կում բա ցա ռի կու թյան գա ղա փարն ա մե նա

տա րած վածն ու հար գին էր ճա պո նա կան հա սա րա կու թյան շրջա
նում։ Տեխ նո լո գիա կան ան նա խա դեպ ա ռա ջըն թացն ու ա մե նա կարճ 
ժամ ետ նե րում քա ղա քա կիրթ կեն սա կեր պի հաս տա տու մը (XIX դա
րի վեր ջին եւ XX դա րի սկզբին ճա պո նա կան հա սա րա կու թյան մեջ 
վայ րի բար քե րը լա վա գույնս ներ կա յաց րել է ճա պո նա կան գրա կա
նու թյու նը) ա րագ մո ռա ցու թյան մատ նե ցին պատ մա կան հի շո ղու
թյու նը թե րու թյուն նե րի նկատ մամբ՝ կեն դա նի պա հե լով ճա պո նա կան 
ա վան դա կան ռազ մա տեն չու թյան եւ շրջա նա յին գե րիշ խա նու թյան 
պատ մա կան խիստ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծի հի շո ղու թյու նը։ 
Ա վե լին, ի սի խա րա նե րի «հայ րե նա սի րա կան» քա րոզ չու թյամբ ձեւ ա
վոր ված գի տակ ցու թյամբ ճա պո նա ցի նե րը սկսե ցին հա վակ նել հա
մաշ խար հա յին գե րիշ խա նու թյան, այն դեպ քում, երբ հու մա նի տար 
մտքի բնա գա վա ռում եւ հո գեւ որ ո լոր տում ան դառ նա լիո րեն զի ջում են 
հյու սի սա մե րիկ յան եւ եւ րո պա կան քա ղա քակր թու թյա նը։

Ինչ պես եւ րո պա կան ռա ցիո նա լիզ մը, այն պես էլ ճա պո նա կան տեխ
նո պաշ տու թյու նը ա նա պա տի գրա վիչ տե սիլ ներ էին, որ պետք է ան
հե տա նա յին ա ռա ջին իսկ սթա փեց նող ցնցու մից հե տո։ «Ճա պո նիան 
XXI դա րի եր կիր է» պո ռո տա խո սու թյունն ի չիք դար ձավ Կո բեի երկ
րա շար ժից ու ա ղան դա վո րա կան կազ մա կեր պու թյան ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո։  «Մենք ձեզ կթա ղենք» խրուշ չով յան ո ճի 
հա մոզ մուն քը փո շիա ցավ ոչ թե բնա կան ա ղե տի կամ ա հա բեկ չու
թյան հե տեւ ան քով,  այլ հա կաբ նա կան եւ հա կաստ վա ծա յին այն գի
տակ ցու թյու նից, թե ճա պո նա կան ցան կա ցած կերտ վածք անդրդ վե լի 
է ու ան կոր ծան։ Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող Պոլ Քրուգ մե նի  «Ա սիա յի 
հրաշք նե րի ա ռաս պե լը» նա խազ գու շա կան ա ռակհոդ վա ծը, որ լույս 
տե սավ Կո բեի ող բեր գու թյան նա խօ րեին, ան կախ հե ղի նա կի՝ քա ղա
քա կա նու թյան նվի րա կան գաղտ նիք նե րին տեղ յակ լի նե լուց, իր մեջ 
բա րո յա կան բարձր ի մաս տու թյան հա տիկ էր կրում. «Այդ ազ գե րը չեն 
կի սում ա զատ շու կա յի եւ քա ղա քա ցիա կան ա զա տու թյուն նե րի մա սին 
մեր հա մոզ մունք նե րը»։ Սա ոչ այն քան Քրուգ մե նի, որ քան պատ մու
թյան դա տավ ճիռն էր ան հո գի տեխ նո պաշ տու թյան նկատ մամբ։ Եւ 
ա րեւ ել յան տնտե սա կան հրաշ քի ձեռք բեր ման ճա նա պարհ նե րի ու մե
թոդ նե րի հա մե մա տու թյու նը ստա լին յան եւ խրուշ չով յան ժա մա նակ
նե րի հա մայ նա վա րա կան կայս րու թյան ան նա խա դեպ տնտե սա կան 
ա ճի ձեռք բեր ման ու ղի նե րի հետ՝ բա վա կա նին հիմ ա վոր ված է դիտ
վում։ Հե ռա վո րա րեւ ել յան  ո ճի Բա բե լոն յան աշ տա րա կա շի նու թյու նը 
դա տա պարտ ված է եւ, բնա կա նա բար, պետք է կոր ծան վի։
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Ճա պո նա կան իշ խող ընտ րա խա վը դեռ փոր ձում է դի մադ րել հա
սա րա կու թյան ըն դեր քում ձեւ ա վոր ված եւ ա ռա ջին հա յաց քից նոր 
տեսք ստա ցած մե ծա պե տա կան նկրտում ե րին։ Չնա յած մեծ դժգո
հու թյանն ու հա րեւ ան ժո ղո վուրդ նե րից այ լեւս նե րում չհայ ցե լու մե ծա
մաս նու թյան ակն կա լի քին՝ այս տա րի  եւս ճա պո նիա յի վար չա պե տը 
կրկնեց ինք նա դա տա պարտ ման ա րա րո ղու թյու նը, ըստ մեկ նա բա
նու թյուն նե րի՝ տհաճ ա նակն կալ մա տու ցե լով  թե՛ ներ քին ռեւ ան շիս
տա կան ու ժե րին եւ թե՛ այն օ տար շրջա նակ նե րին, ո րոնք նա խա պատ
րաստ վել էին  «ճա պո նա կան ռազ մա տեն չու թյան սպառ նա լի քի» 
խա ղարկ մա նը։ Բայց այ սօր ար դեն ակն հայտ է, որ հեր թա կան ընտ
րու թյուն նե րից հե տո իշ խա նու թյան ե կած նոր ղե կա վա րու թյան հա
մար շատ ա վե լի դժվար է լի նե լու դի մա կա յել օ րե ցօր թափ հա վա քող 
ազ գայ նա կան ա լի քին։ 

Քա ղա քակր թու թյան նյու թա կան ո լոր տում հի րա վի մեծ արդ յունք
նե րի հա սած ժո ղո վուր դը տաս նամ յակ նե րով հո գե բա նո րեն գե րի 
մաց Կու րիլ նե րի փոք րիկ խնդրին։ Վեր ջին ող բեր գու թյուն նե րից 
ծնունդ ա ռած դեպ րե սիան եւ մե ղա վոր նե րի հու սա հատ ո րո նում ու
ժե ղաց նում են հենց այն շրջա նակ նե րի դիր քե րը, որ տեխ նո լո գիա կան 
ա ռա ջըն թա ցի մեջ տես նում էին միայն պատ մա կան ռեւ ան շի հա մար 
նա խա պատ րաստ վող բա րե րար հո ղը։ Եւ այ սօր այ լեւս ոչ մի ե րաշ խիք 
չկա, որ Ռյուկ յու կղզախմ բի շուրջ հեր թա կան քա ղա քա կան ընդ հար
ման պա րա գա յում Տո կիո յում չեն հի շե լու, թե ի րա կա նում Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տը դեռ չի ա վարտ վել, եւ խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի
րը չստո րագ րած Ռու սաս տա նի,  Հյու սի սա յին Կո րեա յի, Չի նաս տա
նի,  Բիր մա յի ու Հնդկաս տա նի հետ դեռ չպար զա բան ված բազ մա թիվ 
հար ցեր կան։ Հա մե նայն դեպս, ա ռա ջին էա կան քայլն ար ված է, եւ 
հա կա ռակ Սահ մա նադ րու թյան 9րդ կե տի՝ ճա պո նա ցի զին վոր ներն 
ար դեն ռազ մա կան ա ռա քե լու թյուն ներ են կա տա րել Կամ բո ջա յում եւ 
Մո զամ բի կում։ Ա ռա վել եւս, որ Միաց յալ Նա հանգ նե րը «զզվեց նում» 
է եւ շա րու նա կում է «զզվեց նել»՝ դր դե լով ճա պո նա ցի նե րին մեկ նա բա
նել ի րենց դերն աշ խար հում շատ ա վե լի լայն հա մա տեքս տում։

Մեծ հա վակ նու թյուն նե րով փոքր հսկան
ԱՄՆ 37րդ նա խա գահ Ռի չարդ Միլ հաուս Նիք սո նին եւ նրա վար

չա կար գում ազ գա յին անվ տան գու թյան գծով խորհր դա կան Հեն րի 
Քի սին ջե րին դաշ նա կից նե րը չէին սի րում։ Ա ռա ջի նին՝ ուղ ղա խո սու
թյան, երկ րոր դին՝ տա րագ րի հա ջող ված ճա կա տագ րի, թե սե մա կան 
ծագ ման հա մար, բայց չէին սի րում։ Եւ ոչ միայն չէին սի րում, այ լեւ չէին 
ան սում նրանց խոս քին, թեեւ դե ռեւս յո թա նաս նա կան նե րին նրանց 
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ա րած կան խա տե սում ե րի մի զգա լի մասն այ սօր ի րա կա նու թյուն է 
դար ձել։ Նիք սո նը Մեծ Գեր մա նիա յի  գա ղա փա րը չէր պաշտ պա նում, 
քան զի վեր ջի նիս մեջ հա մաշ խար հա յին վտանգ էր տես նում։ Ուս տի 
եւ հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կեց հետ պա տե րազմ յան եւ
րո պա կան ի րո ղու թյուն նե րը վա վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ։ Ճա պո նա
ցի նե րին նա խոր հուրդ էր տա լիս շատ չո գեւ որ վել տեխ նո լո գիա կան 
ձեռք բե րում ե րով եւ միշտ հա վա տա րիմ մալ ԱՄՆ հետ դա շին քին, 
իսկ ֆրան սիա յին գնա հա տում էր իբ րեւ մեծ հա վակ նու թյուն նե րով  
փոքր հսկա, ո րը կա րող է զոհ դառ նալ սե փա կան հա վակ նո տու թյա
նը։

Նիք սոնն այն քան էլ հե ռու չէր ճշմար տու թյու նից, քան զի Բո նա
պար տի դափ նի նե րը եր կու հար յու րամ յակ է, ինչ հան գիստ չեն տա լիս 
ֆրան սիա ցի նե րին։ Նա պո լեոն III, Կլե ման սո, դը Գոլլ եւ այ սօր՝ Ժակ 
Շի րակ. մար դիկ, որ փո խա նակ տքնե լու նա պո լեոն յան կայս րու թյան 
հե տեւ անք նե րի հե տեւ ո ղա կան շտկման վրա՝ տար ված էին ֆրան սիա
կան փառ քի վե րա կանգն ման մար մա ջով։ Ազ գի ա ռաջ նորդ նե րի կող
մից ֆրան սիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյան եւ պատ մա կան ա ռա քե
լու թյան յու րա հա տուկ ըմբռ նու մը, քա ղա քակր թու թյան հա զա րամ յա 
ա ռանց քին՝ ֆրան սիա ցի ժո ղովր դին, հասց րել է ժո ղովր դագ րա կան 
ա ղե տի։ 1800 թվա կա նին 28 մի լիո նա նոց բնակ չու թյուն ու նե ցող եր
կի րը 1994 թվա կա նի տվյալ նե րով հաշվ վում է ըն դա մե նը 58 մի լիոն, 
ո րից շուրջ 5,5ը՝ օ տա րերկ րա ցի ներ են, եւ դա այն դեպ քում, երբ աշ
խար հի բնակ չու թյու նը նույն ժա մա նա կաշր ջա նում ա ճել է վեց ան
գամ։ Հին Հռո մի ող բեր գու թյան կրկնու թյու նը XXI դա րի նա խա շե
մին, որ պրո վին ցիա նե րի ձեռք բեր ման եւ մե ծա պե տա կան փառ քի 
հա վեր ժաց ման նույն ախ տից է ծնվել։  

Տա րի նե րի փոր ձով ի մաստ նա ցած Ֆրան սուա Մի տե րա նը լավ 
էր գի տակ ցում, որ ո րեւ է նոր մե ծա ծա վալ պա տե րազ մի ֆրան սիա
կան գե նո ֆոն դը չի դի մա նա։ Ա ռա վել եւս այն պի սի պա տե րազ մի, 
ո րի մե թո դա բա նու թյունն ար դեն իսկ սար սա փեց նում է շրջա նա յին 
հա կա մար տու թյուն նե րի օ րի նակ նե րով։  Մի տե րանն ա րեց հնա րա
վոր ա մեն ինչ՝ ան մի ջա կան կամ հե ռա վոր հա րեւ ան նե րի մեջ թշնա
մի ֆրան սիա ցու կեր պա րի ձեւ ա վոր ման ո րեւ է ա ռիթ չտա լու հա մար։ 
Ճիշտ ըմբռ նե լով եւ րո պա կան եւ հա մաշ խար հա յին ռազ մա քա ղա քա
կան զար գա ցում ե րի տար բե րու թյուն նե րը՝ խո րա գետ քա ղա քա կան 
գոր ծի չը դի մեց ներ կա յիս Ֆրան սիա յում թե րեւս ա մե նաան ժո ղովր դա
կան քայ լին՝ 1994թ. հու լի սի 14ին գեր մա նա կան Բուն դես վե րի հրա
սայ լերն անց կաց նե լով ազ գա յին սրբու թյան՝ Հաղ թա կա մա րի տա կով 
եւ Ե լի սե յան դաշ տե րով։
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Ֆրան սուա Մի տե րա նը չէր շտա պում նաեւ ֆրան սիա ցի նե րին ծա
ռա յեց նել օ տար նե րի հա մար բալ կան յան հրդե հից շա գա նակ ներ 
հա նե լու գոր ծին։ Ողջ Եւ րո պան հա մա կած թշնա մու թյան եւ անվս տա
հու թյան մթնո լոր տում, Մի տե րա նը հան դես էր գա լիս ֆրանսգեր մա
նա կան միաս նու թյան ի րա կան ջա տա գո վի դե րում՝ ժա մա նա կի բար
ձուն քից մի վեր ջին կռիվ տա լով գեր մա նառո մա նա կան կոր ծա նա
րար տե սու թյան հե ղա փո խա կան հիմ ա դիր նե րի հետ։

Պետք է կար ծել, որ նո րըն տիր նա խա գահ Ժակ Շի րակն ու րույն 
պատ կե րա ցում եր ու նի ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան զար գա ցում
նե րի եւ Ֆրան սիա յի անվ տան գու թյան ա պա հով ման մե թո դա բա նու
թյան վե րա բեր յալ։ Այս բարդ եւ ոչ միան շա նակ ժա մա նակ նե րում, 
այս քան կարճ մի ջո ցին ողջ մի ջազ գա յին հան րու թյու նը Ֆրան սիա յի 
դեմ տրա մադ րե լու հա մար պետք է հի րա վի յու րօ րի նակ քա ղա քա կան 
հե ռա տե սու թյուն ու նե նալ։ Գու ցե Ե լի սե յան պա լա տում իս կա պես 
հաշ վար կել են, որ ա տո մա յին փոր ձար կում երն ու փոքր հզո րու թյան 
ա տո մա յին «ման կիկ ներն» ա ռա ջի կա յում ա պա հո վե լու են Ֆրան սիա
յի ազ գա յին անվ տան գու թյու նը։ Գու ցեեւ այդ պես է, բայց հա մաշ խար
հա յին քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի ընդ հա նուր հա մա տեքս տում, 
Ֆրան սիա յի նա խա գա հի գոր ծո ղու թյուն ներն ու Ֆրան սիա յի շուրջ 
ձեւ ա վոր ված ի րա վի ճա կը կա րե լի է դի տար կել նաեւ փոքրինչ այլ տե
սանկ յու նից։

Ազ գա միջ յան ար յու նա լի պա տե րազ մը նախ կին Հա րավս լա վիա
յում ֆրան սիա կան բա րե կե ցիկ հա սա րա կու թյան հա մար ու նե ցավ 
անդ րա պայ թիչ նույն է ֆեկ տը, ինչ ա րեւմ տաեւ րո պա կան այլ հա սա
րա կու թյուն նե րի հա մար։ 1992թ. բրի տա նա կան BBC ռա դիո կա յա նի 
անց կաց րած հար ցում ե րի արդ յուն քում ար դեն ֆրան սիա ցի նե րի 
85%ը պատ րաստ էր զոհ վել հա նուն հայ րե նի քի՝ թշնա մու դեմ պայ
քա րում, թեեւ թշնա մու կեր պա րը հստա կեց ված չէր։ Այ սօր, երբ ե րեք 
ա հա բեկ չա կան  գոր ծո ղու թյուն նե րը Փա րի զում եւ պա տա հա կա նո րեն 
կանխ ված ռում բի պայթ յու նը ֆրան սիա ցի նե րի հպար տու թյան՝ TGV 
ա րա գըն թաց գնաց քի Փա րիզԼիոն գծում՝ ծայ րա գույնս լա րել են մի
ջին ֆրան սիա ցու նյար դե րը, թշնա մու կեր պա րը կա րող է խիստ ո րո
շա կիա նալ։

Խնդիրն այն չէ, որ Ֆրան սիա յում նախ կի նում ա հա բեկ չա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ չէին լի նում։ Բայց հա րավս լա վա կան սինդ րո մով եւ 
ընդ հա նուր ան կա յու նու թյան մթնո լոր տով պայ մա նա վոր ված՝ ա նա
պա հո վու թյան զգա ցու մը ստեղ ծել է ի րա վի ճակ նե րի ըն կալ ման եւ հե
տա դարձ ռեակ ցիա յի ո րա կա պես այլ պայ ման ներ։ Ընդ ո րում, հայ րե
նա սեր ֆրան սիա ցի նե րը, ո րոնք դեռ մին չեւ վեր ջին ի րա դար ձու թյուն
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ներն ա վե լի ու ա վե լի էին հակ վում  Լը Պե նի ծայ րա հե ղա կան, բայց 
գրա վիչ գա ղա փար նե րի կող մը, այ սօր հնա րա վո րու թյուն են ստա ցել 
ներ քին թշնա մուն զու գա հեռ բա ցա հայ տել նաեւ ար տա քին թշնա մի
նե րին։

Եւ իս կա պես, ե թե նա խա գահ Շի րակն օ րի նա պաշտ ֆրան սիա ցի
նե րին բա ցատ րում է, որ մի ջու կա յին փոր ձար կում ե րը ծա ռա յում են 
երկ րի անվ տան գու թյա նը, ա պա Խա ղա ղօվ կիա նոս յան ա վա զա նի 
ժո ղո վուրդ նե րի կամ եւ րո պա ցի հա րեւ ան նե րի բո ղո քի գոր ծո ղու թյուն
ներն ար դա րա ցիո րեն կա րող են ըն կալ վել իբ րեւ Ֆրան սիա յի ազ գա
յին անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված քայ լեր։ Ընդ ո րում, թե՛ ա վան դա
կան հա կա ռա կորդ Գեր մա նիա յի եւ թե՛ սնոբ ֆրան սիա ցու հո գե բա
նու թյան տե սանկ յու նից ոչ այն քան լիար ժեք ֆի լի պին ցու կամ ին դո
նե զա ցու առ կա յու թյունն իր երկ րի դեմ ուղղ ված բո ղո քի դրսեւ ո րում
նե րում ա վե լի են գրգռում ազ գայ նա կան զգաց մունք նե րը՝ ժո ղովր դին 
միա վո րե լով օ տար նե րից ազ գա յին ընդ հան րու թյան պաշտ պա նու
թյան գա ղա փա րի շուրջ։ Ժա մա նա կա կից Ֆրան սիան տա րած քա յին 
ոչ մի խնդիր չու նի, եւ պատ մա կան ա նար դա րու թյան ո րեւ է բար դույթ 
ֆրան սիա ցի նե րին չի հե տապն դում։ Ան գամ սա ռը պա տե րազ մի տա
րի նե րին, շնոր հիվ Մոսկ վա յի հետ Փա րի զի բա վա կա նին ջերմ հա րա
բե րու թյուն նե րին, շար քա յին ֆրան սիա ցին չվե րապ րեց մի ջու կա յին 
սար սա փի  հիս տե րիան, որ հա տուկ էր, ա սենք, ա մե րի կա ցի նե րին։ 
Ֆրանսգեր մա նա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րե սուն տա րի
նե րը խլաց րել էին ան գամ ա վան դա կան ա հա զան գը՝ գեր մա նա կան 
սպառ նա լի քի նկատ մամբ։ Թվում էր՝ ո չինչ չի խախ տե լու ժո ղովր դա
վա րու թյան՝ հայ րե նի քի բնակ չու թյան խա ղա ղա սի րա կան ան դոր րը։ 
Բայց «մի ջու կա յին միա պե տի» կտրուկ քայ լե րը եւ ժա մա նա կով զու
գորդ ված ա հա բեկ չու թյան ա լի քը ա պա հո վե ցին ֆրան սիա կան ծո
վա յին հե տեւ ա կա յին նե րի մուտ քը Փա րի զի փո ղոց նե րը՝ Ֆրան սիա յի 
մայ րա քա ղա քին հա ղոր դե լով ժա մա նա կա կից եւ րո պա կան մթնո լոր
տին հա րիր ռազ մա կա նաց ված տեսք։

Թե ին չու էր Նա պո լեոն IIIն ա մեն գնով հաղ թա կան պա տե րազ
մի ձգտում՝ պատ մու թյա նը հայտ նի է, իսկ թե ին չու է ռազ մա կա նաց
նում իր ժո ղովր դի գի տակ ցու թյու նը Ֆրան սիա յի ներ կա նա խա գա հը՝ 
պարզ է դառ նում լոկ հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան զար գա ցում ե
րի ընդ հա նուր հա մա տեքս տում։ Միայն թե չլի նի այն պես, որ Ղրի մի 
հաղ թա կան պա տե րազ մին հե տեւ ի Սե դա նի անջն ջե լի խայ տա ռա կու
թյու նը։

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 6 (7), Լրա գիր, 13.09.1995
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ՄԵԾ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ 
ԵՒ Րո ՊԱ ԿԱՆ ԿԱ Րո ՏԱԽ Տը

«Ու զում եմ կոմս դառ նալ», դի մում է մե կը կա խար դին: Շատ լավ, պա
տաս խա նում է կա խար դը: Ա ռա վոտ յան՝ «արթ նա ցե՛ք, կոմս, ժա մա նակն 
է մեկ նել Սա րա յե վո»: Անգ լիա կան սեւ հու մոր պա րու նա կող այս ա նեկ
դո տը Ավստ րոՀուն գա րա կան կայս րու թյան թա գա ժա ռանգ, կոմս (էրց
հեր ցոգ) Ֆրանց Ֆեր դի նան դի մա սին է, ո րը կնոջ հետ սպան վեց Սա րա
յե վո յում 1914թ. հու նի սի 28ին (նոր տո մա րով): Դա րասկզ բի Սեր բիա յի 
պաշ տո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը, բնա կա նա բար, թա գա ժա ռան գի 
սպա նու թյան հետ ոչ մի առն չու թյուն չու նեին, ո րով հե տեւ այն ծրագ րա
վոր վել եւ ի րա կա նաց վել էր «Մլա դա Բոս նիա» սո ցիա լիս տա կանազ
գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից, ուր կազ մա կեր պու թյան դա
տավ ճիռն ի րա կա նաց րած Գավ րիիլ Պրին սի պը շար քա յին մար տիկ էր: 
Վիեն նա յում հրա շա լի գի տեին, որ «Մլա դա Բոս նիան» սա բա տիա կան 
սեկ տան տիզ մին հա րող (ինչ պե սեւ Սա լո նի կիից սե րած ե րիտ թուր քե րը) 
հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը հա վա սա րա պես հան դես է 
գա լիս նաեւ ընդ դեմ Սեր բիա յի թա գա վո րա կան ար քու նի քի, սա կայն տե
ղի ու նե ցա ծի մեջ մե ղադ րե ցին պաշ տո նա կան Բելգ րա դին:

Ինչ պե սեւ մեր օ րե րում, այն ժա մա նակ եւս Բելգ րա դը գնաց ա ռա վե
լա գույն զի ջում ե րի եւ փաս տո րեն կա տա րեց Ավստ րոՀուն գա րիա յի 
եւ նրա թի կուն քում կանգ նած Պրու սիա յի ներ կա յաց րած բո լոր պա
հանջ նե րը, սա կայն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի դեմ 
առ նել այ լեւս հնա րա վոր չէր: Քա ղա քա գի տու թյան մեջ ար ձա նագր
ված է, որ պա տե րազ մը սկսե լուց հե տո, ի րա դար ձու թյուն նե րի հրահ
րիչ Գեր մա նիա յի կայսր եւ Պրու սիա յի թա գա վոր Վիլ հելմ II Հո հեն
ցոլ լե րը շուրջ մեկ ա միս դեպ րե սիա էր ապ րում եւ մե կու սա ցել էր Բա
վա րիա յի լեռ նե րի իր նստա վայ րում: Բանն այն է, որ Գեր մա նիա յի 
կայ սեր մտքով իսկ չէր անց նում, որ իր հո խոր տան քը մի ողջ աշ խար
հա մար տի պատ ճառ է դառ նա լու: Ո՛չ Բեռ լի նը, ո՛չ Վիեն նան պա տե
րազմ սկսե լու հրա ման չէին տվել: Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
սկսե ցին, իսկ Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիա յի ու Մեծ Բրի տա նիա յի բնա
կան հա կա դարձ ռեակ ցիան տե ղի ու նե ցավ ինք նա բուխ՝ նշված երկր
նե րի ռազ մա կան մե քե նա նե րի ավ տո նոմ աշ խա տան քի արդ յուն քում:

Պա տա հա կան չէ, որ առ այ սօր էլ քա ղա քա գի տա կան դպրոց նե րի 
հա մար 20րդ դա րի ա մե նա մեծ ֆե նո մե նը հենց Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տի սկիզբ առ նե լու պատ մու թյունն է: Որ քան էլ տա րօ րի նակ 
է թվում, բայց 1998թ. հոկ տեմ բե րին Եվ րո պա յում կրկին խա ղարկ
վում է նույն սցե նա րը: Այս ան գամ ար դեն Կո սո վո յում ծա վալ ված 
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ի րա դար ձու թյուն նե րի պատր վա կով՝ ամ բողջ թա փով գոր ծի է գցվել 
Հյու սի սատ լանտ յան դաշ նու թյան ռազ մաքա ղա քա կան մե խա նիզ մը: 
Ի տար բե րու թյուն Պար սից ծո ցի ճգնա ժա մի եւ Բոս նիա կան Սերբս
կա յում ՆԱ ՏՕի ան սանձ գոր ծո ղու թյուն նե րի, այժմ նա խա պատ րաս
տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ է սկսել նաեւ հա կա ռակ կող մը. Հա րավս
լա վիա յի զին ված ու ժե րը պատ րաս տու թյան ա ռա ջին աս տի ճա նում են, 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան տա րած քում տե ղի են ու նե նում հե ռա հար 
ա վիա ցիա յի զո րա վար ժու թյուն ներ, ուր ընդգրկ ված են տրանս պո տա
յին ինք նա թիռ նե րը, կոր ծա նիչ ներ, ռմբա կո ծիչ ներ, եւ վեր ջա պես՝ Բե լո
ռու սը հայ տա րա րել է Հա րավս լա վիա զեն քի մա տա կա րար ման պատ
րաս տա կա մու թյան մա սին: 1989 թվա կա նից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը եւս գոր ծի է դրել իր ռազ մաքա ղա քա կան 
մե խա նիզ մը՝ հա մար ժեք ՆԱ ՏՕի նա խա պատ րաս տու թյուն նե րի:

Հա րավս լա վա կան հան գույ ցի շուրջ ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց
ման ան կան խա տե սե լի ըն թաց քի օգ տին են խո սում նաեւ աշ խար հի 
ա ռա ջա տար երկր նե րում առ կա բարդ ի րա վի ճակ նե րը: Այս պես, ար
դեն ե րեկ Միաց յալ Նա հանգ նե րը թեւ ա կո խե ցին նա խա գահ Քլին թո նի 
իմ պիչ մեն տի ի րա կանց ման վճռա կան փու լը: Ինչ պես որ նա խորդ եր
կու մեծ պա տե րազմ ե րից ա ռաջ, Սպի տակ տան աշ խա տա կից նե րի 
գլու խը խառն է ներ քին գոր ծե րով, եւ ինչ որ տեղ Եւ րո պա յում աղմ ա
րար ար նա հո սու թյու նը նա խա գահ Քլին թո նին ա մե նեւ ին չէր խան գա
րի: Ռու սաս տա նում քաոս է եւ գրե թե ա նիշ խա նու թյուն, ո րի պայ ման
նե րում զին վո րա կա նու թյա նը կա րող են հրա հանգ ներ տալ իշ խա նու
թյան ա մե նա տար բեր օ ղակ նե րից: Ե րի տա սարդ Բլե րը սի րա հար ված 
աչ քե րով հրա հանգ ներ է սպա սում Ատ լան տի կա յի մյուս ա փից, իսկ 
քա ղա քա կան բա վա րար ազ դե ցու թյուն չու նե ցող Շի րա կը կա րող է լի
նել սոսկ կա տա րո ղի դե րում: Քյոլն այ լեւս չկա, եւ Գեր մա նիա յի նոր իշ
խա նու թյուն նե րի ան փորձ ա ռաջ նոր դը ժա մա նակ իսկ չու նի ի րա դար
ձու թյուն նե րի ըն թաց քին բա վա կա նա չափ ծա նո թա նա լու հա մար:

Ե թե ա մե նա մոտ օ րերս նշված երկր նե րի քա ղա քա կան ընտ րա խա
վե րը ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյունն ու գոր ծո ղու թյուն նե
րի նա խա ձեռ նու թյու նը չվերց նեն ի րենց ձեռ քը, եւ կամ Ռու սա տա նի 
Դաշ նու թյա նը ինչինչ ճա նա պարհ նե րով չպար տադր վի հրա ժար վել 
Հա րավս լա վիա յին ա ջակ ցե լու գա ղա փա րից, ա պա ի րա վի ճա կը Եւ
րո պա յում ան չափ կնման վի 1914ի ի րա վի ճա կին, երբ, նո րից ենք 
կրկնում, պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ ված հիմ ա կան տե րու թյուն նե րի 
ղե կա վար նե րը պար զա պես կանգ նե ցին կա տար ված փաս տի ա ռաջ:

Օ րա գիր (?) 07.10.1998
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ԲԱԼ ԿԱՆ յԱՆ ՀԱՆ Գույ Ցը ՍՊԱՌ ՆուՄ Է 
ՎԵ ՐԱ ճԵԼ ՄԵԾ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ
Բրի տա նիան ջան քեր է թա փում այն կան խե լու հա մար
 
Նախ կին Հա րավս լա վիա յում պա տե րազ մա կան ի րա դար ձու թյուն

նե րի նկատ մամբ մի ջազ գա յին հան րու թյան եւ հատ կա պես ա րեւմտ յան 
դաշ նակ ցու թյան ար տա քին միաս նա կա նու թյան քո ղի ներ քո վեր ջին 
շա բաթ նե րին բա վա կան կոշտ պայ քար էր գնում ԱՄ Նի եւ Մեծ Բրի
տա նիա յի մի ջեւ, ո րից ան մասն չէին նաեւ Ֆրան սիան եւ Գեր մա նիան: 
Ինչ պես հա տուկ է 20րդ դա րի վեր ջում ծա վալ վող ի րա դար ձու թյուն
նե րին, պայ քա րի ա ռա ջին եւ ա մե նա լար ված ճա կա տը քա րոզ չու թյան 
ո լորտն է: ԱՄ Նը Գեր մա նիա յի եւ Ֆրան սիա յի ակ տիվ մաս նակ ցու
թյամբ կեր տում է «սեր բա կան հրե շի» սար սա փեց նող կեր պա րը, ո րը 
պետք է  ար դա րաց նի ցան կա ցած, նույ նիսկ ա մե նա դա ժան գոր ծո ղու
թյուն նե րը Սեր բիա յի նկատ մամբ: Քա րոզ չա կան գրո հի գա գաթ նա
կե տը սեր բա կան հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րի եւ նրան ցում 
տի րող վայ րա գու թյուն նե րի պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյուն ներն 
էին, որ պար բե րա բար ջրի ե րես էին դուրս գա լիս  շնոր հիվ ա ռան ձին 
լրագ րող նե րի, «Կար միր խա չի» ա նա նուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի եւ ան
գամ Հռո մի Պա պի գրա սեն յա կի պա տաս խա նա տու աշ խա տող նե րի:

Դժվար է ա սել, թե ինչ կլի ներ այ սօր Սեր բիա յում, ե թե իր հնա րա
վո րու թյուն նե րի ողջ կա րո ղու թյամբ ի րա դար ձու թյուն նե րին չմի ջամ
տեր Մեծ Բրի տա նիան: Ընդ հա նուր հո սան քի մեջ շա րու նա կե լով դա
տա պար տել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ անգ լիա ցի ներն ի րենց 
հա տուկ սառ նասր տու թյամբ մե կը մյու սի հե տեւ ից բա ցա հայ տում են 
այլ երկր նե րի կող մից թույլ տրվող «անճշ տու թյուն նե րը»՝ պա տե րազ
մի հետ կապ ված բո լոր խնդիր նե րում: Լոն դո նի BBC ռա դիո կա յա նի 
ջան քե րով ողջ աշ խար հը տե ղե կա ցավ, որ ա մե րիկ յան լրագ րող նե
րը, ո րոնք ա մե նից հա ճախ էին տե ղե կու թյուն տա լիս սեր բա կան հա
մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րի մա սին, ի րա կա նում եր բեք դրանք 
չէին տե սել եւ ողջ տե ղե կատ վու թյու նը պատ րաս տում էին ա ռան ձին 
գաղ թա կան նե րի պատ մած նե րի հի ման վրա, ո րը բնա կա նա բար հե
ռու է ա նա չառ լի նե լուց:

ճամ բար նե րի մա սին լու րե րը կեղծ էին
Այս եւ հա ման ման բա ցա հայ տում ե րից հե տո բո լորն ստիպ ված 

ե ղան ըն դու նել, որ գե րի նե րի կենտ րո նաց ման կե տեր ու նեն հա կա
մար տող բո լոր կող մե րը, եւ սեր բերն այդ հար ցում բա ցա ռու թյուն չեն 
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կազ մում: «Կար միր խա չը» մեղ մաց րեց իր հայ տա րա րու թյուն նե րի 
տո նը եւ դա դա րեց շեշ տը դնել սեր բա կան գոր ծո նի վրա: Եւ որ ա մե
նա կա րեւ որն է՝ մի քա նի օր ա ռաջ Վա շինգ տո նից հնչող մարտն չո
ղա կան ո րա կում ե րը փոքրինչ մեղ մա ցել են, եւ Բուշն ա ռայժմ դեմ է 
ռազ մա կան մի ջո ցա ռում ե րի կի րառ մա նը:

Պետք է կար ծել, թե Վա շինգ տո նի դիր քո րո շու մը մեղ մելն այն քան 
էլ հեշտ չէր, եւ այս տեղ մեծ դեր խա ղաց եւ րո պա կան թա տե րա բե մում 
ստեղծ ված ու ժե րի դա սա վո րու թյու նը: ԱՄՆ չի կա րող ան տե սել Եւ րո
պա յի իր ա մե նա հա վա տա րիմ դաշ նակ ցի՝ Մեծ Բրի տա նիա յի ա ռանձ
նա հա տուկ կար ծի քը Բալ կան նե րի խնդրի վե րա բեր յալ, այ լա պես նա 
կկորց նի Բոն նի եւ Փա րի զի կող մից ա ռա ջադր վող «ինք նու րույն Եւ րո
պա յի» գա ղա փա րին դի մա կա յող ազ դե ցիկ հա կակ շի ռը:

Սա կայն Լոն դո նը քաջ գի տակ ցում է, որ ի րա դար ձու թյուն նե րը Հա
րավս լա վիա յում այս պես եր կար շա րու նակ վել չեն կա րող: Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տից հե տո ա ռա ջին ան գամ Եւ րո պան ան մի ջա կա նո
րեն վա ռո դա հոտ է շնչում: Ա րեւմտ յան երկր նե րը ո ղող ված են մի լիո
նա վոր գաղ թա կան նե րով, եւ տա րաբ նա կե ցում իր ծա վալ նե րով հա
մե մա տե լի է միայն Երկ րորդ աշ խար հա մար տի հետ: Մայր ցա մա քա
յին Եւ րո պան հայ տա րա րում է, թե այ լեւս ի վի ճա կի չէ ըն դու նել գաղ
թա կան նե րի անս պառ հոս քը եւ պա հան ջում է կտրուկ մի ջո ցա ռում եր 
ձեռ նար կել ի րա վի ճա կը կա յու նաց նե լու ուղ ղու թյամբ: ԱՄ Նում կան 
ո րո շա կի ու ժեր, ո րոնք ճնշում են գոր ծադ րում Բու շի վար չա կար
գի վրա եւ, չնա յած Լոն դո նի քա րոզ չա կան ջան քե րին, բոր բո քում են 
հա կա սեր բա կան հիս տե րիան: Ֆրան սիա յի գլխա վոր շտա բի պե տը, 
ի մի ջիայ լոց, հայ տա րա րեց, թե Ֆրան սիան ու նի ռազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ծրա գիր, ո րը, նրա կար ծի քով, բա վա կան արդ յու նա վետ 
կլի նի: Ա վե լին, Ֆրան սիա յի պաշ տո նա կան շրջա նակ նե րը կար ծիք են 
հայտ նում, թե ո րոշ պայ ման նե րի դեպ քում Ֆրան սիան կա րող է դի
մել ինք նու րույն գոր ծո ղու թյուն նե րի: Գեր մա նիան, իր ռազ մաքա ղա
քա կան կար գա վի ճա կի հա մա ձայն, զուսպ է ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կո չե րում, բայց «մար դա սի րա կան» կար
գա խոս նե րով քա ջա լե րում է հա կա սեր բա կան տրա մադ րու թյուն նե րը:

Ա րեւմտ յան դի տորդ նե րի կար ծի քով, ու ժի կի րա ռու մը Հա րավս լա
վիա յում ան խու սա փե լի է, թեեւ Մեծ Բրի տա նիա յի վար չա պետ Ջոն 
Մեյ ջը րը բա ցա ռեց նման հնա րա վո րու թյու նը, իսկ ԱՄՆ նա խա գահ 
Ջորջ Բու շի ու նրա վար չա կար գի խոս նակ նե րի տե սա կետ նե րը նույ
նիսկ օր վա տար բեր ժա մե րին  տա րա կար ծու թյան մեծ տա տա նում
ներ են տա լիս: Հա վա նա բար շատ բան կո րոշ վի «Մար դու ի րա վունք
նե րի հանձ նա ժո ղո վի» կող մից բոս նիա կան հար ցի քննարկ ման եւ 
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եղ րա կա ցու թյուն նե րի հրա պա րա կու մից հե տո: Հե տաքր քիր է, որ 
ու ժա յին մի ջամ տու թյան պա հանջ նե րը հնչում են նաեւ ՄԱԿ շրջա նակ
նե րից: Սա ար դա րա ցիո րեն նյար դայ նաց նում է Լոն դո նին, քան զի 
ՄԱ Կը պետք է բո լո րից ա ռա վել շա հագրգռ ված լի նի հար ցի խա ղաղ 
կար գա վոր մամբ: Կար ծում ենք՝ Սեր բիա յի նկատ մամբ կան խար գե լիչ 
հար վածն ի րա կա նաց նե լու ո րոշ ման ըն դու նում ա րա գաց նե լու փոր
ձե րը հա մա պա տաս խա նում են այն երկր նե րի եւ քա ղա քա կան շրջա
նակ նե րի շա հե րին, ո րոնք նպա տակ ու նեն ան կախ ա մեն ին չից հաշ
վե հար դար տես նել Սեր բիա յի հետ:

Ե թե ան գամ ռազ մա կան մի ջամ տու թյունն ի րա կա նաց վի, ա պա մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի, թե ինչ ձեւ ե րով է դա ար վե լու: Լոն դո նը մաս
նա վո րա պես դեմ է հար ված նե րի կի րառ մա նը եւ լավ է հաս կա նում 
դրա հե տեւ անք նե րը Սեր բիա յի հա մար (Երկ րորդ աշ խար հա մար տի 
վեր ջում դաշ նա կից ներն օ դա յին հար ված հասց րե ցին Ա րեւ ել յան Գեր
մա նիա յին, ո րի հե տեւ ան քով ա վե լի շատ մարդ զոհ վեց, քան նույ նիսկ 
Հի րո սի մա յում): Ուս տի, Բրի տա նիան  կողմ ա կից է զին ված ու ժե րի 
օգ տա գործ մա նը միայն իբ րեւ հա կա մար տող ու ժե րին ակ տիվ տա
րան ջա տող գոր ծոն, ընդ ո րում միայն ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
տա րած քում: Այս տար բե րա կը կա պա հո վի սեր բա կան բուն տա րածք
նե րը ա վե րա ծու թյուն նե րից եւ մարդ կա յին զո հե րից: Կկա րո ղա նա՞ 
արդ յոք Լոն դո նը հա ջո ղու թյան հաս նել այս գոր ծում, այ սօր դժվար է 
կան խա տե սել:

թուր քե րը ե ռուս ներն  աշ խու ժա նում են
Բալ կան նե րում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մա սին պատ կե րա ցում 

ամ բող ջա կան չի լի նի, ե թե չներ կա յաց վի վեր ջին օ րե րին թուր քա կան 
եւ ռու սա կան գոր ծոն նե րի ակ տի վա ցու մը: Թուր քիա յի ակ տի վու թյու
նը Բոս նիա յի խնդրում պաշ տո նա պես քա ջա լեր վեց ԱՄՆ կող մից այն 
բա նից հե տո, երբ Ի րանն ի րեն հա տուկ ուղ ղամ տու թյամբ ակ տիվ 
մտա հո գու թյուն ցու ցա բե րեց մահ մե դա կան նե րի դեմ գոր ծադր վող 
բռնու թյան հար ցում: Ընդ ո րում, մահ մե դա կան աշ խար հի  ա ջակ ցու
թյու նը Բոս նիա յի հա վա տա կից նե րին ձեռն տու է միայն ԱՄ Նին եւ հա
կա սերբ տրա մադ րու թյուն ներ ու նե ցող Ա րեւ մուտ քի մյուս երկր նե րին: 
Դրա նով իսկ ու ժի գոր ծադ րու մը Սեր բիա յի նկատ մամբ քա ղա քա կան 
ա ջակ ցու թյուն կստա նա նաեւ մահ մե դա կան աշ խար հի կող մից, որն 
այս պայ ման նե րում ծա ռա յում է Ա րեւ մուտ քի շա հե րին:

Թուր քիա յի ակ տի վաց ման հար ցը երկ րորդ ազ դակն ստա ցավ 
Գեր մա նիա յից, ուր ա րեւ ել յան բա նա կից ժա ռան գու թյուն մա ցած 
զրա հա տեխ նի կան ոչն չաց նե լու հար ցի քննարկ ման ժա մա նակ ա ռա
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ջարկ վեց նրա մի մա սը հանձ նել Թուր քիա յին, որն իր հեր թին այն 
կտրա մադ րի Բոս նիա յի ու ժե րին: Այս տե սա կե տը պաշտ պա նող փոր
ձա գետ նե րը, բնա կա նա բար, ա ռաջ քա շե ցին տնտե սա կան խնա յո ղու
թյան հար ցը (յու րա քանչ յուր միա վո րի ոչն չա ցու մը 512 հա զար մարկ 
ար ժե) եւ ոչ մի խոսք քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Ե թե այդ ծրա գիրն 
ի րա կա նա նա, կար ծում ենք, որ նշված զրա հա տեխ նի կա յի հետ քե րը 
կնշմար վեն ոչ միայն Բալ կան նե րում, այ լեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում:

Ինչ պես եւ հա տուկ է թուր քա կան դի վա նա գի տու թյա նը՝ հա մոզ վե
լով, որ դաշ նա կից ներն իր կա րիքն ու նեն, նա ակ տի վաց րեց գոր ծո
ղու թյուն նե րը: Օ րերս Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րար Հիք մեթ Չե
թի նը հայ տա րա րեց, թե իր եր կի րը պատ րաստ է մի ջազ գա յին ջան քե
րի շրջա նակ նե րում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկսել Բոս նիա յում: 
Ընդ ո րում, Թուր քիան օ դա յին հար ված նե րի կի րառ ման ջեր մե ռանդ 
ջա տա գով է, որն ըստ նրա, պետք է նվա զա գույ նի հասց նի Ա րեւ մուտ
քի կո րուստ նե րը, իսկ Սեր բիա յի ճա կա տա գի րը, բնա կա նա բար, 
թուր քե րին քիչ է ան հանգս տաց նում:

Եւ վեր ջա պես՝ Ռու սաս տա նի դի վա նա գի տա կան քայ լե րը, ո րոնք 
վերջ նա կա նա պես բալ կան յան հան գույ ցի մեջ ներ քա շե ցին նաեւ Մա
կե դո նիա յին: Ել ցի նի բա վա կան հան կար ծա կի ե լույ թը Սո ֆիա յում եւ 
Ա րեւ մուտ քի ար ձա գան քը նրա նկատ մամբ՝ բալ կան յան ի րա դար ձու
թյուն նե րի հե տաքրք րա կան է ջե րից մեկն են: Մա կե դո նիա յի ճա նաչ
ման ռու սա կան հայ տա րա րու թյա նը նա խոր դած եր կու շա բաթ նե րի 
ըն թաց քում Ա րեւմտ յան Եւ րո պա յի երկր նե րը հուր ու կրակ էին թա
փում Հու նաս տա նի գլխին՝ Մա կե դո նիա յի մի ջազ գա յին ճա նա չու մը 
ար գե լա կե լու պատ ճա ռով: Ռու սաս տանն, ըստ էու թյան, Մա կե դո
նիա յի ճա նա չու մից ոչ մի ակն կա լիք չու նի (թեեւ դրան հա ջոր դեց 1,6 
մլրդ. դոլ լա րի վար կի հաս տա տու մը), եւ ե թե նա գնաց այդ քայ լին, 
նշա նա կում է՝ ո րո շա կի դրդա պատ ճառ ներ կա յին: Ա ռա վել հա վա նա
կան է թվում այն տար բե րա կը, որ Ա րեւ մուտ քը խնդրել էր Ել ցի նին 
այդ խնդի րը շար ժել  զրո յա կան կե տից, իսկ այժմ իր մեկ նա բա նու
թյուն նե րով ցան կա նում է ցրել Հու նաս տա նի ար դա րա ցի կաս կած նե
րը նման խար դա վան քի վե րա բեր յալ:

Հու նաս տա նի բո ղո քի նո տա յին հա ջոր դեց Թուր քիա յի որ ջույ նի 
խոս քը, ո րը մեկ ան գամ եւս վկա յում է Ա րեւ մուտ քի կող մից քա ղա
քա կան աս պա րե զում թուրքռու սա կան տան դե մի արդ յու նա վետ օգ
տա գործ ման մա սին (Հա յաս տանն ու ԼՂՀն եւս պետք է զգա ցած եւ 
գի տակ ցած լի նեն այդ տան դե մի ազ դե ցու թյու նը), բայց ռազ մա վա
րա կան ա ռու մով ա ռա վել կա րեւ որ էր հայ տա րա րու թյու նը, որ կա տա
րեց Մա կե դո նիա յի ղե կա վա րը Ռու սաս տա նի կող մից ճա նաչ վե լուց 
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մեկ օր հե տո: Նա բա ռա ցիո րեն ա սաց հե տեւ յա լը. «Ա րեւ մուտ քը պետք 
է հնա րա վո րին չափ ա րագ ճա նա չի Մա կե դո նիան եւ մի ջոց ներ ձեռ
նար կի նրա անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Մեր հան րա
պե տու թյու նում մե ծա քա նակ մահ մե դա կան բնակ չու թյուն կա, եւ երբ 
մահ մե դա կան ալ բա նա ցի նե րով բնա կեց ված Կո սո վոն ընդվ զի Սեր
բիա յի դեմ եւ ան ջատ վի նրա նից, ա պա մենք չենք կա րո ղա նա խո
չըն դո տել մեր հայ րե նա կից նե րի մաս նակ ցու թյանն այդ պայ քա րին: 
Դրա նով իսկ Մա կե դո նիան եւս կներգ րավ վի պա տե րազ մի մեջ»:

Վեր ջին հույ սը Մեծ Բրի տա նիան է
Այս պի սով, կա րող են ի րա կա նա նալ ա մե նա վատ կան խա տե սում

նե րը, այն է՝ Սեր բիա յի հե տա գա մաս նա տու մը եւ թուր քա կան գո տու 
Եւ րո պա կան հատ վա ծի ամ բող ջա կա նա ցու մը: Բո լոր դի տորդ նե րի 
կար ծի քով,  ո րին մենք նույն պես հա մա միտ ենք, հա րավս լա վա կան 
հան գույցն ա ռանց մեծ պա տե րազ մի կար գա վո րե լու վեր ջին հույ սե րը 
կապ ված են Լոն դո նի կող մից նա խա ձեռն ված բա նակ ցու թյուն նե րի 
հետ: Ե թե այն եւս վեր ջա նա ա նարդ յունք, ա պա Սեր բիա յի դեմ կան
խար գե լիչ հար ված նե րի կեն սա գործ ման հե ռան կարն ա ռա վել քան 
ի րա կան կդառ նա: Թեեւ ա ռա վել հո ռե տես դի տորդ նե րը պնդում են, 
թե ու ժի գոր ծադ րում ար դեն հնա րա վոր չէ կան խել ոչ մի մի ջո ցով:

Հ.Գ. Ըստ «Գեր մա նա կան ա լիք» ռա դիո կա յա նի հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, Գեր մա
նիա յի կանց լեր Հել մուտ Քո լը կոչ է ա րել ուժ գոր ծադ րել նոր Հա րավս լա վիա յի՝ Սեր բիա յի 
եւ Չեռ նո գո րիա յի դեմ: Նա կոչ է ա րել ռազ մա կան պաշտ պա նու թյուն հատ կաց նել մար
դա սի րա կան օգ նու թյուն ա ռա քող ավ տո շա րաս յու նե րին, ո րը դի տորդ նե րի կար ծի քով, 
պա տե րազ մի սկիզ բը կլի նի: Քո լը դի մել է ՄԱ Կին՝ վե րա նա յե լու իր մեղմ դիր քո րո շու մը: 
Նա նշել է, որ «մի ջազ գա յին հան րու թյու նը կոշտ եւ հաս տատ վե րա բեր մունք պետք է ցու
ցա բե րի ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ»:

Գեր մա նիա յի նախ կին արտ գործ նա խա րար Գեն շերն ար տա հայտ
վեց Սեր բիա յի դեմ ամ բող ջա կան շրջա փա կում ի րա կա նաց նե լու օգ
տին, թեեւ նա մեր ժում է ռազ մա կան մի ջամ տու թյու նը: ՄԱԿն ար դեն 
այս շա բաթ կա րող է  ո րո շում ըն դու նել ավ տո շա րաս յու նե րի պա
հախմ բե րի  վե րա բեր յալ, թեեւ Անվ տան գու թյան խորհր դում բուռն 
վի ճա բա նու թյուն ներ են ըն թա նում նրանց զին ված հսկո ղու թյան մե
թոդ նե րի առն չու թյամբ: Ֆրան սիա կան «Quotidien de Paris» օ րա թեր
թը «Սա պոգ նե րի դղրդյուն ՄԱ Կում» ա ռաջ նոր դող հոդ վա ծում գրում 
է, թե «Ժա մա նակն է, որ եւ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րը խել քի գան, 
ե թե նրանք չեն ու զում կրկնել 1938թ. «Մյուն խե նի պայ մա նա գի րը», 
քան զի ֆրան սիա կան անվճ ռա կա նու թյու նը պոր տա բու ծում է այն 
բա նի հե տեւ ան քով, որ Գեր մա նիան, իր սահ մա նադ րու թյան հա մա
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ձայն, չի կա րող պա տե րազմ մղել ու րի շի տա րած քում, իսկ Լոն դո նում 
նստած ոմն փոք րո գի Ջոն Մեյ ջը րը նա խընտ րում է Չեմ բեր լե նի, այլ 
ոչ թե Չեր չի լի քա ղա քա կան գի ծը»:

Այս պի սով, Եւ րո պա յում ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը հստակ է: 
Վեր ջին խոսքն, ան շուշտ, պատ կա նում է Վա շինգ տո նին, ուր Ջորջ 
Բու շը հա վա քել է զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյա նը՝ հա րավս լա
վա կան խնդի րը պար զե լու հա մար:

«Հա յաս տանՄի ջին Ա րեւ ելք» վեր լու ծա կան կենտ րոն
 Ազգ, 13.08.1992
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Ա թԵՆ քԻ ԳԱ ԳԱ թԱ Ժո ղոՎՆ` 
ԱՐԴ յու ՆԱ ՎԵՏ
 
Ա թեն քի գա գա թա ժո ղո վը` հա րավս լա վա կան հա կա մար տու թյա

նը մաս նակ ցող կող մե րի եւ մի ջազ գա յին միջ նորդ նե րի մաս նակ ցու
թյամբ, պսակ վեց հա ջո ղու թյամբ, հա ղոր դում է RFI կա յա նը: Վեր ջին 
պա հին Բոս նիա յի սեր բե րի ա ռաջ նորդ Ռա դո վան Կա րա ջիչն ստո
րագ րեց ՎենսՕուե նի կար գա վոր ման ծրա գի րը: Բա նակ ցու թյուն նե
րին մաս նակ ցող կող մե րի կար ծի քով, դա ի րա կան քայլ է նախ կին 
Հա րավս լա վիա յում ար յու նա հե ղու թյան դա դա րեց ման եւ խա ղաղ 
կար գա վոր ման ճա նա պար հին: Ծրագ րի հե ղի նակ նե րից մե կը՝ լորդ 
Օուե նը, հայ տա րա րեց, որ սա իր կյան քի ա մե նաեր ջա նիկ օրն է:

Միա ժա մա նակ, քա ղա քա կան դի տորդ ներն ու լրագ րող նե րը մեծ 
վե րա պա հու թյամբ են մո տե նում մաս նա կից նե րի լա վա տե սու թյա նը: 
Այս պես, Կա րա ջի չին ու ղեկ ցող աշ խա տա կից նե րից մե կի ար տա
հայ տու թյամբ, «փաս տաթղ թի հետ մեկ տեղ Կա րա ջի չը ստո րագ րեց 
նաեւ իր մահ վան դա տավ ճի ռը»: Նա գտնում է, որ Բոս նիա յի սեր բե
րի խորհր դա րա նը ոչ մի պա րա գա յում չի վա վե րաց նի ՎենսՕուե նի 
ծրա գի րը: Ան հայտ է նաեւ, թե ինչ ար ձա գանք կգտնի Կա րա ջի չի քայ
լը սեր բա կան զին ված կազ մա վո րում ե րի ղե կա վա րու թյան շրջա
նում, ա ռանձ նա պես` ինչ պես կվե րա բեր վի դրան ազ գա յին հե րո սի 
լու սապ սա կը կրող գե նե րալ Մլա դի չը: Ա ռայժմ հայտ նի չէ, թե ինչ մի
ջոց նե րով են ա պա հով վե լու կրա կի դա դա րե ցում ու ծրագ րի ի րա կա
նա ցու մը տե ղե րում: Հայտ նի չէ նաեւ, թե մի ջազ գա յին խա ղա ղա րար 
ու ժե րը որ քա նով են ըն դու նակ պաշտ պա նե լու սեր բա կան բնակ չու
թյա նը մահ մե դա կան նե րի ու խոր վաթ նե րի ոտնձ գու թյուն նե րից, ե թե 
սեր բե րը բռնեն զի նա թափ ման ու ղին: Մահ մե դա կան նե րի հար ձա
կո ղա կան տրա մադ րու թյուն նե րի մա սին է վկա յում այն հա վակ նոտ 
հայ տա րա րու թյու նը, ո րով հան դես ե կավ Բոս նիա յի նա խա գահ Ա լի
յա Ի զեթ բե կո վի չը. «Փաս տաթղ թի ստո րագ րու մից հե տո սեր բա կան 
պե տու թյու նը Բոս նիա յի տա րած քում դա դա րում է գո յու թյուն ու նե
նա լուց»: Միա ժա մա նակ, Միաց յալ Նա հանգ նե րի պետ քար տու ղար  
Ո ւո րըն Քրիս տո ֆը րը շատ սառն է  վե րա բեր վել Կա րա ջի չի կար ծես 
թե եր կար սպաս ված հա մա ձայ նու թյա նը խա ղաղ կար գա վոր ման 
ծրագ րին: Իսկ նա խա գահ Բիլ Քլին թոնն օ րե ցօր ա վե լի է հակ վում 
մահ մե դա կան նե րին զեն քի վա ճառ ման ար գել քը վե րաց նե լու գա
ղա փա րին: Փաս տո րեն, ան տե սե լով վեր ջին ի րո ղու թյուն նե րը, ԱՄՆ 
վար չա կար գը շա րու նա կում է օ դու ժով սեր բա կան դիր քե րին հար
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ված ներ հասց նե լու ծրագ րի մշա կու մը եւ ան գամ խորհր դակ ցու թյուն
ներն իր ա րեւմտ յան դաշ նա կից նե րի եւ Ռու սաս տա նի հետ:

Մտա հո գու թյան տե ղիք է տա լիս նաեւ լորդ Օուե նի այն հայ տա
րա րու թյու նը, հա մա ձայն ո րի  Բոս նիա յում հա կա մար տու թյան կար
գա վո րու մից հե տո կա րե լի կլի նի զբաղ վել ալ բա նաբ նակ Կո սո վո յի 
խնդրով: Կո սո վոն Սեր բիա յի եւ նոր Հա րավս լա վիա յի բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է, եւ ե թե մի ջազ գա յին հան րու թյու նը քա ջա լե րի ալ բա նա ցի նե
րի ան ջա տո ղա կան տրա մադ րու թյուն նե րը, ա պա հա կա մար տու թյան 
մեջ կներ քաշ վի ան մի ջա կա նո րեն Սեր բիան: Կա րող է ստաց վել այն
պես, որ Ա թեն քի գա գա թա ժո ղո վի արդ յու նա վե տու թյու նը ոչ թե վերջ 
կդնի բալ կան յան ար յու նոտ հան գույ ցին, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ կըն
դար ձա կի ռազ մա ճա կա տը: Տե ղին է վեր հի շել, որ բալ կան յան հա կա
մար տու թյան դեռ ա ռա ջին օ րե րին Միաց յալ Նա հանգ նե րի սեր բա
կան հա մայն քը նա խազ գու շաց րեց Սեր բիա յի իշ խա նու թյուն նե րին մի 
գաղտ նի ա րեւմտ յան ծրագ րի մա սին, ըստ ո րի սեր բե րը հնա րա վո րու
թյուն են ստա նա լու ծա վալ վե լու դե պի Ա րեւ մուտք` փո խա րե նը զի ջե
լով Ալ բա նիան եւ Վո յե վո դի նան: 

Ազգ, 04.05.93
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ԽոՐ ՎԱթ ՆԵ Րը ԽթԱ ՆԵ ՑԻՆ 
ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՆոՐ Ա ԼԻք
 
Նոր Հա րավս լա վիա յի ազ գա միջ յան պա տե րազմ ե րի ռազ մա ճա

կատ նե րում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նոր թափ են ստա ցել: 
Ար դա րա ցան քա ղա քա կան դի տորդ նե րի վատ թա րա գույն կան խա
տե սում ե րը` կապ ված խոր վաթ նե րի կող մից սան ձա զերծ ված հար
ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ:  Ինչ պես եւ սպաս վում էր, 
խոր վա թա կան զին ված կազ մա վո րում ե րը չբա վա րար վե ցին ՄԱԿի 
վե րահս կո ղու թյան տակ ան ցած ծանր տեխ նի կա յի բռնագ րա վու մով 
եւ լայ նա ծա վալ հար ձա կում նա խա ձեռ նե ցին սեր բե րի դեմ: Դա տե
ղի ու նե ցավ այն պա հին, երբ Ժնեւ ի խա ղաղ կար գա վոր ման բա նակ
ցու թյուն նե րում հա կա մար տու թյան ողջ ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ 
պա տե րազ մին մաս նակ ցող բո լոր կող մե րը մոտ էին փոխ հա մա ձայ
նու թյա նը:

Խոր վաթ նե րի հար ձա կու մը անդ րա պայ թի չի դեր խա ղաց Բոս նիա
յում կար ծես թե խա ղաղ ված զին ված կազ մա վո րում ե րի հա մար, եւ 
բազ մա կող մա նի բա խում ե րը կրկին վերսկս վե ցին: Պա տե րազ մի 
նոր ա լի քը մե ծա պես պայ մա նա վո րեց նաեւ Ժնեւ ում ըն թա ցող բա նակ
ցու թյուն նե րի ձա խո ղու մը, ուր Բոս նիա յի մահ մե դա կան ներն ու սեր
բե րը նո րից տրվե ցին հա կա սու թյուն նե րը խո րաց նե լու տա րեր քին: 
Այ սօր ար դեն բո լո րի հա մար ակն հայտ է, որ խոր վաթ նե րի վեր ջին 
հար ձա կու մը ոչ այն քան ռազ մա կան, որ քան քա ղա քա կան նպա տակ 
էր հե տապն դում: Այն կոչ ված էր տա պա լե լու խա ղաղ կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը եւ խախ տե լու այն փխրուն խա ղա ղու թյու նը, ո րը հաս
տատ վել էր ռազ մա ճա կատ նե րում, ին չը եւ լիո վին ի րա կա նաց վեց:

Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է, թե ինչ պես են բա ցատ րում ի րենց 
հան կար ծա հաս ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը Խոր վա թիա յի ղե կա
վար շրջա նակ նե րը: Այս պես, «Ա զա տու թյուն» ռա դիո կա յա նի թղթակ
ցի հետ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ Խոր վա թիա յի արտ գործ նա խա րա
րի տված պար զա բա նում ե րը կա րող էին ան գամ զվար ճա լի հնչել, 
ե թե դրանց հե տեւ ում չլի ներ հար յու րա վոր նոր զո հե րի պա տաս խա
նատ վու թյու նը: Թղթակ ցի հար ցին, թե ին չով էին պայ մա նա վոր ված 
խոր վա թա կան բա նա կի հար ձա կում ե րը տվյալ ժա մա նա կա հատ
վա ծում՝ Խոր վա թիա յի արտ գործ նա խա րա րը պա տաս խա նեց հե տեւ
յա լը. «Այն տա րածք նե րը, որ տեղ խոր վա թա կան բա նա կը նա խա
ձեռ նեց ա զա տագ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ան կախ Խոր վա թիա յի 
տու րիզ մի ին դուստ րիա յի լա վա գույն գո տին են: Պա տե րազ մի պատ
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ճա ռով մենք ար դեն բաց ենք թո ղել նախ կին տու րիս տա կան շրջա նը, 
ին չը մեր երկ րին հա զա րա վոր դոլ լար նե րի վնաս է հասց րել: Մենք 
նա խա տե սում ենք, որ հենց տու րիզ մի ին դուստ րիան պետք է լի նի 
Խոր վա թիա յի տա րադ րա մի վաս տակ ման գլխա վոր աղբ յու րը: Քա նի 
որ ա մա ռը մո տե նում է ՝ խոր վա թա կան բա նակն ա զա տագ րեց ծո
վափն յա տա րած քը, ուր, մենք հույս ու նենք, ի րենց հան գիս տը կանց
կաց նեն եւ րո պա ցի եւ ա մե րի կա ցի զբո սաշր ջիկ նե րը»:

Հա զիվ թե քա ղա քա կան դի տորդ նե րը, քա ղա քա գետ ներն ու կար
գա վոր ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պած դի վա նա գետ նե րը մտա
ծեին, որ այդ քան մեծ ջան քե րով ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե
րը հնա րա վոր կլի նի ի չիք դարձ նել տու րիս տա կան շրջա նին նա խա
պատ րաստ վե լու հա մար: Խոր վաթ նե րի հար ձա կու մը պար զա պես 
քա ղա քա կան պատ վեր էր այն ու ժե րի կող մից, ում ձեռն տու է պա տե
րազ մի հա րա տեւ ու թյու նը նախ կին Հա րավս լա վիա յի տա րածք նե րում: 
Խոր վաթ ղե կա վար նե րի վեր ջին հայ տա րա րու թյուն նե րը եւս վկա յում 
են, որ պա տե րազ մի նոր ա լի քի խթա նու մը քիչ կապ ու նի Բալ կան
նե րում տու րիզ մի ին դուստ րիա յի կար գա վոր ման խնդրի հետ: «Խոր
վաթ նե րը պետք է վե րագ րա վեն բո լոր այն տա րածք նե րը, ո րոնք կա
պա հո վեն մեր երկ րի քա ղա քա կան ա պա գան: Ե թե պետք լի նի, մենք 
կհրա պա րա կենք նաեւ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր
ման ժամ ետ նե րը»,  հայ տա րա րել է խոր վաթ ղե կա վար նե րից մե
կը, ին չը ա պա ցու ցում է, որ նախ կին Հա րավս լա վիա յում դե ռեւս վաղ է 
խա ղա ղու թյուն ակն կա լել:

Ազգ, 02.02.1993
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ՆոՐ Ե ՐԱՆԳ ԲոՍ ՆԻԱ յԻ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ Տու թյԱՆ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎոՐ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑուՄ

Ինչ պես հա ղոր դում է «Ա զա տու թյուն» ռա դիո կա յա նը, ԱՄՆ նա
խա գահ Բիլ Քլին թո նը ա մե րիկ յան դի վա նա գետ Բար թո լո միուին1 
նշա նա կել է իր հա տուկ ներ կա յա ցու ցի չը Բոս նիա յում խա ղաղ կար
գա վոր ման բա նակ ցու թյուն նե րում: Վեց հիմ ա րար կե տե րից բաղ
կա ցած խա ղաղ կար գա վոր ման ա մե րիկ յան տար բե րա կը ներ կա յաց
վել է եւ րո պա կան երկր նե րին եւ Ռու սաս տա նին, իսկ հա տուկ ներ կա
յա ցու ցիչ Բար թո լո միուն Ռու սաս տա նի հետ կար գա վոր ման ծրա գի րը 
քննար կե լու նպա տա կով կժա մա նի Ռու սաս տան:

Ֆրան սիա յի արտ գործ նա խա րա րու թյու նը ար դեն ող ջու նել է ա մե
րիկ յան ծրա գի րը: Այն հա վա նու թյան է ար ժա նա ցել նաեւ Մեծ Բրի
տա նիա յի արտ գործ նա խա րա րու թյան կող մից, թեեւ զանգ վա ծա յին 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րը թե րա հա վա տու թյամբ են ար տա հայտ վում 
նրա վե րա բեր յալ: Ա մե րիկ յան ծրա գի րը պաշտ պա նող ա րեւմտ յան դի
տորդ նե րը պնդում են, որ նրա հիմ քում ըն կած է ար դեն եւ րո պա ցի նե
րի հա վա նու թյանն ար ժա նա ցած Ժնեւ յան տար բե րա կը, ուս տի հա կա
սու թյուն նե րի տե ղիք չի տա լիս: Սա կայն, ինչ պես հայտ նի դար ձավ, 
ԱՄՆ նա խա տե սում է հա կա մար տու թյան գո տում ՄԱ Կի դրո շի ներ քո 
տե ղա կա յել 15 հա զար զին ծա ռա յող, միա ժա մա նակ հա վաս տիաց նե
լով, որ մեր ժում է սեր բե րի դեմ զի նու ժի կի րա ռու մը, ա ռանձ նա պես՝ 
օ դու ժի կան խար գե լիչ հար ված նե րը: Հաշ վի առ նե լով հա կա մար տու
թյան գո տում լար վա ծու թյան աս տի ճա նը՝ հիմ քեր կան են թադ րե լու, 
որ ա մե րիկ յան զին վոր նե րի տե ղա կա յու մից հե տո պա տե րազ մա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ա ռիթ կա րող է ծա ռա յել ցան կա ցած 
գրգռիչ: Հե տաքրք րա կան է, որ Բոս նիա յում խա ղաղ կար գա վոր ման 
ծրա գի րը դրա կա նո րեն է գնա հա տել նաեւ Բոս նիա յի սեր բա կան 
հատ վա ծի ա ռաջ նորդ Կա րա ջի չը: Փո խա րե նը, Տու րէիա յի արտ գործ
նա խա րար Հիք մեթ Չե թի նը իր հիաս թա փու թյունն է ար տա հայ տել 
ա մե րիկ յան ծրագ րի կա պակ ցու թյամբ, թեեւ գտնում է, որ այն խաչ 
է քա շում սեր բա մետ ժնեւ յան տար բե րա կի վրա: Ինչ պես հայտ նի է, 
Թուր քիան կողմ ա կից է Բոս նիա յի սեր բա կան ու ժե րի եւ բուն սեր
բա կան տա րածք նե րի նկատ մամբ դաշ նակ ցա յին օ դու ժի կրառ մա նը: 

Բրի տա նա կան BBC կա յա նի մեկ նա բա նը եւս կաս կա ծան քով է վե
րա բեր վում ԱՄՆ քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի այն հա վաս տիա ցում
նե րին, թե իբր նոր ծրա գիրն իր հիմ քում ու նի ժնեւ յան տար բե րա կը՝ 
ու շադ րու թյուն հրա վի րե լով այն փաս տի վրա, որ նա խա գահ Քլին
թո նը շնոր հա կա լա կան խոս քեր է ա սել ոչ թե եւ րո պա ցի նե րի կող մից 

1 ԱՄՆ ներկայացուցիչը ՆԱՏՕում: 
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ա ռա ջարկ ված ծրագ րի, այլ նրանց գոր ծադ րած ջան քե րի հա մար: 
Միա ժա մա նակ, RIF կա յա նը հա ղոր դում է, որ Իս րա յե լը պատ րաս
տա կա մու թյուն է հայտ նել իր տա րած քում ա պաս տան տա լու մեծ քա
նա կու թյամբ մահ մե դա կան բոս նիա ցի նե րի, ո րոնց տե ղա փոխ ման 
հա մար ինք նա թիռ նե րը կտրա մադ րի Ֆրան սիան:  RIF կա յա նը հա
ղոր դում է նաեւ, որ պաշ տո նա կան Բու դա պեշ տը բո ղո քի նո տա է հղել 
նոր Հա րավս լա վիա յի իշ խա նու թյուն նե րին՝ պա հան ջե լով դա դա րեց
նել Վո յե վոդ յան մար զում բնակ վող հուն գա րա ցի նե րի զո րա հա վա քը 
գոր ծող բա նակ: Նո տա յի մեջ աս վում է, որ «էթ նի կա կան հուն գա
րա ցի նե րը չպետք է մաս նակ ցեն սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ 
բռնկված ող բեր գու թյա նը»:

Փետր վա րի 14ին Հռո մի Պապ Հով հան նես Պո ղոս Երկ րոր դը դի մել 
է հա կա մար տու թյան մաս նա կից կող մե րի հա վա տաց յալ նե րին` ցած 
դնել զեն քե րը եւ ձեռ նա մուխ լի նել բա նակ ցու թյուն նե րին: Գեր մա նիա
յի արտ գործ նա խա րար Քին կե լը ե լույթ ու նե նա լով Բոն նում, հույս է 
հայտ նել, որ Ռու սաս տա նը կպաշտ պա նի Բոս նիա յում խա ղաղ կար
գա վոր ման ա մե րիկ յան նոր ծրա գի րը: Հա վա նա բար,  Գեր մա նիան 
վե րագ նա հա տել է իր մո տե ցում երն այդ հար ցում, քան զի մինչ այդ 
Գեր մա նիան Ա րեւմտ յան Եւ րո պա յի երկր նե րի շար քում պաշտ պա նում 
էր խա ղաղ կար գա վոր ման ժնեւ յան տար բե րա կը: 

Վեր ջին շա բա թը Բալ կան նե րում աչ քի ըն կավ բարձր դի վա նա գի
տա կան ակ տի վու թյամբ, ո րի ըն թաց քում կնքվե ցին ալ բա նաբուլ ղա
րա կան եւ հույնռու մի նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նագ րե րը: 
Հու նաս տա նը եւ Բուլ ղա րիան միմ յանց մի ջեւ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք 
բե րե ցին հա մա տե ղել դի վա նա գի տա կան եւ այլ ջան քե րը՝ Կո սո վո յից 
եւ Մա կե դո նիա յից բխող հնա րա վոր սպառ նա լիք նեը կան խե լու ուղ
ղու թյամբ:

 Ազգ, 16.02.1993 
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ИмперИя ИлИ россИйское государство: 
что выберет россИя?

Всякая империя обречена на распад, и история не раз доказывала 
эту простую истину. Но период, когда та или иная империя 
распадается, становится настоящей драмой для народа – носителя 
идей империи. Складывавшиеся столетиями психология, образ 
мышления, утвердившееся восприятие мира и оценка собственного 
«Я» в нем – все рушится по мере того, как данный народ перестает 
быть центром той минивселенной, каковой является всякая империя. 
Горькое чувство утраты, досада, что именно твое поколение теряет 
то, что приобреталось многими поколениями, что приходится 
отказываться от привычного восприятия необъянтности пространства 
родины и видеть ее границы так близко и отчетливо и что именно тебе 
недавние соседы по общей державе выговаривают многое из того, что, 
оказывается, веками накопливалось у них на душе и о чем ты даже не 
подозревал, будучи уверенным, что империя – благо для всех и что 
иначе не могло быть. 

Примерно такое психологическое состояние преобладало у тех 
поколений римлян, византийцев, арабов, османов и других народов, 
создавших империи, на чьих глазах эти империи рушились, становясь 
достоянием истории. В разные времена каждый народ посвоему 
относился к этому, тем самым определяя не только свою собственную, 
но и судьбу других народов. Так, Рим и Византия до последних 
сил боролись за сохранение империи, чем не только обрекли 
себя на окончательную гибель, но и в своей предсмертной агонии 
уничтожили целые народы и миницивилизации. Арабы более инертно 
сопротивлялись процессу распада, тем самым сохранив необходимые 
силы для продолжения существования арабского мира, и потеряли 
ничтожно мало по сравнению с тем, что навсегда закрепилось за 
ними. Эту логику событий хорошо понял Кемаль Ататюрк, который 
силой боролся против идеи паносманизма, чтобы сохранить этнос и 
ту территорию, где мог бы приобрести родину тот народ, которому 
принадлежала вся империя, но у которой не было своей родины. Таким 
образом, народ – носитель идеи империи стоит перед дилеммой: найти 
в себе силы отказаться от имперской идеи, окончательно определив 
территорию, на которую стоит направить созидательную энергию 
для строительства своего национального государства и в обозримом 
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будущем восстановиться в качестве сильной державы или же делать 
перманентные попытки восстановления империи в той или иной мере, 
распыляя силы и средства на бывшие окраины, начав изнурительную 
политическую, экономическую, а чаще силовую борьбу с окраинами, 
тем самым создавая угрозу существованию собственного государства. 
А такая угроза более чем реальна, ибо традиционно территория 
народаоснователя империи отличается многонациональностью и 
несет в себе угрозу постоянного дробления. 

История учит, что соблазн быстрого восстановления утерянного 
могущества часто берет верх над холодным расчетом, и это имеет 
свои объективные причины. Вопервых, народ сохраняет и время 
от времени выражает свои ностальгическопатриотические чувства 
эмоциональным всплеском, и политики идут на поводу у толпы. 
Вовторых, успехи восстановления империи временно затмевают 
внутренние национальные и социальные противоречия, и перед 
таким легким методом решения вопросов трудно устоять. Втретьих, 
отделившиеся от империи национальные окраины сами подстрекают 
бывший центр вернуться к своей роли, по инерции обращаясь за 
решением своих проблем в центр. В этом выражается политический 
эгоизм национальных окраин, которые, сохраняя неприязнь к центру, 
все же стараются до последнего использовать его возможности, хотя 
сами уже имеют ни желания, ни возможности на отдачу центра. И, 
наконец, после развала империи еще долго сохраняются бывшие 
властные структуры, управляющие бывшей империей, у которых 
есть силы и средства автономно и даже без активного участия новых 
структур власти осуществлять программы по восстановлению 
империи. Политическая и экономическая мощь этих структур 
позволяет им оказывать силовое давление как на новый центр, так и 
на отделившиеся окраины.

То, что происходит сейчас в рамках СНГ, и роль, которую играет 
Россия в этих процессах, можно охарактеризовать как нечто среднее 
между стремлением восстановить империю и желанием сосредоточить 
свое внимание на строительстве Российского государства. Весь вопрос 
в том, какое политическое направление возьмет верх в этой борьбе. 
Если победит разумный подход, и Россия проявит «здоровый эгоизм», 
то в обозримом будущем она восстановится как сильное государство, 
и эта сила будет основано на реально оздоровленной экономике, 
межнациональном согласии внутри страны и политическом 
авторитете за его пределами. Сосредоточение усилий на строительстве 
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собственного государства не подразумевает отхода России от большой 
политики, и тем более ее отступления из зон своего традиционного 
влияния. Но свое влияние она должна сохранять не методом силового 
давления, а опираясь на страны, которые исторически тяготеют к 
стратегическому союзу с Россией и на данном этапе сознательно и – 
что очень важно – добровольно сохраняют этот союз. В этом случае 
у России будут стабильные союзники как в экономическом, так и в 
политическом плане, и она сможет осуществлять разноплановые 
проекты, не опасаясь того, что политические изменения в этих странах 
приведут к потери вложенных капиталов и срыву долгосрочных 
проектов. К тому же отпадет необходимость защищать свои интересы 
путем силового вмешательства.

Если же победит стремление любой ценой сохранить влияение над 
всей или большей частью территории бывшей империи, то Россия 
ввязнет в трясину долгой и дорогостоящей военнополитической 
борьбы, когда, несмотря на все кажущиеся победы, она будет 
проигрывать, изнуряя и уничтожая как других, так и самого себя. 
Безпринципное союзничество, направление на решение сиюминутных 
тактических задач, в конеченом счете приведет к потере всякого 
авторитета среди народов, а поддерживать его чисто силовыми 
методами для России будет непосильным и даже пагубным.

Политические изменения в той или иной точке зоны влияния 
будут лихорадить политическую и экономическую жизнь страны, 
что, без сомнения, повлечет за собой трудноконтролируемые и 
непредсказуемые последствия.

Каков будет выбор России? Это отнюдь не праздный вопрос, ибо 
от него зависит политическое будущее не только самой России, но и 
народов бывшего СССР.

аналитический отдел «армения – Ближний Всоток»
Республика армении, N.100, 23.05.1992
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ՌՄԲԱ Կո ԾԵՆք ՍԵՐ ԲԵ ՐԻՆ, 
ՀՐԱ ՎԻ ՐԵՆք Ռու ՍԱՍ ՏԱ Նը 

Օ գոս տո սի 28ը սեւ տա ռե րով գրվեց հա րավս լա վա կան ող բեր գու
թյան պատ մու թյան մեջ: Սա րաեւ ո յի մահ մե դա կան հատ վա ծի շու կա յի 
մեր ձա կայ քի ա կա նա նետ ման հե տեւ ան քով, ըստ նախ նա կան տվյալ
նե րի, զոհ վել է 32 եւ վի րա վոր վել շուրջ 80 մարդ: Սեր բե րը, բնա կա նա
բար, ժխտում են այս գոր ծո ղու թյանն ի րենց մաս նակ ցու թյու նը՝ տրա
մա բա նո րեն ընդգ ծե լով, որ խա ղաղ կար գա վոր ման յու րա քանչ յուր 
փու լից ա ռաջ նմա նա տիպ ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյան կրկնու
թյու նը հու շում է նպա տա կա յին սադ րան քի մա սին:

Դի վա նա գի տու թյան ո լոր տում բա վա րար փոր ձա ռու թյուն ձեռք 
չբե րած Բոս նիա յի նա խա գահ Ռա դո վան Կա րա ջի չը ռմբա կո ծու թյու
նից հե տո ձեռ նար կած ա ռա ջին իսկ քայ լով վկա յեց ե թե ոչ կա ռա վա
րա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը սա րաեւ յան գոր ծո ղու թյա նը, ա պա 
գո նե դրա ցան կա լի լի նե լը: Կա րա ջիչն այն պես հապշ տապ հայ տա
րա րեց, որ Սա րաեւ ո յի գնդա կո ծու թյու նը մահ մե դա կան կող մին բա
րո յա կան ի րա վունք է վե րա պա հում չմաս նակ ցել Փա րի զում նա խա
տես ված բա նակ ցու թյուն նե րին, որ հան կար ծա կիի ե կած ա րեւմտ յան 
քա րոզ չա կան մե քե նան ան գամ ողջ գի շեր վա ըն թաց քում հա պա ղում 
էր պա տաս խա նատ վու թյունն ան մի ջա պես եւ կտրուկ բար դել սեր բա
կան կող մի վրա: Սե փա կան դի վա նա գի տա կան ա պաշ նոր հու թյու նը 
շտկե լու հա մար, ա ռա ջին հայ տա րա րու թյու նից մի քա նի ժամ հե տո 
պաշ տո նա կան Սա րաեւ ոն հայ տա րա րեց, որ այ նուա մե նայ նիվ կմաս
նակ ցի Միաց յալ Նա հանգ նե րի պետ քար տու ղա րի տե ղա կալ Ռի չարդ 
Հոլբ րու քի հետ Փա րի զում կա յա նա լիք բա նակ ցու թյուն նե րին:

Ի տար բե րու թյուն բոս նիա կան կա ռա վա րու թյա նը, քա ղա քա կա նու
թյան մեջ խիստ վար պե տա ցած ա մե րի կա ցի նե րը սա րաեւ յան պայթ
յուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան հա ղորդ ման ա ռա ջին իսկ պա հից 
հե տեւ ո ղա կան մա ցին պա տաս խա նատ վու թյու նը սեր բե րի վրա դնե
լու եւ վեր ջին նե րիս դեմ օ դու ժի կի րառ ման բա րո յա կան ար գելք նե րի 
վե րաց ման հար ցե րում: Սեր բե րին հա մա տա րած օ դա յին ռմբա կո ծու
թյուն նե րով պատ ժե լու հար ցում ա մե րիկ յան տե սա կե տը միան գա մից 
եւ ան վե րա պահ պաշտ պա նեց նաեւ իր գլխա վոր ա ռա քե լու թյու նը՝ 
խա ղա ղա սի րու թյու նը, ե տին պլան մղած ՄԱ Կի գլխա վոր քար տու
ղար Բուտ րոս Բուտ րոս Ղա լին: 

Մոսկ վա յում ա ռայժմ ճիշտ եւ բա վա կան զուսպ են ըն կա լել Բալ
կան նե րում ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ ա կան ուղղ վա
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ծու թյու նը: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րու թյու նը ցա վակ ցու թյուն է հայտ նել գնդա կո ծու թյան զո հե րի 
մտե րիմ ե րին ու հա րա զատ նե րին՝ նշե լով, որ հան ցա գոր ծու թյան 
մե ղա վոր նե րը պետք է հայտ նա բեր վեն, եւ հե տո միայն ո րո շում եր 
կա յաց վեն նրանց պատ ժե լու մա սին: Սա նվա զա գույ նը նշա նա կում է, 
որ Ռու սաս տա նը հակ ված չէ ա ռանց հե տաքն նու թյան մեղքն ան մի
ջա պես բար դել ո րեւ է կող մի վրա, ա ռա վել եւս պատ րաստ չէ պաշտ
պա նել ԱՄՆ եւ ՄԱ Կի հա կա սերբ ուղղ վա ծու թյու նը: Իսկ ռու սա կան 
ԱԳՆ հայ տա րա րու թյան այն հատ վա ծը, ուր նշվում է բալ կան յան հա
կա մար տու թյան ոչ թե ու ժա յին, այլ խա ղաղ մի ջոց նե րի ընտ րու թյան 
մա սին, կրկին զուսպ, բայց բա վա կան խիստ նա խազ գու շա ցում է, որ 
սեր բե րի դեմ տո տալ ու ժա յին մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քում Ռու
սաս տանն ան տար բեր չի մա: Միայն թե բա ցառ ված չէ, որ ի րա վի
ճա կա յին զար գա ցում ե րի նման ըն թաց քը կան խա տես ված էր նրանց 
կող մից, ով ի րա կա նաց րեց սա րաեւ յան ող բեր գու թյու նը:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 5, Լրա գիր, 30.08.1995

1. 
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умом россИю не понять

Ար դեն դա րից ա վել է` իբ րեւ մարդ կա յին պարզ գի տակ ցու թյանն 
ան հա սա նե լի կամ տրա մա բա նու թյան սահ ման նե րում չտե ղա վոր վող 
ռու սա կան հո գու դրսեւ ո րում ե րի լա վա գույն բա ցատ րու թյուն են ըն
կալ վում Ա լեք սանդր Պուշ կի նի հայտ նի տո ղե րը: Ռու սաս տա նը սի
րում է զար մաց նել եւ, որ ա ռա վել կա րեւ որ է, Ռու սաս տանն ու նակ է 
զար մաց նել աշ խար հին՝ ան գամ ա ռա ջին հա յաց քից ա մե նա չափ ված
ձեւ ված ի րա վի ճակ նե րում. լի նի աշ խար հի աչ քի առ ջեւ նա խա գա հի 
մեղմ խտտան քը սղագ րու հուն, թե հա մաշ խար հա յին մասսմե դիա յի 
ջրա փո սում հայտն վե լու քրքջա հա րույց բա ցա հայ տու մը: Բայց Պա վել 
Ա ռա ջի նի կամ Նի կի տա Խրուշ չո վի ար տա ռո ցու թյա նը սո վոր մի ջազ
գա յին հան րու թյա նը, ա ռա վել եւս՝ շար քա յին ռու սին նման գոր ծո ղու
թյուն նե րով չես զար մաց նի: 

Հա վա նա բար հենց այս պատ ճա ռով էր, որ ի հա կադ րու թյուն հա
մաշ խար հա յին եւ բուն ռու սա կան դի վա նա գի տու թյան ըն դուն ված 
պրակ տի կա յի, ոչ միայն Ռու սաս տա նի, երկ րի օ րենս դիր մարմ նի նա
խընտ րա կան մրցա վազ քի, այ լեւ հա մաշ խար հա յին անվ տան գու թյան 
տե սանկ յու նից վճռո րոշ բա նակ ցու թյուն նե րից ա ռաջ երկ րի նա խա
գա հը խիստ եւ կոշտ քննա դա տու թյան են թար կեց արտ գործ նա խա
րա րին՝ հար ցա կա նի տակ դնե լով ան գամ նրա լիա զո րու թյուն նե րը: 
Իսկ ՄԱԿի 50ամ յա կին եւ ռուսա մե րիկ յան բա նակ ցու թյուն նե րին 
հա ջոր դած՝ Անդ րեյ Կո զի րե ւի հո խոր տանք ներն անձ նա կան ար
ժա նա պատ վու թյան, նա խա գա հի դի վա նա գի տա կան բաց թո ղու մի 
եւ 1991 թ. նա խընտ րած ար տա քին քա ղա քա կան կուր սի նկատ մամբ 
ան խախտ հա վա տար մու թյան մա սին՝ լայն զանգ ված նե րի շրջա նում 
վերջ նա կա նա պես ձե ւա վո րե ցին այն տե սա կե տը, թե մոս կով յան իշ
խող շրջա նակ նե րում աջ ձեռ քը չգի տե, թե ինչ է ա նում ձա խը: 

Վա ղուց է հայտ նի, որ դի վա նա գի տու թյու նը, հատ կա պես մեծ տե
րու թյուն նե րի, բազ մա թիվ ստորջր յա խու թեր է պա րու նա կում, իսկ 
հա սա րա կու թյա նը մա տուց վում է միայն սառ ցա բե կո րի ե րե ւա ցող, 
հղկված մա սը: Լա վա գույն ա պա ցույ ցը մեր դա րի եր կու աշ խար հա
մար տե րի դի վա նա գի տու թյան՝ առ այ սօր վերջ նա կա նա պես չբա ցա
հայտ ված պատ մու թյունն է: Պատ մու թյուն, ո րի նրբե րանգ ներն ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ եր բեք էլ հա սու չեն դառ նա աշ խար հի 
ժո ղո վուրդ նե րին: 

Ուս տիեւ, չհա վակ նե լով տա ռա ցիո րեն վե րա կանգ նել դի վա նա գի
տա կան հեր թա կան խա ղի նրբու թյուն նե րը, մեզ մատ չե լի նյու թի վրա 
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փոր ձենք ըմբռ նել դրա ուղղ վա ծու թյու նը: Միա ժա մա նակ, նպա տակ 
չու նենք կաս կա ծի են թար կել մե ծար գո նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նի 
սրտի ի շե միկ հի վան դու թյան երկ րորդ տագ նա պի փաս տը, այլ պար
զա պես եւս մեկ ան գամ հաս տա տենք հին ճշմար տու թյու նը, թե քա
ղա քա կա նու թյան մե թո դա բա նու թյունն ընդգր կում է բո լոր, ան գամ 
ա մե նաան բա րո յա կան քայ լե րը, քան զի հոգ նե ցու ցիչ ու ղե ւո րու թյու
նից հե տո սրտի տագ նա պի կրկնու թյու նը նույն քան կան խա տե սե լի է, 
որ քան ե ղա նա կի փո փո խու թյու նը: 

Այս պի սով, եր կու խիստ կա րե ւոր հարց մի ջազ գա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի ո լոր տում չի նա կան պարս պի նման բա ժա նում են Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյունն ու Միաց յալ Նա հանգ նե րը՝ վտան գե լով վեր ջին 
տա րի նե րին խիստ կա րե ւոր ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը եր կու երկր
նե րի մի ջեւ. մե կը Հյու սի սատ լանտ յան դա շին քի ու ժե րի վե րահս կո ղու
թյան ներ քո խա ղա ղու թյան ա պա հո վում է Բոս նիա յում եւ դրա նում 
Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թյան ձե ւի խնդի րը, մյու սը՝ Հյու սի սատ
լանտ յան դա շին քի Ա րե ւելք ընդ լայն ման հե ռան կա րը: Եր կու դեպ քում 
էլ Ռու սաս տա նը հայտն վել է խիստ ան բա րեն պաստ ի րա վի ճա կում, 
ին չը խորհր դա րա նա կան, ա պա նաեւ նա խա գա հա կան ընտ րար շավ
նե րի ըն թաց քում ընդ դի մու թյա նը վար չա կար գի հիմ նա րար քննա դա
տու թյան լայն հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձեռ նե լու: 

Ե թե Մոսկ վա յում եւս ըն դու նում են «դի վա նա գի տու թյու նը հնա րա
վո րի ար վեստն է» դա սա կան ձե ւա կեր պու մը, ա պա լիո վին հաս կա
նում են նաեւ, թե ու ժե րի ներ կա հա րա բե րակ ցու թյան, ձե ւա վոր ված 
աշ խարհ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի պայ ման նե րում որ քան դժվար է 
ԱՄՆ հետ հա վա սա րըհա վա սա րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ
րանք ստեղ ծել: Բայց, միա ժա մա նակ, թե՛ Կրեմ լում եւ թե՛ Սպի տակ 
տա նը հստակ գի տակ ցում են, որ Ռու սաս տա նի՝ սո ցիա լա կան թշվա
ռու թյան մատն ված մե ծա մաս նու թյան հա մար ար տա քին աշ խար հում 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վու թյան պահ պա նու մը որ քան ա ռաջ նա յին 
է, եւ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից դրա կորս տի դեպ քում ընտ րու թյուն
նե րին ու հան րա հա վա քա յինգոր ծա դու լա յին շարժ ման մեջ «հայ րե
նի քի դա վա ճա նու թյան» խա ղա քարտն ինչ աս տի ճան ազ դե ցիկ գոր
ծոն կա րող է դառ նալ: Իսկ որ Միաց յալ Նա հանգ նե րին ի րա դար ձու
թյուն նե րի զար գաց ման ար դի փու լում ձեռն տու է ռու սա կան ներ կա 
վար չա կար գը, որ նոր այլ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի նման ա զա տա
կանշու կա յա կան բա րե փո խում նե րը հա ջո ղու թյամբ զու գակ ցում է 
ազ գայ նա կան պա թո սին՝ հա զիվ թե կաս կա ծի տե ղիք տա: 

Ուս տի ՄԱԿի 50ամ յակն ու ռուսա մե րիկ յան բա նակ ցու թյուն նե րը 
լա վա գույն ա ռիթն էին՝ ա պա ցու ցե լու, թե նա խա գահ Ել ցինն ու նրա 
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վար չա կարգն ինչ պի սի պատ վախնդ րու թյամբ են վե րա բեր վում Ռու
սաս տա նի ազ գա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը: Այս տե սա կե տից 
ա մեն ինչ խա ղարկ վեց ա ռա վե լա գույն վար պե տու թյամբ, եւ կա րե լի 
է փաս տել, որ ռուս հա սա րա կու թյան գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը 
ա ռա ջին ըն կալ մամբ ա ռա վե լա գույնս բա վա րար ված մաց: 

Բա նակ ցու թյուն նե րին նա խոր դած եր կուե րեք շա բաթ վա ըն թաց
քում հա մաշ խար հա յին ու նա խե ւա ռաջ ռու սա կան քա րոզ չա կան 
մի ջոց նե րի ջան քե րով բալ կան յան խնդի րը «խամ րեց րեց» ՆԱ ՏՕի 
ծա վալ ման հար ցը, ին չը շո շա փե լի հիմ նա վո րում ստա ցավ խոր վա
թամահ մե դա կան ու ժե րի շա րու նա կա կան հար ձա կո ղա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րով: Ի տար բե րու թյուն ՆԱ ՏՕի ծա վալ ման ոչ միան շա նակ 
հար ցի, որ տեղ միան վագ քայ լով կամ հայ տա րա րու թյամբ դժվար է 
հաս տա տել հա վա սա րա զոր գոր ծըն կեր նե րի պատ րան քը, Բոս նիա յի 
պա րա գա յում ա մեն ինչ պար զու նա կաց ված էր՝ մին չեւ նա խա տես ված 
ա մե րիկ յան հան դի պու մից ա ռաջ մոս կով յան հան դի պու մը գեթ երկ
րորդ հեր թագ րո հից հա ջո ղե լու եւ հա կա մար տու թյան գո տի ու ղարկ
վե լիք ռու սա կան զո րա բա ժի նը Հյու սի սատ լանտ յան դա շին քի հրա
մա նա տա րու թյա նը չեն թար կե լու հար ցե րը: 

Ընդ ո րում, ռազ մա կան հար ցե րի պար զա բա նու մը հռչա կե լով նա
խա գահ նե րի տրա մա չա փին չհա մա պա տաս խա նող՝ կող մերն ի րենց 
ու շադ րու թյու նը բե ւե ռե ցին հա րավս լա վա կան նախ կին հան րա պե
տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ Բո րիս Ել ցի նի հան դի պու մը կազ
մա կեր պե լու գոր ծի վրա: Ռու սա կան կող մի հա մար հար ցը կա րե ւոր
վում էր այն բա նով, որ նա խա գահ Ել ցի նի ա ռա ջին հան պատ րաս տից 
նա խա ձեռ նու թյու նը՝ Մոսկ վա յում հա վա քել Խոր վա թիա յի, Բոս նիա յի 
եւ Սեր բիա յի ղե կա վար նե րին, տա պալ վեց՝ ոչ միայն ռու սա կան, այ
լեւ մի ջազ գա յին հա սա րա կու թյան աչ քում հե ղի նա կազր կե լով Բո րիս 
Ել ցի նին, ռու սա կան դի վա նա գի տու թյու նը, իսկ խո շոր հաշ վով՝ նա
խա գա հա մետ նա խընտ րա կան դա շինք նե րը: Նա հանգ ներ մեկ նե լուց 
ա ռաջ հա կա մար տող կող մե րին Եր րորդ Հռո մի առ ջեւ խո նար հեց
նե լու եւ նրա խոր հուրդ ներն իբ րեւ հնա րա վոր հա մա ձայ նու թյան նա
խա հիմք ներ կա յաց նե լու պատ կե րը խիստ գրա վիչ էր ռու սա կան ողջ 
ընտ րա խա վի հա մար: 

Ի պա տիվ ռուս քա ղա քա կան մեկ նա բան նե րի՝ հարկ է նշել, որ 
նրանք բա վա կան ա րագ ըմբռ նե ցին փո խա դարձ ռե ւե րանս նե րի ներ
քին տրա մա բա նու թյու նը. ին չու Բո րիս Ել ցի նը չի ծան րա նում ՆԱ ՏՕի 
ծա վալ ման խնդրի վրա եւ ին չու է Բիլ Քլին թո նը մե ծա հո գա բար զի
ջում հա րավս լա վա կան խա ղա ղա րա րի դափ նի նե րը: Բայց ի րա կա
նում ոչ ոք չկա րո ղա ցավ հաշ վար կել, որ սե փա կան նա խընտ րա կան 
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ար շա վով մտա հոգ Քլին թո նը, այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա ջինն է հան
դի պե լու բալ կան յան հա կա մար տու թյան «հե րոս նե րին»: Թե՛ «ա րեւմ
տա մետ» նա խա րար Կո զի րե ւի ջախ ջա խիչ քննա դա տու թյու նը եւ թե՛ 
եր կու նա խա գահ նե րի եղ բայ րաց ման հե ռուս տա շոուն այն քան տպա
վո րիչ էին, որ մի պահ մո ռաց վեց ա րա բաիս րա յել յան կար գա վոր
ման ու սա նե լի փոր ձը, երբ չնա յած բա զում հայ տա րա րու թյուն նե րին 
ու վստա հե ցում նե րին, նա խա գահ Քլին թոնն ու նրա վար չա կարգն 
այ նուա մե նայ նիվ միանձն յա վա յե լե ցին խա ղա ղա րա րի համ բա վը՝ 
Ռու սաս տա նին փաս տո րեն զրկե լով բա նակ ցու թյուն նե րում հա մա հո
վա նա վո րի իր կար գա վի ճա կից: 

Այս դեպ քում եւս պատ մու թյու նը մոտ է կրկնվե լուն: Սրտի ի շե միկ 
հի վան դու թյունն ան շուշտ ծան րակ շիռ փաս տարկ է նա խա գահ Ել
ցի նի հետ բալ կան յան ղե կա վար նե րի հան դի պու մը հե տաձ գե լու հա
մար, սա կայն ան բա ցատ րե լի է մում, թե ին չու Ռու սաս տա նի նման 
մեծ երկ րի վար չա պետն ու արտ գործ նա խա րա րը նրան փո խա րի նե
լու հնա րա վո րու թյուն չստա ցան: Ե րե ւույթ, ո րը ցան կա ցած տե սանկ
յու նից, մեղմ ա սած, ար տա ռոց է: Կամ գու ցեեւ ոչ այն քան ար տա ռոց, 
ե թե հաշ վի առ նենք, թե որ քան զուսպ է ա րեւմտ յան ար ձա գան քը 
վեր ջին շրջա նում Չեչ նիա յում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: 

ԱՄ Նում Բո րիս Ել ցի նի եւ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյան հա ջո ղու
թյան նկատ մամբ կաս կած է հա րու ցում նաեւ այն փաս տը, որ ըստ նա
խա գահ նե րի ձեռք բե րած հա մա ձայ նու թյան, Ռու սաս տա նի եւ ԱՄՆ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րար նե րի մի ջեւ կա յա ցած բա նակ ցու թյուն
նե րի ըն թաց քում մշակ ված ծրագ րով Բոս նիա յում խա ղա ղա պահ պան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թյու նը բո լո րո վին 
հե ռու է նա խա գահ Ել ցի նի՝ հա մար ժեք ներ կա յու թյուն ա պա հո վե լու 
մի տու մից: Այս պես, նա խա րար ներ Փեր րիի եւ Գրա չո վի պայ մա նա
վոր վա ծու թյամբ Բոս նիա յում ՆԱ ՏՕի զոր քե րի կող քին Ռու սաս տա
նը ներ կա յաց վե լու է ըն դա մե նը ռու սա կան շի նա րա րա կան գնդով: 
Ռու սա կան ա ռա քե լու թյա նը ա վե լի պատ վա վոր տեսք տա լու հա մար 
Նա հանգ նե րը եւս Բոս նիա կու ղար կի իր ռազ մա կան շի նա րար նե րին, 
իսկ շի նա րա րա կան զո րա մա սե րը կկրեն «հա տուկ նշա նա կու թյան» 
պատ վա նու նը: 

Ռուս մեկ նա բան նե րից մե կի դի պուկ ձե ւա կերպ մամբ՝ «Ռու սաս
տա նը ստիպ ված է լի նե լու Չեչ նիա յի հետ մեկ տեղ զբաղ վել նաեւ Բոս
նիա յի վե րա կանգն մամբ»: Գոր ծո ղու թյուն, ո րը ռու սա կան պետբ յու
ջեի վրա կնստի հա վել յալ մի քա նի հար յուր մի լիոն դոլ լար: 

Դժվար չէ կան խա տե սել, թե ինչ ար ձա գանք կգտներ Բալ կան նե
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րում ռու սա կան ռազ մա կան ներ կա յաց ման ռա մի կա ցու մը հայ րե նա
սի րա կան ընդ դի մու թյան շրջա նում, սա կայն ար տա քին քա ղա քա կան 
կրքե րը մա րե ցին նա խա գա հի հի վան դու թյան զար գաց մա նը զու
գա հեռ: Խորհր դա վո րու թյու նը, ո րով պատ ված է նա խա գահ Ել ցի նի 
ներ կա հի վան դու թյու նը, երբ ան գամ նրա աշ խա տա կազ մի աշ խա
տա կից նե րին եւ մեր ձա վոր խորհր դա կան նե րին նա խա գա հի հետ տե
սակ ցու թյու նը թույ լատր ված չէ, զգաս տու թյան մեջ է պա հում նույ նիսկ 
ա մե նաան հաշտ ընդ դի մու թյա նը: Նա խընտ րա կան ար շա վի նա խօր
յա կին ոչ ոք չի ցան կա նում մե ղադր վել հի վանդ նա խա գա հի դեմ խռո
վու թյան կազ մա կերպ ման մեջ: 

Հա ջո ղեց թե ոչ ռուսա մե րիկ յան հա մա տեղ բե մադ րու թյու նը՝ վերջ
նա կա նա պես հայտ նի կդառ նա ա վե լի ուշ, երբ քա րոզ չա կան ա ռա
ջին տպա վո րու թյու նից սթափ ված ռու սա կան հա սա րա կու թյու նը 
հար ցադ րում ներ կկա տա րի Բալ կան նե րում իր երկ րի դե րի եւ կշռի 
վե րա բեր յալ: Իսկ ա ռայժմ գործ ու նենք վե րա կա ռուց ման ճար տա րա
պե տի՝ Մի խա յիլ Գոր բա չո վի նա խա սի րած ի րա վի ճա կի հետ, երբ ե՛ւ 
գառ ներն են անվ նաս, ե՛ւ գայ լե րը՝ կուշտ:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 14, Լրա գիր, 01.11.1995
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Ռու ՍԱ ԿԱՆ ՊՏու ՏԱ ԽԱղ

Փետր վա րի 21ին լրա ցավ Ռու սաս տա նում Ռո մա նովն ե րի ցա րա
կան ըն տա նի քի հաս տատ ման 380ամ յա կը: Ա րեւ մուտ քում հի շե ցին 
այս տա րե լի ցը ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ միշտ ու շա դիր են ռու
սա կան պատ մու թյան նկատ մամբ, այ լեւ այն, որ այ սօր վա ի րա դար
ձու թյուն նե րը Ռու սաս տա նում ի րենց ան կա ռա վա րե լիու թյան, ան
կան խա տե սե լիու թյան ու խառ նաշ փո թի աս տի ճա նով հի շեց նում են  
17րդ դա րի սկիզ բը, երբ եր րոր դա կան կար գի բո յա րա կան տոհ մը 
ստանձ նեց ար քա յա կան ըն տա նի քի պար տա կա նու թյուն նե րը Եւ րո
պա յի ա մե նա մեծ եւ ա մե նա խորհր դա վոր երկ րում: Հատ կան շա կան 
է, որ Դաշ նակ ցա յին Ռու սաս տա նում, վեր ջին ա միս նե րի քա ղա քա
կան զար գա ցում ե րին զու գա հեռ խտա նում են խորհր դա մո լու թյան 
ե րանգ նե րը Ռու սաս տա նի վե րա բեր յալ Ա րեւ մուտ քի քա ղա քա կան 
դի տորդ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում: Սա հա վա նա բար տե ղի է ու
նե նում այն պատ ճա ռով, որ ի րա կա նու թյան սթափ գնա հա տա կան
ներն այ լեւս պի տա նի չեն հրա պա րակ ման հա մար: 

Դրա լա վա գույն ա պա ցույ ցը ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի խորհր դա
կա նի հետ կապ ված մի ջա դեպն էր, երբ նա հայ տա րա րեց, թե նա
խա գահ Բո րից Ել ցի նի իշ խա նու թյան օ րե րը հաշ ված են, քան զի նա 
չի վե րահս կում ի րադ րու թյու նը եւ ըն դու նակ չէ կար գա վո րե լու իր հա
րա բե րու թյուն նե րը օ րենս դիր մարմ ի ու նրա ղե կա վա րու թյան հետ: 
ԱՄՆ պաշ տո նա կան շրջա նակ նե րում մի պահ խառ նաշ փոթ ա ռա
ջա ցավ, ո րին հա ջոր դեց բա ցատ րու թյու նը, թե այդ տե սա կե տը զուտ 
անձ նա կան է, իսկ եր կու օր հե տո խորհր դա կանն ընդ հան րա պես 
ա զատ վեց իր պաշ տո նից: Հա զիվ թե դա ար վեց այն պատ ճա ռով, որ 
Քլին թո նի վար չա կար գում այլ կերպ են գնա հա տում ի րադ րու թյու նը 
Ռու սաս տա նում, սա կայն բա ցա հայտ ար տա հայտ վել այդ մա սին, ինչ 
խոսք, է թի կե տի կո պիտ խախ տում էր, մա նա վանդ որ պաշ տո նա պես 
հա մար վում է, թե ԱՄՆ եւ ողջ Ա րեւ մուտ քը պաշտ պա նում են հենց Բո
րիս Ել ցի նի քա ղա քա կան գիծն ու ան ձը:

Այ նուա մե նայ նիվ, հնա րա վոր չէ թաքց նել այն, ինչ ար դեն ակն հայտ 
է ան գամ ոչ մաս նա գետ նե րին, ու ա րեւմտ յան քա րոզ չա կան մե քե նան 
այ լեւս գո վեր գա կան ու հով վեր գա կան ներ բող ներ չի տա րա ծում ժո
ղովր դա վար Ել ցի նի ու նրա բա րե փո խում ե րի վե րա բեր յալ, գե րա
դա սե լով փաս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներն ու ռու սա կան շրջա նակ
նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը:  Ան գամ Ա րեւ մուտ քի հե տա զո տա կան 
կենտ րոն նե րը, ո րոնք վեր ջին տա րի նե րին հա ճույ քով վեր լու ծում 
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էին Ռու սաս տա նի տնտե սա կան ու քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը 
եւ նույ նիսկ կան խա տե սում եր ա նում դրանց ա պա գա յի վե րա բեր
յալ, խիստ չա փա վո րել են մեկ նա բա նու թյուն նե րի ի րենց կիր քը, իսկ 
օ րերս տնտե սա գի տա կան խնդիր նե րով զբաղ վող Վիեն նա յի հե ղի
նա կա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը, ա վար տե լով Ռու սաս տա
նի ար տա քին պարտ քի ու տնտե սա կան զար գաց ման հե ռան կար նե
րի ու սում ա սի րու թյուն նե րը, ակն կալ վող եզ րա կա ցու թյան փո խա րեն 
հայ տա րա րեց, թե ռու սա կան պարտ քի եւ տնտե սու թյան հան գույ ցում 
շատ ա վե լի դժվար է կողմ ո րոշ վել, քան դե ռեւս չլուծ ված երկ րա չա
փա կան խնդիր նե րում:

Բայց Ռու սաս տանն ինչ որ աֆ րիկ յան եր կիր չէ, որ պես զի Ա րեւ
մուտ քը կա րո ղա նա ձեռ քե րը լվա նալ եւ դա դա րեց նել իր մաս նակ ցու
թյու նը նրա ա պա գա յի խնդիր նե րում: Դա ա ռա վել ակն հայտ ե րեւ աց 
փետր վա րի 23ին Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած բազ մա հա զա րա նոց 
ցույ ցին Ա րեւ մուտ քի եւ ա ռանձ նա պես ԱՄՆ քա ղա քա կան շրջա նակ
նե րի տված ար ձա գանք նե րում: «Ե թե վա ղը Ռու սաս տա նում կրկին 
ստա լին յան տի պի վար չա կարգ հաս տատ վի եւ աշ խար հը նո րից 
կանգ նի մի ջու կա յին պա տե րազ մի վտան գի առ ջեւ, դրա նում իր մեղ քի 
մեծ բա ժի նը կու նե նա նաեւ Ա րեւ մուտ քը, որն ըն դու նակ չե ղավ ա պա
հո վել Ռու սաս տա նի զար գա ցու մը ժո ղովր դա վա րու թյան ճա նա պար
հով», ա սում է ա րեւմտ յան ռու սա գետ նե րից մե կը ու հե տո ինքն ի րեն 
հեր քե լով փաս տում, որ ռու սա կան ֆե նո մե նը Ա րեւ մուտ քի հա մար 
ցայ սօր գաղտ նիք է մում: «Մենք փոր ձում ենք ռուս նե րին ֆի նան
սա կան օգ նու թյուն տրա մադ րել, որ պես զի նրանք կա յաց նեն ի րենց 
դրա մա կան հա մա կարգն ու տնտե սու թյու նը, իսկ նրանք մեկ տար
վա ըն թաց քում Ա րեւ մուտք են տե ղա փո խում շուրջ 9 մի լիարդ դոլ
լար», բո ղո քում են ֆի նան սա կան շրջա նակ նե րը, ո րոնք սո վոր չեն 
ի րենց գու մար նե րը քա մուն տալ: Իսկ քա ղա քա կան շրջա նակ նե րը 
ոչ մի կերպ չեն կա րո ղա նում  կողմ ո րոշ վել, թե ի վեր ջո ինչ վեր ջա
բան է ու նե նա լու օ րե ցօր թափ առ նող մրցակ ցու թյու նը իշ խա նու թյան 
գոր ծա դիր եւ օ րենս դիր մար մին նե րի մի ջեւ: Եւ, որ ա ռա վել կա րեւ որ է, 
մի ջազ գա յին մա մուլն ու լրատ վու թյունն այ լեւս չեն խո սում Ռու սաս
տա նի փլուզ ման մա սին գրե լուց եւ խո սե լուց, իսկ մաս նա գետ նե րից 
շա տե րի կար ծի քով, դա ռու սա կան գորդ յան հան գույ ցի հան գու ցա
լուծ ման միակ տար բե րակն է: 

Ա նա չառ լի նե լու հա մար պետք է ա սել, որ Ռու սաս տա նի իշ խա նու
թյուն ներն ու պա տաս խա նա տու ան ձինք ա նում են հնա րա վոր ա մեն 
ինչ՝ ի րենց երկ րի նկատ մամբ վստա հու թյու նը վերջ նա կա նա պես ոտ
նա հա րե լու եւ հո ռե տե սա կան կան խա տե սում երն ար դա րաց նե լու 
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հա մար: Բայց արդ յոք նույն Ա րեւ մուտ քը ձեռքձեռ քի տված ռու սա կան 
բազ մա շերտ քա ղա քա կան ու ժե րի հետ չնպաս տե՞ց ներ կա ի րա վի ճա
կի ձեւ ա վոր ման գոր ծին: Դա հատ կա պես վե րա բե րում է նա խա գահ 
Բո րիս Ել ցի նին ե՛ւ իբ րեւ ան ձի, ե՛ւ իբ րեւ քա ղա քա կան գործ չի վար կա
բեկ ման խնդրին: Օ գոս տոս յան խռո վու թյու նից հե տո Ռու սաս տա նում 
լիա կա տար իշ խա նու թյունն ստանձ նած Բո րիս Ել ցի նը երկ րի ա մե նա
հե ղի նա կա վոր ժո ղովր դա կա նու թյուն վա յե լող քա ղա քա կան գոր ծիչն 
էր:  Այդ փու լում առ կա էին բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ խա րիզ մա
տիկ ա ռաջ նոր դի շուրջ հա մախմ բե լու ռուս ժո ղովր դին եւ հաղ թա հա
րե լու այն բարդ ճա նա պար հը, որն ա պա հո վե լու էր բռնա պե տա կան 
երկ րի ներ դաշ նակ ան ցում ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի զար գաց ման: Սա կայն բո լոր խոր հուրդ նե րը, որ տվե ցին նրան ինչ
պես Ա րեւ մուտ քը, այն պես էլ ժո ղովր դա վար հա մա խոհ նե րը, ի վեր ջո 
ծա ռա յե ցին ոչ թե հօ գուտ, այլ ի վնաս նա խա գա հի: Այս պես, այ սօր 
շա տե րը ե՛ւ դրսում, ե՛ւ ներ սում մե ղադ րում են Ել ցի նին այն բա նում, 
որ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի եւ Գե րա գույ Խորհր դի 
կազ մա լու ծու մից հե տո նա նույ նը չա րեց նաեւ Ռու սաս տա նի հա մա
պա տաս խան մար մին նե րի նկատ մամբ: եւվ իս կա պես, այն ժա մա նակ 
Ել ցի նի հե ղի նա կու թյու նը կա րող էր բա վա րա րել նման ար մա տա կան 
քայլն ի րա գոր ծե լու հա մար: Սա կայն կաս կա ծից վեր է, որ նույն Ա րեւ
մուտ քը, խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր նե րի ժո ղովր դա վա րա կան 
կոր պու սը կմե ղադ րեին նրան բռնա պե տու թյուն հաս տա տե լու փոր
ձի մեջ: Կամ՝ այ սօր բո լո րը փաս տում են, թե Ել ցինն այ լեւս հա մա
ժո ղովր դա կան նա խա գահ չէ եւ կորց րել է ժո ղովր դին հա մախմ բող 
ա ռաջ նոր դի իր դե րը, ո մանք էլ, ընդ հա կա ռակն, մե ղադ րում են նրան 
այն բա նում, որ նա ժա մա նա կին չստեղ ծեց նա խա գա հա կան կու սակ
ցու թյու նը: 

Սա կայն այս դեպ քում պետք է հի շել, որ նրա ժո ղովր դա վա րա կան 
շրջա պա տի եւ Ա րեւ մուտ քի հա մառ պնդում ե րի շնոր հիվ էր, որ երկ րի 
նա խա գահն իր անձ նա կան քա ղա քա կան հե ղի նա կու թյունն ան մի ջա
կա նո րեն կա պեց մաս նա գի տո րեն ոչ այն քան հա սուն «տնտե սա կան 
բա րե փո խում ե րի» եւ «շո կա յին թե րա պիա յի» հետ, իսկ Ե գոր Գայ
դա րի կա ռա վա րու թյունն ա մեն գնով պահ պա նե լու իր ձգտման մեջ 
զրկվեց ոչ միայն ողջ ժո ղովր դին հա մախմ բող նա խա գահ, այլ գո նե 
մեկ կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ լի նե լու հնա րա վո րու թյու նից, վե րած
վե լով ըն դա մե նը Գայ դա րի կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի: Եւ վեր
ջա պես, ո՞վ խոր հուրդ տվեց նրան ա ռաջ քա շե լու այդ տխրահռ չակ 
հան րաք վեի գա ղա փա րը, ո րը ոչ մի պար զու թյուն չմտցրեց իշ խա նու
թյան խնդրում, այլ, ընդ հա կա ռակն, ի րա կան սպառ նա լիք է դար ձել 
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Ռու սաս տա նի միաս նա կա նու թյան եւ հա սա րա կա կան հա մա ձայ նու
թյան հա մար: 

Գայ դա րի կա ռա վա րու թյան հե ռա ցու մից հե տո ա ռաջ քաշ ված 
կար գա խո սը, թե իբր Գե րա գույն Խոր հուր դը նա խա գահ Ել ցի նին վե
րա ծում է «անգ լիա կան թա գու հու», ակն հայ տո րեն շո շա փեց ե թե ոչ 
Ել ցին քա ղա քա կան գործ չի, ա պա գեթ Ել ցին տղա մար դու ար ժա նա
պատ վու թյու նը, ո րի հե տեւ ան քով քա ղա քա կան պայ քա րը Ռու սաս
տա նում ըն դու նեց ոչ հա վա սա րակշռ ված, զգաց մուն քա յին բնույթ: 
Երկ րի եւ ժո ղովր դի առ ջեւ պա տաս խա նատ վու թյան գի տակ ցու թյան 
տե սա կե տից աչ քի չի ընկ նում նաեւ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ 
Ռուս լան Խաս բու լա տո վը: Ռու սաս տա նի մի լիո նա վոր քա ղա քա ցի նե
րը գրե թե ա մեն օր լսում են եր կու նա խա գահ նե րի մա մու լի քար տու
ղար ներ Կոս տի կո վի եւ Զլո բի նի, մեղմ ա սած, ան հար գա լից ար տա
հայ տու թյուն ներն ի րենց «տե րե րի» հա կա ռա կորդ նե րի վե րա բեր յալ: 
Իսկ դա ժո ղովր դի աչ քին ա վե լի է վար կա բե կում իշ խա նու թյուն նե րին:

Նույն օր վա ըն թաց քում Ռու սաս տա նից ե կող հե ռա տի պը կա րող 
է հա ղոր դել եր կու նա խա գահ նե րի մի ջեւ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու
թյան եւ դրա հան կար ծա հաս խախտ ման մա սին: Հան րաք վեի անց
կաց ման, դրա մերժ ման, սահ մա նադ րա կան եւ պար զա պես անձ նա
կան մի ջամ տու թյան տար բե րակ ներն այն քան շատ են, որ ան տա նե լի 
խառ նաշ փոթ են ստեղ ծել այդ խնդրի շուրջ: Եր կու կող մերն էլ հա
ջո ղու թյունն ա պա հո վե լու ի րենց ձգտման մեջ այ լեւս մի ջոց նե րի առ
ջեւ կանգ չեն առ նում: Ան զի ջում պայ քար է ծա վալ վել քա րոզ չու թյան 
մի ջոց նե րի եւ հատ կա պես հե ռուս տա տե սու թյան հա մար (ուր նա խա
գահ Ել ցինն ա ռայժմ ակն հայտ ա ռա վե լու թյուն ու նի), որն ար դեն 
հան գեց րեց Օս տան կի նո յի ղե կա վա րի պաշ տո նա թո ղու թյա նը: Ռու
սա կան աղբ յուր նե րը հա ղոր դում են, որ ե թե Ռուս լան Խաս բու լա տո
վին չհա ջող վի մոտ ա պա գա յում իր ձեռ քում կենտ րո նաց նել գոր ծող 
հե ռուս տա տե սու թյու նը, ա պա նա պատ րաստ վում է կարճ ժա մա նա
կա մի ջո ցում ստեղ ծել սե փա կա նը, քան զի լավ է գի տակ ցում, որ ե թե 
հան րաք վեն այ նուա մե նայ նիվ կա յա նա, հե ռուս տա տե սու թյան ազ դե
ցու թյու նը դրա վերջ նա կան արդ յունք նե րի վրա խիստ մեծ է լի նե լու: 

Վոր կու տա յից եւ Կուզ բա սից հան քա փոր նե րի գոր ծա դուլ նե րի մա
սին ե կող հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մեջ վեր ջին օ րերս հա ճա խա կի են 
դար ձել հայ տա րա րու թյուն ներն այն մա սին, որ գոր ծա դիր եւ օ րենս
դիր իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձում են հան քա փոր նե րի պայ քա րը ծա
ռա յեց նել ի րենց նպա տակ նե րին: Խո սակ ցու թյուն ներ են գնում այդ 
պայ քա րի մեջ բա նա կի ներգ րավ ման հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ, 
ու թեեւ պաշտ պա նու թյան նա խա րար Պա վել Գրա չո վը միան շա նա կո
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րեն հայ տա րա րեց, որ թույլ չի տա բա նա կը ներ քա շել քա ղա քա կան 
պայ քա րի մեջ, դի տորդ նե րի կար ծի քով, ան գամ Գրա չովն այդ հար
ցում վերջ նա կան ատ յա նի հե ղի նա կու թյուն չէ: Ա վե լին, ո մանք հակ
ված են կար ծե լու, թե Գրա չո վի դեմ ուղղ ված սուր քննա դա տու թյու նը 
վեր ջերս Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած սպա յա կան խորհր դա ժո ղո վում 
նրա վրա ճնշում գոր ծադ րե լու չսքող ված փորձ էր:

Հան րաք վեի շուրջ ա ռա ջա ցած պղտոր ջրում փոր ձում են ձուկ որ
սալ նաեւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ան դամ ազ գա յին միա վոր նե րը, 
ո րոնց դիր քո րո շու մը հօ գուտ կամ ի վնաս հա կա մար տող կող մե րից 
մե կի կա րող է վճռո րոշ լի նել նրանց հա մար: Սա կայն, ինչ պես ար դա
րա ցիո րեն նշում է ա րեւմտ յան կա յան նե րից մե կի մեկ նա բա նը, «Մոսկ
վա յում իշ խա նու թյան հա մար ըն թա ցող այս պայ քա րը լոկ նպաս տում 
է երկ րի ա պա կենտ րո նաց մա նը», եւ դժվար չէ կան խա տե սել, թե ինչ 
հե տեւ անք նե րի այն կհան գեց նի, ե թե կող մե րից մե կի հաղ թա նա կը 
ձեռք բեր վի ազ գա յին միա վոր նե րի ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ: 

Ին չեւ է, ե՛ւ Ա րեւ մուտ քում, ե՛ւ Ռու սաս տա նում դեռ բա վա րար հույ սեր 
կան, որ ինչ պես նախ կի նում ծա գած հա կա սու թյուն նե րը, այս մե կը 
եւս նա խա գահ նե րը կհար թեն երկ խո սու թյան եւ հա մա ձայ նու թյան ճա
նա պար հով: Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե դի մա կա յու թյու նը խո րա նա եւ 
կող մե րը ձգտեն վերջ նա կան հաղ թա նա կի միմ յանց նկատ մամբ՝ ան
չափ դժվար է կան խա տե սել, թե ին չի կհասց նի այն Ռու սաս տա նը եւ 
նրա ժո ղովր դին: Իսկ պատ մու թյու նը բազ միցս ա պա ցու ցել է, որ ռուս 
ժո ղովր դի համ բե րու թյան բա ժա կը խորն է, բայց ոչ անս պառ, եւ ռու
սա կան պտու տա խա ղը լավ է հու սա րա կան բնույ թի մի ջա վայ րում, 
բայց ոչ եր բեք իշ խա նու թյան բարձ րա գույն ո լոր տում:

 

Մի ջազ գա յին եւ քա ղա քա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
Ազգ, 27.02.1993 
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Ա ՐԵ ՒԵ ԼԱԵՒ Րո ՊԱ ԿԱՆ ՓԱ Կու ղԻՆ

Թեեւ Կենտ րո նա կան ու Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի նախ կին հա մայ նա
վա րա կան երկր նե րը չբախ վե ցին ԱՊՀ ան դամ հան րա պե տու թյուն
նե րին եւ նախ կին հա րավս լա վա կան դաշ նու թյան բաղ կա ցու ցիչ նե
րին բա ժին ըն կած հա մա ղետ նե րի՝ էթ նոկ րո նա կան հա կա մար տու
թյուն նե րի, տնտե սա կան եւ հա սա րա կա կան հա մա կար գե րի կազ մա
լուծ ման հետ, սա կայն վաղ վա օր վա նկատ մամբ անվս տա հու թյան 
ախ տա նի շը հա մա կել է նաեւ նրանց :

Չե խիա յի ազ գա յինքա ղա քա կան ընտ րա խա վի սթափ եւ ի մաս
տուն մո տե ցու մը Չե խոս լո վակ յան Դաշ նու թյան եր կու ան դամ ե րի 
ա պա հար զա նի խնդրում կան խեց Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի վե րա ծու մը 
Բալ կան նե րի կամ Անդր կով կա սի : Ոչ մի ե րաշ խիք չկա, ան շուշտ, որ 
Անդր սիլ վա նիա յի կամ Հա րա վա յին Սլո վա կիա յի էթ նո տա րած քա յին 
բարդ խնդիր ներ պա րու նա կող անդ րա պայ թիչ նե րը ո րոշ հան գա
մանք նե րում չեն գոր ծի եւ չեն հրդե հի նաեւ այս շրջա նը (գնչուա կան 
ջար դե րը Ռու մի նիա յում հա սու նա ցող մի ջէթ նիկ հա կա սու թյուն նե րի 
նա խեր գանքն են) : Ա ռա վել եւս, ե թե հաշ վի առ նենք ազ գայ նա կան 
տրա մադ րու թյուն նե րի հե տեւ ո ղա կան ա ճը Հուն գա րիա յում եւ ծայ րա
հե ղա կա նու թյան հաս նող ձա խու թյան գոր ծո նը Սլո վա կիա յի ու Ռու
մի նիա յի ազ գա յինքա ղա քա կան ընտ րա խա վե րի շրջա նակ նե րում : 

Խորհր դա յին Միու թյան վե րահս կո ղու թյան վե րա ցու մից հե տո 
թափ առ նող փո խա դարձ ան հան դուր ժո ղու թյու նը, երբ բնա պահ պա
նա կան խնդի րը քիչ էր մում վե րա ճեր դի մա կա յու թյան Սլո վա կիա յի 
եւ Հուն գա րիա յի մի ջեւ, ինչ պես նաեւ ան սահ մա նա փակ ա զա տու թյան 
ա ռա ջին փու լի ար բե ցած գրկա խառ նու թյուն նե րը Եւ րո պա յի տնտե
սա կան հսկա յի՝ Գեր մա նիա յի հետ, ի րենց տե ղը զի ջում են մայր ցա
մա քում ձեւ ա վոր ված ռազ մա քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րի ա վե լի 
կշռա դատ ված գնա հա տա կան նե րին : Հետ սա ռը պա տե րազմ յան 
նիր վա նա յին թմբի րից արթ նաց ման ա ռա ջին լուրջ վկա յու թյու նը եւ րո
պա կան թա տե րա բե մում միջ պե տա կան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ
ցու թյան՝ Վի շեգ րադ յան քառ յա կի ի հայտ գալն էր. գոր ծո ղու թյուն, 
որն ա վե լի շուտ պար տադր ված էր, քան ցան կա լի բո լոր մաս նա կից 
երկր նե րի հա մար :

Ան հե ռա տես տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան արդ յուն քում ա րե
ւե լաեւ րո պա կան երկր նե րը կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում կորց րին 
նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րի շու կան, իսկ Ա րեւ
մուտ քում հաս տատ վե լու հույ սերն ի րա կա նաց վե ցին ակն կա լիք նե րի 
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ա մե նան վազ չա փով, ին չը հան գեց րեց լուրջ եւ ա ռայժմ ան լու ծե լի սո
ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րի :

Պատ կե րը կրկնվեց նաեւ քա ղա քա կա նու թյան եւ անվ տան գու թյան 
ո լոր տում, երբ Խորհր դա յին Միու թյան ի րա վա ժա ռան գոր դի՝ Ռու
սաս տա նի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան հա վակ նու թյուն նե րից խու սա
փե լու ճա նա պար հին նրանք, մի կող մից, ընդ հար վե ցին ա րեւմտ յան 
դա շին քի ոչ միան շա նակ եւ ոչ այն քան ջերմ վե րա բեր մուն քին, մյուս 
կող մից՝ նոր աշ խարհ քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րում թափ առ նող 
ա րեւմտ յան մեծ տե րու թյուն նե րի ե սա կենտ րո նու թյա նը :

Գեր մա նիա յի խա ղաղ տնտե սա կան էքս պան սիան Ա րեւ ել յան Եւ րո
պա յում նախ նա կան փու լում միայն դրա կան ար ձա գանք էր գտնում, 
քան զի թե՛ Բու դա պեշ տը, թե՛ Վար շա վան եւ թե՛ Պրա հան ու Բրա տիս
լա վան հույս ու նեին գեր մա նա կան շո գե քար շին կցված՝ մուտք գոր ծել 
ա րեւմտ յան բա րե կե ցիկ ընդ հան րու թյան շար քե րը : Սա կայն ժա մա
նա կի ըն թաց քում ակն հայտ դար ձավ, որ իր քա ղա քա կան հա վակ նու
թյուն նե րում օ րե ցօր ա ռաջ գնա ցող եւ րո պա կան գեր տե րու թյու նը չի 
սահ մա նա փակ վում զուտ տնտե սա կան գե րիշ խա նու թյամբ եւ նո րաս
տեղծ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի առ ջեւ քա ղա քա կան ու տա րած քա
յին բնույ թի բարդ խնդիր ներ է դնում : Չե խիա յում գեր մա նա ցի նե րի 
ու նեց ված քի խնդիր նե րը, Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո Լե հաս
տա նին հանձն ված գեր մա նա կան պատ մա կան տա րածք նե րի  ա պա
գա յի հար ցը եւ նման այլ խնդիր ներ ա րեւ ե լաեւ րո պա կան երկր նե րին 
ստի պում են զգու շա վո րու թյամբ վե րա բեր վել գեր մա նա կան գոր ծո
նին : Ե թե սրան ա վե լաց նենք նաեւ Մոսկ վա յի ա նընդ հատ եւ օ րե ցօր 
ա վե լի հաս տա տա կա մո րեն դրսեւ որ վող հա վակ նու թյուն նե րը նույն 
շրջա նի նկատ մամբ, ա պա պարզ ուր վագծ վում է այն քա ղա քա կան 
փա կու ղին, ուր հայտն վել են վե րո հիշ յալ երկր նե րը :

Թե րեւս սա է պատ ճա ռը, որ տնտե սա կան խնդիր նե րի շուրջ դե
ռեւս արդ յու նա վետ լու ծում ե րի չհա սած Վի շեգ րադ յան գոր ծըն թա ցը 
հե տեւ ո ղա կա նո րեն քա ղա քա կան բնույթ է ստա նում : Լե հաս տա նը, 
Հուն գա րիան եւ Սլո վա կիան ձգտում են հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա
կա նու թյուն վա րել ինչ պես Ա րեւ մուտ քի, այն պես էլ Ա րեւ ել քի նկատ
մամբ, ո րին ոչ մի կերպ չի հա մա ձայ նում Չե խիան: Տնտե սա կան 
խնդիր նե րի շրջա նակ նե րից դուրս ինք նու րույն շարժ վե լու՝ Պրա հա յի 
ձգտու մը կամ վկա յում է նրա կող մից հօ գուտ հզոր հա րե ւա նի՝ Գեր
մա նիա յի քա ղա քա կան ընտ րու թյան մա սին, կամ Վաց լավ Հա վե լը 
դեռ ո րոշ պատ րանք ներ է տա ծում Նոր աշ խար հա կար գի ի դեալ նե րի 
նկատ մամբ: Հա մե նայն դեպս, Չե խիա յում գեր մա նա կան ու նեց ված
քի հան դեպ Պրա հա յի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րի զի ջո ղա կան դիր
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քո րո շու մը դրդում է մտա ծել ա ռա ջին տար բե րա կի մա սին:
Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ Պոզ նա նում, Վի

շեգ րադ յան քառ յա կի հան դիպ ման նա խօ րեին, այս գոր ծըն թա ցի հետ 
սերտ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու ցան կու թյուն հայտ նեց նախ
կին Հա րավս լա վիա յի հան րա պե տու թյուն նե րից մե կը՝ Սլո վե նիան : 
Բո լոր գնա հա տա կան նե րով ա րեւ ե լաեւ րո պա կան երկր նե րի շար քում 
տնտե սա կան բա րե նո րո գում ե րում եւ հա սա րա կա կան զար գաց ման 
մեջ լա վա գույն արդ յունք նե րի հա սած այդ եր կի րը եւս մեծ մտա հո գու
թյուն ներ ու նի ա պա գա յի նկատ մամբ : Սլո վե նիան ան շուշտ ա ռա վել 
բա րեն պաստ պայ ման նե րով դուրս ե կավ Հա րավս լա վա կան Դաշ նու
թյու նից՝ չկրե լով այն վնաս նե րը, ո րոնք բա ժին ըն կան Դաշ նու թյան 
մյուս ան դամ ե րին, սա կայն Բոս նիա յում եւ Խոր վա թիա յում ի րա դար
ձու թյուն նե րի զար գա ցու մը Լյուբ յա նա յին ստի պում են լրջո րեն մտա
ծել հա կա մար տու թյան ծա վալ ման նոր փու լում պա տե րազ մի մեջ 
ներգ րավ վե լու հնա րա վո րու թյան մա սին, եւ այս դեպ քում Վի շեգ րադ
յան քառ յա կի ռազ մա քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ա ջակ ցու թյու նը 
Սլո վե նիա յի հա մար ա մե նեւ ին էլ ա վե լորդ չի լի նի : Մյուս կող մից, սլո
վե նա կան գոր ծո նի ի հայտ գա լը Վի շեգ րադ յան գոր ծըն թաց նե րում 
կա րող է ամ րապն դել Գեր մա նիա յի դիր քե րը կամ, հա մե նայն դեպս, 
մեղ մել Վար շա վա յի, Բու դա պեշ տի եւ Բրա տիս լա վա յի մտա վա խու
թյու նը Բոն նի քա ղա քա կան հա վակ նու թյուն նե րի նկատ մամբ : 

Պետք է են թադ րել, թե որ քան էլ մեծ լի նի ա րեւ ե լաեւ րո պա կան երկր
նե րի ձգտու մը՝ խու սա փել Գեր մա նիա յի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ քա ղա
քա կան ընտ րու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նից, այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
խնդիրն ար դեն օ րա կար գի հարց է դար ձել եւ ա մե նա մոտ ա պա գա
յում իր լու ծում է պա հան ջե լու : Տրա մա բա նա կան կլի նի, ե թե եւ րո
պա կան պատ մու թյան մեջ ար դեն տեղ գտած նա խա դե պի օ րի նա կով 
նրանց ընտ րու թյունն ուղղ վի Փա րի զի եւ Լոն դո նի ուղ ղու թյամբ, ին չը, 
սա կայն, նույն նա խա դե պի օ րի նա կով կա րող է չար դա րաց նել ա րեւ ե
լաեւ րո պա կան երկր նե րի հույ սե րը : 

Չեչ նիա յի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի ու ժա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը 
կար ծես թե անհ րա ժեշտ պայ ման ներ են ստեղ ծում ա րեւ ե լաեւ րո պա
կան երկր նե րի ե րա զան քի՝ ա րեւմտ յան կա ռույց նե րում եւ ա ռանձ նա
պես Հյու սի սատ լանտ յան դա շին քի մեջ ներգ րավ վե լու ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար : Ա րեւ մուտ քում այ լեւս քա ղա քա կան եւ բա րո
յա կան ար գելք ներ չեն տես նում ՆԱ ՏՕի անվ տան գու թյան վա հա նը 
Կենտ րո նա կան եւ Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի երկր նե րի վրա տա րա ծե լու 
հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով Չեչ նիա յի ճգնա ժա մի ըն թաց քում իբր բա ցա
հայտ ված Ռու սաս տա նի ան զո րու թյու նը : Տրա մա բա նա կան պետք է 
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լի ներ, ե թե նման հան գա մանք նե րում նախ կին հա մայ նա վա րա կան 
երկր նե րը սթափ եւ զգոն վե րա բեր մունք ցու ցա բե րեին Ռու սաս տա
նի քա ղա քա կան շա հերն ու ազ գա յին հպար տու թյու նը ոտ նա հա րող 
գոր ծո ղու թյան նկատ մամբ: Սա կայն, աշ խարհ քա ղա քա կան ընտ րու
թյան ցայտ նո տի մեջ հայտն ված ա րեւ ե լաեւ րո պա կան վար չա կար գե րը 
հե տեւ ո ղա կա նո րեն ընտ րում են հօ գուտ Ա րեւ մուտ քի Ռու սաս տա նին 
դի մա կա յու թյան ու ղին, ո րի հե տեւ անք նե րը մոտ ա պա գա յում ի րենց 
ան շուշտ զգաց նել կտան :

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
Հա յացք Ե րեւ ա նից քա ղա քա գի տա կան հան դես, տա րի1, թիվ 1, 1995  
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ՀԵՐ թը ՀԱ ՍԱՎ ԼԻՏ ՎԱ յԻՆ

«Կա րե լի է միայն հու սալ, թե լիտ վա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը չեն 
զար գա նա անդր կով կաս յան ար յու նա լի պա տե րազմն ե րի սցե նա րով, 
սա կայն ակն հայտ է, որ դրա նա խադր յալ ներն ա ռայժմ առ կա են:» 
Այս պի սի եր կի մաստ մեկ նա բա նու թյուն են տա լիս Վիլն յու սի պաշ տո
նա կան ան ձինք այն անս պա սե լի դեպ քե րին, որ ծա վալ վում են Լիտ
վա յում վեր ջին շա բաթ վա ըն թաց քում: Մերձ բալթ յան այդ հան րա պե
տու թյու նում քա ղա քա ցիա կան ան հա մա ձայ նու թյան խախտ ման մա
սին ա ռա ջին լու րը դե ռեւս անց յալ շա բաթ հա ղոր դեց «Ա զա տու թյուն» 
կա յա նը, ուր աս վում էր թե Լիտ վա յի «Երկ րի պաշտ պա նու թյան ու
ժե րի» շուրջ 150 կա մա վոր ներ հե ռա ցել են Կաու նա սի մեր ձա կա ան
տառ նե րը՝ ի րենց հետ տա նե լով մեծ քա նա կու թյամբ հրա զեն: Ըստ 
Լիտ վա յի ՆԳՆ տվ յալ նե րի, խռո վու թյա նը մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր 
զին վո րին բա ժին է ընկ նում եր կու Կա լաշ նի կով մակ նի շի ինք նա ձիգ 
հրա ցան եւ մեծ քա նա կու թյամբ փամ փուշտ: Տե ղա կան աղբ յուր ներն 
ու լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն ներն ա ռայժմ միան շա նակ տե ղե
կու թյուն չեն տա լիս խռո վա րար նե րի պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ: 

Ըստ ո րոշ աղբ յուր նե րի՝ խռո վա րար նե րը հռչա կել են զին ված պայ
քար «Բրա զաուս կա սի հա մայ նա վա րա մետ վար չա կար գի դեմ», իսկ 
այլ աղբ յուր ներ հայտ նում են, թե խռո վու թյան մաս նա կից նե րը 18 կե
տից բաղ կա ցած պա հանջ ներ են ներ կա յաց րել իշ խա նու թյուն նե րին, 
ուր գե րակշ ռում են սո ցիա լա կան խնդիր նե րը եւ նշված կազ մա կեր
պու թյան ու պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ղե կա վար նե րի հրա
ժա րա կա նի հար ցը: Լիտ վա յի ԳԽ աղբ յուր նե րը նշում են, որ խռո վա
րար նե րը պա հան ջում են, որ պես զի բա նա կից հե ռաց վեն բո լոր այն 
սպա նե րը, ո րոնք նախ կի նում ծա ռա յել են խորհր դա յին բա նա կում: 

Սեպ տեմ բե րի 18ին հա ղորդ վեց, որ Լիտ վա յի ԳԽում հա տուկ 
հանձ նա ժո ղով է ստեղծ վել սո ցիալդե մոկ րատ պատ գա մա վոր Մեդ
վե դեւ ի գլխա վո րու թյամբ, ո րը պետք է զբաղ վի խռո վու թյու նը կան
խե լու հար ցով: Նա խա գահ Բրա զաուս կա սը եւ ու ժա յին նա խա րա
րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը դեմ են խռո վա րար նե րի դեմ ու ժա յին 
մե թոդ նե րի կի րառ մա նը եւ ձգտում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով 
զի նա թա փել  «Ան տա ռի եղ բայր նե րին», թեեւ չե զոք աղբ յուր նե րը տե
ղե կաց նում են, որ իշ խա նու թյուն նե րի անվճ ռա կա նու թյու նը ո գեւ ո րում 
է «Երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ժե րի» հար յու րա վոր կա մա վոր նե րին՝ 
հե տեւ ել կաու նաս ցի նե րի օ րի նա կին:

Ի՞նչ է թաքն ված Լիտ վա յից ե կող այս մտա հո գիչ տե ղե կատ վու թյան 
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հե տեւ ում: Արդ յոք նշված խռո վու թյու նը տե ղա յին չա փի ի րա դար ձու
թյու՞ն է, թե սկիզ բը մի ըն թաց քի, ո րը կա րող է ծա վալ վել եւ շա րու
նա կա կան բնույթ ստա նալ: Ձեռն պահ մա լով կան խա հաս հաս տա
տում ե րից, մի շարք հար ցադ րում եր կա տա րենք լիտ վա կան ի րա
դար ձու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: 

Նախ, հնա րա վոր չէ չնկա տել, որ զին ված խռո վու թյան սկիզ բը 
հա մա պա տաս խա նեց Լիտ վա յից ռու սա կան զոր քե րի դուրս բեր ման 
ա վար տին: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ այն հա մա պա տաս խա նեց նաեւ 
Լե հաս տա նից ռու սա կան զոր քե րի դուրս բեր մա նը, ա պա տե ղին է 
հար ցադ րու մը, թե շրջա նում լար վա ծու թյան օ ջա խի ստեղ ծում արդ
յոք չի՞ բխում այս եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րից: Երկ րորդ, «Ան տա
ռի եղ բայր նե րը» ի րենց գոր ծո ղու թյու նե րը ծա վա լում են Կաու նա սի 
շրջա կայ քում: Քա ղաք, որ մին չեւ Երկ րորդ աշ խար հա մար տը ե ղել է 
Լիտ վա յի մայ րա քա ղա քը, իսկ խորհր դա յին տա րի նե րին լիտ վա կան 
մո նոէթ նիկ տա րածք նե րի արդ յու նա բե րա կան, մշա կու թա յին կենտ
րո նը, ուր ա ռա վե լա պես պահ պան վում էին ազ գա յին ար ժեք նե րը` ի 
տար բե րու թյուն նոր մայ րա քա ղաք Վիլն յու սի, ուր էթ նի կա կան կազ
մը միշտ բազ մա զան է ե ղել՝ հա գե ցած լե հե րով, ռուս նե րով, բե լա
ռուս նե րով, հրեա նե րով եւ այլ ռու սա լե զու բնակ չու թյամբ, եւ որ տեղ 
բնա կա նա բար լիտ վա կան ազ գայ նա կա նու թյա նը միշտ տագ նա պով 
են վե րա բեր վել: «Ան տա ռի եղ բայր նե րի» ու ժա յին դի մա կա յու թյունն 
ընդ դեմ «ազ գա դավ» Բրա զաուս կա սի չի՞ վե րա ճի արդ յոք վար չա
կար գի դի մա կա յու թյան՝ լիտ վաբ նակ կաու նաս յան շրջա նի  եւ «ին
տեր նա ցիո նալ» Վիլն յու սի մի ջեւ: Պետք է հաշ վի առ նել, որ առ այ սօր 
Լե հաս տա նը եւ Լիտ վան չեն կար գա վո րել Վիլն յու սի մար զի շուրջ գո
յու թյուն ու նե ցող խնդի րը, ո րի ա ռանց քը լե հա կան պա հան ջա տի րու
թյունն է այդ տա րածք նե րի նկատ մամբ: Պաշ տո նա կան Վար շա վան 
գտնում է, որ Ռի բենտ րոպՄո լո տով պակ տի ա նօ րի նա կա նու թյան 
ճա նաչ մա նը զու գա հեռ վի ճար կե լի է դառ նում նաեւ Լիտ վա յի ինք նիշ
խա նու թյան հար ցը Վիլն յու սի մար զի նկատ մամբ: Վիլն յուսԿաու նաս 
դի մա կա յու թյան ա ռա ջաց ման դեպ քում չի՞ ներ քաշ վի արդ յոք Լե հաս
տա նը լիտ վա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի մեջ:

Եր րորդ, Լիտ վա յում լար վա ծու թյան օ ջա խի ա ռա ջա ցու մը կա րող 
է հա ղոր դակց ման լուրջ բար դու թյուն ներ ստեղ ծել Ռու սաս տա նի եւ 
անկ լա վի վի ճա կում գտնվող Կա լի նինգ րա դի մար զի մի ջեւ, մա նա
վանդ ե թե հաշ վի ենք առ նում, որ Ռու սաս տա նի ծո վա յին հա ղոր
դակ ցու թյու նը Բալ թի կա յով սահ մա նա փակ ված է ծո վա յին նա վա
հան գիստ նե րի բա ցա կա յու թյամբ եւ Սանկտ Պե տեր բուր գի նա վա
հանգս տի ցածր հնա րա վո րու թյուն նե րով: Չի՞ ստի պի արդ յոք դեպ քե
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րի նման զար գա ցու մը Ռու սաս տա նին ներ քաշ վել մի նոր շրջա նա յին 
հա կա մար տու թյան մեջ: 

Չոր րորդ, ի՞նչ դիր քո րո շում կգրա վի միա վոր ված Գեր մա նիան Կա
լի նինգ րա դի անկ լա վի նկատ մամբ՝ նրա շուրջ լար վա ծու թյան ա ռա
ջաց ման դեպ քում, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այդ մար զի (նախ կին 
Ա րեւ ել յան Պրու սիա), լիտ վա կան Կլայ պե դա յի եւ լե հա կան Գդանս կի 
(նախ կին Դան ցիգ) նկատ մամբ գեր մա նա կան պա հան ջա տի րու թյան 
հար ցը վերջ նա կա նա պես փակ ված հա մա րել չի կա րե լի: Իսկ որ գեր
մա նա ցի նե րի հե տաքրք րու թյու նը Կա լի նինգ րա դի մար զի նկատ մամբ 
օ րա վուր ա ճում է, վկա յում է թե կուզ եւ այն, որ այդ շրջա նում մե ծա
քա նակ գեր մա նա կան կա պի տալ է ներդր վում եւ մե ծա պես խրա խուս
վում է նախ կին ԽՍՀՄ էթ նիկ գեր մա նա ցի նե րի վե րաբ նա կե ցու մը 
Կա լի նինգ րա դի մար զում: 

Չնա յած լիտ վա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի ողջ հան կար ծա կիու
թյա նը, այդ շրջա նում քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի հնա րա վո րու
թյու նը նշված հար ցադ րում ե րի տե սանկ յու նից կան խա տե սե լի էր, եւ 
այդ մա սին մենք նշել էինք Բրա զաուս կա սի իշ խա նու թյան վե րա դառ
նա լու կա պակ ցու թյամբ գրված նյու թում1: Ին չեւ է, ակն հայտ է, որ հետ
խորհր դա յին հա մա տա րած ա պա կա յու նաց ման գոր ծըն թա ցից բալթ
յան հան րա պե տու թյուն նե րը հա զիվ թե խու սա փեն: Հար ցը միայն 
ժամ ետ նե րի մեջ է, իսկ ժամ ետ նե րը կար ծես թե մո տե նում են:

Ազգ, 21.09.1993

1 Տես՝ սույն հատորի առաջին՝ Ռուսական խռովք գրքում «Բրազաուսկասի ֆենոմենը 
կամ արդյո՞ք կոմունիստները վերադառնում են» հոդվածը:
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«ու ՇԱ ՑԱԾ» Ժո ղո ՎուՐԴ
հոկ տեմ բե րի 3. Գեր մա նիա յի վե րա միա վոր ման օ րը

Գեր մա նա ցի նե րին եր բեմ «ու շա ցած» ժո ղո վուրդ են ան վա նում, 
նկա տի ու նե նա լով, որ ի տար բե րու թյուն «Հին աշ խար հը» բնա կեց
նող մյուս մեծ ժո ղո վուրդ նե րի՝ գեր մա նա կան ազ գա յին պե տու թյան 
կա ռուց ման ըն թաց քը տեւ եց մի ողջ հա զա րամ յակ, եւ ար ձա նագ րել, 
որ այն վերջ նա կա նա պես թեւ ա կո խել է իր ա վար տա կան փու լը, կա
րե լի է միայն էա կան վե րա պա հում ե րով։ Ար դեն ին նե րորդ դա րում 
դրսեւ որ վե լով իբ րեւ ա ռան ձին էթ նոս, մեռ նող Հռո մեա կան կայս րու
թյու նից խլե լով կայ սե րա կան տիտ ղո սը կրե լու ի րա վուն քը եւ միա
վո րե լով ի րենց իշ խա նու թյան ներ քո Եւ րո պա յի գե րակշ ռող մա սը՝ 
գեր մա նա ցի նե րը հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում այդ պես էլ չհաղ
թա հա րե ցին ազ գա յին պե տա կա նու թյան ձեւ ա վոր ման ճա նա պար հին 
կանգ նած բնա կան պատ մա կան ար գելք նե րը եւ լեզ վամ շա կու թա յին 
ընդ հա նուր տա րա ծու թյան մեջ պահ պա նե ցին քա ղա քա կան մաս
նատ վա ծու թյու նը։ Ո՛չ Հռո մեա կան Սրբա զան կայս րու թյու նը, ո րի 
ան վան մա նը ժա մա նա կը (15րդ դար) եւ եւ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի 
գի տակ ցու թյունն ա վե լաց րե ցին «գեր մա նա կան ժո ղովր դի» պատ կա
նե լու թյու նը հստա կեց նող անհ րա ժեշտ հա վե լու մը, ո՛չ գեր մա նա կան 
փոքր ու մեծ միու թյուն նե րը կրկնու թյու նը չէին այն պատ մա կան ըն
թաց քի, որն ան ցան ֆրան սիա ցի նե րը, իս պա նա ցի ներն ու անգ լիա
ցի նե րը ազ գա յին պե տու թյան կա ռուց ման ճա նա պար հին։ Կենտ րո
նա կան Եւ րո պա յի մի շարք հա մա դաշ նու թյուն նե րի ա ռանց քա յին եւ 
գե րիշ խող ժո ղովր դի ա վան դա կա նու թյու նը կրում է իր մեջ «շարժ վող 
սահ ման նե րի» գի տակ ցու թյու նը, ո րը բազ միցս ող բեր գա կան հե տե
ւանք նե րի հան գեց րեց ինչ պես ի րենց՝ գեր մա նա ցի նե րին, այն պես էլ 
նրանց հա րեւ ան նե րին։

Հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում ձեւ ա վոր ված պատ մա կան ի րո ղու
թյու նը չի կա րե լի գնա հա տել իբ րեւ դրա կան կամ բա ցա սա կան ե րե
ւույթ։ Այդ ի րո ղու թյան հետ պար զա պես կա րե լի է եւ պետք է հաշ վի 
նստել, ա ռա վել եւս, որ այն պայ մա նա վո րե լու է Եւ րո պա յի ա պա գան 
նաեւ 21րդ դա րում։ Այս տե սանկ յու նից, բազ մա թիվ վե րա պա հում ե
րով հան դերձ, գեր մա նա ցի նե րը շո շա փե լի ընդ հան րու թյուն ու նեն 
ռուս նե րի հետ։ Եր կու մեծ եւ հզոր կայ սե րա կան ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք 
դեռ եր կար ճա նա պարհ ու նեն անց նե լու ազ գա յին գե րիշ խա նու թյան 
սահ ման նե րը վերջ նա կա նա պես հստա կեց նե լու եւ նրան ցում «հան
գիստ» կա ղա պար վե լու հա մար։ Պա տա հա կան չէ, որ հար յու րամ յակ
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նե րի ըն թաց քում բազ միցս կե նացմա հու գո տե մար տի մեջ միմ յանց 
բզկտած այդ ժո ղո վուրդ նե րը խա ղա ղու թյան յու րա քանչ յուր փու լում 
ի րար մեր ձե նա լու մեծ ձգտում են ցու ցա բե րում, եւ ե թե ա վան դա կա
նո րեն Եւ րո պա յում գե րիշ խող ծեր, ի մաս տուն եւ խո րա մանկ անգ լո
սաք սե րը պար բե րա բար չհա նեն նրանց միմ յանց դեմ, ա պա այդ եր
կու ժո ղո վուրդ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու սեր տա ցու մը կա րող 
է չտեսն ված արդ յունք ներ տալ։ Պա տա հա կան չէ նաեւ, որ հենց ա՛յս 
ժո ղո վուրդ նե րի մա սին խո սե լիս՝ կա րիք է լի նում տար բե րա կում դնել 
նրանց քա ղա քակր թու թյան պատ մու թյան եւ քա ղա քա կան պատ մու
թյան ա ռան ձին հատ ված նե րի մի ջեւ, որ պես զի գեր մա նա կան ֆա շիզ
մի կամ ռու սա կան բոլ շեւ իզ մի վայ րա գու թյուն նե րը ստվեր չգցեն եր
կու մեծ ժո ղո վուրդ նե րի քա ղա քակր թու թյան ձեռք բե րում ե րի փայ լի 
վրա։

Թե րեւս նույ նը կա րե լի է ա սել նաեւ ֆրանսգեր մա նա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի մա սին, այն էա կան տար բե րու թյամբ միայն, որ կա
յաց ման բո լոր աս տի ճան ներն ար դեն թեւ ա կո խած ֆրան սիա ցի նե րը 
պետք է կա րո ղա նան հաղ թա հա րել Ֆրան սիա կան Մեծ Հե ղա փո խու
թյան գա ղա փա րա խո սա կան հեն քը ծա ռա յած գեր մա նառո մա նա
կան վտան գա վոր տե սու թյան ստե րեո տիպ նե րը եւ ա վե լի մեծ ըմբռ
նու մով մո տե նան ի րենց դեռ ե րի տա սարդ ու ինք նա հաս տատ ման 
բուռն ըն թացք ապ րող հա րեւ ա նի հիմ ա հար ցե րին։

Ար դա րու թյու նը պա հան ջում է նշել, որ հետ պա տե րազմ յան Գեր
մա նիան ու նրա ժո ղո վուր դը ա պա ցու ցե ցին, որ քա ղա քա կան վայ
րի վե րում երն ըն դու նակ չեն կա սեց նե լու նրանց քա ղա քակր թա կան 
զար գա ցու մը։ Մե ղա յա կա նը կա տար վա ծի հա մար, որ ա ռանց ո րեւ է 
վե րա պա հում ե րի նրանք ներ կա յաց րե ցին ողջ աշ խար հին, վկա յու
թյունն էր այն մեծ հո գեւ որ նե րու ժի, ո րը կրում է գեր մա նա կան ժո ղո
վուր դը։ Պատ մու թյու նը չի հի շում մի երկ րորդ նա խա դեպ, երբ ո րեւ է 
ժո ղո վուրդ ըն դու նակ գտնվեր լիար ժե քո րեն դա տա պար տե լու սե փա
կան պատ մու թյու նը եւ ճա նա չեր այն չա րի քը, որ նա պատ ճա ռել է այդ 
պատ մու թյան ըն թաց քում իր հա րեւ ան նե րին։ Չէ որ խոս քը ոչ միայն 
ֆա շիս տա կան վար չա կար գի տա րի նե րի, նրա գա ղա փա րա խո սու
թյան եւ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին էր, այ լեւ «տեւ տո նա կան մեն թա
լի տե տը» մե կընդ միշտ ար մա տա խիլ ա նե լու եւ եր բեւ է գեր մա նա կան 
հո ղից պա տե րազ մի ծա գու մը բա ցա ռե լու մա սին։ Հա զիվ թե ա ռանց 
նմա նո րակ բա րո յա կան ինք նա մաքր ման հնա րա վոր լի նեին «գեր մա
նա կան հրաշ քը» եւ զար գաց ման այն բար ձունք նե րը, ո րին այ սօր հա
սել է Գեր մա նիան։ 

Դի վա նա գի տու թյուն եւ քա ղա քակր թա կան նվա ճում եր, ա հա այն 
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զի նա պա հես տը, ո րը կի րառ վում էր հետ պա տե րազմ յան Գեր մա նիա
յի կող մից իր ազ գա յին հիմ ա հար ցե րի հան գու ցա լուծ ման հա մար։ 
Հա զիվ թե հնա րա վոր լի ներ պա տե րազ մում մաս նատ ված եր կու 
Գեր մա նիա նե րի միա վո րու մը 1990ին, ե թե չլի ներ ֆրանսգեր մա նա
կան մեր ձեց ման ըն թաց քը Ա դե նաուե րի եւ Դը Գո լի ջան քե րով, ե թե 
հա կա ռակ ներ քին ընդ դի մու թյա նը` նոր Գեր մա նիա յի ժո ղովր դա վա
րա կան վար չա կար գը չլռեց ներ գեր մա նա կան ռեւ ան շիզ մի սպառ նա
լի քը խա ղար կող քա ղա քա կան ու ժե րին ինչ պես Ա րեւ ել քում, այն պես 
էլ Ա րեւ մուտ քում` կար գա վո րե լով իր հա րա բե րու թյուն նե րը պա տե
րազ մից հե տո գեր մա նա կան տա րածք նե րը տնօ րի նող Լե հաս տա նի, 
ԽՍՀՄի եւ խորհր դա յին հա մա կար գի մա սը կազ մող Գեր մա նիա յի 
Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյան հետ։ Բռնու թյան կի րառ ման 
հնա րա վո րու թյան եւ ոչ մի ակ նարկ ազ գա յին հիմ ա հար ցի՝ գեր մա
նա կան հո ղե րի վե րա միա վոր ման խնդրում եւ միա ժա մա նակ ոչ մի 
զի ջում կամ նա հանջ գեր մա նա կան վե րա միա վո րումn իբ րեւ ռազ մա
վա րա կան հե ռան կար  պահ պա նե լու հար ցում։ Ե՛ւ 1970 թ. մոս կով յան 
պայ մա նագ րից, ե՛ւ 1972 թ. պայ մա նագ րից հե տո Գեր մա նիա յի Ֆե դե
րա տիվ Հան րա պե տու թյան իշ խա նու թյուն նե րը պաշ տո նա կան նա
մակ ներ հղե ցին շա հագր գիռ կող մե րին՝ հա վաս տե լով միա վոր ման 
ան խախտ կամ քը։

Բա վա րիա յի իշ խա նու թյուն նե րի դի մու մով Սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի հե տաքն նու թյան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տեց, որ ԳՖՀ 
պայ մա նագ րե րը ոչ մի կերպ չեն հա կա սում գեր մա նա կան միա վոր
ման նպա տա կին։ Ա վե լին, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի եզ րա կա
ցու թյան եւ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի հա մա ձայն՝ գեր մա նա
կան կայս րու թյու նը շա րու նա կում էր գո յու թյուն ու նե նալ, եւ Ա րեւ ել յան 
Գեր մա նիան ոչ թե օ տա րերկր յա տա րածք էր, այլ միեւ նույն երկ րի 
մա սը։ Ազ գա յին իղ ձե րի ի րա կա նաց ման եւ ժա մա նա կի քա ղա քա կան 
ի րո ղու թյուն նե րի նման հմուտ հա մա տե ղում էր, որ հնա րա վո րու
թյուն տվեց գեր մա նա կան ժո ղովր դին Եւ րո պա յի սրտում քա ղա քա
կան եւ տա րած քա յին հսկա յա կան փո փո խու թյուն ի րա կա նաց նել ոչ 
միայն չհան դի պե լով դա րա վոր հա կա ռա կորդ նե րի ընդ դի մու թյա նը, 
այ լեւ հա մայն մարդ կու թյան մոտ ա ռա ջաց նե լով մե ծա գույն ո գեւ ո րու
թյուն։ Եր կու Գեր մա նիա նե րի վե րա միա վո րու մը «սա ռը պա տե րազ
մի» տաս նամ յակ նե րի մի ջու կա յին դի մա կա յու թյան հաղ թա հար ման 
խորհր դա նիշն էր։ Չի կա րե լի ա սել, որ Փա րի զում, Լոն դո նում կամ 
Վար շա վա յում լար վա ծու թյուն ու մտա հո գու թյուն չկար դա րիս մե
ծա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րից մե կի նկատ մամբ, սա կայն հենց 
այդ մայ րա քա ղաք նե րում տի րող վստա հու թյու նը նոր Գեր մա նիա յի 
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նկատ մամբ օգ նեց գեր մա նա ցի նե րին հաղ թա հա րե լու այն խո չըն
դոտ նե րը, որ բա վա կան անսկզ բուն քա յին եւ ան հե տեւ ո ղա կան ձեւ ով 
ա ռա ջադր վում էին հո գեւ արք ապ րող մոս կով յան կո մու նիս տա կան 
վար չա կար գի կող մից։ 

Կա րե լի՞ է արդ յոք ա սել, որ Գեր մա նիա յի ազ գա յին միտ քը չի հե
տապն դում Ա րեւ ել յան Պրու սիա յի, Սի լե զիա յի եւ գեր մա նա կան հա
մար վող այլ տա րածք նե րի վե րա միա վոր ման նպա տա կը։ Ա վե լին, բո
լոր հիմ քե րը կան կար ծե լու, որ օ րըս տօ րե հարս տա ցող եւ ամ րապնդ
վող գեր մա նա կան նե րու ժը դրդե լու է այդ երկ րի քա ղա քա կան մտքին 
վե րած նե լու գեր մա նա կան Մեծ միու թյան եւ, ին չու ոչ, նաեւ Հռո մեա
կան Սրբա զան կայս րու թյան գա ղա փար նե րը։ Կա րե լի է հու սալ նաեւ, 
որ ազ գա յին նկրտում ե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին հա րավս
լա վա կան ող բեր գու թյու նը կլի նի միակ բա ցա ռու թյու նը, երբ գեր մա
նա կան դի վա նա գի տու թյան ջան քե րը թե կուզ եւ ի րենց կամ քից ան
կախ հան գեց րին ար յու նա հե ղու թյան։

Հետ պա տե րազմ յան տաս նամ յակ ներն ա պա ցու ցե ցին, որ տնտե
սա կան եւ քա ղա քակր թա կան մի ջոց նե րի զի նա նո ցի օգ տա գոր ծու մը 
շատ ա վե լի շո շա փե լի արդ յունք ներ է տա լիս, ա ռա վել եւս, որ այ սօր 
պատ մա կան ճա կա տագ րով գեր մա նա կան ժո ղովր դի հետ կապ ված 
եւ ան գամ ոչ այն քան հա մե րաշխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ե ղած 
ա րեւ ե լաեւ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րը ա ռողջ հե տաքրք րու թյուն ու նեն 
Գեր մա նիա յի նկատ մամբ եւ, ով գի տե, գու ցե հենց ա ռա ջի կա տաս
նամ յակ նե րում մենք ա կա նա տես կլի նենք գեր մա նա կան ա ռանց քի 
շուրջ ձեւ ա վոր ված բազ մազգ եւ բազ մա լե զու ընդ հան րու թյան, ո րը 
կա յուն ե րաշ խիք կդառ նա հա մաեւ րո պա կան անվ տան գու թյան հա
մա կար գի պահ պան ման գոր ծում։ Ին չեւ է, քա ռա սուն հին գի ա վե րակ
նե րի մղձա վան ջից հառ նած Գեր մա նիան դեռ հե ռու է աշ խար հին 
ա վար տա կան վի ճա կով ներ կա յա նա լու պա հից եւ խոս տա նում է ժա
մա նա կա կից տա րած քա յին գեր տե րու թյա նը հա տուկ դեր խա ղալ ողջ 
Եւ րո պա յի ա պա գա յում։

Ազգ, 02.10.1993
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ԵՒ Րո ՊԱ ԿԱՆ ՄԻԱՍ Նութ յԱՆ 
ՀԵ քԻԱ թԻ Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ Ա ԿոՐ Դը

Բա զում հե քիաթ նե րի ա վար տը պսա կող գոր ծո ղու թյու նը՝ ե րեք 
խնձոր նե րի հայտ նու թյու նը երկն քից, «եւ րո պա կան միաս նու թյան» 
հե քիա թի ա ռու մով իր ա վար տա կան տես քը ստա ցավ Գեր մա նիա
յում՝ սեպ տեմ բե րի 27ին տե ղի ու նե ցած ընտ րու թյուն նե րի արդ յուն
քում: Մինչ այդ, Ա րեւմտ յան Եւ րո պան եր կու «խնձո րի» հար վա ծի 
ցնցու մը ար դեն վե րապ րել էր, երբ լեյ բո րիստ Թո նի Բլե րը կանգ
նեց Մեծ Բրի տա նիա յի ղե կին, իսկ գո լիստ (Դե մոկ րատ նե րի միու
թյուն ի պաշտ պա նու թյուն հան րա պե տու թյան,1976ից՝ Միա վո րում 
ի պաշտ պա նու թյուն հան րա պե տու թյան) Ժակ Շի րա կը՝ Ֆրան սիա յի: 
Պատ կե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը պա հան ջում էր, որ սո ցիա լիս տա
կան ե րան գա վոր մամբ դե մոկ րատ նե րը իշ խա նու թյան գա յին նաեւ 
Գեր մա նիա յում... Եւ նրանք ե կան՝ Գեր հարդ Շրյո դե րի ա ռաջ նոր դու
թյամբ: Ե թե Շպենգ լե րը կեն դա նի լի ներ, ի րա վի ճա կը կձեւ ա կեր պեր 
մո տա վո րա պես այս պես. «Ա հա՛ եւ րո պա կան ե րեք հսկա նե րը սան ձած 
քա ղա քա կան ե րեք թզուկ նե րը, ո րոնք Եւ րո պա յի մայ րա մու տին ան
դառ նա լի բնույթ կհա ղոր դեն»: Եւ կրկին ու կրկին. ե րիցս ո ղոր մի քեզ 
Ֆրան սուա Մի տե րան, որ մար գա րեո րեն ու կա րեւ ո րը՝ բարձ րա ձայն 
հայ տա րա րե ցիր, թե «պա տե րազ մը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
ոչ միայն մեր անց յալն է, այ լեւ ա պա գան»: 1998թ. սեպ տեմ բե րի 27ին 
Եւ րո պան կրնկի վրա բա ցեց Պա տե րազ մի դու ռը:

Ըն դուն ված տե սա կե տը, թե Մարկ Թուեյ նի տխուր կա տա կը, ուր 
դե մոկ րատ նե րի իշ խա նու թյան գա լը հա մե մատ վում է տա րե րա յին 
ա ղետ նե րի հե տեւ անք նե րի հետ, զուտ ա մե րիկ յան հիմք ու նի՝ ճշմար
տու թյանն այն քան էլ չի հա մա պա տաս խա նում: Ա ռա ջին աշ խար հա
մար տի նա խա պատ րաս տու թյան փու լը հա մըն կավ Տվե նի հա սուն 
տա րի նե րի հետ եւ աշ խար հի այլ մեծ մտա ծող նե րի նման նա չէր կա
րող չար ձա գան քել մարդ կու թյան դեմ մե ծա գույն ոճ րա գոր ծու թյան 
սո ցիա լիստդե մոկ րատ նե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
նե րին: Սո ցիալդե մոկ րա տիան նման է ներ քին ինք նա բեղմ ա վոր
մամբ սահ մա նա փակ վող այն եղ կե լի կեն դա նի օր գա նիզմ ե րին, 
ո րոնք պար բե րա բար ան նոր մալ ծնունդ են տա լիս՝ մու տանտ ներ: 
Իսկ եւ րո պա կան սո ցիալդե մոկ րա տիա յի ան խու սա փե լի մու տան տը 
նա ցիո նալշո վի նիզմ է, լի նի դա 1914, 1933 թվա կան նե րի, թե մեկ այլ 
ար տա հայ տու թյամբ:

Գեր մա նիա յում վեր ջին ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րը միայն 
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քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն չէ, որ ու նեն: 53 տար վա ընդ հա տու
մից հե տո, իշ խա նու թյու նը երկ րում ա րեւմտ յան կամ հին գեր ման
նե րից կրկին անց նում է պրուս նե րին՝ ա րեւ ել յան գեր մա նա ցի նե րին՝ 
էթ նի կա կան ընդ հան րու թյան մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ գրա վող, 
կազ մա վոր ման ա ռու մով ե րի տա սարդ, սու բէթ նի կա կան մի միա վո
րի, ո րի վար վե ցո ղա կան ստե րեո տի պի պայ թու ցիկ դրսեւ ո րում ե րից 
զգու շա նում էր ին քը՝ Բիս մար կը: Գեր մա նիա յում տե ղի է ու նե նում 
իշ խող վեր նա խա վի փո փո խու թյուն՝ ծա գում ա բա նա կան, պատ մա
մշա կու թա յին, փի լի սո փա յա կան ա վան դույթ նե րի, դրա նով իսկ (եւ դա 
ա մե նա կա րեւ որն է)` գի տակ ցու թյան ա ռու մով: Ե թե սա ռը պա տե րազ
մի տա րի նե րին պաշ տո նա կան Բոն նի միակ գլխա ցա վը պայ մա նա
վոր ված էր մեկ այլ սու բէթ նի կա կա կան ա ռանձ նա հա տուկ տար րի՝ 
Բա վա րիա յի շվաբ նե րի (վաղ միջ նա դա րում մա սամբ գեր մա նա ցած, 
բայց առ այ սօր ներ քին ինք նա գի տակ ցու թյու նը պահ պա նած ա րեւ ել
յան քոչ վոր ներ) հետ, ա պա այժմ «պրու սակ ներ գու մա րած շվաբ ներ» 
տան դե մը սպառ նում է անց յա լի խոր քե րից վե րած նել «մարդ կու թյա
նը գեր մա նա կան սպառ նա լի քի» ուր վա կա նը: Ի զուր չէ, որ Մեծ Բրի
տա նիա յի փոր ձա ռու վար չա պետ Ո ւինս թոն Չեր չի լը ժա մա նա կին 
պա հան ջում էր «ռմբա կո ծել Գեր մա նիան մին չեւ ա նաս նա պա հու թյան 
հե ռան կա րի աս տի ճան»՝ շեշ տը դնե լով հատ կա պես Բա վա րիա յի եւ 
Պրու սիա յի վրա: Չեր չի լը եր կար պա հան ջում էր նաեւ, որ գո նե Բա
վա րիան դուրս բեր վի ա պա գա Գեր մա նիա յի կազ մից, իսկ պատ մա
կան Պրու սիա յի մաս նա կի մաս նա տու մը Խորհր դա յին Միու թյան եւ 
Լե հաս տա նի մի ջեւ՝ հա մաեւ րո պա կան անվ տան գու թյան ա պա գա յի 
տե սանկ յու նից բա վա րար ե րաշ խիք չէր հա մա րում: Բայց ա ռա վե լա
գույ նը, ին չին նա կա րո ղա ցավ հաս նել՝ Դրեզ դե նի վայ րագ ա վե րում 
էր պա տե րազ մի ա վար տին, ուր ի մի ջիայ լոց ա վե լի շատ մարդ զոհ
վեց, քան ա մե րի կա ցի նե րի կող մից Ճա պո նիա յի ա տո մա յին ռմբա կո
ծու թյան հե տեւ ան քով:

Հա մայ նա վար լի նի պրու սա կը, թե ա րեւմտ յան լի բե րա լիզ մով քո
ղարկ ված սո ցիալդե մոկ րատ՝ նա ազ գայ նա կան է եւ ագ րե սիվ: Նույ
նիսկ չե խերն ու սլո վակ նե րը 1968ին զար մա ցած էին ա րեւ ել յան գեր
մա նա ցի նե րի հա վա տար մու թյամբ հան դեպ «մեծ եղ բո րը», եւ ի րենց 
վրա զգա ցին հա մայ նա վար պրու սակ նե րի ծանր ձեռ քը: Օ տա րերկր
յա փոր ձա գետ ներն ար դեն այ սօր տե սա կետ են հայտ նում, որ Շրյո
դե րի սո ցիալդե մոկ րատ ներն ըն դա մե նը այն կա մուրջն են, ո րի վրա
յով շու տով Գեր մա նիա յում իշ խա նու թյան են գա լու ա րեւ ե լա գեր մա
նա կան ազ գայ նա կան սո ցիա լիստ նե րը: Ոչ ոք ինք նա խա բեու թյամբ 
չի զբաղ վում, եւ Շրյո դե րին, ուղ ղամ տո րեն, մեկ այլ սո ցիալդե մոկ
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րատ կանց լեր՝ Վիլ լի Բրան տի, Հել մուտ Շմիդ տի, ժա ռան գորդ չի հա
մա րում: Շրյո դերն ա ռա ջին սո ցիալդե մոկ րատն է, որն իշ խա նու թյան 
է ե կել՝ հաղ թե լով ընտ րու թյուն նե րում եւ ոչ թե խորհր դա րա նա կան 
ճգնա ժա մի արդ յուն քում, ինչ պես իր նա խորդ ներն էին, եւ նա իշ խա
նու թյան է ե կել ա րեւ ե լա գեր մա նա կան սո ցիա լիստ նե րի ու ան կան խա
տե սե լի «կա նաչ նե րի» հետ դաշ նակ ցած: Դրա նով ա մեն ինչ աս ված 
է:

Եւ մի էա կան ման րա մասն եւս: Գեր մա նիա յի ա րեւմտ յան հո ղե րի 
բնակ չու թյու նը 78 ան գամ գե րա զան ցում է ա րեւ ել յան հո ղե րի բնակ
չու թյա նը: Հել մուտ Քո լը բո լոր հիմ քերն ու ներ հա վակ նե լու եւս մեկ 
հաղ թա նա կի, քան զի ար տա հայ տում էր ա րեւմտ յան հո ղե րի բնակ
չու թյան հիմ ա կան պա հանջ նե րը՝ եւ րո պա կան ին տեգ րա ցիա, խո շոր 
կա պի տա լի պաշտ պա նու թյուն, ժո ղովր դա վա րու թյան զար գա ցում, եւ 
տա նուլ տալ ընտ րու թյուն նե րը կա րող էր միայն այս պես կոչ ված ընտ
րու թյուն նե րի ըն թաց քում «նպա տա կա յին քվեար կու թյան» կազ մա
կերպ ման արդ յուն քում: Ընտ րու թյուն նե րի յու րա հա տուկ մե խա նիզմ, 
որ գոր ծի է գցվում հա մա պա տաս խան տրան սազ գա յին կազ մա կեր
պու թյուն նե րի կող մից՝ խիստ ո րո շա կի արդ յունք նե րի ակն կա լի քով: 
Տվյալ պա րա գա յում դա եւ րո պա կան միաս նու թյան եր րորդ գե րեզ մա
նա փո րի իշ խա նու թյան գալն էր, որ Փա րի զի իր «գոր ծըն կե րոջ» հետ 
ան կա տար ե րազ կդարձ նի Դը Գո լի եւ Ա դեն հաուէ րի, Մի տե րա նի եւ 
Քո լի տա րի նե րի ջան քե րը ֆրանսգեր մա նա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյան, միաս նա կան եւ պա տե րազ մա զերծ Եւ րո պա յի ստեղծ ման ուղ
ղու թյամբ:

Օ րա գիր, 30.09.1998
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Գլուխ  Գիմ

եՐՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀի 
ԱՐՅՈՒՆՈՏ ՈՒՐՎԱԿԱՆը
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ԵՐ ՐոՐԴ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ 
ԱՐ յու ՆոՏ ուՐ ՎԱ ԿԱ Նը

20րդ դա րի երկ րորդ կե սը նշա նա վոր վեց գա ղու թա տի րու թյան 
փլու զու մով: Տասն յակ ժո ղո վուրդ ներ ինք նիշ խան պե տու թյուն ներ 
ու նե նա լու ի րա վունք ու հնա րա վո րու թյուն ստա ցան: Այդ ըն թաց քին 
զու գոր դող շրջա նա յին եւ տե ղա կան կոնֆ լիկտ նե րը, քա ղա քա ցիա
կան պա տե րազմ երն ու հե ղաշր ջում ե րը տաս նամ յակ ներ շա րու
նակ ցնցում էին աշ խար հը եւ այժմ էլ հնա րա վոր վտանգ են ներ կա
յաց նում ներ դաշ նա կու թյան ձգտող մարդ կու թյան հա մար:

60ա կան նե րից հե տո ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագր ման երկ րորդ 
խո շոր ըն թացքն ի րա կա նա նում է մեր օ րե րում, նախ կին ԽՍՀՄ տա
րած քում եւ ի րա դար ձու թյուն նե րի դրա մա տիզ մով հա վակ նում է գե
րա զան ցել ոչ հե ռու անց յա լը: 

Թվում էր, թե Եր րորդ աշ խար հի ե րես նամ յա դա ռը փոր ձը դաս 
կլի նի նո րաս տեղծ պե տու թյուն նե րի հա մար: Բայց մի տում ե րը, որ 
նկատ վում են նրանց ներ քին կյան քում եւ ար տա քին հա րա բե րու
թյուն նե րում, ցույց են տա լիս, որ այդ պե տու թյուն նե րը ղե կա վա րող 
քա ղա քա կան ու ժե րը դա սեր չեն քա ղել: Գա ղու թա տի րու թյու նից 
ա զա տագր ված ժո ղո վուրդ նե րի հա մար պե տա կա նու թյան կազ մա
վոր ման ժա մա նա կաշր ջա նը բա վա կա նին բարդ ու ցա վոտ է ըն թա
ցել: Հա տու կենտ ժո ղո վուրդ ներ են, որ ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լուց 
հե տո ա ռա ջըն թաց են ապ րել քա ղա քա կան հա մա կար գի, տնտե սու
թյան եւ մշա կույ թի ո լորտ նե րում: Նրանց գե րակ շիռ մասն ապ րում 
է սո ցիալտնտե սա կան խոր ճգնա ժա մի, աղ քա տու թյան, ազ գա յին 
դեգ րա դա ցիա յի, քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ ե րի եւ ու ժի մի ջո ցով 
ի րար փո խա րի նող ար յու նար բու վար չա կար գե րի իշ խա նու թյան պայ
ման նե րում:

Գա ղու թա տի րու թյան ան կու մից ե րեք տաս նամ յակ հե տո ստիպ
ված ենք փաս տել, որ մի ջազ գա յին ճա նա չու մը, պե տա կա նու թյան 
ատ րի բուտ նե րը՝ յու րազ գի նա խա գահ, դրոշ, ազ գա յին բա նակ եւ 
այլն, բա վա րար չեն ո րեւ է ժո ղովր դի ազ գա յին իղ ձերն ի րա կա նաց
ված հա մա րե լու հա մար: Ի րա կա նու թյու նը որ քան դառն է, նույն քան 
հա մո զիչ: Օ տար նե րին եւ նրանց դրա ծո նե րին փո խա րի նե լու ե կած ու
ժե րը ոչ միայն նա խորդ նե րից ա վե լի դա ժան են լի նում սե փա կան ժո
ղովր դի նկատ մամբ, այ լեւ՝ ան կեն սու նակ ո րեւ է լիար ժեք աշ խա տանք 
ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Խնդիրն այն է, որ ազ գա յինա զա տագ րա կան շարժ ման ա լի քը վե րեւ 
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է հա նում ա ռա վել հա մար ձակ, ան հա տա պես ակ տիվ, բայց հա ճախ 
ան բա վա րար ըն դու նա կու թյուն նե րի տեր մարդ կանց, ո րոնք պար զա
պես ի վի ճա կի չեն  պե տա կա նու թյան մա կար դա կի վրա բարձ րաց
նել ա զա տագր ված ժո ղովր դին: Մի կող մից՝ ազ գա յին ա ռաջ նոր դի 
լու սապ սա կը, հաղ թա նա կի ար բե ցա ծու թյունն ու զանգ ված նե րի գեր
հոգ նա ծու թյու նը քա ղա քա կան պայ քա րից, մյուս կող մից՝ հսկա յա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, պե տա կա նու թյան, ա վան դույթ նե րի բա
ցա կա յու թյունն ու ստեղ ծա րար աշ խա տան քի ա նըն դու նակ հե ղա փո
խա կա նաց ված մի ջա վայ րը տա նում են երկ րի ղե կա վա րու թյա նը, իսկ 
արդ յուն քում՝ նաեւ եր կիրն ու ժո ղովր դին ան վեր ջա նա լի թվա ցող հա
մա ղետ նե րի ճա նա պար հով:

Ե րեկ վա ան հանգս տու թյունն այ սօր ար դեն կա տար ված փաստ է 
դար ձել: Նախ կին ԽՍՀՄ հա րա վում ներ քին եւ ար տա քին խնդիր նե
րի լուծ ման միակ փաս տար կը ու ժի գոր ծադ րում է: Ներ քին ամ բող
ջա կա նու թյունն ու զին ված դի մա կա յու թյու նը պե տու թյուն նե րի մի ջեւ 
այս շրջա նում սպառ նում է սո վո րա կան ե րեւ ույթ դառ նալ: Եւ վեր ջին 
ի րա դար ձու թյուն նե րը Վրաս տա նում, կամ Քա րի մո վի դա ժան դա
տաս տա նը ու սա նող նե րի հետ՝ պետք չէ դի տար կել իբ րեւ տե ղա կան 
ե րեւ ույթ ներ՝ կապ ված ա ռան ձին ժո ղո վուրդ նե րի եւ ան հատ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: Դրանք շրջա նում Եր րորդ աշ խար
հի հի վան դու թյան դրսեւ որ ման ցայ տուն ախ տա նիշ ներն են, ո րի վա
րա կը կա րող է տա րած վել բո լոր այն ժո ղո վուրդ նե րի վրա, ո րոնք չեն 
գտնի ա ռա ջըն թացն ա պա հո վող զար գաց ման լա վա գույն ու ղին:

Հա յաս տա նում ներ քա ղա քա կան կա յու նու թյու նը մեր ժո ղովր դի տո
կու նու թյան լա վա գույն ար տա հայ տու թյունն է: Չնա յած նոր մալ կեն
սա պայ ման նե րի բա ցար ձակ բա ցա կա յու թյա նը, Հա յաս տա նը դե ռեւս 
հե ռու է ներ քին սո ցիալքա ղա քա կան պայթ յու նից: Ժո ղովր դա կան 
լայն զանգ ված նե րի շրջա նում նա խա գա հի մեծ հե ղի նա կու թյունն ու  
ընդ դի մա դիր ու ժե րի պայ քա րի քա ղա քա կիրթ ե ղա նակ նե րը ա ռայժմ 
բա ցա ռում են վրա ցա կան տար բե րա կի կրկնու թյու նը Հա յաս տա նում: 
Եւ այս պայ ման նե րում ա ռա վել քան ան տե ղի էր նա խա գա հի խորհր
դա կա նի չհա վա սա րակշռ ված հայ տա րա րու թյու նը՝ նա խա գա հին հա
վա տա րիմ զին ված ջո կատ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: 
Վրաս տա նի օ րի նա կով, կյան քը եւս մեկ ան գամ ա պա ցու ցեց, որ քա
ղա քա ցիա կան պա տե րազմ ե րում պարտ վում են բո լո րը:

Պեր մա նենտ ճգնա ժա մի հե ռան կա րը դա մոկլ յան սրի նման կախ
ված է հան րա պե տու թյան վրա, եւ իշ խա նու թյուն նե րը պար տա վոր 
են ելք գտնել ստեղծ ված ի րա վի ճա կից: Միակ ճա նա պար հը մե ծա
քա նակ կա պի տա լի հոսքն է Հա յաս տան, նրա ներգ րա վու մը ֆի նան
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սատն տե սա կան այն պի սի գոր ծա ռույթ նե րի մեջ, ո րոնք կապ ված չեն 
բնա կան հա նա ծո նե րի առ կա յու թյան, տնտե սա կան հզո րու թյուն նե
րի կամ տեխ նո լո գիա կան բարդ խնդիր նե րի հետ եւ չեն պա հան ջի 
սե րունդ նե րի ստրկա կան աշ խա տանք, ին չը հղի է սո ցիա լա կան եւ 
քա ղա քա կան բարդ հե տեւ անք նե րով: Սա զերծ կպա հի հան րա պե
տու թյա նը Եր րորդ աշ խար հի երկր նե րին հա տուկ հա մա ղետ նե րից եւ 
գու ցե նրա հա րա տեւ ման ե րաշ խի քը հան դի սա նա: Բայց Հա յաս տա նի 
տնտե սա կան ա պա գա յի նմա նօ րի նակ լու ծու մը միայն եւ միայն քա
ղա քա կան խնդիր է եւ կախ ված է իշ խա նու թյան լծակ նե րի մոտ կանգ
նած քա ղա քա գետ նե րի ընտ րու թյու նից:

Եր րորդ աշ խար հի շար քա յին եր կիր դառ նա լու ուղ ղու թյամբ քայ լեր 
կա տա րե լիս՝ պետք է հաշ վի առ նել, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի տրա
մա բա նա կան զար գա ցու մը հնա րա վոր չի լի նի կանգ նեց նել հայ րե նա
սի րու թյան բարձր գի տակ ցա կա նու թյան կամ ու ժի մի ջո ցով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան ա պա գա յի հա
մար մեծ վտանգ է ներ կա յաց նում նրա շուր ջը ստեղծ վող քա ղա քա
կան ի րա վի ճա կը: Ար ցախ յան խնդի րը հե ռու է հան գու ցա լու ծու մից, եւ 
ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցում երն այն տեղ մում են ան կան խա
տե սե լի: Մոտ ա պա գա յում այդ խնդի րը կա րող է դուրս գալ հայադր
բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րից եւ եր րորդ երկր
նե րի կող մից շա հարկ ման ա ռար կա դառ նալ: 

Հան րա պե տու թյան ներ սում մե ծա նում է մո տե ցում ե րի բեւ ե ռա ցու
մը Ար ցա խի խնդրի նկատ մամբ: Ադր բե ջա նի դեմ լայ նա ծա վալ պա
տե րազմ սկսե լու կո չե րին զու գա հեռ կար ծիք է ձեւ ա վոր վում Ար ցա խի 
խնդրին Հա յաս տա նի մաս նակ ցու թյու նը նվա զա գույ նի հասց նե լու 
անհ րա ժեշ տու թյան մա սին: Եր կու տար բե րակն էլ, որ քան էլ ա նի
րա գոր ծե լի են, նույն քան էլ ան հե ռան կա րա յին: Ար ցախ յան խնդրի 
հան գու ցա լուծ ման հայ կա կան տար բե րակն ի րա կա նա նա լի կդառ նա 
միայն այն դեպ քում, ե թե Հա յաս տա նը կա յուն դիր քեր գրա վի տա
րա ծաշր ջա նի երկր նե րի ու մեծ տե րու թյուն նե րի կեն սա կան շա հե րի 
հա մա տեքս տում: Ե թե Հա յաս տա նին չհա ջող վի հաս նել նման դիր քի, 
ա պա նրան եւ Ար ցա խին սպառ նում է ան ժամ ետ շրջա նա յին հա կա
մար տու թյան մաս նա կից նե րի հե ռան կա րը՝ դրա հետ կապ ված բո լոր 
ծանր հե տեւ անք նե րով: 

Բազ մազգ Վրաս տանն իր բա զում խնդիր նե րով հան դերձ եզ րա
փա կում է անդր կով կաս յան շրջա նա գի ծը, ո րի ներ սում տա րի ներ շա
րու նակ կա րող է խա ղաց վել Եր րորդ աշ խար հի պատ մու թյու նից այդ
քան ծա նոթ ար յու նոտ դրա մա նե րից մե կը:

Ի րա կա նու թյան այս պարզ ֆո նի վրա ա վե լի քան տա րօ րի նակ է 
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թվում ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի ձեւ ա վոր ման այն տար բե րա
կը, որն ընտ րել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Մե ծե րի բա
րեգ թու թյունն ըն դու նե լով իբ րեւ բա վա րա րող փաս տարկ՝ մո ռա նում 
ենք, որ բա րեգ թու թյու նը վեր ջա նում է այն տեղ, ուր սկսվում են քա
ղա քա կա նու թյունն ու կեն սա կան շա հե րը: Ինք նա բուխ ու միա պա ղաղ 
հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լով բո լոր երկր նե րի հետ՝ ան կախ 
նրանց ինք նու թյու նից, չա ռա ջադ րե լով այն կա րեւ որ խնդիր նե րը, 
ո րոնք քննարկ ման ա ռար կա ու ա ռօ րեա կան դարձ նե լը հան րա պե
տու թյան հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի, չօգ տա գոր ծե լով 
ար ժեք ներ կրող ժո ղո վուրդ ու պե տու թյուն դառ նա լու՝ ճա կա տագ րի 
կող մից ըն ձեռն ված բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյու նը, կա մա վոր ո րո շում 
ենք մեր տե ղը աշ խար հի երկր նե րի աս տի ճա նա կար գում եւ դա տա
պարտ ված ենք տաս նամ յակ ներ շա րու նակ անպ տուղ ա նա պա տում 
թա փա ռել, ե րազ նե րի մեջ ո րո նե լով այն ա վետ յաց եր կի րը, ո րը կա
րող էինք ու նե նալ, բայց չու նե ցանք:

 Ազգ, 29.01.1992   
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Մութ ԱՄ ՊԵՐ 
ՄԻ ջԻ ՆԱ ՐԵ ՒԵԼ յԱՆ ԵՐԿՆ քուՄ

Ծո ցի պա տե րազ մից եւ ա ռա վել եւս՝ խորհր դա յին հա մա կար գի 
փլու զու մից հե տո, քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը Մի
ջին Ա րեւ ել քում ու նախ կին ԽՍՀՄ հա րա վում կա րե լի է բնու թագ րել 
իբ րեւ հույ սի եւ հիաս թա փու թյան հա րա փո փոխ բռնկում, ուր նժա րը 
վեր ջին ժա մա նակ ներս հե տեւ ո ղա կա նո րեն թեք վում է հիաս թա փու
թյան կող մը: Այն, ինչ այ սօր տե ղի է ու նե նում Մի ջին Ա րեւ ել քում, ոչ 
այն քան չկան խա տես ված քա ղա քա կան թյու րի մա ցու թյան հե տեւ անք 
է, որ քան հաշ վարկ ված ստրա տե գիա կան ընտ րու թյուն: Ծո ցի պա տե
րազ մից հե տո ի րա վի ճակն ա վե լի քան հստակ էր, եւ առ կա էր եր կու 
ճա նա պարհ նե րի մի ջեւ ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը, ո րը եւ պետք 
է կան խո րո շեր այ սօր վա ի րո ղու թյուն նե րը:

Ա ռա ջի նը՝ շրջա նում հա մա պար փակ ռազ մա քա ղա քա կան կար
գա վոր ման ըն թաց քի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյունն էր, ո րի 
շրջա նակ նե րի մեջ պետք է ընդգրկ վեին դա րե րի ըն թաց քում Մի ջին 
Ա րեւ ել քում կու տակ ված եւ ի րենց լու ծու մը պա հան ջող բազ մաբ նույթ 
քա ղա քա կան, ազ գա յին, կրո նա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու թա յին 
խնդիր նե րը: Նրանց փոխ կա պակ ցու թյան չա փա զանց բարձր աս տի
ճա նը բա ցա ռում էր ա ռան ձին վերց րած ո րեւ է խնդրի հան գու ցա լու
ծում ա ռանց շրջա նի բո լոր երկր նե րի եւ ժո ղո վուրդ նե րի մաս նակ ցու
թյան, ա ռա վել եւս՝ ա ռանց նրանց շա հերն ու ի րա վունք նե րը հաշ վի 
առ նե լու:

Մի ջին Ա րեւ ել քը մի եր կա րա տեւ եւ ընդգր կուն ըն թաց քի կա րիք ու
ներ, ուր բո լոր կող մե րի մաս նակ ցու թյամբ կքննարկ վեին, կմշակ վեին 
եւ կըն դուն վեին քա ղա քա կան, ի րա վա կան եւ բա րո յա կան այն հիմ քե
րը, ո րոն ցից ել նե լով էլ լու ծում կտրվեր ծա ռա ցած հիմ ա հար ցե րին: 
Շրջանն ի վեր ջո պետք է ձեւ ա վոր վեր իբ րեւ ռազ մա քա ղա քա կան եւ 
տնտե սա կան հա մա կարգ ված միա վոր, ուր բազ մա կող մա նի ին տեգ
րա ցիա յի, ընդ հա նուր անվ տան գու թյան ա պա հով ման, տնտե սա կան 
ու մշա կու թա յին բնա կան ա ռա ջըն թա ցի նա խադր յալ նե րի ձեւ ա վո րու
մը, այ սինքն՝ շրջա նի ընդ հա նուր շա հը, ա վե լի բարձր կլի ներ, քան 
մաս նա վոր շա հը կամ խնդի րը: Արդ յուն քում, շրջա նը կա րող էր ձեւ ա
վոր վել իբ րեւ միաս նա կան քա ղա քակր թա կան միա վոր, ո րը ա րեւմտ
յան հա մա կար գի հետ հա վա սար ի րա վունք նե րով կհա վա սա րակշ
ռեր եւ կվե րահս կեր քա ղա քա կան զար գա ցում երն աշ խար հում: 

Ինք նին հաս կա նա լի էր, որ մի ջի նա րեւ ել յան ընդ հան րու թյու նը չէր 
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կա րող ձեւ ա վոր վել Ա րեւ մուտ քում մշակ ված եւ նրա ի րո ղու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խա նող ի րա վա կան ու քա ղա քա կան նոր մե րի հիմ քի 
վրա: Մի ջին Ա րեւ ել քի պատ մա վան դա կան եւ քա ղա քակր թա կան ար
մա տա կան տար բե րու թյու նը Ա րեւ մուտ քից պա հան ջում էր նոր մո տե
ցում եր եւ միա վո րող ար ժեք նե րի ո րա կա պես նոր, այդ շրջա նի ժո
ղո վուրդ նե րի հա մար ըն կա լե լի եւ ըն դու նե լի հա մա կարգ: Բայց սրա 
կող քին, ինչ խոսք, կար երկ րորդ ճա նա պար հը, ո րի ընտ րու թյունն ու 
դրա նից բխած հե տեւ անք ներն այ սօր ակն հայտ են: Շրջա նում խա
ղաղ կար գա վոր ման հա մա պար փակ ըն թաց քի փո խա րեն նա խընտր
վեց Մի ջին Ա րեւ ելքն ու նրա հիմ ա հար ցե րը մաս նա տե լու, ա ռան ձին 
երկր նե րի եւ ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րը ոտ նա հա րե լու կամ շա հար կե լու 
մի ջո ցով մե կու սաց ված խա ղա ղու թյուն ձեռք բե րե լու ճա նա պար հը: 
Ար հա մարհ վեց շրջա նի պատ մա վան դա կան ինք նա տի պու թյու նը, եւ 
ա րեւմտ յան ստան դարտ նե րը ռազ մա քա ղա քա կան ու տնտե սա կան 
ճնշման մի ջո ցով այն բնա կեց նող ժո ղո վուրդ նե րի կամ քին փա թա թե
լու հեր թա կան փորձն ար վեց: Միա վոր ված եւ դրա նով իսկ ու ժեղ ու 
կա յուն Մի ջին Ա րեւ ել քի փո խա րեն նա խա պատ վու թյու նը տրվեց թույլ, 
պա ռակտ ված եւ հա կա սու թյուն նե րից ծվատ վող շրջա նին: Հա կաի
րաք յան դաշ նակ ցու թյա նը մաս նակ ցած ա րա բա կան երկր նե րի կող
մից ձեւ ա վոր ված «Դա մաս կոս յան դա շին քը» լայն հե ռան կար էր բա
ցում տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան շա հե րով միմ յան ցից 
տա րան ջատ ված ա րա բա կան երկր նե րի մի ջեւ փո խըմբռն ման ա ճի եւ 
ընդգր կուն հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: Ե գիպ տո սը բնա կան ճա
նա պար հով վե րա կանգ նում էր իր ա ռաջ նոր դող դե րը ա րա բա կան 
աշ խար հում՝ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ լի նե լով Սի րիա յի հետ: 
Ծո ցի երկր նե րը, եր կա րա տեւ ան հո գու թյու նից հե տո, վեր ջա պես հնա
րա վո րու թյուն էին ստա ցել ըստ ար ժան վույն գնա հա տե լու Ե գիպ տո
սի, Սի րիա յի եւ մյուս ա րա բա կան երկր նե րի դաշ նակ ցու թյան նշա նա
կու թյունն ի րենց անվ տան գու թյան հա մար: Դա մաս կո սի եւ Թեհ րա նի 
մի ջեւ ա վան դա կան բա րե կա մու թյունն ի րա կան ճա նա պարհ էր բա
ցում իս լա մա կան հե ղա փո խու թյու նից ե՛ւ ա ռաջ, ե՛ւ հե տո Ի րա նի ու 
ա րա բա կան երկր նե րի մի ջեւ հա րա բե րու թյուն նե րում սուր լար վա ծու
թյու նը մեղ մաց նե լու եւ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար: 
Կողմ ա կի ու ժե րի կամ քից ան կախ տե ղի էր ու նե նում Մի ջին Ա րեւ ել
քի երկր նե րի դժվա րին, բայց հու սադ րող մեր ձեց ման ըն թաց քը, ո րը 
անհ րա ժեշտ ա ջակ ցու թյան եւ բա րի կամ քի առ կա յու թյան դեպ քում 
կա րող էր դառ նալ հա մա պար փակ խա ղաղ կար գա վոր ման հիմ քը: 

Ին չո՞ւ դա տե ղի չու նե ցավ եւ ին չո՞ւ Ծո ցի պա տե րազ մից եր կու տա
րի հե տո Մի ջին Ա րեւ ել քում կրկին ի րենց ողջ սրու թյամբ կանգ նել են 
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ա րա բաի րա նա կան եւ մի ջա րա բա կան հա կա սու թյուն նե րը, իսկ ա րա
բաիս րա յել յան բա նակ ցու թյուն նե րը կար գա վոր ման ցան կու թյուն նե
րի դրսեւ ո րում ե րից այն կողմ չեն անց նում: Նախ, ո րով հե տեւ շրջա նի 
երկր ներն անհ րա ժեշտ քայ լեր չա րե ցին բա րեն պաստ պայ ման նե րը 
Մի ջին Ա րեւ ել քում հա մա պար փակ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցին ծա
ռա յեց նե լու ուղ ղու թյամբ: Ա րա բա կան աշ խարհն ինք նա մե կու սա ցավ 
ա րա բաիս րա յել յան հիմ ա հար ցի կար գա վոր ման կա ղա պա րի մեջ՝ 
ա նու շադ րու թյան մատ նե լով ԽՍՀՄ փ լու զու մից հե տո շրջա նում նոր 
ի րո ղու թյուն նե րը, Մի ջին Ա րեւ ել քի հա մալ րու մը նո րաս տեղծ պե տու
թյուն նե րով եւ նրան ցով պայ մա նա վոր ված ռազ մա քա ղա քա կան եւ 
տնտե սա կան գոր ծոն նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյու նը բուն ա րա
բաիս րա յել յան հիմ ա հար ցի վրա:

Սե փա կան ազ գա յին խնդի րը շրջա նի հիմ ա հար ցե րի ընդ հա նուր 
հա մա տեքս տից դուրս, սե պա րատ ձեւ ով լու ծե լու ի րենց ձգտման մեջ 
ա րա բա կան երկր ներն ի րենց դուրս դրե ցին ընդ հա նուր աշ խարհ
քա ղա քա կան նոր ի րո ղու թյուն նե րի ձեւ ա վոր ման ըն թաց քից, անհ
րա ժեշտ աս տի ճա նի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չմտան նո րաս տեղծ 
պե տա կա նու թյուն նե րի հետ եւ տա նուլ տվե ցին՝ քա ղա քա կան ընդ հա
նուր հաշ վեկշ ռում մա լով նույն աս տի ճա նին, ինչ կար մին չեւ ԽՍՀՄ 
փ լու զու մը եւ ա վե լին՝ ան գամ թու լա ցած, ե թե հաշ վի առ նենք, որ Ծո
ցի պա տե րազ մում եւ Ի րա քի դեմ կի րառ ված պատ ժա մի ջոց նե րում 
տու ժե ցին նախ եւ ա ռաջ ա րա բա կան երկր նե րը՝ Քու վեյ թը, Ի րա քը եւ 
Հոր դա նա նը: «Դա մաս կոս յան դա շին քի» շրջա նակ նե րում ըն թա ցող 
տե ղա շար ժերն ու Ի րա նի հետ մեր ձեց ման հնա րա վո րու թյուն ներն 
ան շուշտ ամ րաց նում էին մերձ ճա կա տա յին ա րա բա կան երկր նե րի 
դիր քե րը, սա կայն դա մե կու սաց ված տե ղա շարժ էր, եւ աշ խարհ քա
ղա քա կան ընդ հա նուր հա մա տեքս տում ա րա բա կան երկր նե րի դիր
քե րը ոչ միայն չու ժե ղա ցան, այ լեւ խիստ թու լա ցան:

Իս րա յելն, ընդ հա կա ռակն, օգ տա գոր ծե լով իր ազ դե ցու թյու նը Ա րեւ
մուտ քում եւ ա վան դա կան սերտ կա պե րը Թուր քիա յի հետ եւ օգտ վե լով 
նո րան կախ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կան ա պա գա յի նկատ մամբ 
ա րա բա կան աշ խար հի ան տար բե րու թյու նից՝ ա մե նաակ տիվ ձեւ ով 
ներ թա փան ցեց նախ կին ԽՍՀՄ հա րա վը, օգ նեց Թուր քիա յին անհ
րա ժեշտ քա ղա քա կան վե րահս կո ղու թյուն հաս տա տել այդ տա րածք
նե րի վրա, եւ բա ցար ձա կո րեն ա րեւմ տա մետ «թյուր քա կան կա փա րի
չի» ձեւ ա վո րու մը ա րա բամահ մե դա կան աշ խար հի վրա լիա կա տար 
ի րո ղու թյուն դար ձավ: Սա խիստ ու ժե ղաց րեց Իս րա յե լի դիր քե րը ոչ 
միայն շրջա նում, ուր նա ա ռանց այդ էլ ու ժեղ էր, այ լեւ աշ խարհ քա ղա
քա կան ընդ հա նուր հա մա տեքս տում:
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Դրա նից հե տո սպա սել, որ Իս րա յե լը շո շա փե լի զի ջում ե րի կգնա 
ա րա բաիս րա յել յան հիմ ա հար ցում, ի հար կե, ի րա տե սա կան չէ: 
Ընդ հա կա ռակն, ժա մա նակն աշ խա տում է նրա օգ տին, եւ ԽՍՀՄ 
փ լա տակ նե րի վրա ա ռա ջա ցած երկր նե րում իր դիր քերն ու ազ դե ցու
թյու նը ամ րապն դե լուն զու գա հեռ նա կարծ րաց նե լու է իր դիր քո րո շու
մը, կար գա վոր ման ըն թաց քը տա նե լով ոչ թե փոխ զիջ ման, այլ միա
կող մա նի, ա րա բա կան կող մի զի ջում ե րի ու ղիով:

Ա րա բամահ մե դա կան աշ խար հի քա ղա քա կան դիր քե րը սա սան
վե ցին նաեւ մի շարք այլ պատ ճառ նե րով: Այս պես, Ծո ցի երկր նե րի 
հա մար, որ քան էլ պա ղես տին յան խնդրի կար գա վո րու մը կա րեւ որ 
էր, ա ռաջ նա յինն, այ նուա մե նայ նիվ, մում էր սե փա կան անվ տան
գու թյան հիմ ա հար ցը, եւ շրջա նա յին հա մա պար փակ կար գա վոր ման 
ըն թաց քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում նրանք բնա կա նա բար 
նա խընտ րե ցին ա րեւմտ յան զի նու ժի մշտա կան առ կա յու թյունն ի րենց 
տա րածք նե րում, ին չը, հաս կա նա լի է, եւս չի ծա ռա յում ա րա բա կան 
դիր քե րի ամ րու թյա նը Իս րա յե լի հետ բա նակ ցու թյուն նե րում:

Ա րա բա կան աշ խար հի ա ռաջ նոր դող դե րին հա վակ նող եւ այն 
փաս տո րեն ստանձ նած Ե գիպ տո սը նվա զա գույն քա ղա քա կան ինք
նու րույ նու թյուն ու նի, քան զի սե փա կան ազ գա յին անվ տան գու թյան 
շա հե րից ել նե լով՝ ա ռա վե լա գույնս հա վա տա րիմ է մում իր ա րեւմ
տա մետ ուղղ վա ծու թյա նը: Եւ դա բնա կան է, քա նի որ շրջա նում հա
մա պար փակ կար գա վոր ման ըն թաց քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե
րում նա զուրկ է շրջա նի այլ երկր նե րի կող մից իր անվ տան գու թյանն 
սպառ նա ցող գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րեց ման կամ կան խար գել
ման ե րաշ խիք նե րից: Չկան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր
ման անհ րա ժեշտ հիմ քե րը, չկան քա ղա քա կան, ի րա վա կան եւ բա
րո յա կան նոր մեր, ո րոնք հստակ կսահ մա նա զա տեին քա ղա քա կան 
մի ջամ տու թյու նը հա րեւ ա նի ներ քին գոր ծե րին կրո նա կան ու մշա կու
թա յին ար ժեք նե րի քա րոզ չու թյու նից, եւ հա մա պա տաս խա նա բար, 
չկա վստա հու թյուն ու ի րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 

Այս պայ ման նե րում, «Դա մաս կոս յան դա շին քի» ըն թաց քում ա ռա
ջա ցած փխրուն ջեր մու թյու նը խախ տե լու հա մար ա ռանձ նա կի մեծ 
ջան քեր պետք չէին: Բա վա կան էր սա ռեց ված վի ճա կից շար ժել մի
ջի նա րեւ ել յան հիմ ա հար ցե րից մե կը՝ Ի րա նի եւ Ա րա բա կան Միաց
յալ Է մի րու թյուն նե րի մի ջեւ տաս նամ յակ նե րի պատ մու թյուն ու նե ցող 
տա րած քա յին խնդի րը եւ ա րա բամահ մե դա կան աշ խար հը խառն վեց 
ի րար. Բահ րեյ նը ցու ցա բե րեց ի րա նա մետ դիր քո րո շում, Կա տարն 
ու Սաուդ յան Ա րա բիան վեր հի շե ցին ի րենց չլուծ ված տա րած քա յին 
խնդի րը, Ե մե նը հա ռեց հա յաց քը սաուդ յան տա րածք նե րի վրա: 
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Այս «հան կար ծա հաս» խառ նաշ փո թի վեր ջին ա կոր դը ե գիպ տաի
րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խիստ վատ թա րա ցում էր: Իսկ չէ 
որ այս ա մենն ուղ ղա կիո րեն ազ դում է ա րա բաիս րա յել յան բա նակ
ցու թյուն նե րի վրա, ուր բո լոր ա րա բա կան երկր ներն ու Ի րա նը, բո
լոր տա րա կար ծու թյուն նե րով հան դերձ, կար ծես թե ընդ հա նուր շահ 
ու նպա տակ ու նեն՝ ա րա բա կան տա րածք նե րի ա զա տագ րու մը: Այս
պի սով, վե րա դառ նում ենք նույն զրո յա կան կե տին: Չի կա րող լի նել 
ա րա բաիս րա յել յան խա ղաղ կար գա վո րում, ե թե չկա Մի ջին Ա րեւ ել
քում հա մա պար փակ կար գա վոր ման ըն թացք: Այս տար բե րա կով, 
թույլ ու ան կազ մա կերպ մահ մե դա կան աշ խար հը կգնա անսկզ բուն
քա յին զի ջում ե րի, ո րը եր բեք կա յուն խա ղա ղու թյան ե րաշ խիք չի կա
րող լի նել: 

Այ սօր միակ եր կի րը, որն ա ռա վե լա պես հաս տա տուն դիր քե րի 
վրա է կանգ նած՝ Սի րիան է: Դա մաս կոսն է, որ ա ռայժմ կա րո
ղա նում է հա վա սա րակշռ ված հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նել 
ինչ պես Ի րա նի, այն պես էլ ա րա բա կան երկր նե րի հետ: Բայց Մի
ջին Ա րե ել քում տե ղի ու նե ցող տհաճ տե ղատ վու թյուն նե րի են թա
տեքս տե րից մեկն էլ Սի րիա յի վրա ազ դե լու ե նրա կա յուն դիր
քո րո շու մը սա սա նե լու նպա տակն է: Այն բա նից հե տո, երբ ի րա նա
սի րիա կան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ ի րա կա նաց նել 
Լի բա նա նում պահ վող ա րեւմտ յան պա տանդ նե րի ա զա տագ րու մը, 
երբ Ի րա նը շո շա փե լի քայ լեր էր ա նում Ա րեւ մուտ քի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րը նոր մա լաց նե լու ուղ ղու թյամբ, ԱՄՆ մեկ հար վա ծով ի չիք 
դարձ րեց բո լոր ձեռք բե րում ե րը՝ իր ա մե նամ յա զե կու ցագ րում կրկին 
Ի րա նը դա սե լով ա հա բեկ չու թյանն ա ջակ ցող երկր նե րի շար քը: Ա վե
լի ուշ, Իս րա յե լի հետ բա նակ ցու թյուն նե րում Սի րիա յի դիր քո րոշ ման 
վրա ազ դե լու նպա տա կով նույնն սկսե ցին փա թա թել նաեւ Սի րիա
յին: Այ սօր վա գեր լար վա ծու թյու նը ա րա բաի րա նա կան հա րա բե րու
թյուն նե րում Սի րիա յի վրա ազ դե լու եւս մեկ փորձ է: Մի կող մից, ե թե 
Սի րիան չի պաշտ պա նում ա րա բա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ե գիպ տա կան տար բե րա կը եւ պահ պա նում է բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը Ի րա նի հետ, ա պա զի ջում է դիր քե րը ա րա բա կան 
աշ խար հում, իսկ ե թե օ տար վում է Ի րա նից, ա պա թու լաց նում է իր 
քա ղա քա կան դիր քը շրջա նում: Թեեւ նա խա գահ Ա սա դը հմուտ դի
վա նա գետ է եւ այս ի րա վի ճա կից եւս պետք է որ պատ վով դուրս գա, 
սա կայն բա ցա սա կան հե տեւ անք ներն ան խու սա փե լի են:

Նախ կին ԽՍՀՄ տա րածք նե րում կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ քա
ղա քա կան ազ դե ցու թյան ձեռք բեր ման հար ցի նկատ մամբ ա րա բա
կան աշ խար հի ան հոգ ան տար բե րու թյու նը կա րող էր փոխ հա տուց
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վել Ի րա նի քա ղա քա կա նու թյամբ, եւ ա րա բա մահ մե դա կան աշ խարհն 
այ սօր այդ պես թույլ չէր լի նի: Սա կայն Ի րանն իր ազ գա յին եւ ընդ
հա նուր շրջա նա յին աշ խարհ քա ղա քա կան շա հե րը ստո րա դա սում է 
կրո նա կանգա ղա փա րա խո սա կան ստե րեո տի պե րին: Դա, ինչ խոսք, 
չի նպաս տում նո րաս տեղծ պե տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ հա րա բե
րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը Մի ջին Ա րեւ ել քի երկր նե րի հետ, եւ Ա րեւ
մուտք տա նող թուր քա կան մի ջանց քը շա րու նա կում է մալ իբ րեւ գե
րա դա սե լի քա ղա քա կան ընտ րու թյուն:

Եւ վեր ջա պես, Ի րա նը միայ նակ չի կա րող ներ կա յաց նել եւ պաշտ
պա նել ողջ շրջա նի շա հե րը այս մեծ եւ բարդ տա րածք նե րում՝ մրցակ
ցե լով Ա րեւ մուտ քի բազ մա կող մա նի ա ջակ ցու թյու նը վա յե լող թուրք
իս րա յել յան տան դե մի հետ: Ընդ հան րա պես, ե թե ա րա բամահ մե
դա կան աշ խարհն ու զում է չե զո քաց նել «թյուր քա կան կա փա րի չի» 
սպառ նա լի քը, նա պետք է հաշ վի առ նի նո րան կախ պե տու թյուն նե րի 
բնա կան ձգտու մը դե պի Ա րեւ մուտք: Դա նախ եւ ա ռաջ վե րա բե րում 
է Սի րիա յին եւ Ի րա նին, ո րոնց ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա գան 
ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է շրջա նում թուրքիս րա յել յան գոր ծո նի 
ազ դե ցու թյան աս տի ճա նից: Պաշտ պա նե լով ի րենց ժո ղո վուրդ նե րի 
ինք նիշ խա նու թյունն ու ինք նա տի պու թյան պահ պան ման ի րա վուն քը, 
շրջա նի ընդ հա նուր շա հե րը, նրանք միա ժա մա նակ պետք է արդ յու
նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն Ա րեւ մուտ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման հա մար, ո րը կմեղ մաց նի նո րան կախ պե տու թյուն
նե րի վար չա կար գե րի՝ Ա րեւ ել քի հետ մեր ձեց ման ըն թաց քում Ա րեւ
մուտ քի հո վա նա վո րու թյու նից զրկվե լու կամ նրա կող մից պատժ վե լու 
բնա կան վա խը:

Օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյունն այն պի սին է, որ ա ռանց Ա րեւ մուտ
քի ակ տիվ մաս նակ ցու թյան հնա րա վոր չէ հա վա սա րակշ ռել ու ժե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը Մի ջին Ա րեւ ել քում եւ վե րա դառ նալ հա մա
պար փակ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյան գա ղա փա րին, ա ռա
վել եւս՝ ի րա կա նաց նել այն: Դա, ի հար կե, չի կա րող լի նել ա րեւմտ յան 
թե լադ րան քին անձ նա տուր լի նե լու ճա նա պար հով, այլ միայն ա պա
ցու ցե լով Ա րեւ մուտ քին, որ նա պար տա վոր է հաշ վի նստել եւ հար գել 
շրջա նի երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի շա հերն ու ի րա վունք նե րը եւ որ 
կա յու նու թյունն ու խա ղա ղու թյու նը Մի ջին Ա րեւ ել քում ոչ միայն շրջա
նի ժո ղո վուրդ նե րի ա զատ ու արդ յու նա վետ զար գաց ման հրա մա յա
կան նա խա պայ մանն է, այ լեւ ողջ աշ խար հի: Իսկ դրա հա մար ա րա
բամահ մե դա կան աշ խար հը պետք է դուրս գա իր շրջա նա յին նեղ 
կա ղա պա րից եւ բա վա րար մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րի նո րաս տեղծ 
պե տա կա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան կողմ ո րո շում ե րի ձեւ ա վոր
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ման գոր ծում: որ քան էլ ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ կհնչի, 
բայց մի ջի նա րե ել յան հիմ ա հար ցե րի, այդ թվում նաե՝ ա րա բա
իս րա յել յան խնդրի ար դա րա ցի հան գու ցա լուծ ման ե ընդ հան րա
պես ա րա բամահ մե դա կան աշ խար հը կազ մող ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա գան այ սօր ո րոշ վում է նախ կին 
ԽՍՀՄ տա րածք նե րում քա ղա քա կան մրցակ ցու թյան արդ յունք
նե րով: Ե թե այդ երկր նե րը չհա վա սա րակշ ռեն ի րենց քա ղա քա կան 
ուղղ վա ծու թյունն Ա րեւ մուտ քի եւ Ա րեւ ել քի մի ջեւ, այլ միայն թուրքիս
րա յել յան գրկա խառ նու թյամբ հակ վեն դե պի Ա րեւ մուտք, ա պա հե տե
ւանք ներն ի րենց վրա կզգան ե՛ւ Ի րա նը, ե՛ւ ա րա բա կան երկր նե րը: 
Մի ջին Ա րեւ ել քում եւ նրան հա րող նո րան կախ երկր նե րում զար գա
ցում ապ րող վտան գա վոր ի րո ղու թյուն նե րը ոչ միայն շրջա նի ժո ղո
վուրդ նե րի մի ջեւ եղ բայ րաս պան պա տե րազմ ե րի եւ նրանց արդ յու
նա վետ զար գա ցու մը խա փա նե լու մեջ շա հագրգռ ված օ տար ու ժե րի 
խար դա վան քի արդ յունքն են, այ լեւ շրջա նի ժո ղո վուրդ նե րի ան նե րե լի 
թու լու թյան: Թու լու թյուն, որ ան պայ ման պետք է հաղ թա հար վի:

Ազգ, 03.11.1992        
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Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ԱԶ ԳԱյ ՆԱ ԿԱ Նութ յԱՆ 
ԽԱՄ Րող Ա ՐԵ Ւը

20րդ դա րի մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ քա ղա քա կա նու
թյան ա մե նա չարչրկ ված գոր ծոն նե րից մե կը մի ջի նա րեւ ել յան հիմ ա
հարցն է, ո րի հիմ քում ա րա բա կան ազ գայ նա կա նու թյունն է իր գա ղա
փա րա խո սու թյամբ ու ի դեալ նե րով եւ, ան շուշտ, ա րա բա կան պա հան
ջա տի րու թյու նը՝ պա ղես տին յան խնդրի ա ռանց քով: Դա րասկզ բին, 
ա րա բա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սա կան հիմ քե րը 
կռող բա րե նո րո գիչ նե րը, ո րոնց գոր ծու նեու թյու նը նա խեւ ա ռաջ ուղղ ված 
էր գա ղու թա տի րու թյան, դրա նով իսկ՝ ա րաբ ժո ղովր դի նկատ մամբ 
ա րեւմտ յան գե րիշ խա նու թյան դեմ, հա զիվ թե են թադ րեին, որ լա վա
գույն ազ գա յին նպա տակ նե րին ծա ռա յե լու կոչ ված շար ժու մը ծա ռա յե լու 
է ի րենց ժո ղովր դի նոր, է՛լ ա վե լի դա ժան եւ վտան գա վոր ստրկաց մա նը: 
Քա նիքա նի ա րաբ ա ռաջ նորդ ներ ժո ղովր դի ազ նիվ մղում ե րը շա հար
կե լով եւ խա ղա լով ա րաբ նե րի ա մե նան վի րա կան զգաց մունք նե րի հետ՝ 
ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյուն էին վա յե լում՝ ազ գայ նա կան մո լուց քի 
մեջ խեղ դե լով բո լոր եւ ա ռա ջին հեր թին լիար ժեք զար գաց ման ար դա
րա ցի պա հանջ նե րը, ձեռք բե րե լով ազ գա յին հե րո սի եւ ան կոտ րում մար
տի կի լու սապ սա կը: Ա րաբ ժո ղովր դի մի լիո նա վոր զա վակ ներ ի րենց 
անձ նա կանն ու ա ռօ րեա կանն ա ռանց երկմ տան քի նվի րա բե րում էին եւ 
շա րու նա կում էին նվի րա բե րել նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծին՝ 
կու րո րեն հա վա տա լով, որ ի րենց իշ խա նա վոր նե րի եւ քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյունն անմ ա ցորդ ուղղ ված է ազ գա յին 
խնդիր նե րի հան գու ցա լուծ մա նը եւ որ «ա րաբ ժո ղո վուր դը միաս նա կան 
է ու ա ռա քե լու թյու նը  նրա՝ ան մահ»: Կար գա խոս, որ այս կամ այն կերպ 
շա հարկ վել է ա րա բա կան բո լոր ա ռաջ նորդ նե րի կող մից՝ թեեւ պաշ տո
նա պես հա մար վում է սոսկ ԲԱԱՍ նե րի (Ա րա բա կան սո ցիա լիստ նե րի 
վե րածնն դի կու սակ ցու թյուն) ա ռաջ նոր դող սկզբուն քը:

Ինք նա խա բեու թյան շուրջ հինգ տաս նամ յակ, ո րի ըն թաց քում զո
հա սե ղա նի վրա դրված հա զա րա վոր մարդ կանց կյան քը եւ ի րենց 
խայ տա ռա կու թյամբ մե կը մյու սին գե րա զան ցող պա տե րազմ ե րը 
ո չինչ են՝ հա մե մա տած այն կո րուստ նե րի հետ, որ ու նե ցավ ա րաբ 
ժո ղո վուր դը մո լե ռանդ ազ գայ նա կա նու թյա նը հա սա րա կա կան կյան
քի եւ ի րա կան ազ գա յին ար ժեք նե րի զո հա բե րու թյան հե տեւ ան քով: 
Սո ցիալտնտե սա կան, հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին եւ քա ղա քա
կան զար գա ցու մը ան հա սա նե լի մաց կեղծ եւ իր էու թյամբ ազ գու
րաց ազ գայ նա կա նու թյան քրմե րի շնոր հիվ, ո րոնք շռայլ էին միայն 
սե փա կան ժո ղովր դից զո հա բե րու թյան պա հանջ նե րում եւ ա պաշ նորհ 
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ու ա նարդ յու նա վետ՝ ազ գա յին խնդիր նե րին գեթ ո րեւ է տրա մա բա
նա կան լու ծում տա լու գոր ծում: Թեեւ ի՞նչ արդ յուն քի մա սին կա րող է 
խոսք լի նել, ե թե ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թացքն ու հա մաշ խար հա
յին մա մու լում միմ յանց հա ջոր դող բա ցա հայ տում ե րը վկա յում են, որ 
ա րա բա կան ազ գայ նա կա նու թյունն ու նրա դրո շա կա կիր ա ռաջ նորդ
նե րը ղե կա վար վում էին զանգ ված նե րին կու րաց նե լու հա մար թի րախ 
ընտր ված «մի ջազ գա յին իմ պե րիա լիզ մի» կող մից: Եւ սա հա տուկ է ոչ 
միայն ա րաբ ժո ղովր դին եւ նրա ան ցած ու ղուն, այ լեւ բո լոր այն ժո ղո
վուրդ նե րին, ո րոնք օ տար գի տակ ցու թյան ազ դե ցու թյամբ եւ օ տար
նե րի գոր ծադ րած ջան քե րով որ դեգ րում են նա ցիո նալսո ցիա լիզ մի ի 
սկզբա նե դա տա պարտ ված գա ղա փարն իբ րեւ ազ գա յին խնդիր նե րի 
հան գու ցա լուծ ման ու ղե ցույց:

Սո ցիա լիս տա կան հա մա կար գի փլու զու մից եւ Ծո ցի պա տե րազ մից 
հե տո շո շա փե լիո րեն խարխլ ված ա րա բա կան ազ գայ նա կա նու թյան 
հիմ քե րը վերջ նա կա նա պես փլուզ վում են ա րա բաիս րա յե լա կան խա
ղաղ կար գա վոր ման ըն թաց քում ա րա բա կան երկր նե րի եւ ա ռան ձին 
«ազ գան վեր» ա ռաջ նորդ նե րի ե սա կենտ րոն եւ ըստ էու թյան ան բա
րո յա կան գոր ծե լա կեր պով: Ա րեւմտ յան քա րոզ չա կան մե քե նան իր 
հեր թին խթա նում է  ազ գայ նա կա նու թյան վար կա բեկ ման գոր ծը՝ 
մե կը մյու սի հե տեւ ից պատ ռե լով ազ գա յին շարժ ման ա ռաջ նորդ նե
րի դի մակ նե րը, բա ցա հայ տե լով նրանց ծա ռա յու թյուն նե րը Միաց
յալ Նա հանգ նե րի Կենտ րո նա կան հե տա խու զա կան վար չու թյա նը, 
ա րեւմտ յան այլ երկր նե րի հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րին եւ, ի հար կե, 
խորհր դա յին ՊԱ Կին: Նպա տակն ակն հայտ է. վերջ նա կա նա պես 
հիաս թա փեց նել զանգ ված նե րին ազ գայ նա կա նու թյան մեջ եւ ուղ ղել 
նրանց ե ռան դը դե պի օ րե ցօր թափ առ նող իս լա մա կան ար մա տա կա
նու թյան հո սան քը:

Եւ այս գոր ծում իր մեծ ա վան դը ներդ րեց ա րա բա կան ազ գայ նա
կա նու թյան կուռ քե րից մե կը՝ Գա մալ Աբդ ալՆա սե րի հո գեւ որ եւ գա
ղա փա րա կան ժա ռան գոր դի դերն ստանձ նած, Լի բիա կան հե ղա փո
խու թյան ա ռաջ նորդ գնդա պետ Մուամ մար Քադ դա ֆին: Մարդ, ո րը 
Մագ րե բի եւ Ե գիպ տո սի մի լիո նա վոր ա րաբ նե րի հա մար մարմ ա
վո րում էր ազ գա յին պայ քա րի նվիր յա լի կեր պա րը: Իս լա մա կան սո
ցիա լիզ մի, զար գաց ման «եր րորդ ու ղու» (ոչ ա րեւմտ յան, ոչ ա րեւ ել յան) 
եւ «Կա նաչ գրքի» հե ղի նա կի հրա հան գով էր, որ տաս նամ յակ ներ շա
րու նակ լի բիա ցի ներն Ի տա լիա յի կող մը քա րեր էին նե տում` խորհր
դան շե լով «իմ պե րիա լիզ մի քար կո ծու մը»: Նա էր, որ ցու ցադ րա բար 
ձեռ նո ցը չէր հա նում, երբ բա րեւ ում էր Մա րոկ կո յի թա գա վոր Հա սան 
Բ ին, որ պես զի ընդգ ծեր իր քա մահ րան քը «իմ պե րիա լիզ մի գոր ծա կա
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լի» նկատ մամբ եւ ա մե նա վեր ջին հայ հո յանք նե րով էր ար տա հայտ վում 
Ծո ցի ա րա բա կան ար քա նե րի մա սին: Բայց ա հա այս տար վա մա յի սի 
31ին հա մաշ խար հա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րը տա րա ծե ցին, թե իս
րա յել ցի մե ծա հա րուս տի միջ նոր դու թյամբ 200 լի բիա ցի ներ ուխ տագ
նա ցու թյան են մեկ նել Ե րու սա ղեմ, իսկ ին քը՝ «գնդա պետ Քադ դա ֆին 
պատ րաստ վում է ճա նա չել Իս րա յել պե տու թյու նը եւ այ ցե լել այն տեղ»1: 
Դրան հա ջոր դած ի րա դար ձու թյուն նե րը եւ մաս նա վո րա պես լի բիա ցի 
ուխ տագ նաց նե րի մա մու լի ա սու լի սը, ո րի ըն թաց քում կո չեր հնչե ցին 
ա րաբ եղ բայր նե րին՝ ա զա տագ րե լու Ե րու սա ղե մը եւ պայ քա րե լու Պա
ղես տի նի ա զա տագր ման հա մար, այ լեւս չեն շտկե լու հե տեւ անք նե րը, 
որ ակն կալ վում են լի բիա կան ա ռաջ նոր դի այս քայ լից հե տո: Ի սկզբա
նե իբ րեւ է ժա նա գին խա բեու թյուն էին հնչում ա րեւմտ յան այն տե սա
կետ նե րը, թե իբր Քադ դա ֆիի քայ լերն ուղղ ված են իս րա յե լալի բիա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա նը: Ե թե ան գամ գնդա պետն 
ան կեղ ծո րեն նման նպա տակ էր հե տապն դում, ա պա ո՛չ Իս րա յե լին, ո՛չ 
էլ Ա րեւ մուտ քին ձեռն տու չէր լի նե լու Լի բիա յի՝ իբ րեւ ա հա բեկ չու թյան եւ 
ծայ րա հե ղա կա նու թյան ո գեշն չո ղի խրտվի լա կի կո րուս տը:

Ան կաս կած, օ տար նե րի կող մից նա խա պատ րաստ ված եւ ո գե կոչ
ված Քադ դա ֆիի ար տա ռոց ա րար քի ի րա կան նպա տա կը շատ ա վե լի 
պարզ է եւ սար սա փե լի: Մուամ մար Քադ դա ֆիի քա ղա քա կան վար
կա բե կու մը մի վեր ջին հար վածն է Թու նի սի, Ալ ժի րի, Ե գիպ տո սի եւ 
հենց Լի բիա յի ազ գայ նա կա նու թյա նը հա վա տա րիմ մա ցած վեր ջին 
ու ժե րին, ո րից հե տո ան խու սա փե լիո րեն տե ղի կու նե նա հա զա րա վոր 
ե րի տա սարդ նե րի ան ցու մը նշված երկր նե րի իս լա մա կան ար մա տա
կա նու թյան շար քե րը: Ո չինչ չէր կա րող այդ պես խթա նել իս լա մա կան 
շար ժու մը շրջա նում, որ քան ազ գայ նա կա նու թյան վեր ջին կուռ քի 
խայ տա ռակ տա պա լու մը: Իսկ թե ու՞մ եւ ի՞նչ հե ռա հար նպա տակ նե
րի հա մար է պետք, որ պես զի ա րաբ ժո ղո վուր դը ազ գայ նա կա նու
թյան մղձա վան ջից տրվի իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան քաո սին՝ 
ար դեն գրվել է եւ դեռ կգրվի: Ինչ պես որ դեռ կբա ցա հայտ վի, թե որ 
երկ րի աշ խարհ քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն էր ծա
ռա յե լու կոչ ված «20րդ դա րի խոց» պի տակն ստա ցած ազ գայ նա կա
նու թյան եւ ա ռանձ նա պես նա ցիո նալսո ցիա լիզ մի տա րա տե սակ նե րի 
սեր մա նում ու ար մա տա վո րու մը Եւ րո պա յի եւ Ա սիա յի տասն յակ ժո
ղո վուրդ նե րի շրջա նում: 

Ազգ, 03.06.1994

1 Ըստ «Ազատություն» ռադիոկայանի:
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ԿԱՐ ԳԱ Վո ՐուՄՆ  ԱյԼ ԿԵՐՊ  ԿԼԻ ՆԻ

Երբ Ծո ցի պա տե րազ մից հե տո Միաց յալ Նա հանգ ներն ակ տիվ 
նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րե ցին Մի ջին Ա րեւ ել քում խա ղաղ կար
գա վոր ման ըն թաց քի կազ մա կերպ ման ուղ ղու թյամբ, մի ջազ գա յին 
հան րու թյան եւ քա ղա քա գետ նե րի շրջա նակ նե րում լա վա տե սու թյան 
աս տի ճա նը շատ ա վե լի բարձր էր, քան ան գամ 1979թ. դե մոկ րատ 
նա խա գահ Ջի մի Քար տե րի կազ մա կեր պած քեմփ դեւ իդ յան խա ղա
ղու թյան շոուի ժա մա նակ, քան զի լուրջ քա ղա քա գետ նե րը միշտ գի
տակ ցել են, որ ցան կա ցած ա նի րա վա հա վա սար պայ մա նա գիր Իս
րա յե լի եւ ա րաբ նե րի մի ջեւ կա րող է ըն դա մե նը սա ռեց նել տա րի նե
րով ձգվող ար յու նա լի ի րա դար ձու թյուն նե րը, բայց ոչ եր բեք կա յուն 
խա ղա ղու թյուն ա պա հո վել շրջա նում: Լա վա տե սու թյան բա վա րար 
հիմ քեր կա յին նախ եւ ա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ հան րա պե տա կան 
նա խա գահ Ջորջ Բու շը պատ կա նում էր ԱՄՆ այն ե զա կի նա խա գահ
նե րի թվին, ով քեր նա խընտ րա կան մրցա վազ քի  ըն թաց քում չէին 
հեն վել Միաց յալ Նա հանգ նե րի հրեա կան շրջա նակ նե րի վրա, ուս տի 
նրանց առ ջեւ ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ չէին կրում: Եւ հիմ ա
կա նում դրա շնոր հիվ էր, որ նա խա գահ Բու շը, չնա յած ներ քին մեծ 
ճնշմա նը, կա րո ղա ցավ ո րո շա կի արդ յունք նե րի հաս նել ա րա բա կան 
տա րածք նե րում  հրեա կան բնա կա վայ րե րի կա ռու ցու մը սա ռեց նե լու 
հար ցում՝ մին չեւ վերջ կա սեց նե լով 10 մի լիարդ դոլ լա րի տրա մադ
րում Իս րա յե լին, ո րը հիմ ա կա նում ծա ռա յե լու էր հենց այդ բնա կա
վայ րե րի կա ռուց ման գոր ծին:

Ա րա բա կան կող մի եւ Իս րա յե լի  նկատ մամբ քիչ թե շատ հա վա սա
րակշռ ված  վե րա բեր մուն քը, հա ճախ նաեւ բա վա րար խստու թյու նը 
վեր ջի նիս նկատ մամբ՝ մե ծա պես նպաս տե ցին այն բա նին, որ մինչ 
այդ խիստ ան զի ջում դիրք գրա վող ա րա բա կան երկր նե րը եւ ա ռանձ
նա պես Սի րիան ներգ րավ վե ցին բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քի մեջ 
(այս հար ցում մեծ դեր խա ղա ցին նաեւ այն ար մա տա կան փո փո խու
թյուն նե րը, որ տե ղի ու նե ցան աշ խար հում, հատ կա պես` խորհր դա յին 
հա մա կար գի փլու զու մը):

Իս րա յե լի  նախ կին վար չա պետ Յից խակ Շա մի րը եւ Իս րա յե լի ողջ 
դի վա նա գի տա կան միտ քը կա րո ղա ցան հաղ թա հա րել Բու շի  վար չա
կար գի ճնշման պայ ման նե րում  ըն թա ցող բա նակ ցու թյուն նե րի փու
լը`  ԱՄ Նում նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րից հե տո ի րա վի ճա կի 
կտրուկ փո փո խու թյան ակն կա լի քով: Վար չա պետ  Շա մի րը հրա շա լի 
դաս տվեց ա րաբ ա ռաջ նորդ նե րին, ցույց տա լով, թե ինչ պես կա րե լի 
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է  զո հա բե րել սե փա կան ան ձի կու սակ ցա կան եւ քա ղա քա կան ա պա
գան  հա նուն ազ գա յին շա հե րի: Նա չընկր կեց Իս րա յե լի ժո ղովր դի 
օ րե ցօր ա ճող խա ղա ղա պաշ տա կան տրա մադ րու թյուն նե րի առ ջեւ, 
սառ նասր տո րեն գնա հա տե լով դա լոկ իբ րեւ վար չա կար գի քա ղա քա
կա նու թյան հե տեւ ան քով ծնված հու սա հա տու թյան եւ լքվա ծու թյան 
զգա ցու մի արդ յունք: Շա մի րը տուրք չտվեց զանգ ված նե րի պա հի 
թու լու թյու նից թե լադր վող պո պու լիզ մին, թեեւ քաջ գի տակ ցում էր, որ 
դրա նով իսկ կան խո րո շում է իր կու սակ ցու թյան պար տու թյունն ընտ
րու թյուն նե րում: Չա փա զան ցու թյուն չի լի նի, ե թե ա սենք, որ Իս րա յե լի 
քա ղա քա կան միտ քը բո լոր չա փա նիշ նե րով հաղ թեց նա խա գահ Բու
շի վար չա կար գին: Իսկ ա րաբ նե րը հեր թա կան ան գամ տա նուլ տվե
ցին` խաբ վե լով «խա ղա ղա սեր» Ռա բի նի ընտ րու թյան շուրջ կազ մա
կերպ ված շոուով: Կրո նա կան տո նե րի եւ այլ բնույ թի պատ ճառ նե րով 
ժա մա նակ շա հե լու՝ իս րա յել յան տակ տի կա յի մեջ Յից խակ Ռա բի նի 
հաղ թար շավն այն վեր ջին հանգս տա ցու ցիչ հա բերն էին, ո րոնց ազ
դե ցու թյու նը գոր ծե լու էր մին չեւ ԱՄ Նում նոր նա խա գա հա կան ընտ
րու թյուն նե րը:

Դե մոկ րատ Բիլ Քլին թոնն իր հաղ թա նա կի հա մար մե ծա պես պար
տա կան է ԱՄՆ հրեա կան շրջա նակ նե րին, ո րոնք շռայլ խոս տում եր 
են ստա ցել Իս րա յե լի նկատ մամբ ա վան դա կան քա ղա քա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ: Պա տա հա կան չէ, որ նոր հաղ թա նա կը, 
իսկ ա վե լի ճիշտ՝ Ջորջ Բու շի պար տու թյու նը տո նա կա տա րու թյուն նե
րի պատ ճառ դար ձավ աշ խար հի եր կու մայր ցա մաք նե րում, ո րոն ցից 
մե կը  Բաղ դադն էր, իսկ մյու սը` ԹելԱ վի վը: ԱՄՆ նոր վար չա կար
գի շնոր հիվ Իս րա յե լը կրկին ստանձ նում է իր նա խա պատ վե լի տե ղը 
ԱՄՆ մի ջի նա րեւ ել յան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, որն էլ պայ մա նա վո
րում է նրա քա ղա քա կա նու թյունն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դա ա ռա վե
լա պես ար տա հայտ վում է ար տաքս յալ պա ղես տին ցի նե րի խնդրում, 
ուր Իս րա յե լը ԱՄՆ հո վա նա վո րու թյամբ վստա հո րեն ոտ նա հա րում է 
ՄԱԿ  հեր թա կան բա նա ձեւ ը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ ինչ պես նախ կի
նում, այն պես էլ հի մա, դա ոչ մի  լուրջ հե տեւ անք չի ու նե նա լու:

Որ Մի ջին Ա րեւ ել քում խա ղաղ կար գա վոր ման նախ կին տար բե
րակն ան դառ նա լիո րեն  պատ մու թյան գիրկն է անց նում՝ վկա յում են 
նաեւ պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րը՝ կապ ված ԱՄՆ պետ
քար տու ղար Ո ւո րըն Քրիս տո ֆը րի` Մի ջին Ա րեւ ելք այ ցե լու թյան  հետ: 
Դեռ Վա շինգ տո նի օ դա նա վա կա յա նում նա հայ տա րա րեց, թե ին քը 
ոչ մի հույս չի տա ծում բա նակ ցու թյուն նե րի նոր փուլն ա րագ վերսկ
սե լու հնա րա վո րու թյան հետ: Ներ կա պայ ման նե րում դա նշա նա կում 
է բա ռա ցիո րեն հե տեւ յա լը. ԱՄՆ ոչ մի ճնշում չի գոր ծադ րի Իս րա



116

յե լի վրա ար տաքս յալ պա ղես տին ցի նե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ բա նա
ձեւ ը կա տա րե լու ուղ ղու թյամբ, քան զի պաշ տո նա պես սա է հիմ ա
կան ար գել քը բա նակ ցու թյուն նե րի վե րահսկ ման ճա նա պար հին: Դե, 
իսկ ե թե ա րաբ նե րը հա մա ձայ նեն եւս մեկ ան գամ նվաս տա ցու ցիչ եւ 
անսկզ բուն քա յին զի ջում ե րի գնալ, ինչ պես ա ռա ջար կում են շա տե րը 
Ե գիպ տո սում, ա պա դա միայն կամ րապն դի Իս րա յե լի դիր քե րը բա
նակ ցու թյուն նե րում:

Խա ղի կա նոն նե րը լավ է ըմբռ նում նաեւ Իս րա յե լի Վար չա պետ 
Յից խակ Ռա բի նը, որն այ լեւս կա րիք չու նի խա ղա ղա պաշ տի դի մա
կի տակ թաքն վե լու, մա նա վանդ որ Բիլ Քլին թո նի  ընտ րու թյու նից 
հե տո Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը վե րագ տել է իր ինք նավս տա հու թյու նը 
եւ հա զիվ թե այժմ խա ղա ղու թյան հե տեւ ո ղա կան պա հանջ ներ ներ
կա յաց նի: Շրջան ԱՄՆ պետ քար տու ղա րի ժա ման ման նա խօր յա կին 
վար չա պետ Ռա բի նը «մեծ ցա վով» ար ձա նագ րեց, որ ստեղծ ված 
ի րա վի ճակն ի րեն հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս կյան քի կո չել նա
խընտ րա կան մրցա վազ քի ժա մա նակ ժո ղովր դին տրված այն խոս
տու մը, թե ա րաբ նե րի հետ խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը կկնքվի 
ա ռա վե լա գույ նը ինն ամս վա ըն թաց քում: Իսկ  պա ղես տին ցի նե րի 
քա ղա քա կան գոր ծիչ Ֆեյ սալ ալ Հու սեյ նի ար ձա գանքն այս բո լոր 
ի րա դար ձու թյուն նե րին եւս մեկ ան գամ վկա յում է, որ ա րաբ նե րը քա
ղա քա կան ռո ման տիզ մի փու լը ոչ մի կերպ չեն կա րո ղա նում հաղ թա
հա րել: Պետ քար տու ղար Քրիս տո ֆը րի այ ցի կա պակ ցու թյամբ նա 
հայ տա րա րել է, թե միայն Միաց յալ Նա հանգ նե րը կա րող են փրկել 
բա նակ ցու թյուն նե րը վերջ նա կան փա կու ղուց, ուս տի մեծ հույ սեր է 
կա պում Քրիս տո ֆը րի այ ցի հետ:

Իսկ ինչ պի սի՞ն են Մի ջին Ա րեւ ել քում խա ղաղ կար գա վոր ման նոր 
ըն թաց քի ուր վագ ծե րը: Որ քան էլ այ սօր ան հա վա նա կան թվա, այ
նուա մե նայ նիվ, հիմ քեր կան հա վատ ըն ծա յե լու ԱՄ Նում Իս րա յե
լի նոր դես պան Ի թա մար Ռա բի նո վի չի այն հայ տա րա րու թյա նը, 
թե ա ռա ջի կա յում հնա րա վոր է սե պա րատ հաշ տու թյուն Իս րա յե լի 
եւ Սի րիա յի մի ջեւ: Այ սինքն՝ 1979թ. ՔեմփԴե վի դի «խա ղա ղու թյան» 
տար բե րա կը, ո րը կոչ ված կլի նի ոչ թե լու ծում տա լու ա րաբ ժո ղովր
դի ազ գա յին խնդրին` պա ղես տին յան հիմ ա հար ցին, այլ կա պա հո վի 
Իս րա յե լի ազ գա յին անվ տան գու թյան եւս մեկ օ ղակ` Սի րիան: Չպետք 
է սպա սել, որ նման ըն թաց քի վճռո րոշ փու լը ժա մա նա կի ի մաս տով 
կհա մա պա տաս խա նի նա խա գահ Քլին թո նի իշ խա նու թյան ա ռա
ջին եր կու տա րի նե րին: Քեմփ դե վիդ յան տի պի շոու նե րը հար մար 
են վեր ջա բա նի հա մար, երբ կա րիք կա կրկին միա վոր ներ հա վա քել 
հա ջորդ նա խընտ րա կան մրցա վազ քի հա մար: Եւ հե տո, դա մե ծա
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պես կախ ված է լի նե լու Սի րիա յի ներ քա ղա քա կան զար գա ցում ե րից, 
ինչ պես նաեւ նա խա գահ Հա զեֆ ալԱ սա դի ա ռող ջա կան վի ճա կից 
(այդ մա սին վեր ջերս հա կա սա կան եւ մտա հո գիչ տե ղե կու թյուն ներ են 
տրվում), ո րով հե տեւ հա զիվ թե տաս նամ յակ ներ Իս րա յե լի դեմ պայ
քա րի դրոշն իր ձեռ քե րում կրած ա րաբ ա ռաջ նոր դը հա մա ձայ նի սե
պա րատ հաշ տու թյան գա ղա փա րի հետ:

Բայց ի րա վի ճակն ամ բող ջո վին այլ կլի նի, ե թե Սի րիա յում իշ
խա նու թյան խնդիրն օ րա կար գի հարց դառ նա, ե մրցակ ցող կող
մերն աշ խար հի միակ գեր տե րու թյան քա ղա քա կան ե այլ բնույ թի 
ա ջակ ցու թյան կա րի քը զգան: Իսկ մինչ այդ՝ Մի ջին Ա րեւ ել քը դեռ 
կանց նի նոր փոր ձու թյուն նե րի եւ ցնցում ե րի մի ջով, կրկնե լով այն 
կա խար դա կան օ ղա կի ճա նա պար հը, ո րը ոչ մի կերպ չի հա ջող վում 
կտրել:

Ազգ, 18.02.1993
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ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ ԱՐ ՄԱ ՏԱ ԿԱ Նութ յու Նը 
Ռու ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ քԱ ղԱ քԱ ԿԱՆ ՀԱՇ ՎԱՐԿ ՆԵ ՐուՄ

Հայտ նի է, որ ար դեն 80ա կան նե րի սկզբնե րից ագ րե սի վու թյան 
եւ հա մաշ խար հա յին սպառ նա լի քի ա ռու մով իս լամ ար մա տա կա նու
թյու նը նախ հա վա սար մրցակ ցու թյան մեջ էր, իսկ հե տո նաեւ էա պես 
գե րա զան ցեց տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի ազ գայ նա կան շար ժում ե րը, 
ո րոնք Խորհր դա յին Միու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան այս
պես կոչ ված հա կաիմ պե րիա լիս տա կան ուղղ վա ծու թյան հիմ ա կան 
ջա հա կիր ներն էին Եր րորդ աշ խար հի երկր նե րում: 1979թ. Աֆ ղանս
տան խորհր դա յին զի նու ժի «սահ մա նա փակ կոն տին գեն տի» մուտ քը 
նշա նա վո րեց գեր տե րու թյուն նե րի նեո գա ղու թա տի րա կան քա ղա քա
կա նու թյան դեմ ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի ա վան դա կան 
մե թոդ նե րի փո խա րի նու մը կրո նա կան ընդ հան րու թյան վրա հիմ
ված հա մե րաշ խու թյան պա տե րազմ ե րով: Այդ ե րեւ ույ թի զար գաց
մա նը նպաս տում էր ինչ պես 1979ից Ի րա նում Իս լա մա կան Հան րա
պե տու թյան հռչա կու մը, այն պես էլ այն պա րա գան, որ Պար սից ծո ցի 
ա րա բա կան միա պե տու թյուն ներն ի րենց ա րեւմ տա մետ քա ղա քա կան 
ուղղ վա ծու թյամբ հան դերձ՝ կրո նա պե տու թյուն ներ էին, միշտ պատ
րաստ ֆի նան սա կան, ռազ մա կան եւ ընդ հան րա պես հա մա կող մա նի 
ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ կրո նա կից եղ բայր նե րին՝ ի րենց երկր նե
րում իս լա մա կան կար գեր հաս տա տե լու գոր ծում: Տվյալ ժա մա նա
կաշր ջա նի հա մար կա րեւ որ էր նաեւ հան գա ման քը, որ Մեր ձա վոր 
Ա րեւ ել քում ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի եր կու կի զա կե տերն 
էլ՝ Աֆ ղանս տանն ու Պա ղես տի նը, իս լա մա կան աշ խար հի բաղ կա
ցու ցիչ ներ էին, եւ նրան ցում ըն թա ցող ռազ մաքա ղա քա կան զար գա
ցում ե րը դի տարկ վում էին ոչ իբ րեւ ա ռան ձին երկ րի կամ ա ռան ձին 
ժո ղովր դի հիմ ախն դիր, այլ հա միս լա մա կա նու թյան նշա նա կու թյան 
պատ վախնդ րու թյուն:

1985ից Խորհր դա յին Միու թյու նում սկիզբ ա ռած «Պե րեստ րոյ
կան» եւ 80ա կան նե րի վեր ջին դե ռեւս կար միր Մոսկ վա յի մեր ձեց ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը Ա րեւ մուտ քի նկատ մամբ վերջ նա կա նա պես 
խարխ լեց մահ մե դա կան աշ խար հում գոր ծող սո ցիա լիս տա կան եւ 
սո ցիա լիս տա մետ քա ղա քա կան հո սանք նե րի հեն քը՝ գոր ծու նեու
թյան դաշ տը գրե թե ամ բող ջո վին հանձ նե լով իս լամ ար մա տա կան 
խմբա վո րում ե րին: 1982թ. իս րա յել յան ներ խու ժու մը Լի բա նան, ո րի 
ըն թաց քում ջախ ջախ վեց խորհր դա յին հո վա նա վո րու թյու նը վա յե
լող Պա ղես տի նի Ա զա տագ րու թյան Ճա կա տը, սկիզբ դրեց իս լամ 
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ար մա տա կան նե րի հաղ թա կան ներ թա փանց մա նը նաեւ Պա ղես տի
նի Դի մադ րու թյան Շարժ ման կոա լի ցիա յի մեջ: Այ սօր իս լամ ար մա
տա կա նու թյու նը պա տու հաս է Ալ ժի րում, ուր Խորհր դա յին Միու թյան 
փլու զու մից հե տո հիմ ա կա նում ար մա տա կան նե րի ջան քե րով վերջ 
դրվեց Շադ լի Բենդ ժե դի դի հա մայ նա վա րա մետ վար չա կար գին: Իս
լամ ար մա տա կա նու թյունն ան բու ժե լի գլխա ցավ է Ե գիպ տո սի իշ խա
նու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք չնա յած խստա գույն մի ջոց նե րին՝ չեն 
կա րո ղա նում վերջ դնել իս լա մա կան ա հա բեկ չա կան շարժ մա նը, ին չը 
մի լիո նա վոր դոլ լար նե րի կո րուստ է հասց նում երկ րի տու րիս տա կան 
ին դուստ րիա յին՝ ե գիպ տա կան տնտե սու թյան ա ռա վել ե կամ տա բեր 
ճյու ղին: Եւ, վեր ջա պես, իս լա մա կան ներն են կազ մում Իս րա յե լի դեմ 
պայ քա րի ա ռա ջին գի ծը, ինչ պես Լի բա նա նի հա րա վում, այն պես էլ 
նո րահռ չակ Պա ղես տին յան ինք նա վա րու թյան տա րածք նե րում:

Խորհր դա յին կայս րու թյա նը վերջ դրած Բե լո վեշչ յան հա մա ձայ
նագ րե րին հա ջոր դած ողջ ժա մա նա կաշր ջա նում թե՛ ռու սա կան եւ թե՛ 
օ տար քա ղա քա գի տա կան միտ քը պար բե րա բար շո շա փել է նոր, ժո
ղովր դա վա րա կան Ռու սաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյա նը իս
լա մա կան ար մա տա կա նու թյան սպառ նա լի քի թե ման: Թեեւ հա նուն 
ար դա րու թյան պետք է նշել, որ սույն խնդի րը ա վե լի շատ դրա մա տի
զաց վել է նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րում, մա սամբ 
նաեւ Ա րեւ մուտ քում, քան բուն Մոսկ վա յում: Տա րի նե րի քա ղա քա կան 
ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցու մը ցույց տվեց, որ ռու սա կան հա մա
պա տաս խան կա ռույց նե րի հա մար իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան 
գոր ծո նը ոչ այն քան քա ղա քա կան կամ քի կաշ կանդ վա ծու թյուն ա ռա
ջաց նող ա ռաս պե լա կա նաց ված սպառ նա լիք էր, որ քան սե փա կան 
քա ղա քա կան շա հե րին ծա ռա յեց վող մի ջոց: Մաս նա վո րա պես, Մի
ջին կամ ինչ պես այժմ է ըն դուն ված ա սել՝ Կենտ րո նա կան Ա սիա յում 
տա ջի կա կան իս լա մա կան շար ժում անգ նա հա տե լի ծա ռա յու թյուն 
մա տու ցեց հետ խորհր դա յին Ռու սաս տա նին՝ ար մա տա կա նու թյան 
«բա ցի լի» տա րած ման սպառ նա լի քով սթա փեց նե լով Ուզ բեկս տա նի, 
Ղա զախս տա նի եւ Ղրղզստա նի իշ խող շրջա նակ նե րին՝ թուր քա սի
րու թյան եւ ա րեւմ տա մե տու թյա նը չա փա զանց հակ վե լու՝ նրանց ինք
նա մո ռա ցու թյան ա ռա ջին, ա մե նավ տան գա վոր փու լում: Ինչ վե րա բե
րում է Թուրք մե նիա յին, ա պա Սա պար մու րադ Նի յա զովն ի սկզբա նե 
բա վա կան սառն էր վե րա բեր վում Ան կա րա յին մեծ եղ բոր դե րը տրա
մադ րե լու գա ղա փա րին: 

Իս լա մա կան սպառ նա լի քը մի ջի նա սիա կան հան րա պե տու թյուն նե
րին պար տադ րեց մալ ռու սա կան աշ խարհ քա ղա քա կան ու ղեծ րում, 
վե րա նա յել Ա րեւ մուտ քի հետ տնտե սա կան ին տեգ րա ցիա յի աս տի ճա



120

նը՝ հաշ վի առ նե լով Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան կեն սա կան շա հե րը 
(ա ռանձ նա պես ստրա տե գիա կան հում քի ար տա հան ման ո լոր տում, 
ուր Ալ մա թին, Տաշ քենդն ու Բիշ կե կը սկզբնա կան շրջա նում հույս 
ու նեին շրջան ցել ա վան դա կան ռու սա կան կա պե րը), ինչ պես նաեւ 
ա ռանց ա վե լորդ բար դու թյուն նե րի հա մա ձայ նել նախ կին խորհր դա
յին սահ մա նի հա մա տեղ պաշտ պա նու թյա նը, ա ռան ձին դեպ քե րում 
ան գամ հայտն վե լով խնդրո ղի դե րում: Սար սա փը սե փա կան երկր
ներ իս լամ ար մա տա կա նու թյան ներ թա փանց ման նկատ մամբ այն
չափ մեծ է, որ Ուզ բեկս տա նի նա խա գահ Իս լամ Քա րի մո վը մեկ օ րում 
հետ վե րա դարձ րեց Թուր քիա յում սո վո րող հա զա րա վոր ուզ բեկ ու
սա նող նե րին, տե ղե կաց ված լի նե լով, որ նրանց հետ այն տեղ ակ տիվ 
աշ խա տանք են վա րում «Բա րօ րու թյուն» իս լա մա կան կու սակ ցու
թյան ան դամ ե րը:

Վեր ջին շրջա նում, տա ջի կա կան խնդրի հա մա տեքս տում ռու սա
կան դի վա նա գի տու թյու նը մի նոր, ո րա կա պես բարձր քայ լի դի մեց՝ 
միջ տա ջի կա կան խա ղաղ կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում փաս տո
րեն օ րի նա կա նաց նե լով տա ջի կա կան իս լա մա կան ընդ դի մու թյու նը, 
իր զին ված խմբա վո րում ե րով հան դերձ: Սա ուղ ղա կի հու շա գիր է 
մի ջի նա սիա կան մյուս մայ րա քա ղաք նե րին՝ ըմբռ նե լու, որ ե թե կող մե
րից մե կը շո շա փե լի շե ղում եր թույլ տա Մոսկ վա յի կող մից նա խանշ
ված ռազ մա վա րա կան գծից, ա պա Ռու սաս տա նը պատ րաստ է, ե թե 
ոչ իշ խա նու թյան գլուխ բե րել այդ հան րա պե տու թյուն նե րում գոր ծող 
ընդ դի մա դիր ու ժե րին, ա պա, հա մե նայն դեպս, ստի պել ներ կա յումս 
ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյուն ու նե ցող հետ հա մայ նա վա րա կան 
վեր նա խա վե րին՝ կի սել իշ խա նու թյունն ընդ դի մու թյան հետ:

Պա կաս հե տաքր քիր չէ նաեւ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյան կող
մից իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան գոր ծո նի կի րա ռու մը Հյու սի
սա յին Կով կա սում: Հաշ ված օ րեր են ան ցել Կով կա սի իս լամ ար մա
տա կան նե րի հա մա գու մա րի ա վար տից: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
վար չա պետ Վիկ տոր Չեռ նո միր դի նը ան ձամբ ի լուր բո լո րի հայ տա
րա րեց, որ Մոսկ վան չի խո չըն դո տել այդ հա վա քի անց կաց մա նը, 
թեեւ դժգո հու թյուն ար տա հայ տեց (բա վա կան մեղմ) հա մա գու մա րում 
հնչած «ո րոշ ծայ րա հե ղա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի» վե րա բեր յալ: 
Ակն հայտ է, որ պաշ տո նա կան Կրեմ լի կող մից Կով կա սի իս լա մա
կան նե րի հա մախմ բու մը չկան խա տես ված սպառ նա լիք նե րի շար քում 
չի դաս վում, եւ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այս տեղ եւս ո րո շա կի 
քա ղա քա կան հաշ վարկ կա: Հնա րա վոր է, որ դա կոչ ված է մա հա
կի դեր խա ղալ Հյու սի սա յին Կով կա սի այն ինք նա վա րու թյուն նե րի 
հա մար, ո րոնք վեր ջին շրջա նում (չե չե նա կան պա տե րազ մում Ռու
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սաս տա նի նա հան ջից հե տո) ա վե լի ու ա վե լի անհ նա զանդ են ի րենց 
պա հում Կենտ րո նի նկատ մամբ, ա ռանձ նա պես բազ մա մի լիար դա
նոց ե կա մուտ ներ ա պա հո վող տնտե սա կան կա մա յա կա նու թյուն նե րի 
խնդրում (Հյու սի սա յին Օ սե թիա՝ ալ կո հոլ, Դաղս տան՝ սեւ խա վիար եւ 
թա ռափ), ուր դաշ նա յին մար մին նե րի յու րա քանչ յուր մի ջամ տու թյա նը 
հա կադ րում են քա ղա քա կան ե րան գա վո րու մով սքող ված ան ջա տո
ղա կա նու թյան սպառ նա լի քը: 

Նույն՝ հյու սիս կով կաս յան իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան գոր
ծո նը կա րող է եւս մեկ ծան րակ շիռ լծակ դառ նալ Ադր բե ջա նի եւ նրա 
աշ խար հիկ վար չա կար գի կա ռա վա րե լիու թյան ա պա հով ման գոր
ծում: Ե թե վրա ցի նե րը Աբ խա զիա յում պա տե րազ մը տա նուլ տվե ցին՝ 
կռվե լով օ րեն քով ոչ մե կի կող մից չճա նաչ ված Լեռ նա կան նե րի Հա
մա դաշ նու թյան դեմ, ա պա ին չու բա ցա ռել, որ պաշ տո նա կան Բաք
վի ո րեւ է կտրուկ շրջա դարձ, լի նի դա քա ղա քա կան, թե տնտե սա կան 
ո լոր տում, չի կա րող պատժ վել կրկին ոչ մե կի կող մից չճա նաչ ված մի 
ինչոր հյու սիս կով կաս յան իս լա մա կան հա մա դաշ նու թյան կող մից: 
Ընդ ո րում, տվյալ դեպ քում, սպառ նա լի քը չի սահ մա նա փակ վում 
տա րածք նե րի կորս տով, քան զի Ադր բե ջա նի մահ մե դա կան բնակ
չու թյու նը կա րող է եւ ըն դու նե լի հա մա րել իս լա մա կան վար չա կար գի 
հաս տա տու մը երկ րում, դրա նով իսկ զրկել Հեյ դար Ա լիեւ ի կլա նին իշ
խա նու թյու նից:

Եւ վեր ջա պես, իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան ար ձա նագ րու մը 
Հյու սի սա յին Կով կա սում կա րե լի է դի տար կել նաեւ մեկ այլ, հե ռան
կա րա յին տե սանկ յու նից: Չե չե նա կան պա տե րազ մը ցույց տվեց, թե 
որ քան դժվար է Մոսկ վա յի հա մար կար գի հրա վի րել իր իսկ են թա
կա յու թյան տակ գտնվող դաշ նա յին սուբ յեկ տին, երբ վեր ջի նիս անհ
նա զան դու թյու նը ներ կա յաց վում է իբ րեւ ազ գա յինա զա տագ րա կան 
պայ քար, իսկ բնակ չու թյան մի մա սի ա ջակ ցու թյու նը ան ջա տո ղա
կան նե րին՝ դա վա ճա նի ու ազ գու րա ցի կար գա վի ճա կում է դնում այն 
տասն յակ հա զար նե րին, ո րոնք Կենտ րո նի դեմ կռվել չեն ու զում, ինչ
պես որ դա ե ղավ Չեչ նիա յում: Պա կաս դժվար չէ նաեւ պաշտ պա նել 
Կենտ րո նի հե ղի նա կու թյու նը մի ջազ գա յին աս պա րե զում, երբ բո լո
րը քեզ մե ղադ րում են հպա տակ ժո ղովր դի նկատ մամբ պա տե րազմ 
վա րե լու մեջ: Բնա կա նա բար, պե տա կան քա րոզ չա կան մե քե նա յի 
փոր ձե րը՝ ներ կա յաց նել ողջ չե չեն ժո ղովր դին իբ րեւ հան ցա վոր կա
ռույց նե րի մաս նա կից, ան հե թեթ էին եւ ա պարդ յուն, չնա յած դրա նում 
այ նուա մե նայ նիվ ճշմար տու թյան մի մեծ, խիստ ո րո շա կի հա տիկ 
կար: Թեեւ աշ խար հին, հենց ի րեն՝ Ա րեւ մուտ քին քաջ ծա նոթ էր նման 
ի րա վի ճա կը, երբ մո լո րա կի տար բեր շրջան նե րում չե չեն նե րին էլ քա
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նա կա պես գե րա զան ցող ամ բողջ ցե ղեր մե ծիցփոքր ընդգրկ ված են, 
մեղմ ա սած, ոչ օ րի նա կան գոր ծու նեու թյան մեջ (Լա տի նա կան Ա մե
րի կա յում՝ թմրան յու թե րի ար տադ րու թյան տար բեր փու լե րում մաք
սա նեն գու թյուն, Աֆ րի կա յում՝ ա վա րա ռու թյուն, մաք սա նեն գու թյուն, 
ստրկա վա ճա ռու թյուն եւ այլն), այ նուա մե նայ նիվ, Ռու սաս տա նի պա
րա գա յում այդ հան գա ման քը հաշ վի չառն վեց: 

Ակն հայտ է, որ Հյու սի սա յին Կով կա սում անհ րա ժեշտ է անհ նա
զանդ միա վոր նե րի մի նոր, ա պազ գա յին, մի ջազ գա յին հան րու թյա
նը քա ջա ծա նոթ բնու թագ րիչ, եւ այս ա ռու մով իս լամ ար մա տա կա նից 
ա վե լի հա ջող խա րան ընտ րել հնա րա վոր չէր: Ուս տիեւ, ե թե Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյու նը կրկին ստիպ ված լի նի զեն քի դի մել իր տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նու թյունն ու սուբ յեկտ նե րի հնա զան դու թյու նը 
ա պա հո վե լու հա մար, ա պա դա այ լեւս կա րե լի կլի նի ներ կա յաց նել ոչ 
իբ րեւ գոր ծո ղու թյուն՝ ա ռան ձին վերց րած ո րեւ է ժո ղովր դի, այլ մի այն
պի սի շարժ ման դեմ, ո րը հա մաշ խար հա յին չա րի քի կա յուն համ բավն 
է վա յե լում թե՛ Ա րեւ մուտ քի եւ թե՛ Ա րեւ ել քի հա սա րա կու թյուն նե րի մե
ծա մաս նու թյան շրջա նում:

Ստո րագր ված՝ Սամ վել Մել քոն յան
Ա ռա վոտ(?), 03.09.1997
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Ա ՐԵ ՒԻ ԽԱ ՎԱ ՐուՄ Ա ՐԱ ԲԱԻՍ ՐԱ յԵԼ յԱՆ ԽԱ ղԱղ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎոՐ ՄԱՆ ԵՐԿ ՆԱ ԿԱ ՄԱ ՐուՄ, ԿԱՄ ո՞Վ Է 
ՎԵՐ ջԱ ՊԵՍ ԿԱ ՍԵՑ ՆԵ Լու ԽոՐ թԱ ՑԱԾ 
Եղ ԲԱյՐ ՆԵ ՐԻ ԱՐ յու ՆԱ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՎԵ ճը

Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ հրեա ներն ու ա րաբ նե րը սե րում են 
նույն նա խա հո րից՝ Աբ րա հա մից: Բնա կա նոն պայ ման նե րում մայ րե
րի տար բե րու թյու նը պետք է որ լուրջ խո չըն դոտ ներ չստեղ ծեր ար յու
նա կից եղ բայր նե րի հա մար, եւ իս կա պես, դա րեր շա րու նակ, ընդ հուպ 
մին չեւ 19րդ դա րի երկ րորդ կե սը, ա րաբհրեա կան ազ գա միջ յան 
լուրջ հա կա մար տու թյան հնա րա վո րու թյան մա սին ո րեւ է են թադ րու
թյուն լա վա գույն դեպ քում քմծի ծաղ կա ռա ջաց ներ թե՛ մեկ եւ թե՛ մյուս 
կող մի մոտ: Ա րա բա կան խա լի ֆաթն ու նրա ա ռան ձին բե կոր նե րը, 
իսկ հե տո նաեւ Օս ման յան կայս րու թյու նը միշտ ա պա հով ա պաս տան 
են ե ղել այն հրեա նե րի հա մար, ո րոնք անձ նա կան եւ գույ քա յին անվ
տան գու թյուն էին բաղ ձում: Ե թե հրեա նե րը պրոբ լեմ եր են ու նե ցել, 
ա պա միայն եւ միայն քրիս տոն յա Եւ րո պա յում, ուր նրանց մե կու սաց
նում էին գետ տո նե րում եւ, ֆրան սիա ցի վի պա սան Մո րիս Դրյուո նի 
խոս քե րով՝ «խա րույկ բարձ րաց նում միա պա ղաղ կյան քի ձանձ րույ
թը փա րա տե լու հա մար»: Բայց այ սօր ա րա բաիս րա յել յան հա կա
մար տու թյու նը դա րիս ա մե նաեր կա րա տեւ ու ար յու նա լի խնդիր նե րից 
մեկն է: 

Երբ Խորհր դա յին Միու թյան փլու զու մով եւ նո րաս տեղծ ժո ղովր
դա վա րա կան Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ո րա կա պես նոր մեր ձա վո
րա րեւ ել յան քա ղա քա կան գծի որ դեգր մամբ անց յա լի գիրկն ան ցավ 
գա ղա փա րա խո սա կան մրցակ ցու թյունն այս բազ մա չար չար տա րա
ծաշր ջա նում, թվում էր, թե խա ղաղ կար գա վո րու մը զուտ տեխ նի կա
կան հարց է եւ ուր որ է՝ ար մա վե նու ճյու ղե րի սո սափ յու նը մո ռաց նել 
է տա լու հրա զե նի փո ղե րի ճար ճատ յու նը: Մադ րիդ, Վա շինգ տոն, 
Մոսկ վա, Փա րիզ, հե տո նո րից բազ միցս Վա շինգ տոն, հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րեր ա րա բա կան երկր նե րի հետ, ան գամ «Խա ղա ղու
թյան» Նո բել յան մրցա նակ ներ, եւ այս ա մե նը՝ ա պարդ յուն, քան զի ու
ժա յին դի մա կա յու թյու նը եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ կեն սու նակ բա
ցի լի նման պար բե րա կան ձեւ ա կեր պում եր է ապ րում, հար մար վում 
ի րա վի ճա կին եւ ո րեւ է այլ ձեւ ով դուրս գա լիս ա ռա ջին պլան:

Բիլ Քլին թո նի վար չա կազ մը, որ պա տիվն ու նի ա մե րիկ յան պատ
մու թյան մեջ ար ձա նագր վե լու իբ րեւ միակ հա մաշ խար հա յին գեր տե
րու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն, ոչ մի կերպ չի հա մա կերպ վում այն 



124

ի րա կա նու թյան հետ, որ ա րա բաիս րա յել յան հա կա մար տու թյունն 
այ նուա մե նայ նիվ մում է չլուծ ված, թեեւ ինչ պես ար դեն աս վեց՝ հա
ջո ղու թյան դափ նի ներն ար դեն իսկ ա վան սով բա ժան ված են: Իսկ սա 
կա մա թե ա կա մա կաս կա ծի է են թար կում ողջ աշ խար հում կար գու
կա նոն հաս տա տե լու՝ ա մե րիկ յան հա վակ նո տու թյու նը: Մադ րիդվա
շինգ տոն յան բա նակ ցու թյուն նե րի փու լի ա ռա ջին էյ ֆո րիա յին հա ջոր
դած ա ռան ձին ձա խո ղում ե րում մեղ քը բարդ վեց նոր Ռու սաս տա նի 
վրա, որն իբ րեւ թե փոր ձում էր շա րու նա կել ԽՍՀՄ ա վան դա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քում՝ պաշտ պա նե լով ա րաբ 
ան հաշ տե լի նե րին: Արդ յուն քում, բա նակ ցու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցի 
օ րի նա կան հա մաս պոն սոր Մոսկ վան ընդ հուպ մին չեւ այ սօր գրե թե 
մե կու սաց ված է կար գա վոր ման հա մա կար գից: Ա վե լի ուշ, երբ ակն
հայտ դար ձավ, որ Ռու սաս տա նը շատ ա վե լի կեն սա կան ու հրա տապ 
խնդիր ներ ու նի, քան Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քում ա մե րիկ յան քա ղա քա
կա նու թյա նը խո չըն դոտ ներ հա րու ցելն է, խա ղա ղու թյան հաս տատ
ման «հա կա ռա կորդ նե րի» դե րում դի տարկ վե ցին եւ րո պա կան տե
րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ Ֆրան սիան, որն իր պատ րաս տա
կա մու թյունն էր հայտ նել հա մա կող մա նի ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ 
նո րաս տեղծ Պա ղես տին յան ինք նա վա րու թյան կա յաց ման գոր ծին: 
Եւ րո պան եւս, ըստ էու թյան, օ տար վեց ա րա բաիս րա յել յան խա ղաղ 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցից, բայց ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա
նում ոչ միայն չբա րե լավ վեց, այլ ա վե լի սրվեց: Եւ ե թե Ռու սաս տա նը, 
Ֆրան սիան կամ ա սենք Գեր մա նիան կա րող էին ա վե լի արդ յու նա
վետ երկ խո սու թյան մեջ մտնել նույն Սի րիա յի ու Իս լա մա կան Ի րա նի 
հետ՝ ո րո շա կիո րեն ազ դե լով նրանց քա ղա քա կա նու թյան վրա Լի բա
նա նում, ա րաբ ազ գայ նա կան նե րին ու իս լամ ծայ րա հե ղա կան նե րին 
ա ջակ ցու թյան հար ցում, ա պա Դա մաս կո սում ու ա ռա վել եւս Թեհ րա
նում ԱՄՆ, մեղմ ա սած, չա փա զանց հե ռու է նման վստա հու թյուն վա
յե լե լուց:

Ից հակ Ռա բի նի սպա նու թյունն ու դրան հա ջոր դած ընտ րու թյուն
նե րի արդ յունք նե րը ե կան վկա յե լու, որ խե լա միտ փոխ զի ջու մա յին 
տար բե րա կով պա ղես տին յան խնդի րը կար գա վո րե լու չկա մու թյու նը 
խոր քա յին ար մատ ներ ու նի հա կա մար տու թյա նը մաս նա կից կող մե րի 
մեջ: Չնա յած բո լոր գոր ծադր վող ջան քե րին՝ իս լա մա կան «Խա մա
սի» ազ դե ցու թյու նը Պա ղես տին յան ինք նա վա րու թյան տա րածք նե
րի բնակ չու թյան շրջա նում ոչ միայն չի մա րում, այ լեւ վե րըն թաց աճ 
է ապ րում: Դրան էա պես նպաս տեց նաեւ այն, որ պա ղես տին ցի իշ
խա նա վոր նե րը ա րագ ա դապ տաց վե ցին ի րենց նոր դե րին, եւ մի կողմ 
նե տե լով հայ րե նա սի րու թյան ու ազ գա սի րու թյան տաս նամ յակ նե րով 
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փայ փա յած ի դեալ նե րը՝ ձեռ նա մուխ ե ղան ինք նա վա րու թյան սո ցիալ
տնտե սա կան բար գա վաճ մա նը հատ կաց վող օ տա րերկր յա ներդ րում
նե րի յու րաց մա նը: Հայտ նի սկան դա լը՝ կապ ված բազ մա մի լիո նա նոց 
գու մար նե րի յու րաց ման հետ, վար կա բե կեց Յա սեր Ա րա ֆա թի վար
չա կազ մը ոչ միայն ինք նա վա րու թյան բնակ չու թյան աչ քում, այ լեւ Եւ
րո պա յում եւ ԱՄ Նում: Պա ղես տին ցի նե րի շրջա նում աղ քա տու թյունն 
ու ըն չազր կու թյու նը ոչ մի կերպ չեն հաղ թա հար վում, ին չը եւ պա րարտ 
հող է ստեղ ծում ա րաբ ե րի տա սար դու թյամբ ծա յա րա հե ղա կան ու ժե
րի շար քե րի հա մալր ման հա մար:

Մյուս կող մից, փոր ձա գետ ներն ար ձա նագ րում են իս րա յել ցի նե
րի շրջա նում ան հան դուր ժո ղու թյան եւ ծայ րա հե ղա կա նու թյան ա ճը, 
կապ ված երկ րի բնակ չու թյան մեջ ա րեւ ե լաեւ րո պա կան (հատ կա պես 
նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րից) ծա գու մով հրեա
նե րի տե սա կա րար կշռի ա վե լաց ման հետ: Իս րա յել յան Քնե սե տի 
(բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը) վեր ջին ընտ րու թյուն նե րի ժա մա
նակ ռու սա լե զու իս րա յել ցի նե րի շա հե րը ներ կա յաց նող քա ղա քա կան 
ու ժը գրա վեց եր րորդ տե ղը, ա վան դա կան եր կու խո շոր կու սակ ցու
թյուն նե րից հե տո, շրջան ցե լով ան գամ հրեա օր թո դոքս նե րին: Պատ
մու թյու նը կրկնվում է, եւ ինչ պես 1920րդ դդ. սահ մա նագ ծին Ա րեւ ել
յան Եւ րո պա յի ու Ռու սաս տա նի հրեա նե րին միա վո րած «Խո վե վեյ 
Ցիոն» կազ մա կեր պու թյան կոմպ րո միս ներ չճա նա չող քա ղա քա կա
նու թյու նը հան գեց րեց ու ժա յին դի մա կա յու թյան՝ հա րեւ ան ա րաբ նե րի 
ու Պա ղես տի նում իշ խող անգ լիա կան վար չա կազ մի դեմ, այն պես էլ 
այժմ նույն տրա մա բա նու թյամբ վի ժեց վում են ա րաբ նե րի հետ խա
ղաղ գո յակ ցու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված թե՛ ար տա քին, թե՛ ներ
քին ջան քե րը: Իս րա յել ցի չա փա վոր գոր ծիչ նե րը թեւ ա թափ են ե ղել եւ 
ստիպ ված են ճա նա չել, որ ա ռա ջի կա յում եւս ցան կա ցած վար չա կազմ 
ռու սա լե զու մե ծա քա նակ հա մայն քի հա վակ նո տու թյան պա տանդն է 
լի նե լու, քան զի վեր ջին նե րիս «հե րո սա կա նու թյու նը» լայն ա ջակ ցու
թյուն եւ պաշտ պա նու թյուն է գտնում զար գա ցած երկր նե րի հրեա կան 
սփյուռ քի, հատ կա պես՝ ԱՄՆ ա ռան ձին մե ծա հա րուստ «հայ րե նա
սեր նե րի» շրջա նում: «Իս րա յե լը այ լեւս խա ղա լիք է հան կար ծա հաս 
զանգ վա ծա բար հրեա դար ձած ա րեւ ե լաեւ րո պա ցի նե րի եւ ազ գա յին 
ար մատ նե րի կա րո տախ տով տա ռա պող, ան պա տաս խա նա տու 
ա մե րիկ յան ֆի լանտ րոպ նե րի ձեռ քին»,  ցա վով նշել էր իս րա յել
յան բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րից մե կը, ո րը հա մե նայն դեպս 
խնդրել էր իր ա նու նը չհրա պա րա կել:

Այլ չա փա վո րա կան ներ ար դա րա ցիո րեն նշում են, որ զի ջում եր 
չճա նա չող  քա ղա քա կա նու թյունն ի մաս տա վոր ված կլի ներ, ե թե շուրջ 
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20 մի լիո նա նոց հրեա ժո ղովր դի ա րեւմտ յան հատ վա ծը եւս դի մեր 
զանգ վա ծա յին հայ րե նա դար ձու թյան՝ մե կընդ միշտ ա պա հո վե լով 
Իս րա յե լի հրեա բնակ չու թյան քա նա կա կան այն պի սի աճ, ո րի պա
րա գա յում տա րածք նե րի, այդ թվում նաեւ՝ Ա րեւ ել յան Ե րու սա ղե մի 
պատ կա նե լու թյան հար ցը դուրս գար օ րա կար գից: Բայց դա տե ղի չի 
ու նե նում, իսկ Եր րորդ աշ խար հի ու Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի հրեա նե րի 
թիվն անս պառ չէ, ա ռա վել եւս, որ վա ղուց ար դեն երկ րի հա մա պա
տաս խան կա ռույց նե րը մատ նե րի ա րան քով են նա յում ներ գաղ թած
նե րի մի ստվար հատ վա ծի կաս կա ծե լի ծա գում ա բա նու թյա նը:

Օ րերս պաշ տո նա կան այ ցով Մոսկ վա ժա մա նած Ե գիպ տո սի նա
խա գահ Հոս նի Մու բա րա քը ի լուր աշ խար հի հայ տա րա րեց, որ ա րա
բաիս րա յել յան խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թացն ան հաղ թա
հա րե լի փա կու ղի է մտել: «Ան վար Սա դա թի ժա մա նակ նե րից հե տո 
եր բեք ի րե րի դրու թյունն այս չափ անմ ի թար չէր ե ղել», ար ձա նագ
րեց Ե գիպ տո սի նա խա գա հը, որն այդ քան մեծ ջան քեր է գոր ծադ րել 
Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քում կա յուն խա ղա ղու թյան հաս տատ ման հա մար: 
Ա վե լին, Մու բա րա քը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան նա խա գա հին հայտ
նեց իր մտա հո գու թյու նը հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման գոր ծըն
թա ցում Մոսկ վա յի բա ցա կա յու թյան առն չու թյամբ: Այ սօր դեռ դժվար 
է միան շա նակ եզ րա կա ցու թյան հան գել. արդ յո՞ք սա ե գիպ տա կան 
ա ռաջ նոր դի ինք նու րույն քայլն է՝ վե րընդգր կել Ռու սաս տա նը բա
նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քի մեջ, թե այ նուա մե նայ նիվ Մու բա րա քը 
նա խա պես խորհր դակ ցել էր Վա շինգ տո նի հետ եւ միջ նորդ ված ար
տա հայ տում էր Սպի տակ տան ցան կու թյու նը մեր ձա վո րա րեւ ել յան 
խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում հա մաս պոն սոր նե րի ինս
տի տու տի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ: Ցան կա ցած պա րա գա յում 
տրա մա բա նա կան կլի նի, ե թե ԱՄՆ իշ խա նու թյուն նե րը դա դա րեն 
գե րագ նա հա տել ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րը եւ Ռու սաս տա նի ու 
եւ րո պա կան շա հագր գիռ տե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ փոր ձեն 
հան գու ցա լու ծել «սա ռը պա տե րազ մի» ա մե նա ցա վոտ ժա ռան գու
թյուն նե րից մե կը՝ ա րա բաիս րա յել յան հա կա մար տու թյան խնդի րը:

Ստո րագր ված՝ Սամ վել Մել քոն յան
Ա ռա վոտ, հոկ տեմ բեր 1997
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Ե ԳԻՊ Տո Սը ՄԻ ջԻՆ Ա ՐԵ ՒԵԼ քԻ 
քԱ ղԱ քԱ ԿԱՆ թԱ ՏԵ ՐԱ ԲԵ ՄուՄ
 
Ե գիպ տո սի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյունն ա ռանձ նա հա տուկ 

տեղ է գրա վում ա րա բա կան աշ խար հում` ար դա րա ցիո րեն հա մար
վե լով նրա քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան եւ մշա կու թա յին կյան
քի շո գե քար շը: Վեր ջին եր կու հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում նա 
վստա հո րեն ստանձ նել է ա րա բա կան աշ խար հի ա ռաջ նորդ երկ րի 
դե րը` hե տեւ ում թող նե լով ե՛ւ մահ մե դա կան սրբա վայ րե րը պահ պա
նող Սաուդ յան Ա րա բիա յին, ե՛ւ միջ նա դա րի հո գեւ որ ու քա ղա քա կան 
կենտ րոն նե րը՝ Բաղ դադն ու Դա մաս կո սը: Այ սօր ա րա բամահ մե դա
կան աշ խար հում գե րա կա յող քա ղա քա կանհա սա րա կա կան միտ
քը, իր բազ մա պի սի ուղ ղու թյուն նե րով եւ դրսեւ ո րում ե րով հան դերձ, 
ու նի մեկ ընդ հա նուր հայ րե նիք՝ Ե գիպ տո սը, ուր ծնունդ են ա ռել եւ 
մի լիո նա վոր մարդ կանց մտքե րը հա մա կել հա մաիս լա մա կա նու թյան 
եւ ա րա բամահ մե դա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու
թյուն նե րը: Եւ վեր ջա պես՝ Ե գիպ տոսն է, որ տվել է նոր ժա մա նակ նե
րի ա րաբ ժո ղովր դի ազ գա յին հե րո սին՝ Գա մալ Աբդ անՆա սե րին, 
ո րի փառքն ու հե ղի նա կու թյու նը եր կու տասն յակ ա րա բա կան երկր
նե րում շա րու նա կում է մալ ան հա սա նե լի՝ ան տար բեր ժա մա նա կի 
հոս քին եւ ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Ե գիպ տո սի ներ կա յիս քա ղա քա կա նու թյունն ու նրա զար գաց ման 
հնա րա վոր ուղ ղու թյուն նե րը ճիշտ ըմբռ նե լու հա մար պետք է հա յացք 
գցել 1956թ. ձեռք բեր ված լիար ժեք ան կա խու թյա նը հա ջոր դած այն 
դրա մա տիկ ի րա դար ձու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ցայ սօր ար ձա գանք
վում են Ե գիպ տո սի քա ղա քա կան գոր ծե լա կեր պում: Մին չեւ ներ կա յիս 
նա խա գահ Հոս նի Մու բա րա քի իշ խա նու թյան գա լը, եր կիրն ան ցավ 
քա ղա քա կան զար գաց ման եր կու եր կա րա տեւ փուլ, ո րոնք ար մա
տա պես տար բեր վում էին միմ յան ցից եւ ո րոն ցից յու րա քանչ յու րում 
Ե գիպ տո սը մարմ ա վո րում էր մի բա ցա ռիկ քա ղա քա կան կեր պար 
եւ իր գոր ծո ղու թյուն նե րով պայ մա նա վո րում էր ընդ հա նուր քա ղա քա
կան ի րա վի ճա կը ողջ Մի ջին Ա րեւ ել քում: 195670 թթ. Նա սե րի քա ղա
քա կա նու թյա նը հա տուկ էին ընդգծ ված հա կաա րեւմ տա կա նու թյու նը, 
բա ցար ձակ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյունն Իս րա յե լի նկատ մամբ եւ 
խորհր դա յին պե տու թյան պատ վախնդ րու թյան եւ հա վակ նու թյուն նե
րի դա սա կան չա րա շա հում ու շա հար կու մը ի շահ Ե գիպ տո սի: Ի րե
նից հե տո Նա սե րը հի շա տակ թո ղեց եր կու ան հա ջող պա տե րազմ ե
րում կոփ ված ա րաբ ժո ղովր դի մար տա կան ո գին, Սի նա յի թե րակղ
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զու իս րա յել յան օ կու պա ցիան եւ խորհր դա յին մի ջոց նե րով կա ռուց
ված տնտե սա կան հզո րու թյուն նե րը:

1970թ. Նա սե րին հա ջոր դեց Ան վար Սա դա թը, ո րի վա րած քա ղա
քա կա նու թյու նը լիա կա տար հա կադ րու թյունն էր այն ա մե նի, ինչ ար
վել էր իր նա խոր դի օ րոք: Սա դա թը վերջ դրեց խորհր դա մետ քա ղա
քա կան ուղղ վա ծու թյա նը, խա ղա ղու թյուն հաս տա տեց Ե գիպ տո սի եւ 
Իս րա յե լի մի ջեւ, բաց դռնե րի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մի
ջո ցով խթա նեց երկ րի տնտե սա կան զար գա ցու մը եւ դար ձավ Ա րեւ
մուտ քի վստա հե լի գոր ծըն կե րը շրջա նում: 1981թ. հոկ տեմ բե րի 6ին, 
երբ «Մու սուլ մա նա կան եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան մա հա փոր
ձը «հա մաա րա բա կան գոր ծը դա վա ճա նած» նա խա գա հի վրա պսակ
վեց հա ջո ղու թյամբ, նա ար դեն հասց րել էր վե րա դարձ նել Սի նա յի 
թե րակղ զին, վե րա կանգ նել Նա սե րի ժա մա նակ խորհր դայ նաց ման 
հատ կա նիշ ներ ձեռք բե րած տնտե սու թյան բնա կա նոն զար գա ցու մը 
եւ դուրս էր բե րել Ե գիպ տո սը պար բե րա կան պա տե րազմ ե րի ա ղե
տա բեր ո լո րապ տույ տից:

Նա խա գահ Հոս նի Մու բա րա քի քա ղա քա կան տա ղան դի լա վա
գույն ար տա հայ տու թյունն այն էր, որ նա չխախ տե լով Սա դա թի որ
դեգ րած ու ղին երկ րի ներ սում եւ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում՝ 
միա ժա մա նակ, կա րո ղա ցավ Ե գիպ տո սին վե րա դարձ նել ա րա բա
մահ մե դա կան աշ խար հում Նա սե րի ժա մա նակ նե րին հա տուկ քա ղա
քա կան վարկն ու հե ղի նա կու թյու նը: Այ սօր ար դեն Ե գիպ տո սի դերն 
ա րա բա կան աշ խար հում ո րոշ ա ռու մով շատ ա վե լի կա րեւ որ է, քան 
Նա սե րի իշ խա նու թյան «ե րա նե լի» տա րի նե րին, ին չը նրան չի խան
գա րում միա ժա մա նակ լի նել նաեւ Ա րեւ մուտ քի հա վա տա րիմ դաշ նա
կի ցը: Ծո ցի պա տե րազ մը վերջ նա կա նա պես շտկեց ի րադ րու թյու նը՝ 
ա պա ցու ցե լով ծայ րա հե ղա կան դիր քո րո շում որ դեգ րած հա մաա րա
բա կան ա ռաջ նորդ նե րի քա ղա քա կան սնան կու թյու նը, եւ ա րա բա կան 
երկր նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյան հա յացքն ուղղ ված է դե պի 
մի ջի նա րեւ ել յան ճգնա ժա մի դի վա նա գի տա կան հան գու ցա լուծ ման 
ճա նա պարհն ընտ րած «Դա մաս կոս յան դա շին քը», ուր ա ռանց քա յին 
դե րը Ե գիպ տո սինն է:

1992թ. մա յի սի 25ին Ե գիպ տո սի իշ խա նու թյուն ներն ըն դու նե ցին 
ա ռա ջին հա յաց քից խիստ տե ղա կան նշա նա կու թյան մի ո րո շում, ո րը 
սա կայն կա րող է ո րո շիչ դեր խա ղալ այդ երկ րի ողջ քա ղա քա կան 
ա պա գա յի հա մար: Այդ օ րը Ե գիպ տո սում օ րի նա կա նաց վեց Նա սե
րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը, ո րը գլխա վո րում էր Նա սե րի նախ կին 
հա մա խոհ նե րից մե կը: Վե րը նշե ցինք, որ Նա սե րի եւ նրա գա ղա փար
նե րի հե ղի նա կու թյունն ա րա բա կան աշ խար հում շա րու նա կում է մալ 
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ան սա սան, եւ մի լիո նա վոր ա րաբ ներ, ո րոնց հա մար հա մաա րա բա
կան ազ գայ նա կա նու թյան հաղ թա նա կը մում է քա ղա քա կան բարձ
րա գույն ի դեա լը, հա մա րում են ի րենց Նա սե րի գոր ծի շա րու նա կող
նե րը:

Ե թե Ե գիպ տո սի Նա սե րիս տա կան կու սակ ցու թյա նը հա ջող վի վե
րահս կո ղու թյուն հաս տա տել տար բեր երկր նե րում այդ դրո շի տակ 
պայ քա րող ու ժե րի վրա, ա պա մոտ ա պա գա յում Ե գիպ տոսն ա րա
բա կան բո լոր երկր նե րում կու նե նա իր «հին գե րորդ շա րաս յու նը», 
ին չը ազ դե ցիկ գոր ծոն է քա ղա քա կան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում: 
Սա կայն, այս տեղ կա մի նրբու թյուն, ո րի վրա պետք է ա ռանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն դարձ նել: Կրկին ստանձ նե լով ա րա բա կան աշ խար հի 
կենտ րո նա կան երկ րի դե րը, Ե գիպ տո սը միա ժա մա նակ հա մա պա
տաս խան պար տա վո րու թյուն ներ է ստանձ նել ա րաբ ժո ղովր դի ազ
գա յին խնդիր նե րի եւ նրանց հան գու ցա լուծ ման ա պա հով ման վե րա
բեր յալ: Յու րա յին նե րի բնա կան ճնշու մը, մա նա վանդ ե թե Ե գիպ տո սը 
լի նի Նա սե րիս տա կան շար ժում ե րի օ րի նա կա նաց ված կենտ րո նը, 
ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան պա հին չի՞ շե ղի արդ յոք եր
կի րը հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման մու բա րաք յան ու ղուց: Սա 
հարց է, ո րի պա տաս խա նից կախ ված են լի նե լու ինչ պես Ե գիպ տո սի 
քա ղա քա կան ա պա գան, այն պես էլ մի ջի նա րեւ ել յան խա ղաղ կար գա
վոր ման գոր ծըն թա ցի ճա կա տա գի րը:

Ու շադ րու թյան են ար ժա նի Ե գիպ տո սի եւ մի շարք այլ ա րա բա կան 
երկր նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րը՝ մի ջի նա րեւ ել յան խա ղաղ կար գա
վոր ման գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վե լու նախ կին ԽՍՀՄ քա ղա քա
կան ա ռաջ նորդ նե րին՝ Գոր բա չո վին եւ Շեւ արդ նա ձեին: Թեեւ խոս քը 
գնում է ա ռան ձին ան հատ նե րի քա ղա քա կան հե ղի նա կու թյունն ու 
դի վա նա գի տա կան փորձն օգ տա գոր ծե լու մա սին, սա կայն դժվար 
չէ նկա տել հյու սի սի ա վան դա կան դաշ նա կից նե րին կրկին խա ղի 
մեջ քա շե լու ձգտու մը: ԱՊՀ հան րա պե տու թյուն նե րում եւ հատ կա պես 
Ռու սաս տա նում Իս րա յե լի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան բուռն ա ճը 
եւ բազ մա կող մա նի մեր ձեց ման մի տու մը չի կա րող չան հանգս տաց նել 
ա րա բա կան երկր նե րին, եւ այս քայ լե րը հա վա նա բար նպա տակ ու նեն 
հա վա սա րակշ ռել միա կող մա նի զար գա ցում ապ րող գոր ծըն թա ցը:

Եւ, վեր ջա պես, մի ան չափ կա րեւ որ հար ցի մա սին, ո րի պա տաս
խա նը վճռո րոշ է ոչ միայն ա րա բաիս րա յել յան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման հա մար, այ լեւ Մի ջին Ա րեւ ել քի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի 
քա ղա քա կան ա պա գա յի տե սանկ յու նից: Գո յու թյուն ու նի՞ արդ յոք ձե
ւա վոր ված եւ փո խըն դու նե լի ընդ հա նուր մո տե ցում ԱՄ Նի, Եւ րո պա յի 
շա հագր գիռ երկր նե րի, Ռու սաս տա նի եւ ա րա բա կան աշ խար հի մի 
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հատ վա ծը ներ կա յաց նող «Դա մաս կոս յան դա շին քի» մի ջեւ՝ Մի ջին 
Ա րեւ ել քի խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում: Կար ծում ենք, որ ո՛չ: Եւ այ
սօր վա հա մե մա տա կան փո խըմբռ նու մը բխում է ժա մա նա կա վոր քա
ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րից, ո րի հետ ստիպ ված են հաշ վի նստել 
բո լոր կող մե րը: Ա րեւմտ յան չա փա նիշ նե րով Ա րեւ ել քի խնդիր նե րը լու
ծել հնա րա վոր չէ, եւ ե թե մի ջին Ա րեւ ել քը չանց նի սե փա կան «Հել սինկ
յան գոր ծըն թա ցի» բո հով եւ չմշա կի իր խնդիր նե րին հա մա պա տաս
խա նող մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ա ռանձ նա հա տուկ նոր մե րը, ա պա 
խա ղա ղու թյան այս փու լը կա րող է միայն ան ցո ղիկ դրվագ լի նել հե
տա գա փո թո րիկ նե րից ա ռաջ:

 Հ.Գ. Կար ծում ենք, որ ողջ Հա յաս տա նը մեծ հե տաքրք րու
թյամբ դի տեց Ե գիպ տոս հան րա պե տու թյան նա խա գա հի այ ցե լու
թյան ամ փո փիչ տե սա ժա պա վե նը: Մեզ հա մար, ան շուշտ, ան չափ 
կա րեւ որ էր եւս մեկ ան գամ հա մոզ վել, որ Ե գիպ տոսն ան չափ գե ղե
ցիկ եր կիր է եւ որ ե գիպ տա հայ հա մայն քը սի րում է իր հայ րե նիքն ու 
նրան խորհր դան շող նա խա գա հին: Ի հար կե, նա խա գա հը մի քա նի 
բա ռով անդ րա դար ձավ նաեւ քա ղա քա կա նու թյա նը, բայց հա վա նա
բար վստահ չլի նե լով իր ժո ղովր դի կող մից քա ղա քա կան խնդիր նե րի 
ըն կալ ման ըն դու նա կու թյուն նե րին, հեր թա կան ան գամ բա վա րար
վեց «կո լեկ տիվ անվ տան գու թյան անհ րա ժեշ տու թյան» վե րա բեր յալ 
ընդ հա նուր ար տա հայ տու թյուն նե րով:

    
Հետգ րու թյուն Հա յաս տա նի նա խա գա հի Ե գիպ տոս այ ցի վե րա բեր յալ

Ազգ, 03.06.1992
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ԱՐ ՄԱ ՏԱ ԿԱ Նութ յԱՆ 
ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻ քը Ե ԳԻՊ Տո ՍուՄ

Նա խա գահ Հոս նի Մու բա րա քը մի քա նի օր ա ռաջ մեկ նեց Ա ման, 
ո րից հե տո կայ ցե լի Ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րի մայ րա քա ղաք նե
րը: Ե գիպ տա կան աղբ յուր նե րի հա մա ձայն, նա խիստ մտա հոգ ված 
է ռազ մա քա ղա քա կան այն ի րա վի ճա կով,որ ձեւ ա վոր վել է շրջա նում 
Ծո ցի պա տե րազ մից հե տո: Պաշ տո նա կան Կա հի րեն ան հանգս տա
ցած է, որ Ի րա քի ջախ ջա խու մից հե տո շրջա նում ա ռա ջա ցած ու ժա յին 
վա կուու մը հե տեւ ո ղա կա նո րեն լրաց վում է Ի րա նի կող մից: Դժվար է 
ա սել, թե ինչ քա նով են կի սում Կա հի րեի տե սա կե տը Դո հան, Մա
նա ման, Էլ Քու վեյթն ու Էռ Ռի յա դը, ե թե հաշ վի առ նենք, որ վեր ջին 
եր կու սը ռազ մա կան դա շին քի մեջ են Ա րեւ մուտ քի ե րեք գեր տե րու
թյուն նե րի ՝ ԱՄ Նի, Մեծ Բրի տա նիա յի, Ֆրան սիա յի հետ, իսկ հե ռան
կա րում Քու վեյ թը նա խա տե սում է ե րաշ խիք ներ ձեռք բե րել նաեւ Ռու
սաս տա նից, մինչ դեռ ա ռա ջին եր կուսն ա վե լի շատ խնդիր ներ ու նեն 
հա րեւ ան Սաուդ յան Ա րա բիա յի, քան Ի րա նի հետ: Թե րեւս միայն Ա բու 
Դա բիում է, որ նա խա գահ Մու բա րա քի մտա հո գու թյու նը լիար ժեք 
ար ձա գանք կգտնի, քան զի այս եր կի րը Ի րա նի հետ դի մա կա յու թյան 
ան մի ջա կան պատ ճառ ներ ու նի: Բա ցառ ված չէ, որ հենց Ա րա բա կան 
Միաց յալ Է մի րու թյուն նե րի եւ Ի րա նի մի ջեւ վի ճարկ վող կղզի նե րի 
հար ցը կօգ տա գործ վի Մու բա րա քի կող մից ա րա բա կան միաս նա կա
նու թյան դրո շը պար զե լու հա մար: Բայց հա զիվ թե ո րեւ է մե կը լրջո րեն 
ըն դու նի Ե գիպ տո սի մտա հո գու թյու նը հա րեւ ան նե րի ճա կա տագ րով, 
քաջ գի տակ ցե լով, որ «ի րա նա կան սպառ նա լի քի» խնդի րը Կա հի
րեի հա մար ոչ այն քան ար տա քին, որ քան ներ քա ղա քա կան խնդիր է: 
Ճիշտ է, նա խա գահ Մու բա րա քի ու ղեւ ո րու թյան նա խօր յա կին նա մի 
հան կար ծա հաս նվեր ստա ցավ Թեհ րա նից, ո րը կա րող է ստի պել Էռ 
Ռի յա դին ա վե լի ու շա դիր ունկնդ րել հյու րին: Ա րեւ մուտ քի լրատ վու
թյան մի ջոց նե րը հա ղոր դե ցին, թե Մեք քա ուխ տագ նա ցու թյան մեկ
նող ի րան ցի նե րը պատ րաստ վում են հա կաա մե րիկ յան ցույ ցեր կազ
մա կեր պել սրբա վայ րում: Այս պի սի դեպք ար դեն ե ղել է, որն ա վարտ
վեց սաուդ յան ոս տի կա նու թյան հետ ար յու նա լի ընդ հա րում ե րով 
(400 զոհ), ին չը ժա մա նա կին սաուդ յան իշ խա նու թյուն նե րին դրդեց 
ար գե լե լու ի րան ցի նե րի ուխ տագ նա ցու թյու նը Մեք քա: 

Այ նու մե նայ նիվ, Ի րա նի հետ Ե գիպ տո սի հա րա բե րու թյուն նե րի 
լար վա ծու թյու նը նախ եւ ա ռաջ ներ քա ղա քա կան խնդիր է, եւ կապ ված 
է ա րա բա կան աշ խար հի ա մե նա դե մոկ րա տա կան երկ րում իս լա մա
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կան ար մա տա կա նու թյան ա լի քի ա ճի հետ: Ե գիպ տո սը հակ ված է 
ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը բար դե լու Ի րա նի եւ նրա հա մա կիր
ներ Սու դա նի ու Ալ ժի րի վրա: Մինչ դեռ պաշ տո նա կան Թեհ րա նը 
բազ միցս հեր քել է իր մաս նակ ցու թյու նը Ե գիպ տո սում իս լա մա կան 
շարժ ման ու ժե ղաց ման գոր ծում, օ րերս եւս մեկ ան գամ Ի րա նի հո
գեւ որ ա ռաջ նորդ Ա յա թոլ լա Խա մե նեին ընդգ ծեց դա: Թեհ րա նի դեմ 
ա ռա ջադր վող մե ղադ րանք նե րի հար ցում Ե գիպ տոսն անդրդ վե լի 
մաց նույ նիսկ այն բա նից հե տո, երբ մի ջազ գա յին ան կախ փոր
ձա գետ նե րի խումբն ի րա վի ճա կի ման րա մասն ու սում ա սի րու թյու
նից հե տո ե կավ այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ի րա նի մաս նակ ցու թյու նը 
Ե գիպ տո սում իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան ա ճին նվա զա գույն է, 
եւ նշված ե րեւ ույթն այդ երկ րում ա վե լի շատ ներ քա ղա քա կան պատ
ճառ ներ ու նի: 

Վեր ջերս «Ա մե րի կա յի ձայն» ռա դիո կա յա նի թղթա կի ցը հան դի
պում է ու նե ցել ար մա տա կան նե րի հետ Ե գիպ տո սի Ա սուան քա ղա
քում, ո րը հե ռար ձակ վեց ե թե րում : Ե գիպ տա ցի նե րը մե ղադ րում են 
ի րենց իշ խա նու թյուն նե րին կա շա ռա կե րու թյան, մար դու տար րա կան 
ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, ժո ղովր դին աղ քա տու թյան ու թշվա
ռու թյան մատ նե լու մեջ: Նրանք վրդով ված են այն վայ րա գու թյուն նե
րից, որ գոր ծադ րում է ոս տի կա նու թյունն ընդ դի մու թյան դեմ: Զրու
ցա կից նե րից մե կը պատ մեց այն մե թոդ նե րի մա սին, որ կի րա ռում է 
ոս տի կա նու թյու նը  խու զար կու թյուն նե րի, ձեր բա կա լու թյուն նե րի եւ 
հար ցաքն նու թյուն նե րի ժա մա նակ: Իսկ ժո ղովր դի ըն չա զուրկ հատ
վա ծը մեծ սեր է տա ծում իս լամ ե րի նկատ մամբ, ա սաց նա, ո րով
հե տեւ իս լամ երն օգ նում են աղ քատ նե րին եւ կա րի քա վոր նե րին: 
«Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան, հա վա սա րու թյան եւ եղ բայ րու թյան 
գա ղա փար ներն օ րե ցօր ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն են ստա նում այս 
երկ րում, ուր բնակ չու թյան մի ստվար հատ ված ապ րում է ծայ րա գույն 
աղ քա տու թյան մեջ: Նրան ցից քչե րին է հե տաքրք րում, թե ի վի ճա կի 
են արդ յոք իս լամ ար մա տա կան ներն ա պա հո վե լու այդ ա մե նը հնա
րա վոր հաղ թա նա կից հե տո», եզ րա փա կում է ռա դիո կա յա նի թղթա
կի ցը: 

Մյուս կող մից, ան շուշտ, ճշմար տա ցի են Ե գիպ տո սի իշ խա նու թյուն
նե րի այն պնդում ե րը, որ ար մա տա կան ներն ի րենց գոր ծո ղու թյուն
նե րով նպաս տում են երկ րում տնտե սա կան ճգնա ժա մի հա սու նաց
մա նը, ա հա բե կե լով զբո սաշր ջիկ նե րին, օ տա րերկր յա գոր ծա րար նե
րին, ինչն ար դեն զրկել է Ե գիպ տո սին մի լիո նա վոր դո լար նե րի ե կա
մու տից: Ա ռա վել եւս ոչ մի ար դա րաց ման են թա կա չեն ար մա տա կան
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը երկ րի ղպտի քրիս տոն յա բնակ չու թյան դեմ: 
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Իշ խա նու թյուն ներն, ի հար կե, պայ քա րում են ար մա տա կա նու թյան 
դեմ, այդ թվում նաեւ՝ վե րը նշված ու ժա յին մե թոդ նե րով, ին չը սա կայն 
ո րեւ է արդ յուն քի դժվար թե հան գեց նի: Ա րեւմտ յան դի տորդ նե րը նշում 
են, որ վեր ջին ժա մա նակ ներս պաշ տո նա կան Կա հի րեն ո րո շա կի զի
ջում ե րի է գնում, ա ռանձ նա պես քա րոզ չու թյան ո լոր տում: Ե գիպ
տա կան հե ռուս տա տե սու թյամբ հա ճա խա կի են դար ձել կրո նա կան 
հա ղոր դում ե րը, խստաց վել է գրաքն նու թյու նը «բա րո յա կան հար ցե
րում»: Բայց սա ար դեն դժգո հու թյուն է ա ռա ջաց նում բնակ չու թյան 
այն շրջա նում, ո րը կողմ է աշ խար հիկ հա սա րա կու թյան պահ պան մա
նը:  Ե գիպ տա ցի մտա վո րա կան նե րից մե կը նշում է, որ նման զի ջում
նե րով ար մա տա կա նու թյան դե մը չես առ նի, այլ ա վե լի կընդ լայն վի 
նրա ազ դե ցու թյան տա րած ման հա սա րա կա կան հիմ քը: Ստաց վում 
է մի փա կու ղա յին վի ճակ, ո րը հղի է ա մե նաան կան խա տե սե լի հե տե
ւանք նե րով: 

Ա րա բա կան աշ խար հի առ ջեւ ծա ռա ցած այս հիմ ա հար ցին չի կա
րե լի տե ղայ նաց ված պատ ճա ռա հե տեւ ան քա յին բա ցատ րու թյուն տալ: 
Չէ որ խոս քը ոչ միայն Ե գիպ տո սի մա սին է: Ար մա տա կա նու թյան 
ա լի քը ցնցում է ոչ միայն Ե գիպ տո սը, այ լեւ Ալ ժի րը, Թու նի սը, Լի
բիան, Պա ղես տի նը: Դա րասկզ բի ա րա բա կան վե րած նուն դը մշա կեց 
եր կու հա վա սա րա զոր գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ հա մա րա բա կա նու
թյու նը, կամ այլ կերպ ա սած, ա րա բա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը եւ 
հա միս լա մա կա նու թյու նը, ո րոնց մի ջեւ խու սա նա վում է հա սա րա կա
կան միտ քը ա րա բա կան աշ խար հում: Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում 
ազ գա յին ա զա տագ րա կան պայ քա րի եւ ազ գա յին ինք նիշ խա նու թյան 
ձեռք բեր ման մթնո լոր տում գե րա կա յող գա ղա փա րա խո սու թյու նը ազ
գայ նա կա նու թյունն էր եւ հա մա րա բա կա նու թյան գա ղա փա րը: Սրան 
էր նպաս տում նաեւ ա րա բա կան խնդի րը, եւ այդ հիմ քի վրա էին ի րենց 
քա ղա քա կան կա րիե րան սար քում Նա սերն ու Քա դա ֆին, Ա սադն ու 
Հու սեյ նը: 

Հա մա րա բա կա նու թյու նը մի գա ղա փար էր, ո րի ի րա կա նաց ման 
դեմ գործ նա կա նում պայ քա րում էին բո լո րը, բայց ակն հայ տո րեն 
դրա դեմ կա րող էր հան դես գալ միայն Ան վար Սա դա թի նման ինք
նաս պա նը: Պետք է հաշ վի առ նել նաեւ, որ ա րա բա կան ազ գայ նա
կա նու թյու նը հա մեմ ված էր սո ցիա լիս տա կան ե րանգ նե րով, եւ ուս տի 
ա ռա ջին հզոր հար վա ծը ստա ցավ սո ցիա լիս տա կան ճամ բա րի ան
կու մի հե տեւ ան քով: Հա ջորդ հար վածն Ի րա քի ջախ ջա խում էր, իսկ 
ա րա բաիս րա յել յան բա նակ ցու թյուն նե րում ա րաբ ա ռաջ նորդ նե րի 
անսկզ բուն քայ նու թյու նը ճգնա ժա մը հասց րեց իր գա գաթ նա կե տին: 
Իբ րեւ հե տեւ անք՝ ար մա տա կան նե րի «Հա մա սը» դուրս էր մղում Պա
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ղես տի նի ա զա տագ րու թյան կազ մա կեր պու թյա նը, բռնա զավթ ված 
տա րածք նե րի բնակ չու թյան շրջա նում ձեռք բե րե լով ազ գա յին շա
հե րի ի րա կան պաշտ պա նի  վար կը: Ալ ժի րում ար մա տա կան նե րը 
փաս տո րեն օ րի նա կան ճա նա պար հով անց նում էին իշ խա նու թյան, 
իսկ Լի բիա յում ար մա տա կա նու թյու նը խարխ լում է Նա սե րի փառ քի 
ստվե րը տա րի ներ շա րու նակ իր վրա գցե լու ձգտող Մուամ մար Քա
դա ֆիի իշ խա նու թյու նը: Այն քան էլ հա վատ չեն ներշն չում ա րեւմտ յան 
ո րոշ դի տորդ նե րի այն պնդում ե րը, թե Քա դա ֆիի վար չա կար գի 
կող մից ձեռ նարկ ված հե տապն դում երն իս լամ ար մա տա կան նե րի 
դեմ զուտ ձեւ ա կան բնույթ են կրում եւ ուղղ ված են Ա րեւ մուտ քին սի
րա շա հե լուն: Քա դա ֆիի իշ խա նու թյու նը հիմ ված էր հա մա րա բա կա
նու թյան, սո ցիա լիս տա կան ազ գայ նա կա նու թյան եւ ա րա բա կան պա
հան ջա տի րու թյան պաշտ պա նու թյան վրա, եւ այժմ, երբ բո լոր ի դեալ
նե րը փշրվում են, պետք է փշրվի նաեւ այդ ի դեալ նե րի վրա կուռք 
դար ձած Քա դա ֆիի իշ խա նու թյու նը: 

Ա րեւ մուտ քը պետք է հաղ թա հա րի իր ա վան դա կան բար դույթ ներն 
ա րա բա կան աշ խար հի նկատ մամբ: Ոչ թե այն նպա տա կով, որ պես
զի կան խի ի րա դար ձու թյուն նե րի բնա կան զար գա ցու մը եւ ա մեն գնով 
դի մա կա յի իս լա մա կան նե րի հաղ թա նա կին այդ երկր նե րում, այլ որ
պես զի ան կախ վար չա կար գե րի փո փո խու թյու նից, Ա րեւ մուտքԱ րե
ւելք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ման քա ղա քակր թու թյան շրջա նակ
նե րում եւ չհան գեց նեն ար յու նա լի դի մա կա յու թյան, դրա նից բխող բո
լոր հե տեւ անք նե րով:

Ազգ, 12.03.1993
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ԾԱ ղԻԿ ՆԵՐ ՍԱ ԴԱ թԻ ԳԵ ՐԵԶ ՄԱ ՆԻՆ ԿԱՄ 
քԵՄՓԴԵ ՎԻ ԴԻ ՀԱյ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱ Կը

Երբ Ե գիպ տոս այ ցե լու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան նա խա գա հը ծա ղիկ ներ դրեց այդ երկ րի նախ կին նա խա
գահ Ան վար Սա դա թի գե րեզ մա նին, քա ղա քա կան դի տորդ նե րը Հա
յաս տա նում ու շադ րու թյուն չդարձ րին այդ քայ լի քա ղա քա կան նրբե
րան գի վրա: Մինչ դեռ անհ րա ժեշտ էր անդ րա դառ նալ այդ  փոք րիկ 
պրո տո կո լա յին քայ լին, ո րի ի մաս տա յին հնչո ղու թյունն այ սօր ակն
հայտ է:  Թեեւ 11 տա րի է ան ցել Սա դա թի դա վադ րա կան սպա նու թյան 
օ րից, սա կայն Իս րա յե լի հետ նրա սե պա րատ կնքած հաշ տու թյան 
պայ մա նա գի րը շա րու նա կում է գրգռել մի լիո նա վոր ա րաբ նե րի ազ
գա յին զգաց մունք նե րը: Ընտ րու թյու նը, որ կա տա րեց Հա յաս տա նի 
նա խա գա հը հա մա րա բա կան ազ գա յին հե րոս Գա մալ Աբդ անՆա
սե րի եւ  ի շահ Ա րեւ մուտ քի ու Ե գիպ տո սի ե սա սի րա կան նկրտում ե
րի հա մա րա բա կան ազ գա յին շա հերն ու րա ցած Ան վար Սա դա թի շի
րիմ ե րի մի ջեւ՝ կար ծում ենք` ճիշտ հաս կաց վեց եւ ըստ ար ժան վույն 
կգնա հատ վի ինչ պես ա րա բա կան աշ խար հի, այն պես էլ ա րեւմտ յան 
քա ղա քա գետ նե րի կող մից:

ՔեմփԴե վի դում կնքված հա մա ձայ նա գի րը ժա մա նա կին մեծ աղ
մուկ բարձ րաց րեց, եւ նրա գլխա վոր հե րոս նե րը` Մե նա հեմ Բե գինն 
ու Ան վար Սա դա թը, ար ժա նա ցան խա ղա ղու թյան Նո բել յան մրցա
նա կին, քան զի մի ջազ գա յին հան րու թյու նը գնա հա տեց այն իբ րեւ 
ա րա բաիս րա յել յան կոնֆ լիկ տի հան գու ցա լուծ ման վճռո րոշ քայլ: 
Հա մա ձայ նագ րի ի րա կան կազ մա կեր պիչ նե րը` ԱՄՆ նա խա գահ 
Ջիմ մի Քար տե րը եւ ազ գա յին անվ տան գու թյան գծով նրա  խորհր
դա կան Զիգ մունդ Բժե զինս կին, ՔեմփԴե վի դը հա մա րում են ի րենց 
քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան գո հա րը եւ  հպար տա նում  նրա  արդ
յունք նե րով: Եվ իս կա պես, ԱՄՆ, Ա րեւ մուտ քի եւ Իս րա յե լի շա հե րի տե
սանկ յու նից՝ դա մեծ հա ջո ղու թյուն էր եւ ծան րակ շիռ քայլ` ուղղ ված 
շրջա նում կա յուն խա ղա ղու թյան հաս տատ մա նը: Ե գիպ տո սի հա մար 
եւս դա փրկու թյան խա րիսխ էր, ո րով հե տեւ զգաց մուն քայ նու թյան ու 
հո խորտ հայ րե նա սի րու թյան հիմ քի վրա ազ գա յին խնդիր նե րը լու
ծե լու տա րե րա յին փոր ձե րը մտել էին փա կու ղի, իսկ եր կիրն այդ ըն
թաց քում հասց րել էր ընկղմ վել քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ հա սա
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ճգնա ժա մի ճահ ճի մեջ:

1956թ. Ե գիպ տո սում հաղ թա նա կած հե ղա փո խու թյան ընտ րա
խավն ան սահ մա նա փակ շա հարկ ման են թար կեց ազ գա յին խնդիրն 



136

ու դրա հետ կապ ված ար տա քին պա տե րազ մը, երկ րում հաս տա տեց 
ավ տո րի տար վար չա կարգ, գոր ծի դրեց հա մազ գա յին զո հա բե րու
թյան ան կուշտ մե խա նիզ մը եւ իր բո լոր թե րա ցում երն ար դա րաց
նե լով պա տե րազ մի առ կա յու թյամբ` եր կի րը հասց րեց քա ղա քա կան 
ու տնտե սա կան ան հե թե թու թյան այն վի ճա կին, ո րից  դուրս գա լու 
միակ ճա նա պարհն անց նում էր ազ գա յին նպա տակ նե րի  դա վա ճա
նու թյան ու ղով: Եւ հա մա րա բա կան ազ գա յին խնդրի ա մե նա ջեր մե
ռանդ պաշտ պա նը` Ե գիպ տո սը, ա ռա ջի նը կանգ նեց ար մա տա կան 
զի ջում ե րի ու ղու  վրա,  ո րի ի ներ ցիոն զար գա ցու մը հա մա րա բա կան 
ազ գա յին խնդրում շա րու նակ վում է մին չեւ օրս:

Կա յուն խա ղա ղու թյան հաս տա տու մը, ո րի մա սին թմբկա հա րում էր 
ողջ աշ խար հը, ի րա կա նում հա րուստ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող, 
սա կայն քա ղա քա կա նա պես ա պաշ նորհ երկ րի անձ նա տուր լի նելն էր 
մի փոք րիկ, բայց գոր ծուն քա ղա քա կա նու թյամբ իր շա հե րը պաշտ
պա նե լու ու նակ երկ րին: Դա նաե ավ տո րի տա րիզ մին են թա կա ե 
հա մազ գա յին զո հա բե րու թյան գա ղա փա րով ա ռաջ նորդ վող ժո
ղովր դի պար տու թյունն էր  ժո ղովր դա վա րու թյա նը հա վա տա րիմ, 
նույ նիսկ պա տե րազ մի պայ ման նե րում հա սա րա կու թյան հա մա
չափ զար գա ցում ա պա հո վե լու ձգտող ե ազ գա յին նպա տակ նե
րը շա հար կու մից զերծ պա հե լու կա րո ղու թյուն  ու նե ցող ժո ղովր
դի առ ջե: Իսկ որ կա յուն խա ղա ղու թյու նը հաս տատ վեց Ե գիպ տո սի 
ժո ղովր դին ար յու նա կից պա ղես տին ցի ժո ղովր դի հայ րե նի քի կորս
տի գնով` չան հանգս տաց րեց Սա դա թին, ա ռա վել եւս` ԱՄ Նին եւ Իս
րա յե լին:

Ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թացքն ա ռա վել սթափ գնա հա տող քա
ղա քա կան գոր ծիչ նե րը քեմփ դե վիդ յան հա մա ձայ նագ րե րը հա մե
մա տում էին «մյուն խեն յան գոր ծար քի» հետ, ո րով հե տեւ խա ղա ղու
թյու նը ձեռք էր բեր վել միա կող մա նի ե գիպ տաիս րա յե լա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյամբ` ոտ նա հա րե լով Պա ղես տի նի ժո ղովր դի ազ գա յին  
ի րա վունք նե րը: Նրանք կան խա տե սում էին ա պա գա մեծ  պա տե րազ
մը, բայց եւ գի տակ ցում, որ իր ազ գա յին նպա տակ նե րը շա հարկ ման 
ա ռար կա դարձ րած ա րաբ ժո ղո վուր դը դա տա պարտ ված է պար բե
րա կան ան հա ջո ղու թյուն նե րի:

Ի րա վի ճա կը, որ այ սօր ա ռա ջա ցել է Հա յաս տա նում եւ նրա շուրջ, 
իշ խա նու թյուն նե րի ո րո շա կի դիր քո րո շու մը ԼՂՀ խնդ րի ա պա գա յի 
վե րա բեր յալ եւ քայ լե րը, որ նա խա տե սում է Ա րեւ մուտ քը ԼՂՀ խնդ րի 
հան գու ցա լուծ ման ուղ ղու թյամբ՝ հիմք են տա լիս կար ծե լու, որ նա խա
պատ րաստ վում է մի գոր ծարք, որն իր հիմ ա կան հատ կա նիշ նե րով 
կրկնե լու է  քեմփ դե վիդ յան տար բե րա կը:
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Ծո ցի հաղ թա կան պա տե րազ մից հե տո ԱՄՆ լուրջ մտադ րու թյուն 
ցու ցա բե րեց «նոր աշ խար հա կար գի» հաս տատ ման ուղ ղու թյամբ, 
ո րի ի րա գործ ման ա մե րիկ յան տար բե րա կը մրցակ ցու թյու նից դուրս 
դար ձավ ԽՍՀՄ փ լուզ ման հե տեւ ան քով: «Նոր աշ խար հա կար գի» 
ա մե րիկ յան տե սա կե տի ա ռանց քա յին  խնդի րը «կա յու նու թյան 
եւ խա ղա ղու թյան հաս տա տումն է աշ խար հում եւ հատ կա պես նրա 
թեժ կե տե րում», հա նուն ո րի ԱՄՆ պատ րաստ է կրկնե լու Ծո
ցի կի րառ ված քա ղա քա կան, տնտե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի, 
իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` նաե զին ված ու ժի գոր ծադր
ման ան մի ջա կան պրակ տի կան: Այս մի տում ա ռա վել բա ցա հայտ 
է դրսեւ որ վում նախ կին Հա րավս լա վիա յի հան րա պե տու թյուն նե րում 
տե ղի ու նե ցող ազ գա միջ յան ընդ հա րում ե րում: Ակն հայտ է նաեւ այն 
փաս տը, որ ԱՄՆ (Ա րեւ մուտ քը) կա մա յա կան ձեւ ով է ո րո շում տա րած
քա յին եւ ազ գա միջ յան հա կա մար տու թյուն նե րում մե ղա վոր կող մին` 
ա ռաջ նորդ վե լով լոկ իր սե փա կան քա ղա քա կան շա հե րով եւ այդ հար
ցում չդրսեւ ո րե լով ոչ մի սկզբուն քայ նու թյուն:

Ան կաս կած, ա ռա ջի կա յում եւս ԱՄ Նի տա րաբ նույթ ձեռ նար կում
ներն «օ րի նա կա նաց վե լու» են հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ո րո շում ե րով, սա կայն այ սօր ար դեն պարզ է, որ 
քա ղա քա կան խնդիր նե րի լուծ ման հար ցե րում ա ռա վել վճռո րոշ են 
մեծ տե րու թյուն նե րի ձայ նե րը, իսկ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն
նե րում ներ կա յաց ված երկր նե րի գե րակշ ռող մա սը հիմ ա կա նում 
բա վա րար վում են քվեար կող ստա տիս տի դե րով:

Այ սօր ԱՄ Նին (Ա րեւ մուտ քին) հու զող կա րեւ ո րա գույն խնդիր նե րից 
մե կը հայադր բե ջա նա կան հա կա մար տու թյունն է եւ նրա հա մա տեքս
տում ար դեն` ԼՂՀ խն դի րը: Այլ պայ ման նե րում ԱՄՆ գու ցեեւ բար յա
ցա կա մո րեն վե րա բեր վեր ԼՂՀ հա յե րի ինք նո րոշ ման խնդրին, սա
կայն քա նի որ Ծո ցի պա տե րազ մից հե տո շրջա նում ոչ  մի եր կիր ո րեւ է 
բնույ թի նա խա ձեռ նու թյուն չցու ցա բե րեց «նոր աշ խար հա կար գի» ձե
ւա վոր ման սկզբունք նե րի եւ ու ղի նե րի վե րա բեր յալ, ա պա ԱՄՆ քա
ղա քա կան շա հե րի եւ ռազ մա վա րա կան խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման 
պար տա կա նու թյու նը դրվեց Թուր քիա յի վրա, ո րի ազ գա յին շա հե րին 
ար մա տա կա նո րեն հա կա սում են տա րած քա յին փո փո խու թյուն նե րը 
ի վնաս իր հո վա նա վոր յալ երկ րի` Ադր բե ջա նի:  Թուր քիա յի գերխն
դիրն էր կա սեց նել Ի րա նի քա ղա քա կանգա ղա փա րա խո սա կան աղ
դե ցու թյան տա րա ծու մը  ԱՊՀ հա րա վում, ին չը հիմ ա կա նում նրան 
հա ջող վեց, եւ նա հիմ քեր ու նի ակն կա լե լու ԱՄ Նից եւ Ա րեւ մուտ քից 
ընդ հան րա պես իր գոր ծադ րած ջան քե րի փոխ հա տու ցում իր ազ գա
յին շա հե րի հետ առնչ վող տար բեր քա ղա քա կան խնդիր նե րում, այդ 
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թվում նաեւ` ԼՂՀ խնդ րում բազ մա կող մա նի եւ արդ յու նա վետ ա ջակ
ցու թյամբ: Այ սօր ար դեն ակն հայտ է, որ ե թե ԵԱՀԽ շրջա նակ նե րում 
ըն դուն վե լու է ԼՂՀ խնդ րի լուծ ման ո րեւ է տար բե րակ, ա պա այն ան
պայ մա նո րեն պետք է ար ժա նա նա Թուր քիա յի հա վա նու թյա նը:

Բայց ԼՂՀ ինք նա պաշտ պա նու թյան բա նա կի ոչ հե ռա վոր անց յա լի 
ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րը նյար դայ նաց նում էին Ան կա րա յին, եւ 
նա իր դաշ նա կից նե րից պա հան ջում էր գոր ծուն քայ լեր ձեռ նար կել, 
հա ճա խա կի ակ նար կե լով, որ իր քա ղա քա կան վար կը թյուր քա կան 
աշ խար հում կխարխլ վի, եւ  ճա նա պարհ կբաց վի Ի րա նի ազ դե ցու
թյան ան կա ռա վա րե լի տա րած ման հա մար: Բնա կան է, որ Ա րե
մուտ քը չէր ցան կա նա ռազ մա քա ղա քա կան հզո րու թյուն կի րա ռել 
Հա յաս տա նի դեմ (նա մա նա վանդ ԱՄ Նում նա խա գա հա կան ընտ
րու թյուն նե րի նա խօր յա կին) ե գե րա դա սում է, որ Հա յաս տանն 
ին քը գնա ար մա տա կան զի ջում ե րի: Իսկ դա ներ կա յումս ա վե
լի քան հնա րա վոր է, ե թե հաշ վի առ նենք այն բազ մա կող մա նի 
ճգնա ժա մը, ո րը հա մա կել է Հա յաս տանն ու նրա ներ կա յիս վար
չա կար գին:

Հայ կա կան դի վա նա գի տու թյու նը չկա րո ղա ցավ մի ջազ գա յին ատ
յան նե րում եւ հան րա յին կար ծի քի շրջա նակ նե րում տա րան ջա տել 
հայադր բե ջա նա կան հա կա մար տու թյու նը եւ ԼՂՀ խն դիր նե րը եւ իր 
հա մար ա պա հո վել պա տե րազ մին ան մի ջա կա նո րեն չմաս նակ ցող 
երկ րի կար գա վի ճակ, ին չը պետք է ե րաշ խա վո րեր նրան հա ղոր
դակց ման շրջա փակ ման, զեն քի մա տա կա րար ման ար գել քի եւ այլ 
բնույ թի սպառ նա լի քից: Այդ տա րան ջա տու մը պետք է ա պա հո վեր 
նաեւ ԼՂՀ իբ րեւ ա ռան ձին մարմ ի դի տար կու մը, ին չը հնա րա վո րու
թյուն կտար հարց բարձ րաց նել Ադր բե ջա նի կող մից նրա դեմ ի րա
կա նաց վող ագ րե սիա յի մա սին: Ընդ հա կա ռա կը, այ սօր խնդի րը դի
տարկ վում է իբ րեւ զին ված հա կա մար տու թյուն Հա յաս տա նի եւ Ադր
բե ջա նի մի ջեւ. ի դեպ, ա ռա ջի նին հատ կաց վում է նա խա հար ձակ երկ
րի վտան գա վոր դե րը: Թեեւ մինչ այժմ ոչ ԱՄՆ եւ ոչ էլ Եւ րո պա կան 
ըն կե րակ ցու թյու նը կոնկ րետ քայ լեր չեն նա խա ձեռ նել Հա յաս տա նի 
դեմ պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման ուղ ղու թյամբ, ի րա կա նում դրանք 
ար դեն գոր ծում են` ար ժա նա նա լով Ա րեւ մուտ քի լուռ հա վա նու թյա
նը (ճա նա պարհ նե րի շրջա փակ ման կա պակ ցու թյամբ Ադր բե ջա նին 
ուղղ ված ԱՄՆ նա խա տինք ներն ա ռա վե լա պես ձեւ ա կան բնույթ են 
կրում եւ, հա վա նա բար, ծա ռա յում են նա խընտ րա կան մրցա վազ քում 
ա մե րի կա հա յե րի ձայ նե րը ստա նա լուն, ո րով հե տեւ մենք լավ գի տենք, 
թե ինչ պի սի կտրուկ մի ջոց նե րի է ըն դու նակ այդ եր կի րը, երբ  իս կա
պես  մտա հոգ ված  է  ո րեւ է  խնդրով): Ա մե նա տար բեր ձեւ ով դրանք 
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կի րառ վում են ար դեն Ադր բե ջա նի, Թուր քիա յի, Վրաս տա նի եւ նույ
նիսկ Ռու սաս տա նի կող մից: Էա կանն այն չէ, թե ինչ պատ ճառ նե րով 
է խա փան վում ռազ մա վա րա կան եւ  կեն սա կան նշա նա կու թյան հում
քի ու ապ րանք նե րի մա տա կա րա րու մը Հա յաս տան, կա րեւ որն այն է, 
որ դա պար բե րա կան բնույթ է կրում, իսկ մի ջազ գա յին հան րու թյու նը 
ո չինչ չի ա նում վի ճա կը շտկե լու ուղ ղու թյամբ (այս տեղ տե ղին է հի շել 
այն ակ տի վու թյու նը, որ ցու ցա բե րում էր Ա րեւ մուտ քը Իս րա յե լի հա
ղոր դակ ցա կան շրջա փա կում ե րի դեպ քում): Սա խո սում է ոչ միայն 
այն մա սին, որ Ա րեւ մուտ քը կողմ է Հա յաս տա նին ծնկի բե րե լու նման 
տար բե րա կին, այ լեւ փաս տում է հայ կա կան դի վա նա գի տու թյան եր
կամ յա աշ խա տանք նե րի ա նարդ յու նա վե տու թյու նը:

Հա յաս տա նի իշ խա նու թյան ղե կի մոտ կենտ րո նա ցած քա ղա քա
կան միտ քը այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ ժա մա նա կին ըմբռ նել մի ջազ
գա յին նշա նա կու թյան քա ղա քա կան մեծ նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե
րե լու հրա մա յա կան պա հան ջը: Հա յաս տա նը «հա մես տո րեն» դուրս 
մաց Ծո ցի պա տե րազ մից եւ ԽՍՀՄ փ լու զու մից հե տո շրջա նում նոր 
քա ղա քա կան կա ռույց նե րի ձեւ ա վոր ման աշ խա տանք նե րից ու այ սօր 
«վա յե լում» է հան ցա վոր ան գոր ծու թյան դա ռը  պտուղ նե րը:  

Քա ղա քա կան նոր ի րո ղու թյուն նե րը շրջան ցած, հիմ ա կան 
սկզբունք նե րից զուրկ, ար տա քին փայլն ա պա հո վե լու կոչ ված եւ տակ
տի կա կան նեղ խնդիր նե րին ծա ռա յող Հա յաս տա նի ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյու նը սնանկ գտնվեց: Բա րե համ բույր քա ղա քա կա նու
թյան ժա մա նակ ներն ան ցել են, եւ այժմ պա հանջ վում է ի ցույց դնել 
եր կամ յա քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան բո վան դա կու թյու նը: Իսկ 
այն պար զա պես չկա, քա նի որ ձեւ ից դե պի բո վան դա կու թյուն տա նող 
ճա նա պար հը իշ խող քա ղա քա կան միտ քը չկա րո ղա ցավ հաղ թա հա
րել: Այ սօր օ րա կար գում ոչ միայն  ե ոչ այն քան ԼղՀ խն դիրն է, որ
քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան` որ պես ինք նիշ խան միա
վո րի ե կա յուն պե տա կա նու թյան գո յու թյան խնդի րը: Քա ղա քա
կան, տնտե սա կան եւ հա սա րա կա կան խոր ճգնա ժա մը խեղ դա մահ 
է ա նում հան րա պե տու թյու նը, եւ պետք է սպա սել, որ ա ռա ջի կա մեկ 
տար վա ըն թաց քում այն կե րե րա քա ղա քա կան ե րան գա վո րում ու նե
ցող ու ժեղ սո ցիա լա կան ցնցում ե րից: Ա սել, որ իշ խա նու թյուն նե րը 
ո չինչ չեն ա նում ի րա վի ճա կը ար մա տա պես փո խե լու հա մար, սխալ 
կլի նի:  Ընդ հա կա ռա կը, նրանք մուտք են գոր ծել մի գոր ծըն թա ցի 
վերջ նա կան փու լը, որն իր հիմ ա կան պա րա մետ րե րով հա վակ նում 
է կրկնե լու ՔեմփԴե վի դի նշա նա վոր գոր ծար քը:

Ստեղծ ված ի րա վի ճա կը կա րե լի է բնու թագ րել այս պես. ԼղՀ խն
դի րը Հա յաս տա նի հա մար մտել է փա կու ղի: Մի ջազ գա յին ատ յան
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նե րում նա ոչ միայն չի կա րո ղա նում պաշտ պա նել ար ցախ ցի նե րի ար
դար դա տը, այ լեւ ստիպ ված է պաշտ պան վել իր դեմ ներ կա յաց ված 
մե ղադ րանք նե րից եւ են թա կա է մի ջազ գա յին հան րու թյան կող մից 
պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման սպառ նա լի քին, ին չը կտեւ ի այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ շա րու նակ վում է պա տե րազ մը ԼՂՀում:  Հան
րա պե տու թյու նում զար գա ցում ապ րող բազ մա կող մա նի ճգնա ժա մը 
սպառ նում է  ներ կա յիս վար չա կար գի իշ խա նու թյա նը, եւ նա ստիպ
ված է մի լու ծում գտնել ներ քին խնդիր նե րին:    

Դա տե լով ըստ Հա յաս տա նի նա խա գա հի եւ այլ պաշ տո նա կան ան
ձանց բազ մա թիվ հայ տա րա րու թյուն նե րի, տնտե սա կան ճգնա ժա մից 
դուրս գա լու ել քը նրանք տես նում են «ան մի ջա կան հա րեւ ան նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րը նոր մա լաց նե լու» եւ հատ կա պես «Թուր
քիա յի հետ ակ տիվ տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն ներ ի րա կա նաց
նե լու» մեջ:

Եր կուսն էլ փաս տո րեն անհ նա րին են, քա նի դեռ առ կա են ԼՂՀի 
եւ պատ մա կան անց յա լի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Չկա րո ղա նա լով 
ձեռք բե րել քա ղա քա կան անվ տան գու թյան  ե րաշ խիք ներ, իշ խա
նու թյուն ներն, ի դեմս Հա յաս տա նի նա խա գա հի քա ղա քա կան գծով 
խորհր դա կա նի1, միտք են ար տա հայ տում, թե այդ խնդի րը պետք է 
ամ բող ջո վին վստա հել եւ րո պա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա նը եւ Ա րեւ
մուտ քի հսկո ղու թյան տակ գտնվող այլ մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պու թյուն նե րին, կա րեւ ո րու թյուն չտա լով այլ երկր նե րի, այդ թվում եւ 
Ա րեւ մուտ քի քա ղա քա կան դի տորդ նե րի այն  եզ րա կա ցու թյուն նե րին, 
որ հին աշ խար հա կար գի պայ ման նե րում  աշ խա տե լու հա մար նա խա
տես ված մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը հիմ ա կա նում ա նըն
դու նակ են նոր ի րա վի ճա կում արդ յու նա վետ գոր ծել: Ան տես վում է 
նաեւ այն, որ այդ կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց կազ մում ընդգր կում 
են Ադր բե ջա նի գլխա վոր դաշ նակ ցին` Թուր քիա յին, ո րի քա ղա քա
կան ազ դե ցու թյու նը ԵԱՀ Խում եւ Հյու սի սատ լանտ յան դա շինք շրջա
նակ նե րում դժվար է թե րագ նա հա տել: Եւ, վեր ջա պես, հնա րա վոր 
չէ շրջան ցել այն փաս տը, որ ԼՂՀ խնդ րի նկատ մամբ նրանց վե րա
բեր մուն քի մեջ ի սկզբա նե գե րա կա յում է «Ադր բե ջա նի տա րած քա
յին ան ձեռնմ ե լիու թյան սկզբուն քը»: Հա յաս տա նի պար բե րա կան 
անսկզ բուն քա յին  տա տա նում ե րը Ա րեւ մուտքՌու սաս տանՄի ջին 
Ա րեւ ելք ե ռանկ յու նու շրջա նակ նե րում հա սել են գա գաթ նա կե տին, 
ին չը հան րա պե տու թյունն ու ԼՂՀն վե րա ծել է հա մաշ խար հա յին ու 
շրջա նա յին գեր տե րու թյուն նե րի աշ խարհ քա ղա քա կան շա հե րի թա

1 Իմա՝ Ժիրայր Լիպարիտյանի:
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տե րա բե մի, ուր բիրտ մի ջամ տու թյան սպառ նա լիք նե րը գե րակշ ռում 
են կա յուն դաշ նակ ցա յին օգ նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րից:

Ի րադ րու թյու նը հա սել է կրի տի կա կան այն կե տին, երբ Հա յաս
տա նի վար չա կար գի շա հե րը խո րը հա կա սու թյան մեջ են մտել ԼՂՀ 
իշ խա նու թյուն նե րի եւ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի իղ ձե րի հետ: Դա  իր 
ար տա ցո լու մը գտավ ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հի ընտ րու
թյուն նե րում: Հա կա սու թյուն ներն ակն հայտ են նաեւ մար դա սի րա կան 
մի ջանց քի հսկո ղու թյան խնդրի առն չու թյամբ, երբ Հա յաս տա նի նա
խա գա հը եւ արտ գործ նա խա րա րը հա վաս տիաց նում են մի ջազ գա յին  
հան րու թյա նը, թե անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
պատ րաստ են  զի ջել մի ջանց քը մի ջազ գա յին կամ այլ ու ժե րին, իսկ 
ԼՂՀ իշ խա նու թյուն նե րը հեր քում են նման հնա րա վո րու թյու նը: Եւ, 
ա մե նա կա րեւ ո րը, Հա յաս տա նի վար չա կար գը սկզբուն քո րեն անհ
նա րին է հա մա րում ԼՂՀում ան կախ պե տա կա նու թյան ձեւ ա վո րու մը, 
ըն դու նե լով լեզ վամ շա կու թա յին ինք նա վա րու թյան տար բե րա կը ԼՂՀ 
հայ ազ գաբ նակ չու թյան հա մար, ին չը բնա կա նա բար մերժ վում է ԼՂՀ 
ե՛ւ իշ խա նու թյուն նե րի, ե՛ւ ժո ղովր դի կող մից:

ՀՀ նա խա գա հի վեր ջին հայ տա րա րու թյուն ներն այն մա սին, որ 
ա մե նա մոտ ա պա գա յում Հա յաս տա նը կլու ծի իր խնդիր ներն ա մե նա
մոտ հա րեւ ան նե րի հետ, եւ նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը բնա կա նոն 
կլի նեն, հիմք է տա լիս կար ծե լու, որ  իշ խա նու թյուն ներն ու նեն խնդրի 
լուծ ման ի րենց պատ րաս տի տար բե րա կը, ո րի ի րա կա նաց ման հա
մար անհ րա ժեշտ է տի րա նալ միայն ԼՂՀ իշ խա նու թյան բար ձուն քին: 
Հա վա նա բար դրա նով պետք է բա ցատ րել այն նպա տա կամղ ված 
ու ժա յին մի ջամ տու թյու նը, որ նա խա ձեռ նել է Հա յաս տա նի վար չա
կար գը ԼՂՀում: Ե թե այդ ծրա գի րը նպա տակ ու նե նար պաշտ պա նե
լու ԼՂՀ ան կախ պե տա կա նու թյան ձեւ ա վոր ման գա ղա փա րը, ա պա 
նման մի ջամ տու թյունն ինք նին ա վե լորդ կլի ներ, իսկ ե թե այդ ծրագ
րով նա խա տես ված է ԼՂՀ զո հա բե րու թյու նը` Հա յաս տա նը այս ա ղե
տա լի վի ճա կից հա նե լու հա մար, ա պա մի ջամ տու թյան նպա տա կը, 
ձեւ երն ու ժա մա նա կը  հստակ են դառ նում:

ԱՄ Նին անհ րա ժեշտ է ԼՂՀ խնդ րի այն պի սի մի լու ծում, ո րի դեպ
քում  չխա փան վի  Թուր քիա յի քա ղա քա կան ա ռա քե լու թյու նը շրջա
նում եւ միա ժա մա նակ դա չլի նի ու ժա յին բիրտ ճնշում Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ: Իսկ դրա լա վա գույն տար բե րա կը նոր ՔեմփԴե վիդն 
է՝ Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի մաս նակ ցու թյամբ: Հա յաս տա նը, ինչ
պես ժա մա նա կին Ե գիպ տո սը, պետք է կա մա վոր զի ջում ե րի գնա 
եւ նա հան ջի իր  ազ գա յին իղ ձե րից` փո խա րե նը ստա նա լով տնտե
սա կան զար գաց ման ո րո շա կի հնա րա վո րու թյուն ներ: Դա կկոր ծա նի 
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ԼՂՀն, բայց փո խա րե նը առ ժա մա նակ կփրկի Հա յաս տա նի ներ կա յիս 
վար չա կար գը եւ ա մե նա կա րեւ ո րը` մեծ քա ղա քա կա նու թյան հա մար 
Ա րեւ մուտ քի ռազ մա վա րա կան շա հե րը:

Ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րը ԼՂՀում ոչ մի կերպ չեն ներ դաշ նա
կում ա ղե տա լի վի ճա կի հետ, որ տի րում է Հա յաս տա նում, ու հատ կա
պես դի վա նա գի տա կան աս պա րե զում, եւ քա նի որ դրանք քա ղա քա
կան վա վե րա ցում չեն ստա նում, ա պա պա տե րազ մը կշա րու նակ վի 
եւ կա րող է հան գեց նել ան կան խա տե սե լի հե տեւ անք նե րի: Չկա րո
ղա նա լով ա պա հո վել նվա զա գույն ա ռա վե լու թյու նը դի վա նա գի տա
կան ճա կա տում՝ Հա յաս տա նի վար չա կար գը ի րադ րու թյան հնա րա
վոր կտրուկ փո փո խու թյուն նե րը ծա ռա յեց նե լու է զի ջո ղա կա նու թյան 
կուր սի հա կա ռա կորդ նե րի վրա ճնշում գոր ծադ րե լու հա մար: Ցայ
սօր Հա յաս տա նի դի վա նա գի տու թյու նը ոչ մի ե րաշ խիք ձեռք չի բե
րել պար տադր վող զի ջո ղա կա նու թյու նից խու սա փե լու հա մար. ընդ
հա կա ռա կը, ա մեն ինչ ծա ռա յում է այդ կերպ ար ցախ յան հան գույ ցը 
կտրե լու գոր ծին, եւ պետք է սպա սել, որ ՔեմփԴե վի դի հայ կա կան 
տար բե րա կը շու տով կգոր ծադր վի:

Ազգ, 20.06.1992
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ԵՒՍ ՄԵԿ Օ ղԱԿ Ի ՐԱ քԻ ՊԱ ՐԱ Նո ՑԻՆ
Սադ դա մի տե րու թյու նը մաս նա տե լու 
նոր գոր ծոն ներ են ե րեւ ան գա լիս

Ֆրան սիա կան RFI եւ ա րա բա կան ռա դիո կա յան նե րը սեպ տեմ բե րի 
5ի ե րե կո յան (1992թ.) ե թեր ար ձա կե ցին մի հա ղոր դագ րու թյուն, ո րը 
նոր ե րանգ է հա ղոր դում Ի րա քի եւ նրա նա խա գահ Սադ դամ Հու սեյ նի 
շուրջ ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րին: Ի րա քի «Թուրք մե նա կան 
հայ րե նա սի րա կան կու սակ ցու թյան» գլխա վոր քար տու ղար Մու զաֆ
ֆար Արս լա նը Թուր քիա կա տա րած այ ցե լու թյան ժա մա նակ պա հան
ջել է, որ Ա րեւ մուտ քի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նը 
Ի րա քի հյու սի սում ընդգր կի մին չեւ 34րդ հո րի զո նա կանն ըն կած տա
րած քը՝ նե րառ նե լով թուրք մեն նե րով բնա կեց ված տա րածք նե րը:

Ե թե հաշ վի առ նենք, որ Ի րա քի հա րա վում շիա ազ գաբ նակ չու թյան 
անվ տան գու թյան ա պա հո վու թյան հա մար ար դեն իսկ սահ մա նա
փակ ված է Ի րա քի ինք նիշ խա նու թյու նը մին չեւ 32րդ հո րի զո նա կա
նը, ա պա պարզ է դառ նում, թե ինչ հե ռան կա րի առ ջեւ են կանգ նում 
Ի րաք պե տու թյունն ու նրա ա րաբ ժո ղո վուր դը: Թեեւ երկ րի բնիկ ազ
գաբ նակ չու թյու նը՝ ա րաբ նե րը, կազ մում են բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի 75%ը (Բրու կի էթ նո դե մոգ րա ֆիա կան տե ղե կա տուի տվյալ նե
րով, 1974 թ. նրանց հաշ վեկ շի ռը կազ մում էր 76,4%, ուս տի 1990 թ. 
հա մե մատ այն պա կա սել է 1,4%ով), սա կայն ազ գա յին փոք րա մաս
նու թյուն նե րի տա րած քա յին բնա կե ցու մը բա րեն պաստ պայ ման ներ է 
ստեղ ծում՝ նպա տա կա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քում Ի րա քը վե րա
ծե լու նոր Լի բա նա նի կամ Հա րավս լա վիա յի:

Ա րաբ ներն Ի րա քում գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում 
բո լոր նա հանգ նե րում՝ բա ցա ռու թյամբ հյու սի սի հինգ նա հանգ նե րի: 
Այս պես, Սու լեյ մա նիա յում նրանք կազ մում են բնակ չու թյան ըն դա մե
նը 3%ը, Էր բի լում՝ 15%, իսկ Նայ նա վա, Դա հուք եւ Թաա մին նա հանգ
նե րում նրանց թի վը չի անց նում մեկ քա ռոր դից:

Մին չեւ վեր ջերս Ի րա քի հիմ ա կան խնդիր նե րը կապ ված էին քրդե
րի հետ, ո րոնք 1990ա կան թ. տվյալ նե րով կազ մում են բնակ չու
թյան 17%ը (1974 թ. 19ի փո խա րեն) եւ ո րոնց դեմ ի րաք յան բա նա կը 
պար բե րա կան ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ է վա րում՝ կի րա ռե լով 
զանգ վա ծա յին բնաջնջ ման ար գել ված մի ջոց նե րը: Ոչ վաղ անց յա
լում, ա ռանձ նա պես Ծո ցի պա տե րազ մի ըն թաց քում եւ դրա նից հե տո, 
սրու թյամբ դրվեց նաեւ ի րան ցի նե րի խնդի րը, ո րոնք բնակ վում են 
կենտ րո նա կան եւ հա րա վա յին շրջան նե րում եւ հիմ ա կա նում քա ղա
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քաբ նակ են: Նրանք կազ մում են շիա կրո նի սրբա վայ րե րի՝ Քար բա
լա եւ ԱնՆա ջավ քա ղաք նե րի բնակ չու թյան մեկ եր րոր դը եւ գե րակշ
ռող մե ծա մաս նու թյուն են Ի րա նին սահ մա նա կից տա րածք նե րում:

Հե տաքր քիր է, որ Ա րեւ մուտ քը եր բեք չի նշում հա րա վի շիա նե րի էթ
նի կա կան ի րան ցի ներ լի նե լու փաս տը՝ ա ռաջ նորդ վե լով «շիա բնակ
չու թյան անվ տան գու թյունն ա պա հո վե լու» ընդ հա նուր կար գա խո սով, 
իսկ ե թե հաշ վի առ նենք, որ ըստ 1990 թ. տվյալ նե րի, շիա ի րաք ցի նե
րը կազ մում են ընդ հա նուր բնակ չու թյան 62%, ա պա այս պատր վա կով 
կա րե լի է հսկո ղու թյուն սահ մա նել երկ րի ողջ տա րած քի վրա:

Ինչ վե րա բե րում է թուրք մեն նե րին՝ նրանց ընդ հա նուր քա նա կը 
հաս նում է մեկ մի լիո նի, ո րում ընդգրկ ված են թուրք մեն նե րը, թուր
քե րը եւ չեր քեզ նե րը (1974 թ. տվյալ նե րով նրանք կազ մում էին 265 
հա զար): Նրանք բնակ վում են ա րաբ նե րի եւ քրդե րի մի ջեւ ըն կած տա
րածք նե րում, Մո սու լից դե պի հա րավա րեւ ելք եւ հիմ ա կա նում կենտ
րո նա ցած են Թաա մին նա հան գում, ո րի կենտ րոնն է Քիր քուկ քա
ղա քը 535 հա զար բնակ չու թյամբ (1990 թ.): Ժո ղովր դագ րա կան այս 
խճան կա րը լրաց նե լու հա մար նշենք նաեւ, որ «չեր քեզ ներ» ընդ հա
նուր հաս կա ցու թյան մեջ նե րառ վում են նաեւ ա դի գեյ նե րը, լեզ գի նե րը 
եւ այլն, այ սինքն՝ ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք բնակ վում են Հոր դա նա նում, 
Սի րիա յում, Թուր քիա յում եւ Ռու սաս տա նում:

Ե թե «թուրք մե նա կան խնդիրն» Ի րա քում լուրջ ըն թացք ստա
նա, ա պա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը շրջա նում ան չափ բարդ բնույթ 
կկրի: Թուրք մե նա կան խա ղա քար տի խա ղար կու մը փաս տո րեն ու
ղիղ ճա նա պարհ է բա ցում Թուր քիա յի հա մար Ի րա քի հյու սի սում 
իր ինք նիշ խա նու թյու նը տա րա ծե լու գոր ծում: Թուր քիան բազ միցս 
շա հագրգռ վա ծու թյուն է հայտ նել ի րաք յան Քրդիս տա նի եւ թուրք
մեն նե րով բնա կեց ված, նավ թով հա րուստ տա րածք նե րը տնօ րի նե
լու հար ցում, իսկ բո լո րո վին վեր ջերս ա րեւմտ յան ռա դիո կա յան նե րը 
հայտ նե ցին, որ Ի րա քի հնա րա վոր մաս նատ ման դեպ քում քրդա կան 
ան կախ պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռե լու հա մար, հյու սի սա յին 
տա րածք նե րը կա րող են դրվել Թուր քիա յի գե րիշ խա նու թյան տակ: 
Ա ռայժմ դժվար է ա սել, թե արդ յոք Ա րեւ մուտքն ըն դա ռաջ կգնա՞ Ի րա
քի թուրք մեն նե րի դի մու մին եւ կընդ լայ նի՞ հյու սի սի վե րահս կո ղու թյան 
գի ծը մին չեւ 34րդ հո րի զո նա կա նը: Դա, հա մե նայն դեպս, դուր չի գա 
ո՛չ ա րաբ նե րին, ո՛չ Ի րա նին, եւ չպետք է բա վա րա րի նաեւ քրդե րին: 
Թուրք մե նաբ նակ տա րածք նե րում իր եղ բայր նե րի անվ տան գու թյան 
ակ տիվ պաշտ պա նու թյունն ստանձ նե լու դեպ քում Թուր քիան ան ցու
դարձ կա նի Քրդիս տա նի տա րած քով, ին չը քրդե րի հա մար նույն քան 
վտան գա վոր է, որ քան Սադ դա մի հար ձա կում ե րը:
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Մենք չենք կար ծում, թե Ի րա քի գործ նա կան մաս նա տու մը կամ 
նրա տա րածք նե րի ի րա վա կան հանձ նու մը այլ երկ րի՝ մոտ ա պա գա
յում կի րա կա նա նա: Ա ռա վել հա վա նա կան է, որ ժա մա նա կի ըն թաց
քում Ի րա քը վե րած վի մի ջէթ նի կա կան պա տե րազմ ե րի մի բարդ եւ 
խճճված հան գույ ցի, ո րի մեջ ան մի ջա կա նո րեն կամ ոչ ուղ ղա կի ձեւ ով 
կներ քաշ վեն շրջա նի բո լոր երկր նե րը, նե րառ յալ՝ Ռու սաս տա նը իր 
պայթ յու նավ տանգ Կով կա սով:

Թե րեւս Ի րա քի ամ բող ջա կա նու թյունն ու քա ղա քա կան ա պա գան 
փրկե լու եւս մեկ տար բե րակ կա՝ ե թե Հու սեյ նը հե ռա նա իշ խա նու
թյու նից, եւ Բաղ դա դում հաս տատ վի Ա րեւ մուտ քի հա մար ըն դու նե լի 
ո րեւ է վար չա կարգ: Նման հույ սե րը խիստ ե թե րա յին են, քան զի Սադ
դա մի նման ղե կա վար ներն ա ռաջ նորդ վում են «իշ խա նու թյուն կամ 
մահ» կար գա խո սով, եւ հե տո, հայտ նի չէ, թե որ քա նով է Ա րեւ մուտ քը 
շա հագրգռ ված ի րաք յան հան գույ ցին տրա մա բա նա կան լու ծում տա
լու գոր ծում: Վեր ջին ի րա դար ձու թյուն նե րը վկա յում են, որ ի րաք յան 
կաթ սա յում ջեր մաս տի ճա նի հե տեւ ո ղա կան բարձ րա ցու մը հե տապն
դում է ոչ միայն տակ տի կա կան, այ լեւ ստրա տե գիա կան նպա տակ ներ:

Ազգ, 09.09.1992 
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ԿոՎ ԿԱՍ յԱՆ ՆոՐ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ՆԵ Րը ԽԱԽ ՏուՄ ԵՆ 
ԴԱՇ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ԵՒ ՀԱ ԿԱ ՌԱ ԿոՐԴ ՆԵ ՐԻ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ յԱԼ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՑուՄ ՆԵ Րը

Ռու սա կան կայս րու թյան պատ մու թյու նը հա րուստ է եր կա րա տեւ 
նվա ճո ղա կան պա տե րազմ ե րով: Օ րի նակ, Լի վոն յան պա տե րազ
մը տեւ եց 25 տա րի, Պետ րոս Մե ծի գլխա վո րած Հյու սի սա յին պա տե
րազ մը՝ 21, բայց ռու սա կան թա գի ա մե նա թանկ եւ ա մե նաար յու նոտ 
մար գա րի տի՝ Կով կա սի նվա ճու մը կայս րու թյու նից պա հան ջեց 44
ամ յա պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, 1817ից մին չեւ 1864ը, եւ 
այն էլ տա րած քի ու նրա բնակ չու թյան հա րա բե րա կան հպա տա կեց
մամբ:  Քա ղա քա կան ա ռու մով Ռու սաս տանն ի հար կե հաս տատ վեց 
Կով կա սում, սա կայն շրջա նում մեր դա րի 30ա կան նե րի ստա լին յան 
քա ղա քա կա նու թյու նը, 7080ա կան նե րին պար բե րա բար տեղ գտած 
ազ գա միջ յան ընդ հա րում ե րը , ներ կա յիս օսին գու շա կան հա կա
մար տու թյու նը եւ, վեր ջա պես, ան հա ջող պա տե րազմ ընդ դեմ դաշ
նու թյան սուբ յեկտ Չեչ նիա յի, վկա յու թյունն են այն բա նի, որ Կով կաս
յան պա տե րազմ ըստ էու թյան եր բեք էլ լիա կա տար ա վար տա կան 
փու լի չի հան գել:

Երբ 1992ին ստեղծ վեց Լեռ նա կան նե րի հա մա դաշ նու թյու նը, բո լոր 
հիմ քե րը կա յին կար ծե լու, որ Կով կա սում ռազ մա քա ղա քա կան ի րադ
րու թյան նոր սրման դեպ քում հիմ ա կա նում կկրկնվի այն սցե նա րը, 
որ հա տուկ էր 19րդ դա րին: Այ սինքն՝ Կով կա սի քրիս տոն յա ժո ղո
վուրդ ներն ի րենց ա ջակ ցու թյու նը կցու ցա բե րեն Ռու սաս տա նին, իսկ 
մահ մե դա կան լեռ նա կան նե րը հան դես կգան նույն միաս նա կան դա
շին քով, ինչ պես դա տեղ ու ներ ի մամ Շա մի լի կազ մա կեր պած պաշտ
պա նու թյան շարժ ման ժա մա նակ: Եւ այս են թա տեքս տում կա րեւ որ է 
հի շեց նել պատ մա կան շտրիխ նե րից մե կը. երբ 18531856թթ. Ղրի մի 
պա տե րազ մի ժա մա նակ Շա մի լի ջո կատ նե րը փորձ կա տա րե ցին նա
հան ջել հա րավ եւ միա վոր վել թուր քա կան զոր քե րի հետ, հիմ ա կա
նում հայվրա ցա կան հա մա տեղ կա մա վո րա կան զի նու ժի շնոր հիվ 
էր, որ դա կանխ վեց, եւ գո նե ա րեւ ել յան ճա կա տում ռու սա կան զեն քի 
հաղ թա նա կը կաս կած չէր հա րու ցում, իսկ լեռ նա կան ներն էլ վերջ
նա կա նա պես կորց րե ցին Օս ման յան կայս րու թյան հետ վե րա միա
վոր վե լու հույ սը: Հենց այս փաս տի վրա էր հիմ ա կան շեշ տադ րում 
ա նում Չեչ նիա յի հան գուց յալ նա խա գահ Ջո հար Դու դաեւ ը, երբ ի 
լուր աշ խար հի հայ տա րա րում էր, որ հա յերն ու վրա ցի նե րը քաղց կեղ 
են Կով կա սի մարմ ի վրա եւ նրանք են հեն քը ռու սա կան ներ կա յու
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թյան ու պատ ճա ռը կով կաս յան հա կա մար տու թյուն նե րի: Եւ չնա յած 
Չե չե նոԻն գու շե թիա յում բնակ վող հա յե րից շա տե րը ա մե նաակ տիվ 
մաս նակ ցու թյունն էին ու նե ցել ինք նա վա րու թյան տա րած քում ժո
ղովր դա վա րու թյան հաս տատ ման գոր ծում, հաս նե լով բարձր հա սա
րա կա կան դիր քի, ազ գայ նա կան նե րի հաղ թա նա կից հե տո Չեչ նիա յի 
հայ բնակ չու թյու նը ա ռա ջին նե րից մե կը են թարկ վեց «կա մա վոր ար
տա գաղ թի»: 

Վրացաբ խա զա կան հա կա մար տու թյան ողջ ըն թաց քը կար ծես 
թե ար դա րաց նում էր վե րը նշված կան խա տե սում երն ի րա դար
ձու թյուն նե րի զար գաց ման վե րա բեր յալ: Սա կայն Աբ խա զիա յի տա
րած քում ռու սա կան խա ղա ղա պահ պան ու ժե րի տե ղա բաշ խու մից եւ 
ա ռանձ նա պես ռուսչե չե նա կան լայ նա մասշ տաբ բա խու մից հե տո 
ի րա վի ճա կը փոխ վեց բո լոր ա ռում ե րով: Նախ, չե չե նա կան քա րոզ
չու թյու նը Կով կա սի «քաղց կե ղա կիր նե րի» շար քից հա նեց վրա ցի նե
րին, թող նե լով միայն հա յե րին: Սկիզբ ա ռավ վրացչե չե նա կան ա րա
գըն թաց եւ բազ մա կող մա նի մեր ձե ցու մը: Երկ րորդ, Վլա դի կավ կա զի 
Պրի գո րոդ նո յե շրջան բռնի տե ղա հան ված ին գուշ նե րի վե րա դար ձի՝ 
Մոսկ վա յի պա հան ջի շուրջ կտրուկ բար դա ցան Կենտ րո նի հա րա բե
րու թյուն ներն ա վան դա բար ռու սա մետ Հյու սի սա յին Օ սիա յի հետ: Եւ 
եր րորդ՝ կով կաս յան ժո ղո վուրդ նե րի ծա գում ա բա նա կան եւ կրո նա
կան ընդ հան րու թյան գա ղա փար նե րի վրա հիմ ված եղ բայ րու թյան 
հա մա կար գից բա ցա հայ տո րեն ինք նաօ տար վեց Դաղս տա նը՝ տա
րա ծաշր ջա նի ա մե նա մեծ ինք նա վա րու թյու նը: 

Ե թե ու ժե րի ձեւ ա վոր ված հա րա բե րակ ցու թյու նը գնա հա տենք այ
սօր վա ի րո ղու թյուն նե րով, ա պա պետք է ար ձա նագ րենք, որ Կով
կաս յան (նե րառ յալ Անդր կով կա սը) ընդ հա նուր տա րա ծու թյան մեջ 
ձեւ ա վոր վել է ան կախ պե տու թյուն նե րի, ազ գա յինվար չա կան միա
վոր նե րի եր կու ճամ բար: Մե կը պայ մա նա կա նո րեն ան վա նենք ռու
սաս տա նա խույս, իսկ մյու սը՝ ռու սաս տա նա ձիգ: Ա ռա ջին ճամ բա րում, 
Մոսկ վա յի հետ դի մա կա յու թյան տար բեր աս տի ճան նե րով եւ նման 
քա ղա քա կա նու թյան հե տեւ ո ղա կա նու թյու նը պահ պա նե լու տար բեր 
հնա րա վո րու թյուն նե րով միա վոր ված են Վրաս տա նը, Չեչ նիան, 
Հյու սի սա յին եւ Հա րա վա յին Օ սե թիա նե րը, Ադր բե ջա նը, Նա խի ջե
ւան յան Ինք նա վա րու թյու նը՝ մեր ձա վոր ար տա սահ մա նում ա ջա կից 
ու նե նա լով Ուկ րաի նան ու բալթ յան հան րա պե տու թյուն նե րը, իսկ թի
կուն քում՝ ԱՄ Նը, Թուր քիան եւ ՆԱ ՏՕն ընդ հան րա պես: Ռու սաս տա
նա ձիգ ճամ բա րում նույն պես խիստ տար բեր ռազ մա քա ղա քա կան եւ 
տնտե սա կան շա հե րի հիմ քի վրա հայտն վել են՝ Հա յաս տա նը, ԼՂՀն 
եւ Դաղս տա նի Ինք նա վա րու թյու նը: Կա մազր կու թյան եւ ա նո րո շու
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թյան վի ճա կում է Ին գու շե թիան, ո րեւ է ընտ րու թյան խիստ սահ մա
նա փակ պայ ման նե րում՝ Աբ խա զիան, չե զոք ռու սա կենտ րո նու թյան՝ 
Ա ջա րիան:

Նա յե լով կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի պատ մա կան զար գաց ման 
ա վան դույթ նե րի տե սանկ յու նից ան չափ ոչ տրա մա բա նա կան այս 
քա ղա քա կան կծիկ նե րին՝ բնա կան հարց է ծա գում. մի՞ թե քա ղա քա
գետ նե րը, պատ մա բան նե րը, ազ գագ րա գետ նե րը սխալ վել են ի րենց 
հաշ վարկ նե րում: Կար ծում ենք, որ ոչ ամ բող ջո վին: Պար զա պես այ
սօր այս տա րա ծաշր ջա նը, ինչ պե սեւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյունն 
ին քը, վե րապ րում է մի փուլ, երբ ազ գա յին, կրո նա կան, քա ղա քա
կան բո լոր հիմ ա հար ցե րը մե ծա պես սեր տա ճած են յու րա քանչ յուր 
ազ գա տա րած քա յին միա վո րում իշ խող վեր նա խա վի զուտ մեր կան
տիլ, նյու թա կան շա հե րի հետ, ինչն էլ ա ռա ջին հա յաց քից «տրա մա
բա նու թյու նից զուրկ» քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
պատ ճառն է: Միան գա մից նշենք, որ վե րը թվարկ ված միա վոր նե րից 
միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն է եւ ԼՂՀն, որ ներ քաշ ված 
չեն «սպիր տա յին», «խա վիա րա յին», «նավ թագա զա յին», «կո մու նի
կա ցիոն» եւ «գա ղա փա րա կանտե ղե կատ վա կան»՝ թափ ա ռած մա
ֆիոզ պա տե րազմ ե րի մեջ, ո րոնք եւ բո լոր կող մե րի հա մար գե րիշ
խող են ազ գա յինքա ղա քա կան հիմ ա հար ցե րից: Ի հար կե հայտ նի 
է, որ բազ մա թիվ այլ տար բե րակ նե րի շար քում քննարկ վում է նաեւ 
այս պես կոչ ված «մեծ նավ թա մու ղը» հայ կա կան տա րածք նե րով անց
կաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը, բայց կրկնենք, որ Հա յաս տանն ու 
ԼՂՀն եր բեք «նավ թա յին խնդի րը» շա հարկ ման ա ռար կա չեն դարձ
րել, եւ դա նրանց ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան զիգ զագ նե րի պատ
ճառ չի ե ղել:

Իսկ ի՞նչ է կա տար վում մաց յալ նե րի մոտ: Ա մե նօր յա տե ղե կատ վա
կան հոս քից ըն թեր ցող նե րին քաջ ծա նոթ ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն
թաց քը չվե րա շա րադ րե լու հա մար, անդ րա դառ նանք միայն այն փաս
տե րին, ո րոնք ըստ մեզ բա վա րար ու շադ րու թյան չեն ար ժա նա ցել: 
Ինչ պես հայտ նի է, վրացաբ խա զա կան հա կա մար տու թյան խնդրում 
ա ռա ջըն թաց քայ լե րին, մաս նա վո րա պես՝ Շեւ արդ նա ձեԱր ձին բա 
ան մի ջա կան բա նակ ցու թյուն նե րին զու գա հեռ կազ մա կերպ վե ցին 
նաեւ օսին գու շա կան Գա լա զովԱու շեւ բա նակ ցու թյուն նե րը: Տա րա
ծաշր ջա նա յին հա կա մար տու թյուն նե րի գլխա ցա վան քից ա զատ վե լու 
ձգտող Մոսկ վան Հյու սի սա յին Օ սե թիա յի ղե կա վա րից կտրուկ պա
հան ջեց  ա պա հո վել բռնի տե ղա հան ված ին գուշ նե րի վե րա դար ձը 
ի րենց տնե րը, իսկ նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նը նույ նիսկ սպառ նաց եր
կու նա խա գահ նե րին, որ ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն
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նե րի ժա մա նակ նրանք կզրկվեն իր եւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
կա ռա վա րու թյան ա ջակ ցու թյու նից, ե թե ա մե նա կարճ ժամ ետ նե րում 
խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը տե ղից չշարժ վի: Բո րիս Ել ցի
նը հիմ քեր ու ներ են թադ րե լու, որ Գա լա զո վը ո րո շա կի զի ջում ե րի 
կգնա, հաշ վի առ նե լով նախ՝ Հա րա վա յին Օ սե թիա յի շուրջ հա կա
մար տու թյան պա րա գան, եւ երկ րորդ՝ ար տոն յալ վի ճա կը, որ տրված 
էր Հյու սի սա յին Օ սե թիա յին, մա նա վո րա պես՝ բազ մա մի լիար դա նոց 
ե կա մուտ ներ ա պա հո վող «սպիր տա յին» հար ցում: 

Բայց օ սե րի ա ռաջ նոր դը գնաց բեւ ե ռո րեն հա կա ռակ ճա նա պար
հով՝ ազ գայ նա կան կրքե րի բոր բո քու մը դի տե լով իբ րեւ նա խա գա հա
կան պաշ տո նին վե րընտր վե լու լա վա գույն ե րաշ խի քը: Նա հայ տա
րա րեց, որ Հյու սի սա յին Օ սե թիան դուրս կգա Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան կազ մից, ե թե Կենտ րո նը հա վել յալ զո րա միա վո րում եր ու ղար
կի ինք նա վա րու թյան տա րածք եւ փոր ձի ու ժով վե րա դարձ նել ին գուշ 
գաղ թա կան նե րին: Սա ի հար կե բա ցար ձակ անհ նա զան դու թյուն էր, 
բայց Կրեմ լը չէր կա րող մի նոր պա տե րազմ սան ձա զեր ծել Կով կա
սում: Փո խա րե նը գոր ծի գցվեց Ռու սաս տան մուտք գոր ծող ալ կո հո լի 
վե րահսկ ման հա մա պա տաս խան օ րեն քը, եւ ա ռա ջա ցավ «սպիր տա
յին պա տե րազ մը»: Հատ կան շա կան է, որ Գա լա զո վը գե րա դա սեց 
գոր ծար քի մեջ մտնել մաք սա նենգ սպիր տի աղբ յուր՝ Վրաս տա նի 
ղե կա վա րու թյան հետ՝ հա րա վա յին օ սե րի ազ գա յին նկրտում ե րի 
հաշ վին, քան զի ջում ե րի գնալ Ռու սաս տա նին: Ռու սա կան աղբ յուր
նե րի հա մա ձայն, օ գոս տո սի 18ին Հյու սի սա յին Օ սե թիա յի տա րած
քում տե ղի ու նե ցավ սպիր տա յին հար ցում բո լոր շա հագր գիռ երկր
նե րի քրեա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի հա վա քը, ուր քննարկ վում էր 
ռուս սահ մա նա պահ նե րի դեմ մի ջո ցա ռում ե րի ծրա գի րը, իսկ օ րերս 
ա վարտ վեց Հա րա վա յին Օ սե թիա յի ազ գայ նա կան նե րի ժո ղո վը, ուր 
շեշտ վեց, որ ի րենք ձգտում են միայն մշա կու թա յին ինք նա վա րու թյան 
եւ նպա տակ չու նեն խախ տե լու Վրաս տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա
կա նու թյու նը: Ինչ պես ա սում են՝ «ձեռ քը ձեռք է լվա նում...», եւ ներ
կա պա րա գա յում վրացօ սա կան տակ տի կա կան դա շին քը իս կա պես 
տրա մա բա նա կան է դիտ վում:

Իսկ ա հա դաղս տան ցի նե րը, ո րոնք Չեչ նիա կան պա տե րազ մի ժա
մա նակ մի շարք բո ղո քի ցույ ցեր կազ մա կեր պե ցին ընդ դեմ ռու սա կան 
բա նա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի եւ ի րենց հա մե րաշ խու թյունն էին հայտ
նում չե չեն ժո ղովր դին, ա րա գըն թաց օ տար վում են վեր ջին նե րիցս՝ 
նա խա պատ րաստ վե լով ա նան ցա նե լի խան դակ նե րի մի ջո ցով ի րենց 
սահ մա նը բա ժա նել ան հան գիստ հա րեւ ան նե րից: Դաղս տանն ու 
Կենտ րո նը եր կար ժա մա նակ ներ քաշ ված էին «խա վիա րա յին պա տե
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րազ մի» մեջ, ո րի ըն թաց քում թե՛ ռուս սահ մա նա պահ նե րը, թե՛ դաղս
տան յան կող մը շո շա փե լի կո րուստ ներ կրե ցին: Բայց երբ Մոսկ վան 
հա մոզ վեց, որ չե չեն նե րի հետ ընդ հա նուր լե զու գտնե լը դեռ եր կար 
ժա մա նակ կպա հան ջի, իսկ Մա խաչ կա լա յում հաշ վար կե ցին, թե որ
քան ե կամ տա բեր է լի նե լու տրանս պոր տա յին, նաֆ թագա զա մու ղա
յին տրան զի տը ի րենց տա րած քով, հա րա բե րու թյուն նե րը ա րագ կար
գա վոր վե ցին, եւ «խա վիա րա յին» հար ցում հա վա նա բար  փո խա դարձ 
ըն դու նե լի ո րեւ է տար բե րակ գտնվեց:

Բայց կով կաս յան բե մա հար թա կում ու ժե րի այս ա րա գըն թաց վե
րա դա սա վո րու թյան մեջ ա ռանց քա յին տե ղը, ի հար կե, պատ կա նում 
է Վրաս տա նին, եւ հա վա նա բար դրա հա մար բա վա րար հիմ քեր կան: 
Թբի լի սին ան թա քույց հա կադր վում է Մոսկ վա յին, եւ ոչ միայն «տրան
զի տա յին կո մու նի կա ցիա նե րի» մրցակ ցու թյան, «սպիր տա յին պա տե
րազ մի», այ լեւ՝ աշ խարհ քա ղա քա կան ա ռու մով: Նա խա գահ Էդ վարդ 
Շեւ արդ նա ձեի փայ փա յած ծրա գի րը «Կով կաս յան ընդ հա նուր տան» 
վե րա բեր յալ այ սօր ար դեն ակն հայտ հա կա ռու սա կան ուր վագ ծեր է 
ձեռք բե րել: Հա վա նա բար վրաց ղե կա վա րու թյու նը աբ խա զա կան 
խնդրի լուծ ման այլ տար բե րակ է ընտ րել. մի կող մից՝ չե չեն նե րի հետ 
սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով նոր պա տե րազ մի դեպ քում 
զրկել Աբ խա զիան լեռ նա կան եղ բայր նե րի ա ջակ ցու թյու նից, ա ռանց 
ո րի աբ խազ ներն իս կա պես ծանր վի ճա կի մեջ կհայտն վեն, իսկ մյուս 
կող մից՝ ռու սա կան ազ դե ցու թյու նը Աբ խա զիա յում չե զո քաց նել՝ կա՛մ 
խա ղա ղա րար ու ժե րի մի ջազ գայ նաց մամբ եւ կա՛մ մի ջազ գա յին հան
րու թյան ճնշման ներ քո դրանց դուրս բեր մամբ:

Պաշ տո նա կան Թբի լի սին է, որ պե տա կան բարձր մա կար դա կով 
ըն դու նում է չե չեն պաշ տոն յա նե րին, շռայլ խոս տում եր տա լով, որ 
Ռու սաս տա նի կող մից Իչ կե րիա յի տնտե սա կան շրջա փակ ման դեպ
քում Վրաս տա նը ճա նա պարհ ներ կտրա մադ րի նրան: Թբի լի սիից է, 
որ հնչում են Չեչ նիա յի ան կա խու թյու նը ճա նա չե լու կո չե րը, ու թեեւ 
դրանք ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր ներ են, այ նուա մե նայ նիվ, դրանց 
հե տեւ ում Շեւ արդ նա ձեի ստվերն ի րեն նկա տել է տա լիս: Վրա ցա կան 
մա մու լը հա կա ռու սա կան քա րոզ չա կան ար շավ է կազ մա կեր պել՝ 
«դրդե լով» իշ խա նու թյուն նե րին ուժ գոր ծադ րել եր կու երկր նե րի մի
ջեւ սահ մա նագ ծու մը 500 մետ րով խախ տած ռուս սահ մա նա պահ նե րի 
դեմ, որ պես զի «բո լո րին հաս կա նա լի դառ նա, որ վրա ցի նե րը փա լաս 
չեն եւ վա խից ի րենց կա նանց ու րիշ նե րին չեն հանձ նում»: «Կով կա
սի ա զա տագ րու թյան եւ կով կաս յան հար ցե րը ա ռանց ար տա քին ու
ժե րի մաս նակ ցու թյան լու ծե լու» ծրագ րերն ար դեն ուղ ղա կի ձեռ նոց 
են Ռու սաս տա նին եւ նրա տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյա նը, իսկ 
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դե հա մա կով կաս յան խորհր դա րա նի ստեղծ ման գա ղա փա րը միշտ 
էլ ուղղ ված է ե ղել տա րա ծաշր ջա նում ռու սա կան հե գե մո նիա յի դեմ: 
Ա վե լաց նենք նաեւ, որ Վրաս տա նը իր տա րած քում գոր ծու նեու թյան 
ան նա խա դեպ ար տո նու թյուն ներ է շնոր հել ա մե րիկ յան զին վո րա կան
նե րին՝ ան թա քույց խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե լով ռու սա կան ռազ մա կան 
ա ռա քե լու թյան գոր ծու նեու թյան ճա նա պար հին: Ե թե այս ա մե նին 
ա վե լաց նենք նաեւ Թբի լի սիի ցու ցադ րա կան քայ լե րը Ուկ րաի նա յի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րին գե րա պատ վու թյուն տա լու ուղ ղու թյամբ, 
ա պա պարզ է դառ նում, որ ի տար բե րու թյուն, ա սենք, «սպիր տա յին» 
եւ «նավ թախա վիա րա յին» պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ ված մյուս կող
մե րի՝ Վրաս տա նը հե տեւ ո ղա կա նո րեն ռու սաս տա նա խույս քա ղա քա
կա նու թյուն է որ դեգ րում՝ հաս տա տուն դիրք գրա վե լով Բա քուԳրոզ
նիԿիեւբալթ յան երկր ներ ձեւ ա վոր ված ա ռանց քում:

Այն պես որ, ե թե ան գամ հա կա դիր ճամ բար նե րում հայտն ված 
«մո լոր յալ զա վակ նե րը» վե րա նա յեն ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը եւ, 
են թադ րենք՝ օ սե րը վե րա դառ նան Ռու սաս տա նի գիր կը, իսկ Դաղս
տա նը կրկին հակ վի լեռ նա կան նե րի եղ բայ րու թյա նը, ակն հայտ է, որ 
19րդ դա րի սցե նարն ամ բող ջա կան կրկնու թյան չի հա վակ նում, քան
զի ռու սաս տա նա ձիգ ճամ բա րից դուրս է մում նրա կա րեւ ո րա գույն 
օ ղակ նե րից մե կը՝ Վրաս տա նը: Իսկ վեր ջինս, չնա յած իր խո ցե լիու
թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ ան կախ պե տու թյուն է՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա
նաչ ված սահ ման նե րով:

Հե տաքրք րա կան է, որ նման ի րա վի ճա կում Ռու սաս տա նը ոչ միայն 
չի ձգտում «հում քաա ռեւտ րա կան պա տե րազմ ե րի» ա րա գըն թաց 
կար գա վոր մա նը, այ լեւ գե րա դա սե լի է հա մա րում, որ կով կաս յան ու
ժե րի քա ղա քա կան կողմ ո րո շում ե րի հա րա փո փո խու թյու նը լուրջ 
չդիտ վի եւ գնա հատ վի միայն իբ րեւ ազ գա յին է լի տա նե րի բիզ նե սա
յին շա հե րի բախ ման ու իր տնտե սա կան օ րի նա պահ պա նու թյան 
մեջ Կենտ րո նի անդրդ վե լիու թյան ցու ցա բեր ման արդ յունք: Սա կամ 
սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ Կրեմ լի ինք նավս տա հու թյան վկա յու
թյունն է, որ ցան կա ցած պա հին հնա րա վոր է լի նե լու բո լոր խա ղա
քա րե րը դնել ի րենց տե ղե րում, եւ կամ մոս կով յան ո րոշ շրջա նակ նե րի 
կող մից տա րի ներ շա րու նակ ա ռաջ քաշ վող այն տե սա կե տի ի րա
գոր ծու մը, հա մա ձայն ո րի Ռու սաս տա նը պետք է հե ռա նա Հյու սի սա
յին Կով կա սի ինք նա վա րու թյուն նե րի տա րած քից: Հա մե նայն դեպս, 
ռու սա կան քա ղա քա կան իս թաբ լիշ մեն թի ա ռաջ նա յին եւ ազ դե ցիկ 
դեմ քե րից մե կի՝ Ա նա տո լի Չու բայ սի հա րա զատ եղ բայ րը՝ հրա պա
րա կա խոս Ի գոր Չու բայ սը, ի լուր ա մեն քի հայ տա րա րում է, որ «այն 
ա մե նից հե տո, ինչ ար վել է Չեչ նիա յում, Ռու սաս տա նը նրա նկատ
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մամբ ոչ մի ա ռանձ նա կի ի րա վունք ներ չու նի»: Իսկ երկ րի Ազ գա յին 
անվ տան գու թյան խորհր դի քար տու ղար Ի վան Ռիբ կի նը ռու սա կան 
թեր թե րից մե կին տված հար ցազ րույ ցում սառ նասր տո րեն ար ձա
նագ րում է, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ազ գա յին անվ տան գու
թյան գլխա վոր սպառ նա լիք նե րը բխում են նրա սահ ման նե րի հա րե
ւա նու թյամբ եւ հենց սահ ման նե րից ներս բոր բոք վող տա րած քա յին 
հա կա մար տու թյուն նե րից եւ լո կալ պա տե րազմ ե րից, չբա ցա ռե լով 
ան գամ, որ դրանք կա րող են քա նա կա կան աճ ապ րել: Հայ տա րա
րու թյունն ինք նին հե տաքր քիր է եւ ա ռան ձին անդ րա դար ձի կա րիք 
ու նի, բայց ար ծարծ ված նյու թի տե սանկ յու նից կա րեւ որ է այն փաս տը, 
որ Ռիբ կի նը ոչ մի տար բե րա կում չի դնում տա րա ծաշր ջա նում Ռու
սաս տա նի դաշ նա կից նե րի եւ մեղմ ա սած՝ հա կա ռա կորդ նե րի մի ջեւ, չի 
շո շա փում քա ղա քա կան դաշ նա կից նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով ազ
գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման խնդի րը, շեշ տադ րում ա նե
լով զուտ ու ժա յին մե թոդ նե րով շրջա նա յին խնդիր նե րը լու ծե լու վրա: 
Իսկ սա նշա նա կում է, որ կամ ռու սա կան իշ խա նա կան վեր նա խա
վը չե չե նա կան պա տե րազ մից անհ րա ժեշտ դա սեր չի քա ղել եւ կամ 
նման մե թո դա բա նու թյու նը հե ռա հար քա ղա քա կան նպա տակ ներ է 
հե տապն դում, ին չը մեզ հա մար ա ռայժմ հա սա նե լի չէ:

Ստո րագր ված է՝ Սամ վել Մել քոն յան
Ա ռա վոտ(?), 22.09.1997
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ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ ՀԵ ղԱ Փո Խութ յուՆ1

Հա յացք տա րի նե րի բար ձուն քից

«…Խո հե մու թյունն ան շուշտ պա հան ջում է, որ պես զի ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ձեւ ա վոր ված իշ խա նու թյան ձեւ ե րը փո փո խու թյան չեն
թարկ վեն քիչ կա րեւ որ եւ ան ցո ղիկ պատ ճառ նե րի հե տեւ ան քով (…) 
Սա կայն երբ պար բե րա կան չա րա շա հումն երն ու բռնու թյու նը, ո րոնք 
ան փո փոխ միեւ նույն նպա տակն են հե տապն դում, բա ցա հայ տում են 
ժո ղովր դին բա ցար ձակ բռնա պե տու թյա նը են թար կե լու ձգտու մը, 
ա պա ժո ղովր դի ի րա վունքն ու պարտքն է տա պա լել այդ պի սի կա ռա
վա րու թյու նը եւ իր անվ տան գու թյան ա պա հով ման նոր ե րաշ խիք ներ 
ստեղ ծել:»

Հատ ված ԱՄՆ «Ան կա խու թյան հռչա կագ րից» 1776 թ.

1979թ. իս լա մա կան հե ղա փո խու թյու նը Ի րա նում էա պես տար բեր
վում է Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ա պա գա ղու թաց ված կամ 
գեր տե րու թյուն նե րի ու ժա յին ազ դե ցու թյան ո լոր տում եր կար ժա մա
նակ գտնված տար բեր երկր նե րի քա ղա քա կան ցնցում ե րից ու իշ
խա նու թյան փո փո խու թյուն նե րից, ո րոնք ա րեւմտ յան եւ խորհր դա յին 
քա րոզ չա կան մե քե նա նե րի կող մից ո րակ վե ցին իբ րեւ հե ղա փո խու
թյուն ներ: Այդ տար բե րու թյան ա ռան քը նախ եւ ա ռաջ իս լամ դա վա նող 
ցան կա ցած ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նու թյու նը պայ մա նա վո րող կրո
նի վրա հիմ ված գա ղա փա րա կան ա մուր հենքն էր, ո րը կոչ ված էր ոչ 
թե կոս մե տի կա կան փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով ար դա րաց նե լու մի 
իշ խա նու թյան փո փո խու թյու նը մյու սով եւ կամ պայ մա նա վո րե լու նոր 
իշ խա նու թյան ընդգր կու մը գեր տե րու թյուն նե րից մե կի ռազ մա քա ղա
քա կան ազ դե ցու թյան ո լոր տում, այլ ար մա տա պես փո խե լու հա սա
րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը՝ ըն տա նի քից մին չեւ քա ղա քա
կան հա մա կարգ, ներ հա սա րա կա կան հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րից 
մին չեւ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյուն: Երկ րորդ 
էա կան տար բե րու թյունն այն էր, որ իս լա մա կան հե ղա փո խու թյունն 
Ի րա նում սոսկ տե ղա կան նշա նա կու թյան, մեկ երկ րի ա պա գան շո
շա փող ի րա դար ձու թյուն չէր, այլ ե րեւ ույթ, ո րի ար ձա գան քը տա րած
վում եւ ցնցում էր ողջ հա րա կից աշ խար հը: Եւ, վեր ջա պես, մինչ այդ 
Եր րորդ աշ խար հում միմ յանց հա ջոր դած հե ղա փո խու թյուն կոչ ված 
փոքր եւ մե կու սաց ված տե ղա շար ժե րից ի րա նա կան հե ղա փո խու թյու

1 Հոդվածը հրապարակվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության 14րդ տարելիցի 
առիթով:  
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նը տար բե րա կող կա րեւ ո րա գույն հատ կա նի շը նրա հա վակ նու թյունն 
էր դուրս գալ ազ գա յին սահ ման նե րից եւ կրել անդ րազ գա յին բնույթ, 
ո րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին, ինք նըս տինք յան, կի րա ռե լի էին 
հա մար վում բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը:

Շրջա պա տող աշ խար հի վե րա բեր մուն քը ի րա նա կան հե ղա փո խու
թյա նը եւ նրա արդ յունք նե րին եւս վկա յում են այն մա սին, որ ի դեմս 
նրա՝ աշ խար հում ար դեն հաս տատ ված հա մա կար գե րը՝ ա րեւմտ յան 
«ա զատ աշ խարհն» ու սո ցիա լիս տա կան բլո կը, ի րա կան եւ շո շա փե լի 
վտանգ էին տես նում: Այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել, քան զի մարդ կու
թյան պատ մու թյան բո լոր փու լե րում ա մե նա մեծ բա խում ե րը տե ղի 
են ու նե ցել գա ղա փար նե րի ընդ հար ման ժա մա նակ, երբ զո հա սե ղա
նի վրա է դրվել ոչ թե ո րեւ է ա ռան ձին քա ղա քա կան խնդիր կամ հե
ռան կա րա յին շահ, այլ տվյալ գա ղա փա րա խո սա կան հա մա կար գի 
լի նելչլի նե լու հար ցը:

Ի րա նա կան հե ղա փո խու թյու նը եւ այն զու գոր դող ի րա դար ձու թյուն
նե րը խիստ ժխտո ղա կան վե րա բեր մուն քի ար ժա նա ցան մի ջազ գա
յին հան րու թյան շրջա նակ նե րում ու տասն յակ ժո ղո վուրդ նե րի գի
տակ ցու թյան մեջ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ աշ խար հը միմ յանց 
մի ջեւ բա ժա նած եր կու հա մա կար գե րի հա մար հա վա սա րա պես 
ա նըն դու նե լի էր Ի րա նի նոր իշ խա նու թյուն նե րի բա ցար ձակ հրա
ժա րու մը հակ վե լու նրան ցից ո րեւ է մե կին եւ նպա տա կամղ ված քա
ղա քա կա նու թյու նը՝ հա կակ շիռ կազ մե լու գե րու ժե րի ազ դե ցու թյա նը 
գեթ իս լա մա կան աշ խար հում, ո րի հե տեւ ան քով աշ խար հի քա րոզ
չա կան մե քե նա յի առ յու ծի բա ժինն ի րենց ձեռ քում կենտ րո նաց րած 
հա մա կար գե րը ձեւ ա վո րե ցին եւ շար քա յին քա ղա քա ցուն մա տու ցե ցին 
«ի րա նա կան հրե շի» կեր պա րը, այ լեւ այն պատ ճա ռով, որ 20րդ դա րի 
ու թե րորդ տաս նամ յա կում ապ րող մար դու հա մար դժվար ըն կա լե լի 
էին ցնցում ե րը, հա ճախ ցա վա գին, ո րոնք ու ղեկ ցում էին ի րա նա կան 
հե ղա փո խու թյա նը եւ ա ռա ջին ծանր հե տեւ անք նե րը, ո րոնք խո ցե ցին 
բուն Ի րա նը: Իսկ մեր ժա մա նակ նե րում, երբ ար տա քին ազ դե ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը ցան կա ցած երկ րի ներ քին տե ղա շար ժե րի 
վրա չա փա զանց լայն են, իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ նույն քան 
ա նե րեւ ույթ, հնա րա վոր չէ միան շա նակ գնա հա տա կան տալ կոնկ րետ 
ի րա դար ձու թյան մեջ ներ քին եւ ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 
ու պա տաս խա նատ վու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Բա վա կան է միայն հի շել Եւ րո պա յի ոչ վաղ անց յա լի պատ մու թյու
նը՝ կապ ված Ֆրան սիա կան Մեծ հե ղա փո խու թյան հետ, եւ պարզ 
կդառ նա, որ ի րա նա կան հե ղա փո խու թյան ներ քին զար գա ցում ե
րը, ար տա քին աշ խար հի թշնա մա կան ճնշու մը  նրա վրա եւ Ի րա նի 
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նույն քան թշնա մա կան հա կազ դե ցու թյունն այդ ճնշման նկատ մամբ 
ի րա կա նում ար տա ռոց ո չինչ չեն պա րու նա կում, այլ գա ղա փա րա կան 
մեծ լիցք կրող հե ղա փո խու թյան հե տեւ ան քով խախտ ված հա վա սա
րակշ ռու թյան պայ ման նե րին հա տուկ դա ժան եւ ան զի ջում պայ քա րի 
արդ յունքն են: Ու րիշ հարց է, որ Ֆրան սիա կան Մեծ հե ղա փո խու թյու
նից հե տո երկ հար յու րամ յա զար գա ցում ապ րած մարդ կու թյան հա
մար պատ վա բեր չէր մի նոր հե ղա փո խու թյան նկատ մամբ կի րա ռել 
նույն դա ժան մե թոդ նե րը, ո րոնց ստիպ ված ե ղավ դի մադ րել եւ դրանք 
փառ քով հաղ թա հա րեց Ֆրան սիան: Ցա վոք, պատ մու թյան ներ կա 
փու լում մո լո րակն ա ռաջ նոր դող ու ժե րը դարձ յալ հա վա տա րիմ են 
այն հա մոզ մուն քին, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում բո լոր հա սա նե լի 
մի ջոց նե րով պետք է խեղ դել մեկ այլ ժո ղովր դի ըն դեր քում հա սու նա
ցած այն նո րը, ո րը գու ցեեւ նրանց հա մակ րան քը չի վա յե լում: Եւ ցա
վոք, սո ցիա լիս տա կան հա մա կար գի փլուզ ման այդ քան գուր գուր ված 
նպա տա կի փլա տակ նե րին զոհ դար ձած հա զա րա վոր մարդ կանց 
ար յու նը նրանց խո հե մու թյան չի կո չում:

Ժա մա նակն է, որ ա ռան ձին երկր նե րը դա դա րեն գե րա գույն դա
տա վո րի պա տաս խա նատ վու թյու նը ստանձ նել մաց յալ ողջ աշ խար
հի նկատ մամբ, եւ սե փա կան կեր պին ու պատ կե րին չհա մա պա տաս
խա նող ցան կա ցած ե րեւ ույ թի ոչն չաց ման գոր ծե լա կեր պից անց նեն 
բազ մա կեր պու թյան մեջ ներ դաշ նա կու թյուն հաս տա տե լու միակ 
ի րա պես մար դա սի րա կան նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը: Որ քան էլ 
նման մո տե ցու մը ի դեա լիս տա կան թվա եւ հե ռու քա ղա քա կան ի րա
տե սու թյու նից, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ այն պար բե րա բար կրկնվող սպան
դա նո ցից, ո րին այս պես հան գիստ հա մա կերպ վել է մարդ կու թյու նը, 
ո րա կե լով այն քա ղա քա կան «ի րա տե սու թյուն», այ նուա մե նայ նիվ, 
աշ խարհն այս կա խար դա կան ա րա տա վոր շրջա նա կից դուրս բե րե
լու միակ հնա րա վո րու թյու նը հենց դրա նում է կա յա նում:

Չի կա րե լի աշ խար հում կա յու նու թյուն ա պա հո վել, ժո ղո վուրդ նե րին 
պար տադ րե լով ներ մու ծո վի ար ժեք նե րով պա րար տաց ված եր ջան
կու թյուն, իսկ հե տո չա րա նալ ու վի րա վոր վա ծի կեց վածք ըն դու նել, 
երբ նրանց մեջ ան խու սա փե լիո րեն հա սու նա նում է նման «եր ջան
կու թյու նը» թո թա փե լու գա ղա փա րը: Սա պատ մա կա նո րեն դա տա
պարտ ված ճա նա պարհ է, ո րի ըն թաց քի եւ վեր ջա բա նի ան կապ տե լի 
մասն է կազ մում սպան դա նոց նե րի կրկնու թյու նը: Բայց կա րե լի է եւ 
անհ րա ժեշտ՝ ա ջակ ցել ար մա տա պես տար բեր աշ խար հըն կա լու մով, 
ա վան դա կա նու թյամբ ու ինք նա գի տակ ցու թյամբ օժտ ված ժո ղո վուրդ
նե րին՝ մշա կել եւ կյան քի կո չել ի րենց սե փա կան ինք նու թյա նը հա մա
պա տաս խա նող ար ժեք նե րի հա մա կար գը, ո րոնք ոչ թե կնմա նա կեն, 
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այլ ըն դա մե նը հա մար ժեք կլի նեն այն ար ժե քա յին հա մա կար գին, 
ո րով այ սօր ա ռաջ նորդ վում են մո լո րակն ա ռաջ նոր դող երկր նե րը: 

Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյունն Ի րա նում օբ յեկ տի վո րեն հա սու
նա ցած ե րեւ ույթ էր ոչ միայն բուն Ի րա նի, այ լեւ ողջ շրջա նի հա մար: 
Հա զա րամ յակ նե րով քա ղա քակր թու թյան բնօր րա նը հան դի սա ցած 
Մի ջին Ա րեւ ել քը, իսկ 8ից մին չեւ 18րդ դա րե րը՝ ա րա բաի րա նա կան 
մահ մե դա կան աշ խար հը, վեր ջին եր կու հար յու րամ յա կում ռազ մա
քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին ան նա խա դեպ ան կում էին ապ րում, 
մի կող մից հե ծե լով օ տա րա ծին ազ գե րի լծի տակ (ա րաբ նե րը), իսկ 
մյուս կող մից պար բե րա կան բիրտ ճնշման են թարկ վե լով Եւ րո պա յի 
եւ Ռու սաս տա նի կող մից: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո ա րա բա
կան երկր նե րը գա ղու թաց վե ցին, իսկ Ի րա նի քա ղա քա կան կախ վա
ծու թյու նը քիչ բա նով էր տար բեր վում գա ղու թաց ված երկ րի կար գա
վի ճա կից: Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո, չնա յած ա րա բա կան 
երկր նե րի նո մի նալ ա զա տագր մա նը, ի րա կա նու թյու նը քիչ բա նով 
փոխ վեց: Կա րե լի է ա սել, որ ընդ հա կա ռակն, ա վե լի ծան րա ցավ, 
քան զի Մի ջին Ա րեւ ել քի երկր նե րի նկատ մամբ ռազ մա քա ղա քա կան 
ճնշմա նը, նրանց տնտե սա կան շա հա գործ մա նը ա վե լա ցավ նաեւ գա
ղա փա րա խո սա կան պար տադ րու մը, ո րը շատ ա վե լի ծանր էր իր հե
տեւ անք նե րով, քան վե րը թվար կած այլ գոր ծոն նե րը: Մահ մե դա կան 
ժո ղո վուրդ նե րի հո գե բա րո յա կան ինք նու թյու նը շո շա փող այդ մի
ջամ տու թյու նը ինչ պես Ա րեւ մուտ քից, այն պես էլ Ա րեւ ել քից եր բեւ ի ցե 
պետք է հա մար ժեք հա կազ դե ցու թյան ար ժա նա նար, ին չը եւ տե ղի 
ուե նա ցավ Ի րա նում: Պա տա հա կան չէ, որ իս լա մա կան հե ղա փո խու
թյան ա ռաջ նորդ նե րը գնա հա տե ցին շա հի վար չա կար գի տա պա լում 
ու հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կը, նախ եւ ա ռաջ իբ րեւ «մշա կու թա
յին հե ղա փո խու թյուն», ո րով հե տեւ նրա ա ռաջ նա հերթ նպա տա կը 
Ի րա նի ժո ղովր դի վե րա դարձն էր իր ազ գա յինկրո նա կան ինք նա
գի տակ ցու թյան ա կունք նե րին: Կա րո՞ղ էին արդ յոք ար մա տա կան 
փո փո խու թյուն ներն Ի րա նում տե ղի ու նե նալ ա ռանց այն ծայ րա հե
ղու թյուն նե րի, ո րոն ցում այդ քան հա ճախ մե ղադր վում է Ի րա նի հետ
հե ղա փո խա կան վար չա կար գը: Տե սա կա նո րեն կա րող էին, ե թե 1953 
թվա կա նին չտա պալ վեր Մո սա դե կի իշ խա նու թյու նը եւ օ տա րերկր յա 
ա ջակ ցու թյամբ եւս 26 տա րով չեր կա րաձգ վեր շա հա կան բռնա պե
տու թյու նը: Ե թե շա հը եւ նրա ար տերկր յա հո վա նա վոր նե րը չա փա վոր 
լի նեին Ի րա նի ու նրա ժո ղովր դի ա րեւմ տա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե
րում եւ պար բե րա բար չոտ նա հա րեին ժո ղովր դի կրո նա կան եւ ազ գա
յին ար ժա նա պատ վու թյու նը: Եւ ան գամ 1979 թ. հե ղա փո խու թյու նից 
հե տո կա րե լի էր ա վե լի մեծ ըմբռ նու մով եւ զսպվա ծու թյամբ մո տե նալ 



157

եր կար տա րի նե րի նվաս տա ցու մից հե տո ժայթ քած զայ րույ թի դրսե
ւո րում ե րին, թե կուզ եւ վեր հի շե լով սե փա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի 
ըն թաց քում թույլ տրված ծայ րա հե ղու թյուն ներն ու նրանց արդ յունք
նե րի ցա վա գին զար գա ցում ե րը մին չեւ ներ կա յիս բնա կա նոն վի ճա կի 
ձեւ ա վոր վե լը: Իսկ փո խա րե նը՝ պա տանդ նե րի ա զա տագր ման տա
պալ ված գոր ծո ղու թյու նը, ո րը պետք է փաս տեր հա կա սու թյուն նե րի 
անջր պե տը հաղ թա հա րե լու անհ նա րի նու թյու նը եւ, ա վե լի ուշ՝ Ի րա քի 
ծա վա լա պաշ տա կան նկրտում ե րի քա ջա լե րու մը, ո րը հան գեց րեց 
ու թամ յա եղ բայ րաս պան եւ բա ցար ձա կա պես ա նի մաստ պա տե րազ
մին: Որ քան հա մա հունչ է վեր ջինս Բալ կան նե րում եւ նախ կին ԽՍՀՄ 
տա րածք նե րում այժմ տե ղի ու նե ցող եղ բայ րաս պան պա տե րազմ ե
րի հետ, ին չը ցան կա ցած նոր մալ մար դու մոտ տան ջա գին հարց է 
ա ռա ջաց նում, թե արդ յոք մարդ կա յին ող բեր գու թյան այս ծո վը հա
մար ժե՞ք է գա ղա փա րա կան հա կա ռա կոր դին ա մեն գնով հաղ թե լու՝ 
ե սա սի րա կան ձգտու մին: 

Այ սօր Ի րա նում, իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կից 14 
տա րի անց, նրա կող մից ա ռաջ քա շած ա ռանց քա յին ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյան կոն ցեպ ցիան՝ «ոչ Ա րեւ մուտք, ոչ Ա րեւ ելք», այ լընտ
րան քի միակ տրա մա բա նա կան հնա րա վո րու թյունն է մում Մի ջին 
Ա րեւ ել քի երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հա մար: Սո ցիա լիս տա կան հա
մա կար գի փլու զու մը ոչ միայն չհա նեց այն օ րա կար գից, այ լեւ ընդ հա
կա ռակն, ա վե լի ար դիա կան դարձ րեց: Երկ բե եռ գե րիշ խա նու թյան 
պայ ման նե րում աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի կրած տա ռա պանք
նե րը վկա յե ցին, որ չի կա րե լի թույլ տալ սե փա կան հայ րե նի քը 
վե րա ծել ար տա քին ու ժե րի մրցակ ցու թյան թա տե րա բե մի: Ձե ա
վոր ված հա մա կար գե րից դուրս գտնվող երկր նե րի հու սա հատ 
ձգտու մը՝ ա ռա ջըն թա ցի, կամ անվ տան գու թյան փշրանք նե րը 
ստա նա լու՝ նրանց հետ նա մա սում տե ղա վոր վե լով, ի սկզբա նե 
դա տա պարտ ված են: Ժա մա նակն է, որ պես զի յու րա քանչ յուր շրջան, 
իսկ տվյալ դեպ քում՝ Մի ջին Ա րեւ ել քը, կա ռու ցեն սե փա կան հա մա
կար գե րը՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, պաշտ պա նա կան եւ, ին չու ոչ, 
նաեւ՝ ար ժե քա յին: Միայն այդ պա րա գա յին շրջա նի հիմ ա հար ցե րը 
կախ ված կլի նեն այն բնա կեց նող ժո ղո վուրդ նե րի բա րի կամ քից, այլ 
ոչ թե տա րաբ նույթ ար տա քին ազ դակ նե րից, ին չը դրանք ան լու ծե լի եւ 
հա րա տեւ են դարձ նում: 

Մի ջին Ա րեւ ել քը պետք է գնա շրջա նա յին ընդ հան րու թյան, այ լա պես 
նա եր բեք չի ձեր բա զատ վի իր խո ցե րից: Շրջա նա յին շահ հաս կա
ցու թյու նը, նրա գի տակ ցու մը եւ գնա հա տու մը այս շրջա նի բնա կա նոն 
զար գաց ման ա պա գա յի կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ նա խա պա յա
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մանն է: Եւ նպա տա կա յին չա րամ տու թյուն է կար ծել, որ միաս նա կան 
հա մա կար գի կա ռու ցու մը Մի ջին Ա րեւ ել քում ան պայ ման սպառ նա լիք 
է լի նե լու այլ շրջան նե րում եւ այլ քա ղա քակր թու թյուն նե րի շրջա նակ
նե րում ձեւ ա վոր ված հա մա կար գե րի հա մար: Դա պար զա պես հա վա
սա րի նշան կդնի շրջան նե րի մի ջեւ եւ կբա ցա ռի ո րեւ է կազ մա կերպ ված 
հա մա կար գի կող մից այլ շրջան նե րի ան կազ մա կերպ, չնչին խնդիր
նե րով պա ռակտ ված ու ար տա քի նից պար տադր ված հա կա սու թյուն
նե րի մեջ խար խա փող երկր նե րի ու նրանց ժո ղո վուրդ նե րի շա հար
կու մը սե փա կան նպա տակ նե րի հա մար: 

Սա կայն ա ռայժմ Մի ջին Ա րեւ ել քը խոց ված է վե րը նշված բո լոր 
ա րատ նե րով: Եւ Ի րա նից, ո րը ա ռա ջինն ա ռաջ քա շեց շրջա նա յին 
ինք նու րույ նու թյան գա ղա փա րը, շատ բան է կախ ված: Կա պա ցուց
վի՞ արդ յոք շրջա նը բնա կեց նող ժո ղո վուրդ նե րին, որ նրանք բո լորն 
ի րա վա հա վա սար տեղ են գրա վում Մի ջին Ա րեւ ել քում, ան կախ կրո
նա կան կամ ազ գա յին պատ կա նե լու թյու նից, քան զի դրա նից է կախ
ված լի նե լու ի րենց փոք րա մաս նու թյան մեջ զգա ցող ժո ղո վուրդ նե րի 
ձգտու մը օ տար ու ժե րի մոտ ո րո նե լու անվ տան գու թյան ե րաշ խիք նե
րը եւ պար բե րա բար շրջան հրա վի րե լու նրանց: Ի րանն այ սօր կա րող 
է օ րի նակ ծա ռա յել, թե ինչ պես կա րե լի է պահ պա նել լիար ժեք ինք նիշ
խա նու թյու նը եւ միա ժա մա նակ բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի մեջ լի նել այլ, թե կուզ եւ խորթ հա մա կար գե րի հետ: Եւ ուս տի 
Ի րա նի հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը Ա րե մուտ քի հետ 
բախ տո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի ոչ միայն նրա, այ լե ողջ շրջա նի 
հա մար: Իսկ Ի րա նին հա րեւ ա նու թյուն ա նող այն երկր նե րը, ո րոնք 
ա ռա վել քան շա հագրգռ ված են շրջա նում կա յու նու թյան եւ անվ տան
գու թյան ե րաշ խիք նե րի մեջ, պար տա վոր են ա նել ա մեն ինչ, որ պես
զի Մի ջին Ա րեւ ել քում կեն սա կան շա հեր հե տապն դող Ա րեւ մուտքն ու 
Ռու սաս տա նը հնա րա վո րին չափ ա ռողջ հիմ քե րի վրա կար գա վո րեն 
ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը Ի րա նի հետ եւ դա դա րեն նույ նաց նել Մի
ջին Ա րեւ ել քի ժո ղո վուրդ նե րի ինք նիշ խա նու թյան բնա կան ձգտու մը 
հեր թա կան ան գամ ռազ մա քա ղա քա կան մա հա կը գոր ծի գցե լու ան
խախտ եւ տխուր ա վան դու թյան հետ:

Ազգ, 09.02.1993        
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ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ ՀԵ ղԱ Փո Խու թյԱՆ 
ԳԱ ղԱ ՓԱ ՐԱ Խո Սու թյԱՆ ո ՐոՇ Ե ՐԱՆԳ ՆԵՐ

Ի րա նում Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան ա ռաջ նորդ նե րը տե ղի ու
նե ցած ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը բնու թագ րում էին իբ րեւ 
«մշա կու թա յին հե ղա փո խու թյուն», ո րի ա ռանց քը, բնա կա նա բար, 
ազ գա յին կրո նի՝ իս լա մի վե րած նունդն էր: «Իս լա մի վե րած նուն դը» 
իբ րեւ պա հանջ եւ իբ րեւ կար գա խոս՝ օգ տա գործ վում էր Ի րա նում շա
հի բռնա պե տու թյան դեմ պայ քա րի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ոչ 
միայն կրո նա կան, այ լեւ զուտ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից, որ պես օ րի նա կա նու թյան շրջա նակ նե րում բո ղո քի ար տա
հայտ ման միակ տար բե րակ, որն իր մեջ ընդգր կում էր ոչ միայն բուն 
կրո նա կան գա ղա փա րը, այ լեւ քա ղա քա կան տար բեր հո սանք նե րի 
բո ղո քը երկ րում ու ժե ղա ցած ա րեւմ տա կա նու թյան դրսեւ ո րում ե րի, 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան, գա ղա փա րա խո սա կան եւ մշա կու թա յին 
բռնա դատ ման դեմ:

Սա կայն Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան ա ռաջ նորդ Ա յա թոլ լա Խո
մեյ նին «իս լա մի վե րած նունդ» գա ղա փա րի մեջ ներդ նում էր մի միայն 
կրո նա կան ի մաստ, ընդ ո րում` Ի րա նի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան 
կյան քը կրո նա կան դոգ մա նե րին ամ բող ջո վին են թար կե լու հա վակ
նու թյամբ: Խո մեյ նին հա ճախ էր կրկնում, որ «իս լամ ա մեն ինչ է. 
ե՛ւ քա ղա քա կա նու թյուն, ե՛ւ տնտե սու թյուն, ե՛ւ մշա կույթ, ե՛ւ հա վատ, 
ե՛ւ կրոն», իսկ հա սա րա կա կան կյան քի ո րեւ է ո լոր տի զար գա ցում 
ա ռանց կրո նա կան օ րենք նե րի նա հա մա րում էր ա նըն դու նե լի:

Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կից հե տո Խո մեյ նին 
բնակ չու թյա նը կոչ ա րեց կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում շարժ վել Ղու րա
նով, ո րը, նրա կար ծի քով, եր կիրն ու ժո ղովր դին փրկե լու միակ հնա
րա վո րու թյունն էր: Խո մեյ նին գտնում էր, որ շա հի իշ խա նու թյան տա
րի նե րի կրո նա կան կյանքն ամ բող ջո վին խե ղաթ յուր ված է ե ղել, իսկ 
«կրո նը՝ մո ռաց ված եւ այ լա սեր ված»: 

Այս տե ղից, հե ղա փո խու թյու նից ան մի ջա պես հե տո ա ռաջ ե կավ 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը, երկ րի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան ողջ 
հա մա կար գը կրո նա կան գոր ծիչ նե րին եւ կրո նին են թար կե լու անհ րա
ժեշ տու թյան գա ղա փա րը: Դրա վառ ար տա հայ տու թյուն նե րից մե կը 
Ի րա նի կրո նա կան գոր ծիչ նե րի զանգ վա ծա յին մաս նակ ցու թյունն էր 
ի րա նաի րաք յան պա տե րազ մին, ո րը պետք է եւս մեկ ան գամ հա
վաս տեր կրո նա կան գոր ծիչ նե րի եւ ժո ղովր դի ան բա ժա նե լիու թյան 
գա ղա փա րը: 
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Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան ա ռանց քա յին խնդիր նե րից մե կը, 
նրա ա ռաջ նորդ նե րի կար ծի քով, տաս նամ յակ նե րի մո ռա ցու թյան խա
վա րից հե տո ազ գա յին ինք նու թյան վե րա հաս տա տում էր: Իսկ դրա 
գլխա վոր ար տա հայ տու թյունն ազ գա յինիս լա մա կան մշա կույ թի հա
կադ րու թյունն էր ա րեւմտ յան մշա կույ թին: Այս պես, Խո մեյ նին գտնում 
էր, որ ա րեւմտ յան մշա կույ թի ներ թա փան ցու մը, ա ռա վել եւս՝ նրա գե
րա կա յու թյան հաս տա տում իս լա մա կան ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում 
դժբախ տու թյուն է բե րում նրանց եւ հան գեց նում սե փա կան «ե սի» 
կորս տին: Ուս տի, Խո մեյ նին կոչ էր ա նում գի տակ ցել դա եւ պայ քա րել 
Ա րեւ մուտ քից հո գեւ որ եւ մտա վոր ա զա տագր ման հա մար: «Ան կա խու
թյան ա ռա ջին նա խա պայ մա նը մտքի եւ մշա կույ թի ան կա խու թյունն 
է», գտնում էր Խո մեյ նին: Եւ նրա այդ տե սա կե տը պաշտ պա նում էին 
ոչ միայն կրո նա կան գոր ծիչ նե րը, այ լեւ աշ խար հիկ մտա վո րա կան նե
րը: Օ րի նակ, ի րան ցի պատ մա բան Մա նու չեհր Մո հեբ բին գտնում էր, 
որ Ա րեւ ել քի ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույ թը հիմ ա կա նում տար բեր վում է 
այլ մշա կույթ նե րից ոչ միայն իր հո գեւ որ բարձր հա գեց վա ծու թյամբ, 
այ լեւ իր ի դեալ նե րով, ո րոնք, նրա կար ծի քով, գնա լով ա վե լի շատ հե
տեւ որդ ներ են գտնում «բուր ժուա կան հա սա րա կու թյան մե խա նի զաց
վա ծու թյան հե տեւ ան քով» ճնշված ա րեւմտ յան ժո ղո վուրդ նե րի շրջա
նում:

Հո գեւ որ ո լոր տում ար տա հայտ վող այս ան տա գո նիզմ իր ար տա
հայ տու թյունն է գտնում նաեւ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ, 
ո րը եւս իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կից հե տո ի րա կա
նաց վում էր կրո նա կան ազ դե ցու թյան ներ քո: «Իս լա մի վե րած նուն դը 
պետք է քա ջա լե րի բո լոր իս լա մա կան երկր նե րին՝ հա մա տեղ գոր ծել 
Իս լա մի Միաց յալ Նա հանգ նե րի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ», ա սում էր 
Խո մեյ նին եւ դրա նով եւս մեկ ան գամ փաս տում, որ Իս լա մա կան հե
ղա փո խու թյու նը Ի րա նում հա միս լա մա կան ե րեւ ույթ էր դիտ վում, իսկ 
նրա ա ռա քե լու թյունն ուղղ ված էր բո լոր իս լա մա կան ժո ղո վուրդ նե րի 
հա մախմբ մա նը: Այս ճա նա պար հին, Խո մեյ նիի կար ծի քով, խո չըն դոտ 
էին հան դի սա նում Ա րեւ մուտքն ու ԽՍՀՄը, ո րոնց խար դա վանք նե րը 
կա սեց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր որ դեգ րել «ո՛չ Ա րեւ մուտք, ո՛չ Ա րե
ւելք» քա ղա քա կան ու ղին: Խո մեյ նիի հե տեւ որդ նե րից մե կը՝ Մո թա հա
րին, այդ կա պակ ցու թյամբ այս պես էր ար տա հայտ վում. «Կո մու նիզմն 
ու իմ պե րիա լիզ մը նույն մրա տի տար բեր ծայ րերն են, ո րոնք ա ռե
րեւ ույթ դի մա կա յում են մեկ մե կու, բայց ի րա կա նում գոր ծի են գցվում, 
որ պես զի կտրեն միեւ նույն ար մա տը»:

Հե տաքրք րա կան են նաեւ Մո թա հա րիի տե սա կետ նե րը հե ղա փո
խու թյան բնույ թի վե րա բեր յալ. «Ցան կա ցած ի րա կան հե ղա փո խու
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թյուն աստ վա ծա յին ի մաստ է կրում եւ կա րող է ա ռա ջա դի մա կան լի նել 
միայն այն դեպ քում, ե թե հեն վում է կրո նի վրա»: Մո թա հա րին գտնում 
է, որ «հե ղա փո խու թյան ար մատ նե րը հենց մար դու ինք նու թյան մեջ 
են, նրա էու թյան երկ վու թյան, հո գեւ որ եւ նյու թա կան նա խաս կիզբ նե
րի մի ջեւ գո յու թյուն ու նե ցող հա կա սու թյան»: Ուս տի, գրում է նա, ազ գի 
շար ժում ա պա հո վող գլխա վոր գոր ծո նը ոչ թե տնտե սա կանն է կամ 
գա ղա փա րա կա նը, այլ քա ղա քա կա նը, այ սինքն՝ մար դու ձգտու մը 
ա զա տու թյան, մաս նակ ցու թյունն այն խնդիր նե րի լուծ մա նը, ո րոն ցից 
կախ ված է նրա ճա կա տա գի րը եւ, վեր ջա պես, սե փա կան մտքերն ու 
հա մոզ մունք ներն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի ձեռք բեր մա նը:

Տնտե սու թյան վե րա բեր յալ եւս Խո մեյ նին եւ նրա հե տեւ որդ ներն ու
նեն ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ, ոչ ա վան դա կան տե սա կե տը: «Իս լա
մի տնտե սա կան հա մա կար գը ո՛չ կա պի տա լիզմ է, ո՛չ սո ցիա լիզմ, ո՛չ 
էլ նրանց մի ջեւ մի ջանկ յալ ո րեւ է բան եւ ո՛չ էլ նրանց հա մադ րու թյու
նը», գրում է Խո մեյ նիի մեկ այլ հե տեւ որդ՝ Հո սեյ նա Մո զա հա րին: Իսկ 
հետ հե ղա փո խա կան Ի րա նի ա ռա ջին նա խա գահ նե րից մե կը տնտե
սու թյան մա սին գրում էր. «տնտե սու թյան բնա գա վա ռում մենք ու զում 
ենք ի րա կա նաց նել իս լա մա կան սկզբուն քը, ո րը մին չեւ այժմ աշ խար
հում ոչ մի տեղ կյան քի չէր կոչ վել, եւ դրա փորձն այ սօր գո յու թյուն 
չու նի»:

Ազգ, 10.02.1993
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ԱԶ ԳԱ յԻՆ ԳոՐ Ծո Նը 
ՄԻ ջԻ ՆԱ ՍԻԱ ԿԱՆ ՀԱՆ Գույ ՑուՄ

Թեեւ Աֆ ղանս տա նից դե պի հյու սիս տա րած վող կրո նա կան ար մա
տա կա նու թյան ա լիքն ա ռա վել վճռո րոշ քա ղա քա կան դեր է կա տա
րում եւ կա տա րե լու նախ կին ԽՍՀՄ մի ջի նա սիա կան հան րա պե տու
թյուն նե րի ճա կա տագ րում, այ նուա մե նայ նիվ, այդ ամ բող ջի հիմ քում 
ըն կած է 20րդ դա րի ա մե նա ցայ տուն ե րեւ ույ թը՝ ազ գայ նա կա նու թյու
նը, ո րի ե սա կենտ րոն նկրտում ե րին էլ ի վեր ջո ծա ռա յում է բո լոր 
այլ գոր ծոն նե րի շա հար կու մը: Իբ րեւ ազ դե ցիկ քա ղա քա կան լծակ
ներ, կրո նա կան եւ ազ գա յին գոր ծոն նե րը գոր ծադր վում են միմ յանց 
հա մար ժեք, բայց տար բեր հար թու թյուն նե րում անհ րա ժեշտ պա հին՝ 
եր բեմ նույ նիսկ հա կա սե լով, լրաց նում միմ յանց եւ ստեղ ծում այն 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կը, ո րը մի ջազ գա յին հան րու թյանն է ներ
կա յաց վում իբ րեւ ա նըմբռ նե լի եւ ան հաղ թա հա րե լի քաո սա յին փա
կու ղի: Ինչ պես կրո նա կան գոր ծո նը, ազ գա յի նը եւս ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված է Աֆ ղանս տա նի հետ, ուր մի ջէթ նի կա կան մրցակ ցու թյան 
զար գա ցում ուղ ղա կիո րեն զու գոր դում է հա ման ման տե ղա շար ժե
րին Մի ջին Ա սիա յում: 

Փետր վա րի 21ին լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը հա ղոր դե
ցին, որ Տա ջիկս տա նի նոր իշ խա նու թյուն նե րի զին ված կազ մա վո
րում ե րը գրա վել են ար մա տա կան նե րի հիմ ա կան հե նա կե տե րից 
մե կը՝ Գար մը, եւ ստի պել ընդ դի մու թյա նը նա հան ջել դե պի ա վե լի 
հե ռա վոր լեռ նա յին շրջան նե րը: Այս կա պակ ցու թյամբ ա րեւմտ յան 
ռա դիո կա յան նե րը կրկին վեր հի շե ցին հա մայ նա վա րա մետ իշ խա նու
թյուն նե րին Ռու սաս տա նի կող մից ցու ցա բեր վող լայ նա ծա վալ օգ նու
թյան մա սին եւ ի հար կե այն դե րի, որ խա ղում է Ուզ բեկս տա նի վար չա
կար գը եւ ընդ հան րա պես ուզ բե կա կան գոր ծո նը Տա ջիկս տա նում տե
ղի ու նե ցող քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մում: Դեռ այն ժա մա նակ, 
երբ ընդ դի մու թյու նը փաս տո րեն վե րահս կում էր երկ րի տա րած քի 
մեծ մա սը եւ մայ րա քա ղաք Դու շան բեն, ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րը հա
ղոր դում էին, թե հա մայ նա վա րա մետ ու ժե րը մեծ ա ջակ ցու թյուն են 
ստա նում Ուզ բեկս տա նի վար չա կար գից՝ հրա զե նից մին չեւ ծանր զրա
հա տեխ նի կա: Բա ցի այդ, Տա ջիկս տա նի տա րած քում ապ րող ուզ բե
կա կան ստվար փոք րա մաս նու թյու նը, ոչ ա ռանց Տաշ քեն դի ակ տիվ 
միջ նոր դու թյան, միա հա մուռ կեր պով հա րեց հա մայ նա վա րա մետ 
ու ժե րին եւ ո րոշ աղբ յուր նե րի պնդմամբ՝ կազ մում է նրանց զին ված 
կազ մա վո րում ե րի հար վա ծա յին կո րի զը: 
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Դա կողմ ա կի դի տող նե րին թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ 
ներ քա ղա քա կան ար յու նոտ ի րա դար ձու թյուն նե րը Տա ջիկս տա նում 
կրում են ոչ միայն քա ղա քա կան, այ լեւ ազ գա յին բնույթ: Այս տե սա կե
տը հաս տա տող փաս տարկ նե րից մեկն էլ պետք է հա մա րել այն, որ 
Դու շան բեի վրա լիա կա տար հսկո ղու թյուն հաս տա տե լուց հե տո, նոր 
իշ խա նու թյուն ներն իս կա կան ցե ղաս պա նու թյուն կազ մա կեր պե ցին 
նրա բնակ չու թյան նկատ մամբ՝ ֆի զի կա կան ոչն չաց ման են թար կե լով 
ա ռա վել տա ջի կաբ նակ շրջան նե րի՝ Պա մի րի եւ Գար մի ծա գում ու նե
ցող բնա կիչ նե րին, այդ թվում նաեւ՝ տա ջի կա կան մտա վո րա կա նու
թյան մի ստվար հատ վա ծին: 

Ցայ սօր ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րը, հեն վե լով Դու շան բեից ստաց
վող տե ղե կատ վու թյան վրա, պնդում են, թե կո տո րած նե րը շա րու
նակ վում են: Իսկ օ րերս, «Ա զա տու թյուն» կա յա նը հա ղոր դեց, որ նոր 
իշ խա նու թյուն նե րի զին ված կազ մա վո րում ե րը եւ նրանց վե րահս կո
ղու թյան տակ գտնվող պատ ժիչ մար մին նե րը՝ ՊԱ Կը, ՆԳՆն եւ այլն, 
տա ջիկ մտա վո րա կա նու թյան բո ղո քի ձայ նը խեղ դե լու հա մար դի մում 
են ա նե րեւ ա կա յե լի ո ճիր նե րի: Այս պես, Ա րեւ մուտ քի դա տա պար տու
մից խու սա փե լու հա մար իշ խա նու թյուն նե րը ֆի զի կա պես ոչն չաց նում 
են ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն անհ նա զանդ մտա վո րա կան նե րին, ո րոնց 
ա նունն ու հե ղի նա կու թյու նը հայտ նի են աշ խար հին, այլ նրանց ըն
տա նի քի ան դամ ե րին, մաս նա վո րա պես՝ զա վակ նե րին: «Ա զա տու
թյու նը» այդ պի սի ո ճիր նե րի շուրջ տա սը փաստ է ներ կա յաց նում: 
Սրանք իս կա պես փաս տեր են, որ վկա յում են նոր վար չա կար գի հա
կազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան մա սին: 

Տա ջիկս տա նի նախ կին նա խա գահ Ռահ մոն Նա բիեւ ի դեմ իս լամ 
ար մա տա կան նե րի եւ ժո ղովր դա վար ու ժե րի միա վոր ված ընդ դի
մու թյան ե լույթ նե րը ժա մա նա կին ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռե ցին 
աշ խար հի շատ մայ րա քա ղաք նե րի, ա ռա վե լա պես՝ պաշ տո նա կան 
Տաշ քեն դին, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ Ուզ բեկս տա նի իշ խող վար չա կար գին 
ու նախ եւ ա ռաջ ան ձամբ Իս լամ Քա րի մո վին: Տա ջիկս տա նում հա կա
հա մայ նա վա րա կան ազ գա յին վե րածնն դի մեջ Քա րի մովն ար դա րա
ցիո րեն տես նում էր ան մի ջա կան վտանգ նաեւ իր սե փա կան իշ խա
նու թյան հա մար: Տա ջիկս տա նի օ րի նա կը կա րող էր վա րա կիչ լի նել 
ուզ բե կա կան ընդ դի մու թյան հա մար, մա նա վանդ, որ երկ րում Քա րի
մո վի բռնա պե տու թյու նից դժգո հե լու բա վա րար հիմ քեր կան: Բայց սա 
ուզ բե կա կան մի ջամ տու թյան միայն մեկ դրդա պատ ճառն է: Երկ րոր
դը՝ Սա մար ղան դի եւ Բու խա րա յի՝ տա ջիկ ժո ղովր դի բազ մա դար յան 
օր րա նի խնդիրն էր՝ իր տա ջիկ բնակ չու թյամբ: Եւ վեր ջա պես եր րորդ՝ 
ա ռա վել էա կան եւ հե ռան կա րա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող հիմ ա
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հարցն ա վան դա կան ուզ բե կա կան ազ գայ նա կա նու թյան ձգտում էր՝ 
կենտ րո նա կան, գե րիշ խող տեղ գրա վել ողջ տա րա ծաշր ջա նում: 

Վե րը նշված եր կու հար ցե րում Իս լամ Քա րի մովն ընդ հա նուր հայ
տա րա րի ե կավ մեկ այլ թյուր քա կան հան րա պե տու թյան ա ռաջ նոր
դի՝ Սա պար մու րատ Նի յա զո վի հետ: Սրանց դրդմամբ, հա մա ձայն 
ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րի, Ուզ բեկս տա նի եւ Թուրք մենս տա նի հա տուկ 
ծա ռա յու թյուն նե րը հա մա տեղ որ սում եւ ֆի զի կա պես ոչն չաց նում են 
տա ջի կա կան ընդ դի մու թյան գոր ծիչ նե րին: 

Ինք նին հաս կա նա լի է, որ թյուր քա կան ակ տիվ մի ջամ տու թյու նը 
Տա ջիկս տա նի ներ քա ղա քա կան պայ քա րին ան հե տեւ անք չի անց նե
լու: Ընդ ո րում, սա մի գոր ծո ղու թյուն է, որ վաղ թե ուշ բու մե րան գի 
նման հար վա ծե լու է հենց այդ երկր նե րին եւ դրանց ժո ղո վուրդ նե րին: 
Ար դեն այ սօր, իսկ ա պա գա յում՝ ա ռա վել եւս, տա ջիկ իս լա մա կան նե
րի պայ քա րը ներ կա վար չա կար գի դեմ ձեռք կբե րի ոչ այն քան ներ
քա ղա քա կան, որ քան ազ գա յինա զա տագ րա կան բնույթ՝ ուղղ ված 
միան գա մից եր կու՝ ռու սա կան եւ թյուրքուզ բե կա կան բռնազ դե ցու
թյան դեմ: Այս տեղ է, որ միմ յանց ա մե նաարդ յու նա վետ ձեւ ով կլրաց
նեն ազ գա յին եւ կրո նա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք միա ժա մա նակ հնա
րա վո րու թյուն կտան պա տաս խան հար վա ծը հասց նել Ուզ բեկս տա
նին եւ Թուրք մենս տա նին: 

Ա վե լի պարզ ա սած՝ հե տա դարձ ա լի քի ժա մա նակ տա ջի կա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան վրեժխնդ րու թյու նը կստա նա կրո նա կան ընդ
հան րու թյան բնա կան քո ղար կու մը, որն իր հեր թին կա պա հո վի հին
գե րորդ շա րաս յու նե րի ա ջակ ցու թյու նը նշված երկր նե րում: Սա կայն 
այս ա մենն ա պա գա յի հարց է, իսկ մինչ այդ տա ջիկ ժո ղովր դի թյուրք
ուզ բե կա կան շրջա փա կում իր ամ բող ջա կան տես քը կըն դու նի Աֆ
ղանս տա նի հյու սի սում մեկ այլ ուզ բեկ ա ռաջ նոր դի՝ գե նե րալ Դոս
տո մի դիր քե րի վերջ նա կան հաս տա տու մից հե տո: Դոս տո մի դե րը 
տա ջի կա կան հան գույ ցում այ սօր վա նից իսկ եր կա կի բնույթ է կրում եւ 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այդ պի սին կմա դեռ եր կար ժա մա
նակ: Մի կող մից, Աֆ ղանս տա նի տա ջիկ նե րի հա մար նա օ րըս տօ րե 
նույն կեր պարն է ձեռք բե րում, ինչ Քա րի մո վը Տա ջիկս տա նի նրանց 
հայ րե նա կից նե րի (դա ա ռանձ նա պես կար տա հայտ վի նա խա գահ 
Ռա բա նիի եւ տա ջիկ ա ռաջ նորդ, պաշտ պա նու թյան նա խա րար Մա
սու դի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ան խու սա փե լի ան կու մից հե տո), 
իսկ մյուս կող մից, գե նե րալ Դոս տո մը իր վե րահս կո ղու թյան տակ 
գտնվող տա րածք նե րում ստիպ ված է լի նե լու նա խա պատ րաս տել 
Տա ջիկս տա նից գաղ թած իս լամ ար մա տա կան նե րին, ո րոնք կպայ քա
րեն Դու շան բեի նոր իշ խա նու թյուն նե րի դեմ: 
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Այս խիստ բարդ եւ բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով ծան րա ցած քա ղա քա
կան ծրագ րի գլխա վոր հե տեւ ան քը բուն շրջա նի հա մար (ա ծանց յալ 
հե տեւ անք նե րի մա սին բազ միցս խոս վել է այլ հրա պա րա կում ե րում) 
կլի նի այն, որ գրե թե ողջ Կենտ րո նա կան Ա սիան ընդգր կող թյուր քա
կան մե նա քա րում կլի նի օ տար ծա գու մով, փոքր, բայց տա ռա պանք
նե րի մեջ կոփ ված ու մի ագ րե սիվ ժո ղո վուրդ, ո րը մեծ քա ղա քա կա
նու թյան ձեռ քին անհ րա ժեշտ մա հակ կծա ռա յի ողջ թյուր քաբ նակ 
տա րա ծաշր ջա նի գլխին:

Ներ կա քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի ըն թաց քի, պատ մա կան 
ե ա վան դա կան բո լոր տար բե րու թյուն նե րով հան դերձ՝ անդր
կով կաս յան ու մի ջի նա սիա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի մի ջե ընդ
հա նուր շատ բա ներ կան: Չէ՞ որ, ինչ պես Տա ջիկս տա նը, Անդր կով
կա սում եւս կա մի ժո ղո վուրդ, ո րը պաշ տո նա կան սահ մա նագ ծու մից 
դուրս գրե թե ամ բող ջո վին շրջա փակ ված է թյուր քա կան տար րով: 
Եր կու տա րածք նե րում էլ «մա հակ նե րի» ձեւ ա վոր ման ըն թաց քը տար
վում է բար բա րոս մի ջոց նե րով, ո րոնց հե տեւ ան քով այդ ժո ղո վուրդ
նե րը կկորց նեն ի րենց մարդ կա յին կեր պա րի նշույլն իսկ՝ վե րած վե լով 
պար բե րա կան գո յա պայ քա րի դա տա պարտ ված «զոմ բի» ժո ղո վուրդ
նե րի: Եր կու սի ճա կա տագ րում էլ վճռո րոշ դեր է խա ղա լու հյու սի սի 
մեծ հա րեւ ա նի քա ղա քա կան ա պա գան, բայց դա ար դեն ա ռան ձին 
խոր վեր լու ծու թյուն է պա հան ջում: Իսկ այ սօր եր կու ժո ղո վուրդ ներն 
էլ ղե կա վար վում են ընդգծ ված հա կազ գա յին էու թյուն ու նե ցող իշ խող 
վեր նա խա վե րի կող մից, ո րոնք ա նըն դու նակ են կա սեց նել նրանց 
սպառ նա ցող ար հա վիր քը:

Ազգ, 25.02.1993    
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ուՐ Է ՓՉուՄ ԱՖ ղԱՆՍ ՏԱ ՆԻ 
ԱՐ ՆԱ ԲույՐ քԱ ՄԻՆ

Կենտ րո նա կան Ա սիա յի ա մե նա մեծ երկր նե րից մե կում՝ Աֆ ղանս
տա նում, տե ղի են ու նե նում ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րոնք վա ղուց ար
դեն դա դա րել են նե րաֆ ղա նա կան խնդիր լի նե լուց` կապ ված նախ եւ 
ա ռաջ Տա ջիկս տա նի հետ: Դեպ քե րի զար գա ցու մը ցույց է տա լիս, որ 
աֆ ղա նա կան գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը ԱՊՀ հա րա վի եւ հնա րա վոր է 
նաեւ Ռու սաս տա նի վրա մի տում ու նի ա ճե լու, ո րը մե ծա պես կպայ մա
նա վո րի շրջա նի ժո ղո վուրդ նե րի քա ղա քա կան ա պա գան:

Թվում է, թե Դաշ նակ ցա յին Ռու սաս տա նի եւ մի ջի նա սիա կան հան
րա պե տու թյուն նե րի ջան քե րով հնա րա վոր ե ղավ Տա ջիկս տա նում 
կան խել կրո նա կան ար մա տա կան նե րի կող մից իշ խա նու թյան գրա
վու մը, իսկ դի մադ րու թյան ա ռան ձին օ ջախ ներն այ լեւս վտանգ չեն 
ներ կա յաց նում ռու սա մետ վար չա կար գի հա մար: Սա կայն, ե թե հաշ
վի առ նե լով աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի ու սա նե լի փոր ձը, ա ռա վել 
ընդգր կուն հա յացք գցենք շրջա նի քա ղա քա կան գոր ծոն նե րի վրա, 
ա պա պարզ կդառ նա, որ խիստ վաղ է խո սել Տա ջիկս տա նում եւ ընդ
հան րա պես Մի ջին Ա սիա յում աֆ ղա նա կան գոր ծո նի կա սեց ման մա
սին: Տա ջիկս տա նում փաս տո րեն տե ղի է ու նե նում նույն ըն թաց քը, 
ո րը վե րապ րեց Աֆ ղանս տա նը խորհր դա յին ագ րե սիա յի ա ռա ջին 
տա րի նե րին:

Հա մայ նա վա րա կան ժա մա նակ նե րի մտայ նու թյու նը պահ պա նած 
ռու սա մետ քա ղա քա կան ու ժե րը, ո րոշ դժվա րու թյուն նե րով հան դերձ, 
այ նուա մե նայ նիվ, կարճ ժամ ետ նե րում կա րո ղա ցան ճնշել կրո նա
կան ար մա տա կան նե րի եւ դե մոկ րա տա կան ու ժե րի հա մա տեղ ընդվ
զու մը, ուր երկ րորդն ա վե լի շատ նախ կին ԽՍՀՄում տե ղի ու նե ցող 
ժո ղովր դա վա րաց ման ընդ հա նուր ըն թաց քի ազ դե ցու թյան ծնունդն է, 
քան տա ջիկ հա սա րա կու թյան բնա կան պա հանջ մունք նե րից ծնված 
գա ղա փար կամ շար ժում: Ուս տի հին ու ժե րի դեմ պայ քա րի ա ռա
ջա տար ջո կատ պետք է հա մա րել կրո նա կան ար մա տա կան նե րին, 
ո րոնք հե տամ աց Տա ջիկս տա նի պայ ման նե րում բնա կան պա րարտ 
հող ու նեին: Միա ժա մա նակ, խորհր դա յին կար գե րի յոթ տաս նամ յակ
նե րը տա ջիկ հա սա րա կու թյա նը բարձ րաց րել էին աշ խար հիկ կյան քի 
այն աս տի ճա նի վրա, ո րը թույլ չէր տա եր կի րը վե րա ծել կրո նա պե
տա կան երկ րի ե թե ան գամ կրո նա կան ներն այժմ հաղ թեին: Հա
սա րա կու թյու նը պետք է հա սու նա նա, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ հե տա դի մի 
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մին չեւ այն ե լա կե տը, որ տե ղից ար հես տա կա նո րեն բարձ րաց վել էր 
դա րասկզ բին: Իսկ ռու սա մետ համ բավ ձեռք բե րած աշ խար հիկ նոր 
իշ խա նու թյուն նե րի հաղ թա նա կը դրան ոչ միայն չի խան գա րում, այ լեւ 
ընդ հա կա ռա կը՝ նպաս տում է:

Այ սօր բո լո րի հա մար ակն հայտ է, որ Տա ջիկս տա նի նոր վար չա
կարգն ի վի ճա կի չի լի նե լու լու ծել սո ցիալտնտե սա կան խնդիր նե րի 
այն բարդ հան գույ ցը, ո րը ծա ռա ցած է քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ
մի հե տեւ ան քով վերջ նա կա նա պես ա վեր ված երկ րի առ ջեւ: «Շու կա
յաց ման» ան խու սա փե լի ըն թաց քին զու գա հեռ, ա ռանց այն էլ աղ
քա տու թյան մեջ խար խա փող զանգ վա ծը կհաս նի ծայ րաս տի ճան 
թշվա ռու թյան, եւ իս լա մա կան ար մա տա կան նե րի փորձ ված եւ մատ չե
լի քա րոզ նե րը հա վա սա րու թյան, եղ բայ րու թյան եւ կրո նա պե տա կան 
հա սա րա կու թյան այլ բա րիք նե րի մա սին կարճ ժա մա նա կի ըն թաց
քում ձեռք կբե րեն ա վե լի ու ա վե լի շատ հա մա կիր ներ: Իսկ իշ խա
նու թյունն ա մեն գնով պա հե լու ձգտման մեջ հա սա րա կա կան դժգո
հու թյու նը խեղ դե լու հա մար՝ նոր վար չա կար գը կդի մի քա ղա քա կան 
բիրտ հե տապն դում ե րի եւ պատ ժա մի ջոց նե րի, ո րոնց թիվ մեկ թի
րա խը կդառ նան ար մա տա կան նե րը: Ե թե հաշ վի առ նենք, որ նրանք 
ար դեն իսկ տա ռապ յա լի լու սապ սակ են ձեռք բե րել օ տար սվին նե րի 
վրա իշ խա նու թյան ե կած վար չա կար գի դեմ պայ քա րում, ա պա պարզ 
կդառ նա, թե ա ռա ջի կա տա րի նե րին ինչ աս տի ճա նի հե ղի նա կու
թյուն կվա յե լեն նրանք ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի լայն շրջա նում: 
Եւ վեր ջա պես, որ ա ռա վել կա րեւ որ է, Աֆ ղանս տան ար տա գաղ թած 
տասն յակ հա զա րա վոր տա ջիկ նե րը մեկեր կու տար վա ըն թաց քում 
կանց նեն պրո ֆե սիո նալ մո ջա հեդ նե րի ռազ մա քա ղա քա կան եւ հո գե
ւոր պատ րաս տու թյան դպրո ցը, ո րից հե տո կվե րա դառ նան հայ րե
նիք՝ «սրբա զան» պա տե րազմ մղե լու: Սա մի պարզ բա նա ձեւ է, ո րի 
շրջա նակ նե րում հե տեւ ո ղա կա նո րեն կա րող է խա ղարկ վել ոչ միայն 
Տա ջիկս տա նը, այ լեւ՝ մյուս մի ջի նա սիա կան հան րա պե տու թյուն նե րը, 
մին չեւ որ այդ ըն թաց քը կհաս նի Ռու սաս տան, ո րը եւ պետք է դի տար
կել ծրագ րի վերջ նա կան նպա տա կը:

Բուն Աֆ ղանս տա նում քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը ստեղ ծում են 
վե րը նշված ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման
նե րը:  Նա ջի բուլ լա յի վար չա կար գի տա պա լու մից հե տո ար դեն եր կար 
ժա մա նակ է, ինչ աֆ ղան մո ջա հեդ նե րը ոչ մի կերպ չեն կա րո ղա նում 
հա մա ձայ նու թյան գալ իշ խա նու թյան բա ժան ման հար ցում: Դա վե
րա ճել է ա վե րիչ քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի, ո րի հե տեւ անք ներն 
այ սօր դի տորդ նե րի կող մից շատ ա վե լի ծանր են գնա հատ վում, քան 
խորհր դա յին ագ րե սիա յի արդ յունք նե րը: Ար յու նա լի եւ կոր ծա նա րար 
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պա տե րազ մը շո շա փում է միայն երկ րի հա րավն ու կենտ րո նա կան 
շրջան նե րը, նե րառ յալ մայ րա քա ղաք Քա բու լը: Ի րա նա մետ փուշ
տուն նե րը ինք նա կոր ծան հա կա մար տու թյան մեջ են մտել նա խա գահ 
Ռա բա նիի եւ պաշտ պա նու թյան նա խա րար Մա սու դի հետ, ո րի վեր ջը 
կար ծես թե չի ե րեւ ում: Կող մե րին հաշ տեց նե լու ա ռա քե լու թյամբ օ րերս 
Քա բուլ ժա մա նեց Պա կիս տա նի հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի բարձ
րաս տի ճան սպա նե րից մե կը, ո րը եր կար տա րի ներ զբաղ վել է նախ
կին կո մու նիս տա կան վար չա կար գի դեմ պայ քա րող մո ջա հեդ նե րին 
զի նա մա տա կա րար մամբ: Բա նակ ցու թյուն նե րի արդ յունք նե րով ժա
մա նա կա վոր հրա դա դար է հաս տատ վել, ո րը դի տորդ նե րի կող մից 
միան շա նա կո րեն գնա հատ վում է իբ րեւ եր կու կող մե րի փոր ձը՝ ժա մա
նակ շա հել ու ժե րի վե րա դա սա վո րու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

«Հեզբէիս լա մի»ի ա ռաջ նորդ Գյուլ բեդ դին Հեք մաթ յա րը պա
հանջ ներ է ներ կա յաց նում նա խա գահ Ռա բա նիին՝ հա մընդ հա նուր 
ընտ րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, նրա իշ խա նու թյու նը մեկ տա րով 
սահ մա նա փա կե լու, իս լա մա կան խոր հուրդ հրա վի րե լու վե րա բեր յալ, 
թեեւ ակն հայտ է, որ Հեք մաթ յա րը նա խա գա հա կան ա թո ռից ցածր 
ոչ մի կար գա վի ճա կի չի հա մա ձայ նի: Դա նշա նա կում է, որ պա տե
րազ մը կշա րու նակ վի, եւ փուշ տուն նե րի ու ժե րը կշա րու նակ վեն հալ վել 
Քա բու լի պա տե րի տակ: Այս խնդիրն ինք նին ան լու ծե լի է այն պատ
ճա ռով, որ պայ քա րը գնում է ոչ թե սոսկ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
եւ ու ժե րի մի ջեւ, այլ էթ նի կա կան տար րե րի, ո րոնք վի ճար կում են իշ
խա նու թյան ի րա վունքն Աֆ ղանս տա նում: Հար յու րամ յակ շա րու նակ 
եր կի րը քա ղա քա կա նա պես ղե կա վա րել են փուշ տուն նե րը, իսկ այժմ 
մյուս ազ գա յին միա վոր նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա ցել տի րա նալ 
իշ խա նու թյա նը եւ ինք նա կամ այն այ լեւս փուշ տուն նե րին չեն հանձ նի:

Ա հա այս ան լու ծե լի հան գույ ցի շուր ջը միմ յանց հյու ծե լով՝ ե՛ւ նա խա
գահ Ռա բա նին, ե՛ւ Հեք մաթ յա րը կորց նում են ի րա կան ազ դե ցու թյու
նը երկ րում: Ա րեւմտ յան դի տորդ նե րից մե կի դի պուկ ար տա հայ տու
թյամբ՝ նա խա գահ Ռա բա նիի իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է 
նա խա գա հա կան պա լա տի մա տույց նե րով, իսկ Հեք մաթ յա րը փուշ
տու նա կան տա րածք նե րը եւ նրանց բնակ չու թյա նը բար ձի թո ղի ա րած՝ 
սպա ռում է իր ու ժե րը հա նուն ե թե րա յի հույ սե րի: 

Ներ քա ղա քա կան քաո սի այս հեն քի վրա օ րե ցօր ու ժե ղա նում է 
գե նե րալ Դոս տո մի՝ զո րահ րա մա նա տա րի եւ քա ղա քա կան գործ
չի կեր պա րը: Մինչ ամ բողջ եր կի րը զոհ է գնում ան տե րու թյանն ու 
քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մին, իսկ իշ խա նու թյան հա մար մրցակ
ցող ու ժերն ա պարդ յուն վատ նում են ի րենց նե րու ժը, Աֆ ղանս տա նի 
հյու սի սում ի դեա լա կան կարգ ու կա նոն է՝ աշ խույժ ա ռեւտ րով, ա ռատ 
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շու կա նե րով, աշ խա տան քի մեջ ներգ րավ ված բնակ չու թյամբ: Ա ռա
վե լա գույնս չե զո քու թյուն պահ պա նե լով իշ խա նու թյան հա մար ըն
թա ցող քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մում՝ գե նե րալ Դոս տոմ այ սօր 
ա մե նա մար տու նակ զին ված կազ մա վո րում երն ու նի՝ հար յու րա վոր 
տան կե րով, տասն յակ ինք նա թիռ նե րով եւ ուղ ղա թիռ նե րով: Ժա
մա նա կին գե նե րալ Դոս տո մի ուզ բե կա կան մի լի ցիա յի ջո կատ նե րի 
ան ցու մը հյու սի սի մո ջա հեդ նե րի կող մը կան խո րո շեց Նա ջի բուլ լա յի 
վար չա կար գի ճա կա տա գի րը, իսկ այ սօր նա հնա րա վո րու թյուն ու նի 
ո րո շե լու ե՛ւ նա խա գահ Ռա բա նիի, ե՛ւ ընդ հան րա պես Աֆ ղանս տա նի 
ճա կա տա գի րը: Բայց գե նե րալ Դոս տո մը չի շտա պում Քա բուլ (թեեւ 
նա խա գահ Ռա բա նին նրան ա ռա ջար կել է պաշտ պա նու թյան փոխ
նա խա րա րի պաշ տո նը), կամ ա ռա վել եւս դե պի հա րավ, ուր էթ նի
կա պես օ տար բնակ չու թյու նը նրան չի ըն դու նի: Նա ինք նահռ չակ վել 
է իբ րեւ Աֆ ղանս տա նի Հյու սի սա յին Դաշ նու թյան նա խա գահ, ո րի 
կենտ րո նա կան քա ղա քը՝ Մա զա րիՇա րի ֆը օ րըս տօ րե ինք նու րույն 
մայ րա քա ղա քի տեսք է ըն դու նում:  Այ սօր ար դեն հա րեւ ան երկր ներն 
ի դեմս Դոս տո մի տես նում են միակ հե ռան կա րա յին քա ղա քա կան ու
ժը երկ րում: Ի րանն ու Սաուդ յան Ա րա բիան գու մար ներ չեն խնա յում 
նրան ի րենց կող մը թե քե լու հա մար, իսկ Պա կիս տանն ան գամ հյու
պա տո սու թյուն է բա ցել Մա զա րիՇա րի ֆում:

Հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում գե նե րալ Դոս
տո մը ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հնա րա վո րու թյուն կստա նա Ա րեւ
մուտ քից, եւ Աֆ ղանս տա նի հյու սի սում կձեւ ա վոր վի ե թե ոչ ամ բող ջո
վին ան կախ, ա պա բա վա րար ինք նիշ խա նու թյուն վա յե լող միա վոր, 
ո րը եւ կդառ նա այն հե նա կե տը, որ տե ղից աֆ ղա նա կան ար նա բույր 
քա մին կփչի դե պի հյու սիս:

Քա ղա քա կան եւ մի ջազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
Ազգ, 20.02.1993 
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Մո ջԱ ՀԵԴ ՆԵ ՐԻ «ՍՐԲԱ ԶԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ Մը» 
ուղղ ՎուՄ Է ԴԵՊ Հյու ՍԻՍ

Չնա յած Ռու սաս տա նի լրատ վա կան մի ջոց նե րի նպա տա կա յին քա
րոզ չու թյա նը եւ պաշ տո նա կան Մոսկ վա յի ու Դու շան բեի այն հա վաս
տիա ցումն ե րին, թե իբր ի րա վի ճա կը Տա ջիկս տա նում օ րե ցօր կա յու
նա նում է, իսկ տա ջի կաաֆ ղա նա կան սահ մա նը վստա հո րեն պաշտ
պան ված է ռու սա կան սահ մա նա պահ զոր քե րի կո րիզ ու նե ցող ԱՊՀ 
հա մա տեղ ու ժե րով, այ նուա մե նայ նիվ ստաց վող տե ղե կատ վու թյու նը 
վկա յում է, որ ի րա վի ճակն այդ շրջա նում շատ բարդ է եւ պայ թու նավ
տանգ: Աֆ ղանս տա նից տա ջիկ փախս տա կան նե րի եւ աֆ ղա նա կան 
մո ջա հեդ նե րի հա մա տեղ ջո կատ նե րը պար բե րա բար խախ տում են 
Տա ջիկս տա նի սահ մա նը եւ ար յու նա լի մար տե րով թա փան ցում երկ
րի տա րածք: Թեեւ Մոսկ վա յի եւ Դու շան բեի ի րա վա սու մար մին նե րը 
հա ղոր դում են, թե սահ մա նա խախտ իս լա մա կան ջո կատ նե րը մե կու
սաց վում են եւ ոչն չաց վում, ըստ ա րեւմտ յան աղբ յուր նե րի, Տա ջիկս տա
նի տա րած քում առ կա են մի շարք ռազ մա կան հե նա կե տեր, ո րոնք 
վստա հո րեն վե րահսկ վում են մո ջա հեդ նե րի կող մից:

Ռուսուզ բե կա կան կայ ծակ նա մար տը Տա ջիկս տա նի բազ մե րանգ 
ընդ դի մու թյան դեմ հա ջող վեց միայն մա սամբ, եւ այ սօր ար դա րա նում 
են բո լոր կան խա տե սում ներն ու նա խազ գու շա ցում նե րը նոր աֆ
ղա նա կան պա տե րազ մի սպառ նա լի քի մա սին: Պա տե րազ մը եր կա
րաձգ վում է, եւ այն շա րու նա կելն օ րե ցօր ա վե լի դժվար է դառ նում: 
Սրա նով է հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված Ուզ բեկս տա նի իշ խա նու
թյուն նե րի՝ տա ջիկաֆ ղա նա կան սահ մա նը պաշտ պա նող հա մա տեղ 
ու ժե րում ներ կա յաց ված 500 հո գիա նոց ուզ բե կա կան զին վո րա կան 
գու մար տա կը հետ կան չե լու ո րո շու մը: Սա ա ռա ջին հա յաց քից առն
վազն տա րօ րի նակ է թվում, քան զի հա մար վում է, որ Ուզ բեկս տա նը 
եւ նա խա գահ Քա րի մո վի վար չա կար գը բո լո րից ա վե լի են շա հագրգռ
ված հա րա վից իս լա մա կան սպառ նա լի քը կա սեց նե լու գոր ծում: Ե թե 
Ուզ բեկս տանն այ նուա մեն յա նիվ դի մում է նման քայ լի, ու րեմ այ լեւս 
չի հա վա տում, որ դա կհա ջող վի ա նել, հա մե նայն դեպս տա ջիկաֆ
ղա նա կան սահ մա նում: Հա վա նա բար նա խա գահ Քա րի մո վը գե րա
դա սում է կենտ րո նաց նել իր ու ժե րը սե փա կան սահ ման նե րում եւ 
ստեղ ծել պաշտ պա նա կան մի երկ րորդ գիծ՝ ակն կա լե լով իս լա մա կան 
վա րա կի ա ռա ջի կա ներ թա փան ցու մը նաեւ Ուզ բեկս տա նի տա րածք: 
Բա ցառ ված չէ նաեւ, որ Տաշ քեն դում վեր ջա պես հաս կա ցան, թե ինչ 
վտան գա վոր ար կա ծախնդ րու թյան մեջ են ներ քաշ վել՝ ակ տի վո րեն 
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մի ջամ տե լով տա ջի կա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին: Հի շեց նենք, որ 
նա խա գահ Քա րի մո վի ան մի ջա կան հրա հան գով, որն ան կաս կած 
նա խա պես հա վա նու թյան էր ար ժա նա ցել Մոսկ վա յում, Ուզ բեկս տա
նի պե տա կան անվ տան գու թյան մար մին նե րը, ազ գա յին զո րա միա վո
րում ե րը ծանր զրա հա տեխ նի կա յի եւ ա վիա ցիա յի մաս նակ ցու թյամբ 
ա ջակ ցու թյուն էին ցույց տա լիս Տա ջիկս տա նի ներ կա իշ խա նու թյուն
նե րին՝ իս լա մա ժո ղովր դա վա րա կան ընդ դի մու թյան դեմ պայ քա րում: 

Ոչ վաղ անց յա լի այդ ար յու նա լի ի րա դար ձու թյուն նե րում ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րե ցին նաեւ Տա ջիկս տա նի ուզ բեկ նե րը: 
Ընդ դի մու թյան դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րի գա գաթ նա կե տը ե ղավ տա
ջիկ նե րի, ա ռանձ նա պես պա միր ցի նե րի սպան դը Դու շան բեում: Այս 
ա մե նի ազ դե ցու թյամբ, Տա ջիկս տա նի բնակ չու թյան լայն շրջան նե
րում ձեւ ա վոր վեց այն մտայ նու թյու նը, թե երկ րի նոր իշ խա նու թյուն
ներն ի րա կա նաց նում են ռուսուզ բե կա կան զավ թո ղա կան ծրագ րե
րը, եւ փաս տո րեն այժմ պայ քա րը իշ խա նու թյուն նե րի դեմ կրում է ոչ 
միայն քա ղա քա կան, այ լեւ ազ գա յինա զա տագ րա կան բնույթ: Տաշ
քեն դում սկսել են նաեւ հաս կա նալ, որ իս լա մա կան ար մա տա կա նու
թյան ներ թա փան ցու մը Ուզ բեկս տան դուռ է բա ցում Սա մար ղան դի 
եւ Բու խա րա յի նկատ մամբ տա ջի կա կան պա հան ջա տի րու թյան առ ջեւ, 
ուր իս լա մա կան ընդ հան րու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը տրո յա
կան ձիու դեր կա րող է կա տա րել: Բուն Ուզ բեկս տա նում եւս իս լա մա
կան շար ժու մը քա ղա քա կան ձեւ ա վոր ման ա րա գըն թաց փուլ է ապ
րում ի դեմս Իս լա մա կան վե րածնն դի կու սակ ցու թյան: 

Ուզ բեկս տա նում իս լամ ար մա տա կան նե րի աշ խու ժաց մա նը թե կու
զեւ ա նուղ ղա կիո րեն նպաս տեց հենց նա խա գահ Քա րի մո վի քա ղա
քա կա նու թյու նը ընդ դի մու թյան նկատ մամբ: Ա մե նա խիստ մի ջոց նե րի 
կի րառ մամբ խա չակ րաց ար շա վանք ծա վա լե լով ընդ դի մու թյան ազ
գայ նա կանժո ղովր դա վա րա կան թեւ ի դեմ, ո րի գոր ծու նեու թյունն, այ
նուա մե նայ նիվ, բա ցա հայտ էր եւ վե րահս կե լի, Քա րի մո վը խթա նեց 
իս լամ ար մա տա կան նե րին, նրանց շար քե րը մղե լով կա ռա վա րու թյան 
քա ղա քա կան կուր սից դժգոհ բնակ չու թյան այն ստվար զանգ վա ծին, 
ո րը տե սա կա նո րեն կա րող էր միա վոր ված լի նել ազ գայ նա կանժո
ղովր դա վա րա կան ու ժե րի շուրջ, ե թե դա այդ չափ վտան գա վոր չլի
ներ: Չէ՞ որ ի տար բե րու թյուն «Էր կի» կամ «Բիր լի կի», իս լա մա կան 
վե րած նունդն ա մե նու րեք է եւ միա ժա մա նակ ոչ մի տեղ: Քա րոզ չու
թյան իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ նաեւ ա պաս տա նի հա մար 
հրա շա լի քող ծա ռա յող մզկիթ նե րի եւ մեդ րե սե նե րի հա մա կար գը շատ 
դժվար է լիա կա տար վե րահս կո ղու թյան տակ պա հել, ա ռա վել եւս ոս
տի կա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ վա րել նրանց տա րած քում: Ա րեւ ել



172

յան ա վան դա պաշ տու թյունն ու թափ առ նող կրո նա մո լու թյու նը իշ խա
նու թյուն նե րի նման վար մուն քը չեն հան դուր ժի:

Նա խա գահ Քա րի մո վի ա ռա ջին իսկ փոր ձե րը՝ մզկիթ նե րի ըմ բոստ 
մոլ լա նե րի վրա վե րահս կո ղու թյուն հաս տա տե լու ուղ ղու թյամբ, հան
գեց րին անս պա սե լի եւ խիստ տհաճ հե տեւ անք նե րի: Սաուդ յան Ա րա
բիա կա տա րած այ ցից ար դեն մի քա նի ա միս չի վե րա դառ նում Ուզ
բեկս տա նի գլխա վոր ի մա մը: Լու րեր են տա րած վում, որ նա չի վե րա
դառ նում, որ պես զի հար կադր ված չլի նի իշ խա նու թյուն նե րի ճնշման 
տակ մաս նակ ցել ի մամ ե րի շրջա նում կադ րա յին զտում ե րին, իսկ 
ա ռանց գլխա վոր ի մա մի կադ րա յին փո փո խու թյուն նե րը հո գեւ ո րա
կա նու թյան շրջա նում առն վազն ան ցան կա լի են:

Փոր ձա գետ ներն այ սօր նշում են իս լա մա կան ար մա տա կա նու
թյան պայթ յու նի եր կու հիմ ա կան օ ջախ՝ Ֆեր գա նա յի հո վի տը եւ 
տա ջի կաբ նակ շրջան նե րը: Ընդ ո րում, ե թե ա ռա ջի նում ան կաս կած 
պայ թեց նո ղի դե րը խա ղա լու է սո ցիա լա կան դժգո հու թյու նը, ա պա 
երկ րոր դի դեպ քում՝ ազ գա յին գոր ծո նը: Իսկ իս լա մա կան ար մա տա
կա նու թյան դրո շը հնա րա վո րու թյուն կտա միա վո րե լու այս եր կու սը 
միեւ նույն հո սան քի մեջ:

Տա ջիկս տա նի ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան տե ղե
կատ վու թյան հով վեր գա կան ե րանգ նե րին ար մա տա պես հա կա սող 
տե սա կետ ներ են սպրդում ա րեւմտ յան մա մուլ եւ ռա դիո Մոսկ վա յի 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի ա ռանձ նա սեն յակ նե րից: Այս պես, 
Ռու սաս տա նի սահ մա նա պահ զոր քե րի գլխա վոր շտա բից հա ղոր
դում են, թե ռուստա ջի կա կան սահ մա նում տե ղա կայ ված զոր քե րը 
մոս կով յան գան ձա րա նի վրա ար դեն նստել են շուրջ եր կու մի լիարդ 
ռուբ լի: Իսկ ե թե Ղա զախս տանն ու Ղրղզստա նը հե տեւ են Ուզ բեկս
տա նի օ րի նա կին, ա պա նրանց զին վո րա կան կազ մը կա րիք կլի նի 
լրաց նել ռու սա կան զին վոր նե րով, ինչն էլ ա վե լի կա վե լաց նի ծախ սե
րը: Տե ղին է հի շեց նել, որ Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյան ընդ հա նուր 
պարտ քը բա նա կին կազ մում է շուրջ ե րեք տրի լիոն ռուբ լի, իսկ տա ջի
կա կան սահ մա նը մո ջա հեդ նե րի գրոհ նե րից պարտ քե րով չես պա հի:

Այդ նույն շտա բի պե տը, անդ րա դառ նա լով Տա ջիկս տա նում տի րող 
ի րա վի ճա կին, խո սում է աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի ախ տան շան նե
րի կրկնու թյան մա սին: «Ցե րե կը տա ջիկ բնակ չու թյու նը զբաղ ված է 
խա ղաղ աշ խա տան քով՝ բերք է հա վա քում, շի նա րա րու թյուն ա նում, 
իսկ գի շե րը ավ տո մա տը ձեռ քին պայ քա րում մեր դեմ եւ հար վա ծում 
մեզ թի կուն քից», օ լիմ պիա կան հանգս տու թյամբ պատ մում էր նա 
«Ա զա տու թյուն» կա յա նի թղթակ ցին: Շտա բի պե տի կող մից ներ կա
յաց վող այս պատ կե րը ար մա տա պես հա կա սում է պաշ տո նա կան 
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Մոսկ վա յի այն քա րոզ չու թյա նը, թե իբր տա ջիկ աշ խա տա վոր նե րը 
պաշտ պա նում են կա ռա վա րու թյանն ու ռուս սահ մա նա պահ նե րին: 
Ե թե ա ռա ջի կա յում Ռու սաս տա նին չհա ջող վի հա մո զել մի ջի նա սիա
կան հան րա պե տու թյուն նե րին եւ Ղա զախս տա նին, որ տա ջի կա կան 
սահ մանն իս կա պես բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րի ընդ հա նուր սահ
մանն է, ա պա նա կա րիք կու նե նա սե փա կան պաշտ պա նա կան գիծ 
ստեղ ծել իս լա մա կան ար մա տա կա նու թյան ճա նա պար հին, ո րը վաղ 
թե ուշ հաս նե լու է նաեւ Ռու սաս տա նի մահ մե դաբ նակ շրջան նե րը:

Եւս մի ե րանգ տա ջի կա կան ի րա դար ձու թյուն նե րում: Այն վե րա բե
րում է Տա ջիկս տա նի կազ մում ընդգրկ ված Լեռ նա յին Բա դախ շա նի 
ինք նա վար մար զին եւ նրա ա ռանձ նա հա տուկ դիր քո րոշ մա նը: Տա
ջիկս տա նի տա րած քի 44.5 տո կո սը կազ մող այս մար զի բնակ չու
թյունն էր, որ լրագ րող նե րի եւ քա ղա քա գետ նե րի թե թեւ ձեռ քով ան
ջատ վեց հար թա վայ րա յին տա ջիկ նե րից եւ ստա ցավ լեռ նա յին տա
ջիկ ներ ան վա նու մը: Նրանք էին, որ Գար մի տե ղան քից սեր ված նե րի 
հետ մեկ տեղ ա ռա վե լա պես տու ժե ցին Դու շան բեի ջար դե րի ժա մա
նակ: Այ սօր Լեռ նա յին Բա դախ շա նի իշ խա նու թյուն նե րը բա վա կան 
ինք նու րույն եւ պաշ տո նա կան Դու շան բեից տար բեր քա ղա քա կա նու
թյուն են վա րում, թեեւ ա նում են ա մեն ինչ՝ ի րադ րու թյու նը բա ցա հայտ 
հա կա մար տու թյան չհասց նե լու ուղ ղու թյամբ: Իր հեր թին, Դու շան բեի 
բո լոր փոր ձե րը ինք նա վար մար զի վրա վե րահս կո ղու թյուն հաս տա
տե լու ուղ ղու թյամբ, ա վարտ վե ցին ա նարդ յունք: Ի տար բե րու թյուն 
Տա ջիկս տա նի մա ցած ողջ տա րած քի՝ Լեռ նա յին Բա դախ շա նում շա
րու նա կում են ա զա տո րեն գոր ծել ե՛ւ ժո ղովր դա վա րա կան, ե՛ւ իս լա
մա կան ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րը:

Ա վե լին, կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հե տապնդ վող 
ընդ դի մու թյան ա ռաջ նորդ նե րից շա տե րը ա պաս տան են գտել ինք
նա վար մար զի տա րած քում եւ ի րենց նկատ մամբ ո րեւ է սպառ նա լիք 
չեն զգում: Իսկ վեր ջերս Լեռ նա յին Բա դախ շա նի իշ խա նու թյուն նե
րը հա ճա խա կի են հի շեց նում 1895թ. ռուսպա մի րա կան պայ մա
նագ րի մա սին, նշե լով, որ ինք նա վար մար զը շա րու նա կում է ի րեն 
հա մա րել Ռու սաս տա նի ան բա ժա նե լի մա սը, քան զի այդ պայ մա
նա գի րը կող մե րից ո րե է մե կի կող մից չի դե նոն սաց վել: Տե ղա կան 
բնակ չու թյունն ու իշ խա նու թյուն ներն ար դեն այժմ նա խա պատ
րաս տա կան աշ խա տանք են տա նում այդ պայ մա նագ րի հար յու
րամ յա կը շքե ղու թյամբ նշե լու: Այս ա մե նի ֆո նի վրա Դու շան բեի 
հա մար թույլ մի թա րու թյուն են Լեռ նա յին Բա դախ շա նի ղե կա վա րու
թյան այն հա վաս տիա ցում ե րը, թե ինք նա վար մար զը միա ժա մա նակ 
նաեւ Տա ջիկս տա նի ան բա ժա նե լի մասն է:
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Պա կիս տա նի հա րա վում կենտ րո նա ցած բազ մա ցեղ մո ջա հեդ նե
րը ի րենց է ներ գիան ծախ սե լու եւ գրպան նե րը լցնե լու նոր հնա րա վո
րու թյուն ներ են փնտրում: Քա նի որ նրանք գլխա ցա վանք են դար ձել 
Պա կիս տա նի հա մար, վեր ջինս մի ջոց ներ չի խնա յում այդ բազ մա հա
զա րա նոց զանգ վա ծը դե պի հյու սիս ուղ ղե լու: Դե պի հյու սիս է ուղղ
վում նաեւ մո ջա հեդ նե րի կող մից վար վող «սրբա զան պա տե րազ մի» 
բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող թմրան յու թե րի տա րած ման ա լի քը: Փո
խա նակ այս հար ցե րով լրջո րեն զբաղ վե լու՝ Դու շան բեում ա վե լի շատ 
հի շում են պա միր ցի նե րի իս մաի լի տա կան կրո նա կան ուղղ վա ծու թյան 
մա սին՝ ջուր լցնե լով ընդ հա նուր ա պա կա յու նաց ման ջրա ղա ցին:

Ազգ, 21.10.1993
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թԱ ԼԵ ԲԵ ՆԵ Րը ՌուՍ ՆԵ ՐԻՆ ՉԵՆ ՍԻ ՐուՄ 

Թե պետ մեծ ու շա ցու մով, բայց շա տե րը Ռու սաս տա նում այ սօր ար
դեն հա մա միտ են տա րի ներ շա րու նակ Լի բե րալդե մոկ րա տա կան 
կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ Վլա դի միր Ժի րի նովս կու ար տա հայ տած 
մտքին, թե աֆ ղա նա կան պա տե րազ մին վերջ դնե լու ա մե նա կարճ 
ճա նա պար հը ռու սա կան նա վա տոր մի կող մից Պա կիս տա նի Կա րա
չի նա վա հանգս տի հիմ ա հա տակ ա վե րում է: Հա մա միտ են ոչ թե 
Աֆ ղանս տա նում շա րու նակ վող ար յու նա լի քա ղա քա ցիա կան պա տե
րազ մով մտա հո գու թյան պատ ճա ռով, այլ ո րով հե տեւ պա կիս տան յան 
հո վա նա վո րու թյու նից օգտ վող «Թա լե բա նի» ու սա նո ղա կան բա նակն 
ար դեն եր րորդ շա բաթն է՝ ռուս օ դա չու նե րին պա տանդ է պա հում: Ոչ 
ոք չի ժխտում թա լե բե նե րի ներ կա յաց րած մե ղադ րանք նե րը, թե ռու
սա կան ինք նա թի ռը եւ ռուս օ դա չու նե րը ծա ռա յել են Բուր հա նըդ դին 
Ռաբ բա նիի վար չա կար գի հա մար զեն քի ու զի նամ թեր քի տե ղա փոխ
մա նը: Ի վեր ջո, Աֆ ղանս տա նի պա րա գա յում դա այն քան սո վո րա
կան ե րեւ ույթ է, որ այլ դեպ քե րում նման մի ջա դե պերն ա ռանձ նա հա
տուկ ու շադ րու թյան չեն ար ժա նա նում: Բայց այս պա րա գա յում թա լե
բե նե րը, օգտ վե լով ըն ձեռն ված ա ռի թից, իս կա կան քա ղա քա կան շոու 
են սար քել:

Ռու սաս տանն այ լեւս հե ռա ցել է Աֆ ղանս տա նից, ան գամ հա մա
կերպ վել այն մտքին, որ աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի ա լիք նե րին դի
մագ րա վում է նախ կին Խորհր դա յին Միու թյան սահ ման նե րի վրա՝ 
ծախ սե լով հսկա յա կան գու մար ներ եւ վճա րե լով իր զին վոր նե րի 
կյան քով: Հե տա խու զա կանքա ղա քա կան ո րո շա կի նվա զա գույն մի
ջամ տու թյան պահ պան մամբ հան դերձ, վեր ջին տա րի նե րին աֆ ղա
նա կան ի րա դար ձու թյուն նե րում ռու սա կան ակ տիվ մի ջամ տու թյան 
մա սին ո րեւ է փաս տագ րու թյուն չկա: Բայց պա տանդ օ դա չու նե րի 
ա զա տագր ման հար ցում թա լե բե նե րի հա մա ռու թյու նը Ռու սաս տա
նին ուղղ ված մար տահ րա վեր է հնչում եւ Մոսկ վա յին ա կա մա ստի
պում է հա յաց քը կրկին դարձ նել աֆ ղա նա կան տա րած քի խոր քե րի 
վրա: Թա լե բե նե րի՝ Ռու սաս տա նին ուղղ ված, ա ռա ջին հա յաց քից 
խե լա հեղ թվա ցող պա հան ջը՝ այ լեւս եր բեք եւ ոչ մի պա րա գա յում Աֆ
ղանս տա նի ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու գրա վոր ե րաշ խիք ներ 
ներ կա յաց նե լու վե րա բեր յալ, յու րա հա տուկ սադ րանք է, ո րը բնա կա
նո րեն հան գեց նում է հա կա ռակ ռեակ ցիա յի եւ ռուս նե րին ստի պում 
խո սել մի ջամ տու թյան ի րենց ի րա վուն քի մա սին: 

Աֆ ղա նա կան փոք րիկ մի ջա դե պը սպառ նում է ռու սա կան ներ քա
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ղա քա կան լուրջ խնդիր դառ նալ խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն
նե րի նա խա շե մին, հատ կա պես այն բա նից հե տո, երբ խորհր դա վոր 
պայ ման նե րում Ռու սաս տա նի զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց
նե րի ձեռ քում հայտն վեց օ դա նա վի նա վա պե տի հու զիչ ու ղեր ձը Ռու
սաս տա նի նա խա գա հին: Օ դա նա վի անձ նա կազ մը թա թա րա կան 
ծա գում ու նի, եւ ի րա դար ձու թյուն նե րի մեջ ար դեն ընդգրկ վել են Ռու
սաս տա նի մահ մե դա կան հա մայն քի ղե կա վար շրջա նակ նե րը: Ե թե 
թա լե բե նե րը շա րու նա կում են հա մա ռել, ստաց վում է, որ ռու սա կան 
իշ խա նու թյուն ներն ան կա րող են կամ չեն ու զում պաշտ պա նել ի րենց 
քա ղա քա ցի նե րին, քան զի վեր ջին ներս ազ գա յինկրո նա կան փոք րա
մաս նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ են: Եվ նման տե սա կե տի ար հես տա կան 
ուռ ճա ցու մը կա րող է հար յուր հա զա րա վոր ձայ ներ խլել իշ խա նա մետ 
նա խընտ րա կան դա շին քից: 

Ուս տի խնդիրն այն չէ, թե ինչ վեր ջա բան կու նե նա Կան դա գա րի 
օ դա կա յա նում զար գա ցում ապ րող ող բեր գու թյու նը, այլ այն, որ դրա 
հան գու ցա լուծ ման ճա նա պար հին Մոսկ վան ստիպ ված է կրկին խո
րա նալ աֆ ղա նա կան ա վա զուտ նե րում, որ տե ղից դուրս գա լը կապ
ված կլի նի մեծ բար դու թյուն նե րի հետ: 

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 5, Լրա գիր, 30.08.1995
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ճԱ Պո ՆԻԱՆ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ՎուՄ Է 
ՀԱ ՐԱՎԱ ՐԵ ՒԵԼ յԱՆ Ա ՍԻԱՆ
 
«Վե րագ րա վում». այս տեր մի նի մեջ, որ հա ճախ է օգ տա գոր ծում 

Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա յի երկր նե րի մա մու լը՝ կապ ված շրջա նում 
Ճա պո նիա յի ազ դե ցու թյան ա ճի եւ գեր տե րու թյա նը հա տուկ դիր քե րի 
հաս տատ ման հետ, դա ռը հի շո ղու թյուն նե րի եւ մեծ մտա վա խու թյուն
նե րի ե րանգ կա: Ե թե Եւ րո պա յում «սա ռը պա տե րազ մի» ա վար տա
կան փու լում սո ցիա լիս տա կան հա մա կար գի պար տու թյան թիվ մեկ 
արդ յուն քը՝ եր կու Գեր մա նիա նե րի վե րա միա վո րու մը, տե ղի ու նե ցավ 
Ա րեւմտ յան Գեր մա նիա յի հետ քա ռաս նամ յա սերտ դաշ նակ ցու թյան 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող, բայց Երկ րորդ աշ խար հա մար տի սար սափ
նե րը չմո ռա ցած Մեծ Բրի տա նիա յի ու Ֆրան սիա յի ան հան գիստ 
տրա մադ րու թյուն նե րի ներ քո, ա պա ի՞նչ սպա սել Հա րավԱ րեւ ել յան 
Ա սիա յի երկր նե րից, ո րոնք առ այ սօր չեն կա րո ղա ցել հաղ թա հա րել 
ան լիար ժե քու թյան բար դույ թը նախ կին ռազ մա կան, իսկ ներ կա յումս 
տնտե սա կան ագ րե սո րի՝ Ճա պո նիա յի նկատ մամբ: Այդ եւ րո պա ցի
նե րի հա մար է Երկ րորդ աշ խար հա մար տի գլխա վոր  թա տե րա բե մը 
Հին աշ խար հը եւ նրան հա րող տա րածք նե րը, իսկ դա րիս մե ծա գույն 
ոճ րա գոր ծու թյու նը՝ ֆա շիզ մը: Ա սիա յի ժո ղո վուրդ նե րի կրած տա ռա
պանք նե րը ճա պո նա կան մե ծա պե տու թյան հաս տատ ման ան հա ջող, 
բայց խիստ ար յու նա լի փոր ձի հե տեւ ան քով ոչն չով չէին զի ջում Եւ րո
պան խո ցած ար հա վիրք նե րին: Ուս տի Ճա պո նիա յի կող մից Հա րավ
Ա րեւ ել յան Ա սիա յի վե րագ րա վու մը, թե կուզ եւ սոսկ բա րո յա կիրթ ու 
ինչոր տեղ գայ թակ ղիչ՝ տնտե սա կան մի ջոց նե րով, ար դա րա ցի ան
հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց նում շրջա նի երկր նե րում:

 հա րեւ ան երկր նե րի տնտե սա կան բնա գա վա ռը, ին չը այս 
կամ այն կերպ ի վեր ջո վե րա ճում է նաեւ բա րո յա կան ազ դե ցու թյան, 
միայն քա ղա քա կան ա պա գա յի նկատ մամբ ան հանգս տու թյան աղբ
յուր է: Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա յի գրե թե բո լոր երկր նե րում  գո յու
թյուն ու նեն ճա պո նա կան տնտե սա կան էքս պան սիան պաշտ պա նող 
եւ քա ջա լե րող քա ղա քա կան ու ժեր եւ արդ յու նա բե րող նե րի լոբ բի ներ: 
Նրանք ի րենց հեր թին Ճա պո նիա յի տնտե սա կան ակ տի վու թյունն 
ի րենց երկր նե րում հա մա րում են ոչ միայն տնտե սա կան, այ լեւ հա
սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի ե զա կի հնա րա վո րու թյուն: Եւ իս կա պես, 
Ճա պո նիան հսկա յա կան գու մար ներ է ծախ սում, ո րը նրան ի րա վունք 
է տա լիս իր գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րա կել իբ րեւ օգ նու թյուն զար գա ցող 
երկր նե րին:
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Ո րոշ դի տորդ ներ գտնում են, որ Ճա պո նիա յի նման նպա տա կա յին 
ա ջակ ցու թյու նը հենց այն երկր նե րին, ո րոնք ժա մա նա կին ու ժով ձեռք 
բեր ված կայս րու թյան տա րածք ներն էին, նմա նա կում է նախ կին եւ
րո պա կան մետ րո պո լիա նե րի այն քա ղա քա կա նու թյան, որ նրանք  
գա ղու թա տի րա կան հա մա կար գի փլու զու մից հե տո վա րում էին եւ շա
րու նա կում են վա րել ի րեն ցից ա զա տագր ված դո մի նիոն նե րի նկատ
մամբ:

«Ե թե Ֆրան սիան օգ նում է ֆրան սա լե զու երկր նե րին, Մեծ Բրի տա
նիան՝ Բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ան դամն ե րին եւ ան գամ 
Զաի րը չի մո ռա նում Կոն գո յի հետ իր մտեր մու թյան  մա սին, ա պա 
ինչ վատ բան կա նրա նում, որ մեր հա րեւ ան Ճա պո նիան հա րա զա
տի պես է վե րա բեր վում մեզ», հարց է տա լիս ա սիա ցի քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րից մե կը: 

Եւ իս կա պես, Ճա պո նիան բո լոր հիմ քերն ու նի ի րեն գեր տե րու թյուն 
զգա լու: Նրա ֆի նան սա կան ներդ րում ե րը Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա
յի երկր նե րում ցան կա ցած այլ մեծ տե րու թյան հո վա նա վո րու թյու նը 
վա յե լող երկր նե րի նա խան ձը կշար ժեն: Ընդ ո րում, դրանք գնա լով  
ա ճում են: Այս պես, 1991թ. տնտե սա կան օգ նու թյան ձեւ ա կեր պում ստա
ցած ծախ սե րի ընդ հա նուր գու մա րը կազ մում էր 2 մլրդ. դոլ լար, իսկ 
1992թ.՝ 11 մլրդ.: Այ նուա մե նայ նիվ, իր տնտե սա կան գեր տե րու թյան 
կար գա վի ճա կին քա ղա քա կան անհ րա ժեշտ ե րանգ ներ հա ղոր դե լու 
հա մար հե տեւ ո ղա կան պայ քար մղե լով հան դերձ (հի շենք ՄԱ Կի Անվ
տան գու թյան խորհր դում մշտա կան ան դա մի կար գա վի ճակ ստա
նա լու` Ճա պո նիա յի հա մառ, բայց ան հա ջող փոր ձե րը), Ճա պո նիան 
բա վա րար բա րեկր թու թյուն եւ դի վա նա գի տա կան մո տե ցում է ցու ցա
բե րում. ճա պո նա ցի նե րը դի մել են ԱՄՆ գոր ծա րար շրջան նե րին, որ
պես զի վեր ջին ներս մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րեն Հա րավԱ րեւ ել յան 
Ա սիա յում նրանց կող մից ի րա կա նաց վող տնտե սա կան ծրագ րե րին: 
Պետք է կար ծել, թե դա նպա տակ է հե տապն դում մի կող մից փա
րա տել հա րեւ ան երկր նե րին հա մա կած ան հանգս տու թյու նը` տնտե
սա կան գոր ծա ռու թյուն նե րին հա ղոր դե լով ին տեր նա ցիո նալ բնույթ, 
մյուս կող մից` բա ցա ռել ԱՄՆ հա կազ դե ցու թյունն իր ազ դե ցու թյան 
տա րած ման նկատ մամբ:

Ին չեւ ի ցե, Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո Ճա պո նիա յին պար
տադր ված կա պանք ներն այ լեւս հան դուր ժե լի չեն տնտե սու թյան ո լոր
տում նման ան նա խա դեպ ա ռա ջըն թա ցի հա սած երկր նե րի հա մար: 
Ճա պո նիան ար դեն իսկ  ա զատ վել է նրան ցից մե կից եւ իր զո րա միա
վո րում ե րով մաս նակ ցում է Կամ բո ջա յում ՄԱ Կի խա ղա ղա րար ու
ժե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին: Հետ պա տե րազմ յան հա մա կար գում տե
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ղի ու նե ցած այս ար մա տա կան փո փո խու թյու նը ոչ մի դի մադ րու թյան 
չհան դի պեց մյուս մեծ տե րու թյուն նե րի կող մից: Ընդ հա կա ռա կը, ար
տա քին աշ խար հը ող ջու նեց այդ փո փո խու թյու նը, բա ցա ռու թյամբ 
թե րեւս նրա ան մի ջա կան հա րեւ ան նե րի, ո րոնք սա կայն  ո րո շիչ դեր 
չեն խա ղում նման հար ցե րում:

Հա ջորդ քայ լը, ինչ խոսք, ՄԱ Կի Անվ տան գու թյան խորհր դում 
մշտա կան ան դա մի կար գա վի ճա կի ձեռք բե րում է: Թեեւ ա ռա ջին 
փոր ձը ձա խող վեց, ճա պո նա ցի նե րի հա մա ռու թյան եւ նպա տա կամղ
վա ծու թյան վրա ոչ ոք չի կաս կա ծում: Ի վեր ջո, ինչ պես Հա րավԱ րե
ւել յան Ա սիա յի, այն պես էլ ողջ աշ խար հի հա մար գե րա դա սե լի է Ճա
պո նիա յի նման հզոր տե րու թյու նը տես նել մի ջազ գա յին հան րու թյան 
ան մի ջա կան ա ռաջ նորդ նե րի թվում, քան ընդ հան րա պես նրա նից 
դուրս: Ե րես նա կան նե րին ա մեն ինչ սկսվեց Ազ գե րի Լի գա յից Ճա պո
նիա յի ինք նաօ տա րու մից, եւ հա զիվ թե այ սօր պատ մու թյան կրկնու
թյու նը բա րի պտուղ ներ բե րի:

Ազգ, 04.02.1993
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ԱՇ ԽԱՐՀ քԱ ղԱ քԱ ԿԱՆ Ծու ղԱԿ

«Պոե տի հո գին լսում է ճշմար տու թյու նը, ին չը  բաց վում է նրա առ ջեւ 
այն ո գեշնչ ված վի ճա կում, երբ հո գին վեր է հառ նում սահ մա նա

փակ ու մա կե րե սա յին տրա մա բա նու թյամբ ի մա ցո ղու թյու նից»
ՌԱԴ ԽԱԿ ՐԻՇ ՆԱ ՆԱ

Դի վա նա գի տու թյան պատ մու թյա նը թե կու զեւ մա կե րե սո րեն ծա
նոթ ցան կա ցած մե կը տեղ յակ է թուր քա կան, որ քան հմուտ, նույն քա
նեւ նենգ քա ղա քա կան ա վան դույթ նե րի մա սին: Ժա մա նա կին, Վեհ 
Դու ռը հսկա յա ծա վալ կայս րու թյու նում ազ գա միջ յան ընդ հա րում ե րը 
կամ էթ նոկրո նա կան միա վոր նե րի ապս տամ բու թյուն նե րը մա րե լու 
յու րօ րի նակ մե թո դա բա նու թյուն էր մշա կել: Կենտ րո նա կան իշ խա
նու թյու նը չէր մի ջամ տում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ տե ղե րից 
գե րա գույն դա տա վո րի դե րը ստանձ նե լու ա ղեր սը չէին հղում: Այժմ 
էլ, կար ծես թե ա մեն ինչ ըն թա նում էր դա սա կան տար բե րա կով, եւ 
դեռ եր կար կա րե լի էր բա վա րար վել ներքր դա կան ար նա հե ղու թյան 
հրդե հի վրա եր բեմեր բեմ վա ռոդ ա վե լաց նե լով: Բայց ժա մա նակ
նե րը փոխ վել են եւ ինչ պես աս ված է՝ փորձ ված աղ վե սը եր կու ոտ քով 
է թա կարդն ընկ նում:

Թուրքիս րա յել յան հա մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շո
շա փե լի պտուղ ներ է տա լիս: Թուր քե րը եւս «կու տը կե րան»: Քե մալ 
Ա թա թուր քի հան ճա րը խամ րում է երկ րի նոր քա ղա քա կան ընտ րա
խա վե րի տգի տու թյան ցո լան քում: Թե սա լո նի կի մա սո նա կան օթ յակ
նե րում ձեւ ա կերպ ված ճշմար տու թյուն նե րը մո ռա ցու թյան են մատն
վում եւ ակն հայտ է, որ Ան կա րա յում նույն պես «լոխ գյու դում են»: 
«Թուր քիան եր բեք եւ ոչ մի պա րա գա յում չպետք է դուրս գա հան րա
պե տու թյան բնա կան սահ ման նե րից», ու սու ցա նում էր Ա թա թուր քը, 
բայց 1974ին պատ վախն դիր թուր քե րը մտան Կիպ րոս, չհաշ ված՝ ետ
խորհր դա յին տա րածք նե րում Ան կա րա յի ծա վա լա պաշ տա կան հա
վակ նու թյուն նե րը: «Օս ման յան կայս րու թյան ող բեր գու թյան հիմ քում 
չա փա զանց մեծ վստա հու թյունն էր օ տա րազ գի խորհր դա տու նե րի 
նկատ մամբ: Թուր քիան չպետք է կրկնի նույն սխա լը», հոր դո րում էր 
Քե մա լը, իսկ Դե մի րե լը Ա փո յի ձեր բա կալ ման ու ստո րաց ման գոր
ծար քի մեջ է մտնում իս րա յել ցի նե րի եւ ա մե րի կա ցի նե րի հետ: Հա զիվ 
թե ո րեւ է մե կի հա մար պարզ չէր, որ աշ խար հով մեկ շրջա գա յող Օ ջա
լա նը չէր ներ կա յաց նում այն վտան գի մեկ հա զա րե րոր դա կան մա սը, 
ին չը այժմ՝ Մար մա րի ծո վի կղզի նե րից մե կում զնդան ված մար տի րո
սի կար գա վի ճա կում:
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Չա փա զան ցու թյուն չի լի նի, ե թե ար ձա նագ րենք, որ թուր քե րը «երկ
րորդ Կիպ րոս» ստա ցան՝ չու նե նա լով խնդրի տրա մա բա նա կան հան
գու ցա լուծ ման ո րեւ է հե ռան կար: Ինք նըս տինք յան հաս կա նա լի է, որ 
բաց թող նել Օ ջա լա նին պաշ տո նա կան Ան կա րան չի կա րող, իսկ ինք
նա դա տաս տանն ըն դա մե նը կխտաց նի քրդա կան ա ռաջ նոր դի շուրջ 
ձեւ ա վոր ված լու սապ սա կը: Ու րեմ, մում է եր կա րա տեւ դա տա կան 
պրո ցե սը, ին չը թուր քա կան ար դա րա դա տու թյան թե րի հա մա կար գի 
պայ ման նե րում ան խու սա փե լի ընդ հա րում եր է բե րե լու տա րաբ նույթ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե
րի հետ: Կա մա թե ա կա մա, բայց Ա փո յի ձեր բա կա լու թյու նը ոչ միայն 
նոր ազ դակ հա ղոր դեց քրդա կան շարժ մա նը աշ խար հով մեկ, ոչ 
միայն քրդե րի հա մախմբ ման հա վել յալ խթա նիչ է, այ լեւ մի ջազ գա յին 
հան րու թյան ու շադ րու թյան խիստ բեւ ե ռում երկ րի, նրա ներ քա ղա քա
կան զար գա ցում ե րի եւ բնա կա նա բար ար տա քին հա րա բե րու թյուն
նե րի վրա: Թուր քա կան ի րա կա նու թյու նը հու շում է, որ բա ցա սա կա նը 
տվյալ դեպ քում ան հա մե մատ ա վե լին է, քան դրա կա նը:

Ե թե ո րեւ է երկ րի քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյու նը կո պիտ սխալ է 
գոր ծում, ու րեմ դա ինչ որ մե կին պետք է եւ ինչ որ կոնկ րետ բա նի 
է ծա ռա յե լու: Պետք է հաշ վի առ նել, որ քրդե րը թուր քա կան վար չա
կար գի միակ պրոբ լե մը չեն: Երկ րում մեծ ազ դե ցու թյուն եւ ծա վա լում 
ու նեն իս լամ ար մա տա կան նե րը, ո րոնք ըն դա մե նը վեր ջերս օ րի նա
կան ճա նա պար հով կա ռա վա րու թյուն էին կազ մել: Իս լա մա կան ներն 
այժմ ար գել ված են, ընդ ո րում՝ ոչ այն քան ժո ղովր դա վա րա կան հիմ քի 
վրա: Ու ժի մի ջո ցով գա ղա փա րա կան հո սանք նե րը ճնշե լու փոր ձե րը 
սո վո րա բար հա կա ռակ արդ յուն քին են հան գեց նում: Պաշ տո նա կան 
Ան կա րա յի կող մից հա վա սա րա պես հե տապնդ վող քրդե րի եւ թուրք 
իս լամ ար մա տա կան նե րի մի ջեւ շփման եզ րե րը շո շա փե լի բնույթ են 
ստա նում, իսկ փո խըմբռն ման հե ռան կա րը՝ ա ռար կա յա կան տեսք: Եւ 
այս տե սանկ յու նից չի կա րե լի բա ցա ռել, որ Ա փո յի ձեր բա կա լու թյու նը 
նաեւ նպա տակ է հե տապն դում հիաս թա փու թյան եւ գա ղա փա րա խո
սա կան վե րար ժեւ որ ման մթնո լորտ ստեղ ծել Քրդա կան Բան վո րա
կան Կու սակ ցու թյան շար քե րում, որ պես զի քրդե րի ա վե լի ու ա վե լի 
լայն զանգ ված ներ վե րա կողմ ո րոշ վեն դե պի իս լա մա կան շար ժում:

Ի հար կե, այ սօր դեռ թուր քա կան ռազ մաքա ղա քա կան հա մա կար
գը ան խոր տակ ա պա ռա ժի տպա վո րու թյուն է ստեղ ծում: Բայց չմո
ռա նանք, որ կրո նա կան ընդ հան րու թյան հիմ քի վրա ներ հա սա րա կա
կան ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման գա ղա փա րը միշտ կա րող է աշ խա
տող տար բե րակ լի նել: Ինչ պես որ ժա մա նա կին Քե մալ Ա թա թուր քը, 
եր կի րը կոր ծա նու մից փրկե լու հա մար, կտրուկ մի ջո ցա ռում ե րով 
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ճնշեց Խա լի ֆա թի հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նը՝ ար մա տա վո
րե լով զուտ ազ գա յին պե տու թյան ըն կա լու մը, այն պես էլ այժմ, ազ
գայ նա կա նու թյան հիմ քի վրա զար գաց ման փա կու ղին հաղ թա հա րե
լու հա մար, ազ դե ցիկ ու ժե րը կա րող են հա րու թյուն տալ Խա լի ֆա թի 
ի դեալ նե րին:

Էթ նոքա ղա քակր թա կան նա խա տի պե րը շատ ա վե լի կա յուն եւ 
եր կա րակ յաց ե րեւ ույթ ներ են, քան դա թվում է նրանց, ով քեր պատ
մու թյու նը, ա ռա վել եւս՝ ներ կան դի տար կում են ի րա վի ճա կա յին ա բե
ռա ցիա յի ոսպն յա կի մի ջով: Դա րասկզ բին, ա րա բամահ մե դա կան 
«Նահ դա յով» (Վե րած նունդ) ձեւ ա վոր ված հա վա սա րակշ ռու թյուն նե
րի հա մա կարգն ա ռա ջի նը ճեղք վածք տվեց Ի րա նում՝ մահ մե դա կան 
աշ խար հի ա ռա վել ազ գայ նա կան միա վո րում, հա մե նայն դեպս, դա
րե րով ձեւ ա վոր ված ա վան դույթ նե րի ա ռու մով: Ի րա նի շա հը եւս ա մե
նա կա րող ՍԱ ՎԱԿ հա տուկ ծա ռա յու թյունն ու ներ, յո թա նաս նա կան
նե րի ա մե նահ զոր բա նա կը՝ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քում: Բայց շա հը եւս 
քրդա կան եւ այլ էթ նոկրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի խնդիր ներ 
ու ներ, գու մա րած, ի հար կե, կրո նա կան ար մա տա կան նե րի հա մա ռու
թյու նը՝ քան դել ներ հա սա րա կա կան եւ նե րէթ նի կա կան դաշ տի բո լոր 
հան գույց նե րը ու նի վեր սալ գա ղա փա րա խո սա կան հա մա կար գի որ
դեգր ման շնոր հիվ:

Որ քան էլ այ սօր վա դիր քե րից ան հա վա նա կան կթվա, սա կայն 
Թուր քիան ան խու սա փե լիո րեն փո խե լու է իր քա ղա քա կանգա ղա
փա րա խո սա կան հա մա կար գի գույ նը՝ ներկ վե լու է «կա նա չով»: Ութ
սու նա կան թվա կան նե րի Մագ րե բի երկր նե րի փոր ձը եւս ցույց տվեց, 
որ մահ մե դա կան աշ խար հում ազ գայ նա կանսո ցիա լիզ մից եւ սո ցիալ
հե ղա փո խա կա նու թյու նից զանգ ված նե րի հիաս թափ ման արդ յուն
քում ա ռա տո րեն հա մալր վում են իս լամ ար մա տա կան նե րի շար քե րը: 
Հենց այս գոր ծըն թացն է, որ դա մոկլ յան սրի նման կախ ված է ժա մա
նա կա կից Թուր քիա յի գլխին: Ի վեր ջո, թուրք ժո ղովր դի գե րակշ ռող 
մե ծա մաս նու թյան հա մար ի րե րի դրու թյան նման փո փո խու թյու նը ող
բեր գա կան ե րանգ ներ չի կրե լու, քան զի ան գամ քե մա լա կան ազ գայ
նա կան ռեակ ցիան չէր կա րող մի քա նի տաս նամ յա կում ար մա տա խիլ 
ա նել հի շո ղու թյու նը եր բեմ ի կայ սե րա կան վե հու թյան մա սին, ա ռա
վել եւս, որ ընդ հուպ մին չեւ 20րդ դա րի սկիզ բը Օս ման յան կայս րու
թյան մահ մե դա կան բնա կիչ ներն ի րենց ինք նան վա նում էին ըն դու
նում նաեւ «ռու մել» կամ պար զա պես «հռո մեա ցի» բա ռը:

Ան կա րա յի քա ղա քա կան վեր նա խավն անզ գու շու թյուն ու նե ցավ 
մեծ կա րեւ ո րու թյուն հա ղոր դել Օս ման յան կայս րու թյան ձեւ ա վոր ման 
կլոր տա րե դար ձին: Իսկ դա, ա մեն ին չից զատ, նաեւ ա վե լորդ ա ռիթ է 
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անդ րա դառ նալ կայս րու թյան պատ մու թյա նը, այդ թվում՝ նրա վեր ջին 
շրջա նին, երբ կպարզ վի, որ այն ա մե նը, ին չի հա մար ժա մա նա կին 
քննա դա տում էին Ստամ բու լի միա պետ նե րին, այժմ հա տուկ է Ան կա
րա յի հան րա պե տա կան կա ռա վա րու թյա նը, նե րառ յալ՝ մեծ պարտ քա
յին կախ վա ծու թյու նը օ տար տե րու թյուն նե րից, ինք նու րույ նու թյու նից 
զուրկ ներ քին եւ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը, ան դա դար ար յու
նա հե ղու թյան աղբ յուր՝ ան հան դուր ժո ղու թյու նը պե տու թյան տա րած
քում բնակ վող ազ գա յին եւ էթ նոկրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, եւ ոչ միայն մահ մե դա կան քրդե րի, այ լեւ ա լա վի նե րի ու 
այ լոց: Եւ ինչ պես կա սեր ին քը՝ Ա թա թուր քը, «նման վայ րագ ու դա
վա ճան քա ղա քա կա նու թյունն էր, որ հար ցա կա նի տակ դրեց երկ րի 
ա պա գան»: Կկա րո ղա նա՞ արդ յոք Թուր քիան աշ խարհ քա ղա քա կան 
այս ան ցու մա յին փու լը հաղ թա հա րել՝ չկորց նե լով Ա թա թուր քի ժա
ռան գա կա նու թյու նը: Հա մե նայն դեպս, այ սօր Թուր քիա յի քա ղա քա
կան վեր նա խա վի քայ լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը ա վե լի շատ ներ քին 
եւ ար տա քին լար վա ծու թյան ա ճին է ուղղ ված:

Հ.Գ. Թուր քիա յի վար չա պե տը հան կարծ հաս կա ցավ, որ Եւ րո պա յում կան 
ու ժեր, ո րոնք շա հագրգռ ված են իր երկ րի մաս նատ ման հար ցում: Իբ րեւ ու շա
ցած հաս կա ցո ղու թյան մի թա րանք՝ հու շենք պա րոն Բյու լենտ Է ջեւ ի թին, որ 
այդ հար ցում շա հագր գիռ երկր նե րի աշ խար հագ րու թյու նը շատ ա վե լի լայն է 
եւ ընդգր կում է նաեւ Ատ լան տի կի ա րեւ ել յան ափն ու Մեռ յալ ծո վի ա ռափն յա 
շրջան նե րը:

Ա ռա վոտ(?), 21.02.1999
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ԲԱք ՎԻ ՆԱՎթ
Հա յացք Ե րեւ ա նից մեկ տա րի անց

Ու ղիղ մեկ տա րի ա ռաջ, 1994թ. սեպ տեմ բե րի 20ին, Կաս պից ծո վի 
նավ թի արդ յու նա հան ման մի ջազ գա յին ըն կե րու թյուն նե րի կոն սոր
ցիու մի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ ստո րագր վեց «դա րի պայ մա նա գի րը»։ 
Այն հե տա խուզ ման, սար քա վո րում ե րի ձեռք բեր ման եւ նավ թարդ յու
նա հան ման հա մար 5 տար վա ըն թաց քում նա խա տե սում էր շուրջ 8 
մլրդ դոլ լա րի ներդ րում կա տա րել, ին չը հե տա գա յում պետք է մի ջին 
հաշ վով ա պա հո վեր ամ սա կան 1,52% շա հույթ։

Մեկ տա րին նշա նա կա լի ժամ ետ է հաշ վետ վու թյան եւ ինք նա
հաշ վետ վու թյան հա մար, իսկ պայ մա նագ րի շուրջ զար գա ցում երն 
ար ժա նի տեղ էին գտնում նաեւ մա մու լում եւ լրատ վա կան գոր ծա կա
լու թյուն նե րի հա ղոր դագ րու թյուն նե րում, ին չը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս Կաս պի ցի նավ թի հե ռան կար նե րի մա սին ո րո շա կի դա տո ղու
թյուն ներ ա նել ոչ միայն մերձ կասպ յան պե տու թյուն նե րում կամ կոն
սոր ցիու մին մաս նա կից հե ռա վոր Վա շինգ տո նում, Լոն դո նում ու Օս
լո յում, այ լեւ ի րա դար ձու թյուն նե րին ան մի ջա պես հա րող Ե րեւ ա նում։

Իսկ ան ցած տար վա ըն թաց քում նավ թի շուրջ շա հար կում երն այն
պի սին էին, որ ան կախ նավ թարդ յու նա բե րու թյան բնա գա վա ռում 
կոն սոր ցիու մի կա տա րած չնչին ներդ րում ե րից ու աշ խա տանք նե
րից, այն բա վա րար աղ մուկ հա նեց Հե ռա վոր ու Մի ջին Ա րեւ ելք նե րից 
մին չեւ Բալ կան ներ ու Ա մե րի կա։ Կոն սոր ցիու մի կազմ այս ըն թաց
քում են թարկ վում էր պար բե րա կան փո փո խու թյուն նե րի, մե ծա նում 
եւ փոք րա նում էր ռու սա կան ու թուր քա կան կող մե րի բա ժի նը, հրա
վիր վում ու մերժ վում էր Ի րա նը, ա նընդ հատ փո փոխ վում էր Ադր բե
ջա նի եւ Ա րեւ մուտ քի բա ժի նը։ Այս ըն թաց քում մա րեց Հա յաս տա նում 
ած խաջ րա ծին ներ գտնե լու ա մե րիկ յան ծրա գի րը, բայց նմա նա տիպ 
ծրա գիր ծա գեց Վրաս տա նի հա մար։ Թեեւ նավ թա յին աշ խա տանք
նե րը դե ռեւս սպա սում են օ տա րերկր յա դոլ լար նե րին, սա կայն ար դեն 
հստակ ընդգծ վում է ծրագ րի սուբ յեկտ նե րի, նա խեւ ա ռաջ՝ Անդր կով
կա սի երկր նե րի, այդ թվում եւ Ադր բե ջա նի քա ղա քա կան կշռի վայ րի
վե րում ե րը եւ այդ հո ղի վրա Ա րեւ մուտ քի, Ռու սաս տա նի եւ մյուս նե րի 
ներգ րավ ման աս տի ճա նը։

Սա կայն քա ղա քա կան զար գա ցում երն ա ռա վել ակն հայտ են ըն
թա նում դե ռեւս չարդ յու նա հան ված նավ թի ար տա հան ման ու ղի նե րի 
ո րոշ ման ու ղի նե րով։ Այս հար ցում ա ռա վել շա հագրգ ռու թյուն ցու
ցա բե րեց Թուր քիան, ո րը նավ թա մու ղի եր թու ղով ցան կա նում էր ոչ 
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միայն լու ծել ո րոշ տնտե սա կան խնդիր ներ, այլ նաեւ քա ղա քա կան 
լուրջ գոր ծոն սահ մա նել նախ կին ԽՍՀՄ թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ
նե րի, նա խեւ ա ռաջ՝ Ադր բե ջա նի եւ Ղա զախս տա նի նկատ մամբ։ Ի 
սկզբա նե խո ղո վա կա շա րե րը նա խագծ վե ցին որ պես Ղա րա բաղ յան 
հա կա մար տու թյան գո տում խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու եւ այն պահ
պա նե լու ե րաշ խա վոր։ Նավ թի արդ յու նա հան ման հա մար տրա մադր
ված մի լիարդ նե րի մեջ սա կար կու թյուն կար մի քա նի մի լիոն դոլ լա րի 
հա մար, ո րոնք պետք է կան խո րո շեին ար տա հան ման հայթուր քա
կան  կամ ի րա նա կանհայ կա կանթուր քա կան ու ղու նպա տա կա հար
մա րու թյու նը։ Այս բո լո րը դիտ վում էր որ պես տա րա ծաշր ջա նում ռու
սա կան գե րիշ խա նու թյան հաս տատ ման դեմ հայ տա րա րա գիր, սա
կայն տա րա ծաշր ջա նում հայ կա կան գոր ծո նի նվա զեց մա նը զու գըն
թաց, ջրից դե ռեւս չհա նած ձկի՝ նա խագծ վող նավ թու ղու դե րում ա վե
լի լայն տեղ սկսե ցին զբա ղեց նել նավ թի ար տա հան ման վրա ցա կան 
տար բե րակ նե րը։ Թուր քիան, որ նա խա պես հայ տա րա րել էր Բոս ֆո
րի ծան րա բեռն վա ծու թյան, է կո լո գիա կան ա ղե տի եւ դրա հետ կապ
ված՝ նավ թա յին նոր ու ղի նե րի փնտրտու քի մա սին, հան կարծ ին քը 
հան դես ե կավ վրա ցա կան նա վա հան գիստ նե րով նավ թի ար տա հան
ման օգ տին։ Ան կա րան չսպա ռեց իր հնա րամ տու թյու նը եւ պարզ վեց, 
որ բազ մա մի լիար դա նոց գոր ծում մի քա նի տասն յակ մի լիոն դոլ լա
րի կո րուս տը կա րե լի է ար դա րաց նել քա ղա քա կան վստա հե լիու
թյան հան գա մանք նե րով, եւ վրա ցա կան եր թու ղին, որ նախ կի նում, 
տնտե սա կան անն պա տա կա հար մա րու թյան պատ ճա ռով, հա մար
յա չէր քննարկ վում, հայ տա րար վեց որ պես ա մե նաի րա տե սա կա նը։ 
Նման ու ղու նա խա պատ վու թյու նը միա ժա մա նակ նաեւ ղա րա բաղ յան 
կար գա վոր ման գոր ծում կող մե րի շա հագրգռ վա ծու թյան նվազ ման 
ազ դան շան էր։ Նավ թա յին գոր ծե րից Ռու սաս տա նին չե զո քաց նե լու 
հան գա ման քը, ո րի լու ծու մը ե րեւ ում էր Մի ջերկ րա կա նի թուր քա կան  
նա վա հան գիստ նե րով ար տա հան ման դեպ քում, վրացթուր քա կան 
մեր ձեց ման պա րա գա յին հան գեց ա վե լի պարզ եւ տնտե սա պես շա
հա վետ լուծ ման։ Նավ թա յին նա խա գի ծը, որ նա խօ րոք նա խա տես
վում էր որ պես Ղա րա բաղ յան հա կա մար տու թյան լուծ ման մի ջոց, 
վերջ նա կա նո րեն շրջան ցեց այս հա կա մար տու թյան գո տին եւ սկսեց 
ծա ռա յել այլ հա կա մար տու թյուն նե րի բոր բոք ման ու լուծ ման գոր ծին։

Ռու սաս տա նը փոր ձեց Կաս պի ցի նավ թի ար տա հա նում օգ տա
գոր ծել սե փա կան քա ղա քա կան շա հա բա ժին նե րը քա ղե լու հա մար եւ 
Բոս ֆո րի գեր բեռն վա ծու թյան մա սին պնդում ե րը հեր քե լու փո խա
րեն ա ռա ջար կեց նե ղուց նե րը շրջան ցող յու րօ րի նակ ու ղու՝  Վառ նա
Ա լեք սանդ րու պո լիս նավ թա մու ղի նա խա գի ծը, ո րը հիմք էր հան դի
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սա նում «ուղ ղա փառ դա շին քի» ստեղծ ման հա մար եւ կասպ յան նավ
թի ճա կա տա գիրն ան մի ջա կա նո րեն կա պում էր հա րավս լա վա կան 
պա տե րազ մի ըն թաց քի հետ։ Այս դեպ քում նավ թու ղի նե րի ժամ ո չը՝ 
Թուր քիան, լիո վին հայտն վում էր խա ղից դուրս վի ճա կում եւ զրկվում 
էր ոչ միայն նո րան կախ թուր քա լե զու երկր նե րի եւ Անդր կով կա սի վրա 
ազ դե ցու թյան կա րեւ որ լծա կից, այ լեւ էա պես նվա զում էր նրա ազ դե
ցու թյու նը Բալ կան նե րում։

Միա ժա մա նակ, ին տեն սիվ բա նակ ցու թյուն ներ սկսվե ցին մեկ այլ 
մերձ կասպ յան երկ րի՝ Թուրք մենս տա նի գա զի ար տա հան ման շուրջ, 
որն, ի տար բե րու թյուն ադր բե ջա նա կան կամ ղա զա խա կան նավ թի, 
ի րա պես արդ յու նա հան վում եւ գնորդ ներ է փնտրում։ Գա զա մու ղի՝ 
Թուրք մենս տանԻ րանՀա յաս տան եր թու ղին, ո րի մի հատ վածն ար
դեն կա ռուց վում է, ի րա կան տնտե սա կան հող է ստեղ ծում այս երկր
նե րի քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար, ո րը հա մեմ վե լով 
ռու սա կան տա րած ման սոու սով, վե րած վում է աշ խարհ քա ղա քա կան 
զար գաց ման ուղ ղու թյան։ Թուրք մե նա կան գազն իր քա ղա քա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար է փոր ձում ծա ռա յեց նել նաեւ Իս լա մա բա
դը, որն ա ռա ջար կում է կա ռու ցել Աֆ ղանս տա նով մին չեւ Պա կիս տան 
ձգվող գա զա տար։ Ի դեպ, պա կիս տան յան տար բե րակ նե րի քննար
կում ակ տի վա ցավ ան ժա մա նակ, երբ Աֆ ղանս տա նում լուրջ ռազ
մա կան հա ջո ղու թյուն նե րի հա սան թա լե բան նե րը։

Մերձ կասպ յան տա րած քից նավ թի ու գա զի ար տա հան ման ու ղի
նե րի մա սին խո սակ ցու թյուն նե րը դար ձան տա րա ծաշր ջա նի վրա 
ազ դե ցու թյուն հաս տա տե լու կա րեւ ո րա գույն գոր ծոն, ո րը մա տուց
վեց ու սկսեց շա հարկ վել Ա րեւ մուտ քի կող մից։ Սա կայն հե տա գա յում 
այս խո ղո վա կա շա րե րի խոր հուր դը բա ցա հայ տե ցին նաեւ այլ տե րու
թյուն ներ եւ սկսե ցին այն օգ տա գոր ծել ի րենց քա ղա քա կան հաշ վարկ
նե րում։ Նման ի մաս տա կուն մո տեց ման լավ օ րի նակ է վե րը նշված 
ռուսբուլ ղա րահու նա կան նավ թա մու ղի նա խա գի ծը, ո րը տեխ նի
կա պես այն քան դժվար ի րա կա նաց նե լի է եւ տնտե սա պես այն քան 
կաս կա ծե լի, որ ու նի միայն քա ղա քա կան բո վան դա կու թյուն եւ այդ 
պատ ճա ռով էլ լրջո րեն է քննարկ վում դի վա նա գի տա կան ու կա ռա
վա րա կան տար բեր շրջա նակ նե րում։ Թե րեւս Ա րեւ մուտ քի խո ղո վա
կա շա րե րի հաղ թա թուղ թը խփե լու եւ նավ թա յին քա ղա քա կա նու թյան 
ժա մա նա կա կից փու լի տնտե սա կան անն պա տա կա հար մա րու թյունն 
ընդգ ծե լու հա մար էր, որ Ճա պո նիան կա տա րեց բա վա կան հե տաքր
քիր հա կա քայլ՝ ա ռա ջար կե լով թուրք մե նա կան գա զը խո ղո վակ նե րով 
հասց նել  Ծա գող ա րեւ ի եր կիր։

Որ քան էլ քա ղա քա գետ նե րը լրջո րեն մո տե նան նման ծրագ րե րին, 
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նրանք չեն կա րող չնկա տել ոչ միայն այս, այ լեւ սրան զու գա հեռ մյուս 
նա խագ ծե րի տնտե սա կան ան հե թե թու թյու նը։ Ըստ ե րեւ ույ թին նավ
թագա զա յին այս բու ֆո նա դան ձանձ րաց րել է ան գամ ա րեւ մուտ քին, 
եւ այս պատ ճա ռով է, որ Հա յաս տա նում Մեծ Բրի տա նիա յի դես պա նը 
ո րոշ հեգ նան քով, կամ հայտ նի քա ղա քա գետ Պոլ Գոբ լը ընդգծ ված 
լրջու թյամբ, կոչ են ա նում բո լոր շա հագր գիռ երկր նե րին մե կա կան 
խո ղո վա կա շար բաշ խել, որ բո լո րը գոհ լի նեն եւ այ լեւս ո՛չ վի ճեն այս 
հար ցի շուրջ, ո՛չ էլ Ա նա տո լիան, Կով կասն ու Մի ջին Ա րեւ ել քը խո ղո
վակ նե րի գեր խիտ ցան ցով ծած կե լու նոր նա խագ ծեր մշա կեն։

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 7(8), Լրա գիր, 20.09.1995
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ՀԱ ղոՐ ԴԱ ԿԻՑ ԼԻ ՆԵ Լու ԳԱյ թԱԿ ղութ յուՆ՝ 
ող ԲԵՐ ԳԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ջԱ ԲԱ ՆոՎ

Վա ղուց նկատ ված է, որ նոր ժա մա նակ նե րում քա ղա քակր թու թյան 
ծաղկ ման կենտ րոն նե րը չեն հա մընկ նում բնա կան հարս տու թյուն
նե րի կու տա կում ե րի վայ րե րի հետ, ո րոնց ճա կա տագ րի բեր մամբ 
տրված է սա տա րել քա ղա քակր թու թյուն նե րին: Եվ հա զիվ թե վեր
ջին նե րիս հա մա տե ղու մը օ գուտ բե րեր զար գաց մա նը: Հարս տու թյան 
նման ա ռա տու թյու նը ա վե լի շուտ ծաղ կու մը կշե ղեր ին տեն սիվ ինք
նաոչն չաց ման ուղ ղու թյամբ:

20րդ դա րում, հեր թա կան պոռթ կու մի մեջ, բա նա կա նու թյու նը 
չտեսն ված ար ժեք հա ղոր դեց նավ թին, ո րը մինչ այդ բա վա րար վում 
էր էկ զո տիկ նյու թի հա մեստ դե րով: Այդ մե ռած զանգ վա ծը, ո րին 
մարդ ա րա րա ծը շունչ տվեց, կար ծես ի նշան ե րախ տա գի տու թյան՝ 
քա ղա քակր թու թյան շնոր հով վե րածն ված մար դուն պար գեւ եց ե ռան
դուժ՝ այդ պի սով ան սո վոր փայլ հա ղոր դե լով նրան:

Եւ ինչ պես սո վո րա բար լի նում է, փայլն այդ ա ռա ջաց րեց քա ղա
քակր թու թյա նը հա ղոր դա կից լի նել ցան կա ցող նե րի գայ թակղ ված 
հա յացք նե րի ա լիք: Եւ ինչ պես սո վո րա բար, մաս նակ ցու թյունն այդ ու
նի լոկ մեկ ցան կու թյուն. տի րա նալ քա ղա քակր թու թյան պտուղ նե րին՝ 
նրա նկատ մամբ, սա կայն, մա լով ան տար բեր: Հա զիվ թե ցան կան 
ա վե լին նրանք, ով քեր կաս կած իսկ չու նեն, որ նավ թը Քա ղա քակր
թու թյան Մայրն է: Նրան, ում ան հաս կա նա լի է, որ կան ա վե լի կա րե
ւոր բա ներ, քան նավթն է: Եւ ինչ պես թան կար ժեք քա րեր նմա նա կող 
խար դախ ներն ու դրա մա նենգ ներն ի րենց ա րարք նե րով ցան կու թյուն 
են փայ փա յում համ տես ա նել պտուղ նե րը քա ղա քակր թու թյան, այն
պես էլ նավ թա վա ճառ նե րը հրա ժեշտ են տա լիս սե փա կան քա ղա
քակր թու թյու նը «մո գո նե լու» հույ սին՝ բայց ոչ թե հիմք ու նե նա լով բա
նա կա նու թյան եւ նավ թի միու թյու նը, այլ նավ թից ստաց յալ ոս կին՝դ
րա նում տես նե լով ի րենց՝ բութ մաս նակ ցի հա ղոր դու թյու նը :

Հե տաքր քիր ցան կու թյուն է այդ. լի նել հա ղոր դա կիցմաս նա կի ցը, 
նաեւ գոր ծա կի ցը այն ա մե նի, ին չը քո նը չէ, ա ռա վել եւս, երբ այդ «ոչ 
քո նը» քե զա նից այդ քան հե ռու է գտնվում: Երբ մար դը հայտ նա բե
րում է իր հա սա րա կու թյան հե ռա ցա ծու թյու նը քա ղա քա կիրթ աշ խար
հից, այն քան ա վե լի նկա տե լի է այդ աշ խար հին հա ղոր դակց վե լու 
նրա ծա րա վը: Եւ երբ հնար կա, մար դը միայ նակ կամ խմբո վի միշտ 
ձգտում է դե պի քա ղա քակր թու թյուն՝ պատ րաստ լի նե լով ցան կա ցած 
գոր ծո ղու թյան ու կեր պա րա փո խու թյան, միայն թե այդ քա ղա քակր
թու թյան մա սը դառ նա:
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Ա ռա վել հա ճախ մաս նակ ցելհա ղոր դակց վե լու ծա րա վը ե րեւ ան 
է գա լիս հենց քա ղա քակր թու թյունն իր մոտ հրա վի րե լու մշտա կան 
ձգտման մեջ՝ հույ սը դնե լով յուր բնա կան հարս տու թյուն նե րի վրա: 
Սա կայն ա մեն ին չի մա սին դա տո ղու թյուն ներ ա նե լիս՝ մար դը ել նում 
է ինքն ի րե նից եւ չգի տե, որ քա ղա քակրթ ված ներն աշ խար հին այլ 
կերպ են նա յում: Ու ե թե հրա վի րո ղը գեթ փշրան քի չափ հաս կա նա
լու ու նակ է, հնար ու նի հա ղոր դակց վե լու քա ղա քակր թու թյան հետ եւ 
հա ղոր դու թյուն ստա ցած՝ կեր պա փո խե լու սե փա կան խղճուկ ի րա կա
նու թյու նը:

Եւ ե թե ան բա վա րար են խո րա թա փան ցու թյունն ու շրջա հա յա ցու
թյու նը, եւ ե թե գայ թակ ղու թյուն ներն ու ան բար տա վան մե ծամ տու թյու
նը փա կա նել են ըն կա լու մը, նրա ողջ կյան քը վե րած վում է հա ճո յաս
պա սու թյան, քծնան քի, ա մե նեւ ին ոչ անվն աս, ան մեղ կապ կու թյան, 
ո րը հուժ կու թա փով քշում է նրան՝ գո յա տեւ ե լու պատ մու թյան հետ
նա բա կե րի ան թա փանց խա վա րում: Իսկ սե րունդ նե րին նրա բա ժին 
են հաս նում ա վան դու թյուն նե րը աղմ ա լի ու ող բեր գա կան այս կամ 
այն գոր ծըն թաց նե րի մա սին, ո րոնք չգի տես ին չու փառք են բե րել այ
լոց, իսկ ա վե րա ծու թյուն, ա մա յու թյուն եւ փշուրփշուր ե ղած հույ սեր՝ 
նրանց, ով քեր ո րո շել են եր ջան կու թյան հաս նել ու րի շի խա ղե րին ըն
կե րակ ցելմաս նակ ցե լով: 

Հա սա նե լիք բաժ նից ի րեն զրկված զգա ցողն է լոկ տեն չում ինք նա
հաս տատ վել օ տա րից բա ժին ու նե նա լով՝ ա մե նեւ ին չհաս կա նա լով, որ 
մաս նակ ցելգոր ծակ ցե լու այդ խե լա հեղ իղ ձը եր բեք ան պա տաս խան 
չի մա, զի քա ղա քակր թու թյու նը դե ռեւս չի հրա ժար վել ծա ռա յու թյու
նից նրանց, ով քեր ցան կա նում են իր ոտ քերն ընկ նել: Ա ռա վել եւս չի 
հրա ժար վի ստանձ նել դե րը դա տա վո րի այն տեղ, ուր կա րոտ են կող
քից աս ված խոսքն իբ րեւ հե ղի նա կու թյուն ըն դու նե լուն: Այ լոք էլ մաս
նա կից ու հա ղոր դա կից ա նե լու ի րենց գայ թակ ղու թյուն ներն ու նեն:

Հաս կա նա լի է այ լեւս, թե ին չու է այդ քան դժվար դա սա վոր վում ճա
կա տա գի րը նրանց, ով քեր պա տա հա բար հայտն վե լով քա ղա քակր
թու թյուն նե րի շա հե րի խաչ մե րու կին՝ չեն խու սա փում համ տե սել բաղ
ձա լի պտուղ նե րը: Դիպ վա ծի այդ հրա վիր յալ նե րը չգի տեն, որ նրանք՝ 
քա ղա քա կիրթ նե րը, այդ պի սիք են դար ձել մի միայն Ճշմար տու թյա
նը հա ղոր դա կից լի նե լու շնոր հիվ: Չգի տեն, ո րով հե տեւ մո ռա ցել են 
Ճշմար տու թյան գո յու թյու նը:

Դրա հա մար էլ մեռ յալ է սե փա կան կյան քը նրանց: Եւ դրա հա
մար էլ նավ թը նրանց անկ յանք է, իսկ քա ղա քակր թու թյու նը` սնյալ 
նավ թից ստաց վող ոս կու ե ռան դու ժով: Եւ պետք չէ զար մա նալ, որ 
այդ հարս տու թյունն այդ քան հա ճախ է են թա կա կրա կի մատն վե լու: 
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Քան զի ինչ պես այր վող մեռ յալ նավ թի է ներ գիան է դառ նում ան փո
խա րի նե լի ար ժեք քա ղա քակր թու թյան հա մար, այն պես էլ մեռ յալ քա
ղա քակր թու թյուն նե րի այր ման, մոխ րաց ման է ներ գիան վե րած վում է 
զար գաց ման բա րե րար ու ժի: 

Այ սօր ի րեն բա ժին ըն կած բախ տի մա սին եր կար կա րող է խոր
հել Քու վեյթն իր ար հես տա կան քա ղա քակր թու թյան մո խիր նե րին 
նստած: Բայց հա զիվ թե հաս կա նա, որ կրա կի մատ նո ղը Սադ դա
մը չէր, որ եր կա թա թեւ թռչուն ներն իր հարս տու թյա՛ն գլխին չէին, որ 
թռելժո ղով վել էին, այլ ա մեն քի ո տա տակ ընկ նող, ամ բար տա վան ու 
ան միտ իր քա ղա քակր թու թյան մա հա բեր հո տի վրա: Հա զիվ թե հաս
կա նա, որ ոս կու ու ժի վրա հիմ ված կյան քը չի կա րող խե լա միտ լի նել, 
քա նի դեռ վա ճառ ված նավ թի քա նակն է մե ծա գույն ար ժե քը այդ պի
սի կյան քի: Կյան քի, որն ըն դու նակ է քա ղա քակր թու թյան ճա նա պար
հին լոկ մի ար գելք լի նել:

Բայց, ա վաղ, այ լոց ճա կա տա գի րը դաս չի լի նում: Եւ այ սօր, հեր թա
կան խաչ մե րուկ նե րին մեծ աղ մուկ են բարձ րաց րել հա ջո ղակ նե րին 
աչք տնկող նե րը ու ինչ քի ձգտող նե րի ե րա զանք նե րը մարմ ա վո րող
նե րը:

«Դա րի պայ մա նա գիր». եւ ինչ պի սի՜ գայ թակ ղիչ ա նուն, որ կրում 
է Երկ րի այս մեռ յալ կե տում քա ղա քակր թու թյան սուր հան դակ նե րի 
հեր թա կան հա վա քույ թը: Ա վե լի ու ա վե լի հե ռու են սո ղում ու ճյու ղա
վոր վում շո շա փուկգա ղա փար նե րը, շո շա փուկնավ թա մուղ նե րը՝ քա
ղա քակր թու թյան մարմ ի այս հեր թա կան շար ժը: Ա վե լի ու ա վե լի են 
շա տա նում գայ թակղ ված նե րը հա վա քա տե ղիում:  Եւ ար դեն ոչ ոք չի 
հարց նում՝«ի՞նչ են ա նում բո լորն այս տեղ», զի նրան ցից յու րա քանչ
յուրն ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ է լի նում իր վրա յով փոր ձել նավ թա
տար նե րի զգեստգա ղա փար նե րը: Եւ նրան ցից յու րա քանչ յուրն ա ռի
թը չի կորց նում ա պա ցու ցե լու, որ հենց ի՛նքն է օ տա րի բա րի քի պա հա
պա նը, քան զի նրան ցից ա մեն մեկն ինքն ի րեն ո րո շել է, որ գե ղե ցիկ 
կյան քի մաս նա կիցհա ղոր դա կի ցը կդառ նա, ե թե սրտին մոտ ձգի ու 
պահ պա նի օ տար սար դոս տայ նի թե լը: Եւ քչե րին է հե տաքրք րե լու, թե 
այդ թե լե րով ինչ է կապկպ ված այս ան գամ եւ ում հերթն է այր վե լու՝ ի 
հա ճույս ու րիշ նե րի ծաղկ ման:

Եւ վա ղուց ար դեն հայտ նի է, որ ա մե նուր այն տեղ, ուր հա վա տում 
են կուռ քե րին, կուռ քը կբե րեն ու կկանգ նեց նեն:

Անս տո րա գիր
Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն

«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 14, Լրա գիր, 01.11.1995
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«ՄԵԾ ՄԵՐ ՁԱ ՎոՐ Ա ՐԵ ՒԵԼ քԻ» 
ո Րո ԳԱյթ ՆԵ ՐուՄ

Այ սօր հայ հա սա րա կա կանքա ղա քա կան միտ քը զար մա նա լիո
րեն քիչ է անդ րա դառ նում աշ խարհ քա ղա քա կան հիմ ա րար խնդիր
նե րին: Ներ քա ղա քա կան ան ցու դար ձի ման րուք նե րի մեջ խճճված 
զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րը մի տե սակ աչ քա թող են 
ա րել, կամ հե տին պլան են մղել հա մաշ խար հա յին ռազ մա քա ղա քա
կան եւ տնտե սա կան զար գա ցում ե րը լու սա բա նող վեր լու ծու թյուն նե
րը: Ե թե ան գամ դրանք հայտն վում են հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում, ա պա հիմ ա կա նում ըն թա ցիկ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
ճնշման ներ քո, ընդգր կե լով լա վա գույն դեպ քում կով կաս յան տա րա
ծաշր ջա նը, ան մի ջա կան հա րեւ ան նե րին, սահ մա նա փակ կտրվածք
նե րով՝ նաեւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը: Մինչ դեռ հայ կա կան նոր, 
ա զատ մա մու լին սկզբնա կան շրջա նում հա տուկ էր լայ նա հա յա ցու
թյունն ու խո րա թա փան ցու թյու նը, ա ռանձ նա պես մի ջազ գա յին հա
րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում: 

Ինք նին հաս կա նա լի է, որ մին չեւ Բե լո վեշչ յան հա մա ձայ նու թյուն նե
րը խորհր դա յին բո լոր հան րա պե տու թյուն ներն էլ միաս նա կան երկ րի 
կազ մում ընդգրկ ված էին Ատ լան տի կա յից մի չեւ Խա ղաղ օվ կիա նոս՝ 
այս պես կոչ ված «Մեծ Եւ րո պա յի» ստեղծ ման ծրագ րե րում: Ան գամ 
ԽՍՀՄ փ լուզ մա նը հա ջոր դած ա ռա ջին տա րի նե րին, մի ջազ գա յին 
հան րու թյան շրջա նում, ինչ պես նաեւ հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում գե րա կա յող էր այն մտայ նու թյու նը, որ 
խորհր դա յին նախ կին հա րա վի նո րան կախ հան րա պե տու թյուն նե րը 
եւս պետք է «Մեծ Եւ րո պա յի» մա սը կազ մեն: Դա ան շուշտ պայ մա նա
վոր ված էր ԱՊՀ ձեւ ա վոր մամբ, ո րը նախ նա կան շրջա նում խոս տա
նում էր  վե րա ճել շատ ա վե լի կուռ եւ կենտ րո նաց ված հա մա կար գի, 
քան կա ի րա կա նում: Եր կար ժա մա նակ ոչ ոք բա ցա հայ տո րեն չէր վի
ճար կում ռու սա կան ի րա վունք նե րը նրա կեն սա կան շա հե րի գո տում՝ 
նախ կին խորհր դա յին հա րա վում: Սա կայն ԱՊՀն ե ղել եւ մում է իբ րեւ 
բա վա կան հա կա սա կան, ե թե ոչ՝ ա մորֆ կա ռույց, ուր ա ռան ձին երկր
նե րի ան կեղծ շա հագրգռ վա ծու թյու նը նոր ո րա կի ին տեգ րա ցիոն գոր
ծըն թա ցում բախ վում է ԱՊՀ ան դամ այլ երկր նե րի ան թա քույց հա
կազ դե ցու թյա նը: ԱՊՀն գնա լով ա վե լի կենտ րո նա խույս է դառ նում, 
իսկ նրա ան դամ ե րից շա տե րը հե տեւ ո ղա կան քայ լեր են ա նում տա
րա ծաշր ջա նա յին այլ հա մա կար գե րի հետ ի րենց ա պա գան կա պե լու 
ուղ ղու թյամբ: Ի վեր ջո 199697թթ. դրու թյամբ նույն Կենտ րո նա կան 
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Ա սիա յի կամ նախ կին Մի ջին Ա սիա յի հան րա պե տու թյուն նե րում, ինչ
պես նաեւ Վրաս տա նում ու Ադր բե ջա նում ռու սա կան ազ դե ցու թյու նը 
այն քան էլ միան շա նակ չէ: Ա րեւ մուտքն ու Ա րեւ ել քի մեծ տե րու թյուն
նե րը խո րա պես ներ թա փան ցել են այս երկր նե րը, ուր իշ խող վեր նա
խա վերն այ լեւս միայն մոս կով յան ռազ մա վա րա կան ա ռանց քի շուր ջը 
չէ, որ միա վոր ված են:

Կար ծում ենք, որ նախ կին խորհր դա յին հա րա վի նո րան կախ հան
րա պե տու թյուն նե րին «Մեծ Եւ րո պա յից» «Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ելք» 
շնոր հազր կու թյան գոր ծում վճռո րոշ դեր խա ղաց նաեւ ժո ղովր դա
վա րու թյան եւ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խիստ յու րօ րի նակ 
ըմբռ նու մը, ո րը հա տուկ է մի ջի նա սիա կան եւ անդր կով կաս յան քա
ղա քա կան վեր նա խա վե րի մե ծա մաս նու թյա նը: Բա ցա ռու թյամբ Հա
յաս տա նի, Ղըր ղըզս տա նի, մա սամբ նաեւ Ղա զախս տա նի, ուր ներ
քա ղա քա կան ա ռան ձին ցնցում ե րով հան դերձ պահ պան վում են 
ժո ղովր դա վա րու թյան մե խա նիզմ եր, մաց յալ նե րը կամ ան ցել են 
քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի բո վով, կամ կլա նա յին բռնա պե տու
թյուն նե րի իշ խա նու թյան ներ քո են, գու մա րած՝ տար բեր էթ նի կա կան 
խմբե րի նկատ մամբ խտրա կա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը: Ինչ 
վե րա բե րում է ա զատ շու կա յին, ա պա ա րեւմտ յան մաս նա գետ նե
րը հա մա կար ծիք են, որ այս տա րա ծաշր ջա նում հիմ ա կան մա սով 
կրկնվում է ա զա տա կա նու թյան մեր ձա վո րա րեւ ել յան տար բե րա կը, 
երբ տնտե սու թյան վճռո րոշ ճյու ղե րը կենտ րո նաց վում են իշ խող վեր
նա խա վե րին մոտ կանգ նած մի քա նի ըն տա նիք նե րի ձեռ քում՝ շար
քա յին քա ղա քա ցի նե րին դրսեւ որ ման դաշտ թող նե լով միայն փոքր 
եւ հազ վա դեպ՝ մի ջին ձեռ նե րե ցու թյու նը: Ար դեն սա հիմք է տա լիս 
ա րեւմտ յան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րին օ տա րել այս երկր նե րը եւ րո
պա կան ընդ հան րու թյու նից: Եւ ի րոք, ե թե «Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քը» 
դի տար կենք Մա րոկ կո յից մին չեւ Աֆ ղանս տան, ա պա իս կա պես Մեծ 
Կով կա սը (նե րառ յալ Անդր կով կա սը) եւ Մի ջին Ա սիան հիմ ա կան 
պա րա մետ րե րով հա մա պա տաս խա նում են հենց այդ աշ խարհ քա
ղա քա կան տա րա ծաշր ջա նին, այլ ոչ Եւ րո պա յին: 

Շրջա նը ուղ ղա կի գեր հա գե ցած է նավ թի, գա զի, ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյան այլ բնա կան հա նա ծո նե րի ան հա մար պա շար նե րով, 
ին չը ճա կա տագ րի դա ռը հեգ նան քով զգու շա վո րու թյուն է պար տադ
րում զար գա ցած աշ խար հին, եւ նա ե թե ոչ թշնա մա կան, ա պա ան
կաս կած պո տեն ցիալ վտան գի դիր քե րից է մո տե նում բազ մա մի լիո
նա նոց բնակ չու թյամբ, հա րուստ այս երկ րա մա սին: Եւ այս պա րա
գա յում ի հար կե հաշ վի են առն վում նաեւ խորհր դա յին տա րի նե րից 
ժա ռան գու թյուն մա ցած արդ յու նա բե րա կան ու գյու ղատն տե սա կան 
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հզո րու թյուն նե րը, կո մու նի կա ցիա նե րի զար գա ցած ցան ցը եւ մաս
նա գի տա կան բա վա րար պատ րաստ վա ծու թյամբ կադ րա յին կազ մը: 
Նման պայ ման նե րում ընդգր կել նշված երկր նե րը եւ րո պա կան ընդ
հան րու թյան շար քե րը՝ կնշա նա կի լուրջ բար դու թյուն ներ ստեղ ծել սե
փա կան տնտե սու թյուն նե րի ա պա գա յի հա մար, մինչ դեռ Ա րեւ մուտ քը 
բնա կան հարս տու թյուն նե րով հա րուստ շրջան նե րի շա հա գործ ման, 
նրանց հետ ռազ մա քա ղա քա կան ու տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի կազ մա կերպ ման տաս նամ յակ նե րով մշակ ված եւ ցայ սօր ի րեն 
ար դա րաց րած փորձ ու նի:

Մեր ձա վոր Ա րեւ ելքն ան շուշտ ա սո ցաց վում է հե քիա թա յին հարս
տու թյուն նե րի, աչք ծա կող ճո խու թյան, հա ճախ ցո փու թյան, ար քա յա
կան ըն տա նիք նե րի միջ նա դար յան փայ լի եւ բա զում այլ, ա րեւմտ յան 
(ին չու ոչ, նաեւ խորհր դա յին) շար քա յին քա ղա քա ցի նե րի գի տակ ցու
թյան մեջ դժվա րու թյամբ տե ղա վոր վող ե րեւ ույթ նե րի հետ: Բայց հենց 
նույն Մեր ձա վոր Ա րեւ ելքն է, որ հետ պա տե րազմ յան ողջ ժա մա նա
կաշր ջա նում ցնցում էր (եւ շա րու նա կում է ցնցել) աշ խար հը պար բե
րա կան միջ պե տա կան, ազ գա միջ յան պա տե րազմ ե րով, պե տա կան 
հե ղաշր ջում ե րով, պա լա տա կան խար դա վանք նե րով, բնակ չու թյան 
գե րակշ ռող մա սի ծայ րա հեղ աղ քա տու թյամբ, քա ղա քա կանկրո նա
կան ծայ րա հե ղա կա նու թյան դրսեւ ո րում ե րով: Ըն դեր քի պար գեւ ած 
ան հա մար բա րիք նե րը չեն եր ջան կաց րել մեր ձա վո րա րեւ ել յան ժո ղո
վուրդ նե րից եւ ոչ մե կին: Մի լիար դա վոր դոլ լար նե րը հո սել եւ հո սում 
են այլ երկր ներ՝ ժա մա նա կա կից զեն քի, օ տա րերկր յա ռազ մա կան 
ներ կա յու թյան դի մաց վճա րի, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րի, իշ խող վար չա կար գե րին քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյան 
ա պա հով ման եւ շատ այլ բա նե րի հա մար: 

Շրջա նի բո լոր երկր ներն ի րենց բո լոր հա րեւ ան նե րի հետ հիմ ա
րար խնդիր ներ ու նեն, ո րոնք ցան կա ցած պա հի կա րող են սահ մա նա
յին բա խում ե րի կամ լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մի ա ռիթ դառ նալ: 
Այս տե սանկ յու նից «Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քի» խորհր դա յին հատ
վա ծը մե կը մե կին նույ նա նում է ընդ հա նուր տա րա ծաշր ջա նի հետ, 
քան զի կար միր գա ղու թա տե րե րը ի րենց սա տա նա յա կան հան ճա
րե ղու թյամբ ոչն չով չէին զի ջում անգ լոֆրան սիա կան ադ մի նիստ րա
ցիա նե րին: Ողջ տա րա ծաշր ջա նում էթ նոտա րած քա յին սահ մա նագ
ծում երն այն պես են կա տար ված, որ միշտ կա րե լի է ու զածդ չա փե րի 
ար յու նա լի շի լաշ փոթ ստեղ ծել: Եւ ու րեմ ին չո՞ւ այս տեղ եւս չկի րա ռել 
գոր ծող տար բե րակ նե րը եւ չղե կա վար վել նույն սկզբուն քով՝ «բնա
կան հարս տու թյուն նե րը՝ զեն քի ու քա ղա քա կա նու թյան դի մաց», 
նա մա նա վանդ որ նախ կին խորհր դա յին հա րա վը, չնա յած իր յու
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րա հատ կու թյուն նե րին, ռու սա կան քա ղա քակր թա կան ազ դե ցու թյան 
նվազ մա նը զու գա հեռ, ա րա գըն թաց տեմ պե րով ին տեգ րաց վում է 
ա րա բամահ մե դա կան ընդ հան րու թյան մեջ:

Կա րե լի է ի հար կե հու սալ, որ «Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քի» աշ խարհ
քա ղա քա կան սահ մա նա զատ ման գա ղա փա րի հիմ քում բա րի նպա
տակ ներ են դրված, սա կայն առ կա են մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք 
ստի պում են երկ յու ղով նա յել ա րեւմտ յան քա ղա քա գի տա կան մտքի 
նոր եր կուն քին: Նախ, որ խիստ կա րեւ որ է, ա ռայ սօր չկան ի րա կան 
վկա յու թյուն ներ, որ Ա րեւ մուտ քը ո րեւ է փո փո խու թյուն է կա տա րել 
ստրա տե գիա կան նշա նա կու թյան բնա կան պա շար նե րով հա րուստ 
տա րա ծաշր ջան նե րի նկատ մամբ իր քա ղա քա կա նու թյան մեջ: «Սեւ 
ոս կով» հա րուստ երկր նե րի պա ռակտ վա ծու թյունն ու նրանց մի ջեւ 
փո խա դարձ խո րը անվս տա հու թյու նը շա րու նա կում է ե րաշ խա վո րել 
Ա րեւ մուտ քի է ներ գե տիկ անվ տան գու թյու նը՝ նավթ արդ յու նա հա նող 
երկր նե րի միաս նա կան ճա կա տի հա վակ նու թյուն նե րից: Երկ րորդ, 
աշ խար հով մեկ պայ քար մղե լով ա հա բեկ չու թյան եւ իս լամ ար մա
տա կա նու թյան դեմ, Ա րեւ մուտ քը բա ցար ձակ հան դուր ժո ղու թյուն է 
ցու ցա բե րում նո րան կախ մահ մե դա կան երկր նե րում եւ իք նա վա րու
թյուն նե րում Պար սից ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րից ծայ րա հե ղա կան 
իս լա մա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ վա հա
բիզ մի տա րած ման հար ցում, ին չը նշա նա կում է, որ նախ կին խորհր
դա յին հա րա վում քա ղա քա կան ան կա յու նու թյան պա րարտ հող է նա
խա պատ րաստ վում: Եր րորդ, Ա րեւ մուտքն այլ տա րա ծաշր ջան նե րում 
պաշտ պան կանգ նե լով ազ գե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քին (նախ կին 
Հա րավս լա վիա, Ե թով պիա յից Է րիթ րիա յի ան ջա տում ու նրա ան
կա խու թյան ճա նա չու մը), միա ժա մա նակ հան դես է գա լիս խորհր դա
յին կայս րու թյան էթ նոտա րած քա յին սահ մա նագ ծում ե րի ստա տուս 
քվո յի պահ պան ման օգ տին (Աբ խա զիա, Լեռ նա յին Ղա րա բաղ), դրա
նով իսկ ան ժամ ետ պահ պա նե լով շրջա նում լար վա ծու թյան օ ջախ
նե րը: Եւ վեր ջա պես չոր րորդ, Ա րեւ մուտքն այ լեւս ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մա կար գի հաս տատ ման խիստ պա հանջ ներ չի ներ կա յաց նում 
այն երկր նե րին, ո րոնք ակն հայ տո րեն կա ռա վար ման ամ բող ջա տի
րա կան ու ղին են ընտ րել, իսկ նման վար չա կար գե րի հետ միշտ ա վե լի 
դյու րին է ե ղել աշ խա տել «նավթ՝ քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյան եւ զեն
քի դի մաց» սկզբուն քով:

Վե րը նշված աշ խարհ քա ղա քա կան բա ժա նու մը լուրջ խնդիր ներ 
է ստեղ ծում նաեւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հա մար, քան զի նրա 
կեն սա կան շա հե րի ա վան դա կան գո տին ընդգրկ վում է մի միա
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վո րի մեջ, ուր ուղ ղա փառ Ռու սաս տա նը, չնա յած գոր ծադր ված բո
լոր ջան քե րին, վատն ված մի ջոց նե րին, եր բեք ան կեղծ ու նվիր ված 
բա րե կա մու թյուն չի գտել: Բա վա կան է հի շել Ե գիպ տո սի ու Ալ ժի րի, 
Ժո ղովր դաԴե մոկ րա տա կան Ե մե նի ու նույն Պա ղես տի նի Ա զա տագ
րու թյան Կազ մա կեր պու թյան փոր ձը, որ պես զի հաս կա նա լի դառ նա, 
որ ռուսխորհր դա յին ներ կա յու թյու նը Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քում միշտ 
չա փա զանց թանկ եւ միա ժա մա նակ ե թե րա յին հա ճույք է ե ղել: Հա մա
կերպ վել այն ի րո ղու թյան հետ, որ «Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քի» պա
րա գա յում մահ մե դա կան աշ խար հի հյու սի սա յին եզ րա գի ծը անց նե լու 
է Ստավ րո պոլԿրաս նո դար զու գա հե ռով եւ ռուսղա զա խա կան սահ
մա նով, նշա նա կում է հա ջորդ քայ լում ի նկա տի ու նե նալ ան մի ջա կան 
վտան գը ազ գա յին բնօր րա նին՝ Մոս կով յան իշ խա նու թյան տա րածք
նե րին: Ցան կա ցած տե սանկ յու նից Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյանն այ
սօր ձեռն տու է նախ կին խորհր դա յին հա րա վը տես նել եւ րո պա կան 
ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում, ուր շատ ա վե լի դյու
րին է դառ նում ինչ պես քա ղա քա կան, այն պես էլ փոխ կա պակց ված 
տնտե սա կան ընդ հա նուր շա հե րի պահ պա նու մը, ընդ ո րում, պա
տաս խա նատ վու թյան մի մեծ բա ժի նը կի սե լով նույն հա րուստ Ա րեւ
մուտ քի հետ: Բայց Ռու սաս տանն այ սօր բա վա կա նա չափ ու ժեղ չէ, 
եւ ե թե Ա րեւ մուտքն ու նրա ա րեւ ել յան կա մա կա տար նե րը շա րու նա
կեն ներ քա շել Կով կասն ու Մի ջին Ա սիան մեր ձա վո րա րեւ ել յան ճահ
ճի մեջ, ա պա Մոսկ վան հա զիվ թե կա րո ղա նա լուրջ դի մադ րու թյուն 
ցույց տալ:

Հե տեւ ե լով մեր ձա վո րա րեւ ել յան երկր նե րի քա ղա քա կա նու թյա նը, 
դժվար չէ նկա տել, որ կրո նա կան, քա ղա քակր թա կան ա վան դա
կա նու թյա նը հա վա տա րիմ ա րա բա կան երկր նե րը այն քան էլ շա
հագրգռ ված չեն տա րա ծաշր ջա նի էթ նոաշ խար հագ րա կան ընդ
լայն ման հար ցում եւ ար դա րա ցիո րեն մտա հոգ ված են թյուր քա կան 
տար րի ա վե լաց մամբ, ին չը ու ժեղ Թուր քիա յի պա րա գա յում կա րող 
է լուրջ պրոբ լեմ ե րի ա ռաջ կանգ նեց նել նույն Սի րիա յին, Ի րա քին ու 
Ե գիպ տո սին: Նախ կին խորհր դա յին հա րավ ներ թա փանց ման ա ռա
ջա վոր ջո կա տը ներ կա յաց ված է Պար սից ծո ցի ա ղան դա վո րա կան 
պե տու թյուն նե րով՝ Սաուդ յան Ա րա բիա յի գլխա վո րու թյամբ, ո րոնք 
քա ղա քա կա նու թյան մեջ միշտ կրո նա կա նը վեր են դա սել ազ գա յին 
շա հե րից եւ ներ կա յաց նում են իս լա մա կան կոս մո պո լի տիզ մի ժա մա
նա կա կից դրսեւ ո րու մը: Պա տա հա կան չէ, որ Ծո ցի ար քա յու թյուն նե րը 
ե ղել եւ մում են Ա րեւ մուտ քի հաս տա տուն հե նա կե տը տա րա ծաշր ջա
նում, իսկ այ սօր էլ լայ նաց նում են ի րենց ազ դե ցու թյան վեկ տոր նե րը 
մին չեւ Հյու սի սա յին Կով կաս եւ Ղա զախս տան, հաշ վի չնստե լով հա
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մա րա բա կան ազ գա յին շա հե րի հետ:
Ան կախ այն բա նից, թե Ե րեւ ա նում որ քան շո շա փե լի են դիտ վում 

«Մեծ Մեր ձա վոր Ա րեւ ել քի» ո րո գայթ նե րում թաքն ված վտանգ նե րը, 
ստիպ ված ենք ար ձա նագ րել, որ աշ խարհ քա ղա քա կան կա ցու թյու
նը տա րա ծաշր ջա նում ինչոր կերպ նույ նա նում է 19րդ դա րի եր կու 
կե սե րի սահ մա նագ ծի ի րա վի ճա կին, երբ մի կող մից Ռու սաս տա նը 
ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նի ու Վրաս տա նի տա րածք նե րում, իսկ 
մյուս կող մից ա ռա ջա նում է ռու սա կան ներ կա յու թյան վա կուում Հյու
սի սա յին Կով կա սում: Ինչ պես ար դեն նշվել է մեկ այլ ա ռի թով, Հա
յաս տա նի տրա մա բա նա կան գոր ծըն կե րը՝ Վրաս տա նը, ռու սա կան 
քա ղա քա կան ու ղեծ րում մա լու հար ցում այ լեւս միան շա նա կու թյուն 
չի ցու ցա բե րում: Ա վե լին, պաշ տո նա կան Թբի լի սին լուրջ քայ լեր է 
կա տա րում իր մահ մե դա կան բնակ չու թյան գոր ծո նի մի ջո ցով ա մուր 
խա րիսխ գցել մեր ձա վո րա րեւ ել յան շրջա նա յին հա մա կար գում: Ան
շուշտ, սա ինչոր ա ռու մով ստի պո ղա կան քայլ է, քան զի աբ խա զա
կան եւ հա րա վօ սե թա կան հա կա մար տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ 
այդ բազ մազգ երկ րի միաս նա կա նու թյու նը հնա րա վոր չէ պահ պա նել՝ 
ա ռանց ա ռան ձին էթ նոկրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի՝ ա րեւ ել
յան դաշ նա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի խո րաց ման: Եւ այ սօր 
ար դեն Վրաս տա նում կա րող են հու սալ, որ ո՛չ Թուր քիան եւ ո՛չ էլ իս
լա մա կան ար քա յու թյուն նե րը այ լեւս միան շա նակ հա կավ րա ցա կան 
դիրք չեն գրա վի երկ րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան վե րա
կանգն ման գոր ծըն թա ցում: Գու ցեեւ մար տա վա րա կան տե սանկ յու
նից դա ար դա րաց ված քայլ է, սա կայն այս պի սի հեշ տու թյամբ եր կիր 
թող նե լով ա րեւ ել յան «տրո յա կան ձիուն» եւ ա պա հո վե լով նրա ա զատ 
տրան զի տը Հյու սի սա յին Կով կաս՝ Վրաս տա նը հար ցա կա նի տակ է 
դնում իր անվ տան գու թյու նը ռազ մա վա րա կան տե սանկ յու նից: Հա
վա նա բար, Թբի լի սիում նա խա տե սել են, որ ի րենց կհա ջող վի հա
վա սա րա պես ըն դու նե լի եւ ձեռն տու դեր ստանձ նել ե՛ւ Ա րեւ մուտ քի, 
ե՛ւ Ա րեւ ել քի հա մար՝ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում խու սա փե լով 
ո րեւ է կոնկ րե տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ թե րեւս վատ սքող ված հա
կա ռու սա կա նու թյու նից:

Նախ կին խորհր դա յին հա րա վի միակ պե տու թյու նը Հա յաս տանն 
է, ո րը թե՛ Ա րեւ մուտ քի եւ թե՛ Ռու սաս տա նի հետ իր հա վա սա րակշռ ված 
քա ղա քա կա նու թյամբ հե տեւ ո ղա կան միան շա նա կու թյուն է ցու ցա բե
րում «Մեծ Եւ րո պա յի» մա սը դառ նա լու խնդրում: Դրան է դրդում ոչ 
միայն աշ խար հագ րա կան դիր քը, դա րե րով ար մա տա վոր ված աշ
խար հա յաց քը, հա վա տար մու թյու նը Ռու սաս տա նին եւ հա մա րա բա
կան շա հե րը ներ կա յաց նող մեր ձա վո րա րեւ ել յան բա րե կա մա կան 
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երկր նե րին, ա վան դա կա նո րեն հա րա զատ Ի րա նին, այ լեւ պատ մա
կան ա ռա քե լու թյու նը, ո րը չի կա րող են թա կա լի նել ժա մա նա կի ազ
դե ցու թյա նը: Այ սօր ար դեն ակն հայտ է, որ որ քան ա վե լի լայն թափ 
ստա նա ա րեւ ել յան քա ղա քակր թա կան ագ րե սիան նախ կին ԽՍՀՄ 
տա րած քում, այն քան ա վե լի է կա րեւ որ վե լու ժո ղովր դա վա րա կան, 
զար գա ցած, քրիս տո նեա կան քա ղա քակր թու թյան ար ժե քա յին հա
մա կար գը կրող Հա յաս տա նի եւ հայ ժո ղովր դի դե րը ողջ տա րա ծաշր
ջա նում: Սա ի հար կե հղի է լուրջ փոր ձու թյուն նե րով, բայ ցեւ ե րաշ խիք 
է, որ հայ կա կան հիմ ա հար ցե րը այ լեւս չեն դի տարկ վի ներ կայ սե
րա կան մար տա վա րա կան, ան ցո ղիկ շա հե րի դիր քե րից: Յու րօ րի
նակ «մե կու սաց ման» են թարկ վող Հա յաս տա նը կա րող է շատ ա վե
լի բարձր գնա հատ վել ե՛ւ Ա րեւ մուտ քի, ե՛ւ Ռու սաս տա նի կող մից, քան 
այն Հա յաս տա նը, ուր ան մի ջա կա նո րեն բախ վում էին եր կու կող մե րի 
կայ սե րա պե տա կան աշ խարհ քա ղա քա կան շա հե րը:

Ստո րագր ված է՝ Սամ վել Մել քոն յան
Ա ռա վոտ, 09.10.1997
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Գլուխ  ԴԱ

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱմԱՐՏՆ 
ԱՆԽՈՒսԱփելի է
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«ԱՆ ջԱ Տո ղԱ ԿԱ Նութ յԱՆ» ՄԱյ ՐԱ Մու Տը . 
«ՍԱ ՌԵՑ ՄԱՆ» քԱ ղԱ քԱ ԿԱ Նութ յուՆ

«Մավրն ա րեց իր գոր ծը, մավ րը կա րող է հե ռա նալ»: 
Բա նա ձեւ, որ լա վա գույնս ար տա հայ տում է այն ի րո ղու թյու նը, երբ 

ու րիշ նե րի ձեռ քին գոր ծիք դար ձած եւ ի րենց զգաց մուն քա յին աշ խար
հըն կալ ման բա ցար ձա կաց ման արդ յուն քում օ տար նե րի նպա տակ
նե րին սե փա կան բախտն ու ճա կա տա գի րը զո հա բե րած «մավ րե րը» 
դուրս են դրվում ի րա դար ձու թյուն նե րի ընդ հա նուր հոս քից: 

Մեր օ րե րի քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի հա մա տեքս տում, օ տար
վող «մավ րի» դե րում են հայտն վել հար յուր հա զա րա վոր մար դիկ, 
ա ռան ձին ժո ղո վուրդ նե րի ստվար հատ ված ներ, ո րոնք պատ վով, 
բայց ա ռանց խո րա թա փան ցու թյան ի րա կա նաց նե լով վե րա կա ռուց
ման եւ հետ խորհր դա յին ա ռա ջին շրջա նում ի րենց հատ կաց ված ռազ
մա քա ղա քա կան դե րը՝ այժմ զոհ են գնում աշ խարհ քա ղա քա կան 
նոր փու լի պա հանջ նե րին: Տվյալ դեպ քում խոս քը մի ջին մասշ տա բի 
ան ջա տո ղա կան շար ժում ե րի մա սին է: Կրա յի նա, Բոս նիա, Աբ խա
զիա, Լեռ նա յին Ղա րա բաղ. ա հա մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան 
օբ յեկտ նե րի ոչ լրիվ թվար կու մը, ո րոնք պետք է ա պա հո վեն քա ղա
քա կան մի նոր գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյու նը, որ պայ մա նա կա նո րեն 
կան վա նենք «սա ռեց ման եւ խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյուն: 

«Սա ռեց ման» քա ղա քա կա նու թյան ա ռա ջին դրսեւ ո րում երն ի հայտ 
ե կան ար դեն 1992 թ., երբ Ռու սաս տա նում այս պես կոչ ված ծայ րա
հեղ ա զա տա կան նե րի ճա կա տա գի րը վերջ նա կա նա պես ո րոշ ված էր: 
Ե գոր Գայ դա րի կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ ա կան 
ա ռանց քը բնա կա նա բար տնտե սա կան ռե ֆորմ ե րը չէին, այլ այդ 
ռե ֆորմ ե րի մի ջո ցով երկ րում կայ սե րա պե տա կան գի տակ ցու թյա նը 
մե կընդ միշտ վերջ դնե լու եւ ռուս ժո ղովր դին ազ գա յին պե տու թյան 
կա ռուց ման ու ղու վրա կանգ նեց նե լու խնդի րը: Ա մե նեւ ին էլ պա տա
հա կան չէ, որ չե չե նա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի բո վում կրկին հիշ վեց 
Գայ դա րի վար չա պե տու թյան տա րի նե րին Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
ազ գա յին ծայ րա մա սե րին շռայ լո րեն բաշխ ված զեն քի եւ զի նամ թեր
քի մա սին, ինչն ան շուշտ ոչ այն քան տե ղա կան ազ գայ նա կան ընտ
րա խա վե րի՝ ռուս չի նովն ի կու թյա նը կա շա ռե լու հմտու թյան, որ քան 
Կենտ րո նի ծրագ րա վոր ված քա ղա քա կա նու թյան արդ յունքն էր: 

Գայ դա րի ան զի ջում շո կա յին թե րա պիա յից հիմ ա կա նում տու ժում 
էին կայս րու թյան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման հա մար նա խա
տես ված ռազ մարդ յու նա բե րա կան հա մա կար գը, չվար կա վոր վող եւ 
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չֆի նան սա վոր վող ծայ րա մա սե րը, ո րոնք միա ժա մա նակ զուրկ էին 
սե փա կան մի ջոց նե րից: Հաշ վարկն ա ռա վե լա գույնս ճիշտ էր կա
տար ված. Մոսկ վա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է 
հնա րա վո րին չափ քան դեր կայս րու թյան հեն քը՝ «հնգյա կի» ար տադ
րու թյու նը, Կենտ րո նից խրտնեց ներ եւ օ տա րեր ծայ րա մա սե րի բնակ
չու թյանն ու ընտ րա խա վե րին, իսկ շռայ լո րեն նվի րա բեր ված զեն քով 
վեր ջին ներս կներգ րավ վեին ազ գա միջ յան հա կա մար տու թյուն նե րի եւ 
իշ խա նու թյան հա մար պայ քա րի ան վեր ջա նա լի գզվռտո ցի մեջ՝ չխո
չըն դո տե լով ռու սա կան ազ գա յին բնօր րա նի սահ ման նե րում ռու սա
կան ազ գա յին պե տու թյան կերտ ման գոր ծըն թա ցը: 

Ի զուր չէ, որ ցայ սօր կայ սե րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան լայն 
սպեկտ րը ներ կա յաց նող բո լոր ու ժե րը՝ երդվ յալ հա մայ նա վար նե
րից մին չեւ եւ րա սիա կան ներ, կայս րու թյու նը ազ գա յին պե տու թյամբ 
փո խա րի նե լու «հան ցա գործ» մտայ նու թյան մեջ մե ղադ րում են հենց 
Ե գոր Գայ դա րին եւ նրա հա մա խոհ ծայ րա հեղ ա զա տա կանժո ղովր
դա վար նե րին: Ի վեր ջո, հենց Գայ դա րի վար չա պե տու թյան ժա մա նա
կաշր ջա նում էր, որ ազ գա յին հա կա մար տու թյուն նե րի օ ջախ ներ էին 
ստեղծ վել բուն Ռու սաս տա նի տա րած քում, ո րոնց պայթ յու նը պետք 
է ա պա ցու ցեր ռուս նե րին ներ ռու սաս տան յան բե լո վեժ յան հա մա ձայ
նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Հե ռա ցող, ներ փակ վող Ռու սաս տա նի անվ տան գու թյու նը պա
հան ջում էր թույլ, տնտե սա պես քայ քայ ված եւ քա ղա քա կա նա պես 
ան կա յուն ծայ րա մա սեր՝ նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն
նե րից մին չեւ սե փա կան ազ գա յին ինք նա վա րու թյուն ներն ու Կենտ րո
նից ա ռա վել հե ռու գտնվող շրջան նե րը՝ այն ա մե նը, ինչ գտնվում էր 
Ու րալ յան լեռ նե րից ա րեւ ելք կամ ա սենք Դո նից հա րավ: Հա վա նա
բար շա տե րը դեռ հի շում են, որ ան գամ ռու սա կան կայ սե րա պե տու
թյան ա մե նա գո վազդ ված ջա տա գով Վլա դի միր Ժի րի նովս կին կոչ 
էր ա նում բե տո նա պատ ամ րու թյուն նե րով բա ժա նել Մայր Ռու սիան 
Կով կա սի բար բա րոս նե րից: Այս տե սանկ յու նից լիո վին տրա մա բա
նա կան էր վե րա կա ռուց ման ժա մա նակ նե րից ժա ռան գու թյուն մա
ցած անդր կով կաս յան ար յան գե տը հա մա կով կաս յան ար յան ծո վի 
վե րա ծե լու՝ ա զա տա կան նե րի ձգտու մը, եւ կամ Ֆեր գա նա յի հո վիտն 
ազ գայ նա կա նու թյան ու իս լամ ար մա տա կա նու թյան ծա վալ ման շնոր
հիվ բազ մա կող մա նի հա կա մար տու թյուն նե րի կաթ սա յում թա ղե լու 
ուղ ղու թյամբ ձեռ նար կած քայ լե րը: 

1992 թ. Ռու սաս տա նի ծայ րա հեղ ա զա տա կան նե րի քա ղա քա կան 
գծի պար տու թյու նը չկան խեց ար դեն նա խա պատ րաստ ված օսին
գու շա կան եւ վրացաբ խա զա կան հա կա մար տու թյուն նե րը, բայց նոր, 
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Կրեմ լում օ րե ցօր ա վե լի ամ րապնդ վող կայ սե րա պե տա կան գի տակ
ցու թյու նը կան խեց դրանց հե տա գա ծա վա լու մը՝ տար բեր արդ յունք
նե րով, բայց բա վա կան ա րագ սա ռեց նե լով նախ՝ ար դեն բոցկլ տա
ցող վրացօ սա կան հա կա մար տու թյու նը, իսկ հե տո նաեւ՝ օսին գու
շա կանն ու վրացաբ խա զա կա նը: Ե գոր Գայ դա րի վար չա պե տու թյան 
տա րի նե րին գոր ծի դրված մե խա նիզ մի ի ներ ցիա յի հաղ թա հա րու մը 
ո րո շա կի ժա մա նակ էր պա հան ջում, ուս տի 1992 թ. կե սե րից մին չեւ 
1993 թ. վեր ջը հա կա մար տու թյան գո տի ներն ապ րում էին եր կու բե
ւե ռո րեն հա կա ռակ քա ղա քա կան տրա մա բա նու թյուն նե րի ազ դե ցու
թյան ներ քո, ին չով պայ մա նա վոր վե ցին թե՛ ներ քա ղա քա կան ցնցում
նե րը՝ հա կա մար տու թյուն նե րին մաս նա կից հան րա պե տու թյուն նե
րում, թե՛ ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րի փո փո խա կա նու թյու նը ռազ
մա ճա կատ նե րում: 

1993 թ. դեկ տեմ բեր յան խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րը 
փաս տագ րե ցին Ռու սաս տա նում կայ սե րա պե տա կան ու ժե րի վերջ
նա կան հաղ թա նա կը՝ կան խո րո շե լով ռազ մա քա ղա քա կան «սա ռե
ցում ե րը» հա կա մար տու թյուն նե րի բո լոր գո տի նե րում, նե րառ յալ 
դի մա կա յու թյու նը Ադր բե ջա նի եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մի ջեւ: 1994
ի մա յիսհու նի սից մին չեւ1995ի հու լիսօ գոս տոս ժա մա նա կաշր ջա նը 
վեր ջին տա րի նե րի հա մե մա տա կա նո րեն ա մե նա հան գիստ շրջանն 
էր ան գամ Տա ջիկս տա նում եւ ա մե նա հա ջո ղը՝ Բոս նիա յի սեր բե րի 
հա մար: Քա ղա քա կա նու թյան հա մաշ խար հա յին թա տե րա բե մում իր 
ա վան դա կան դերն ու դիր քը վե րա կանգ նե լու ձգտող Ռու սաս տա
նը նախ կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն ներն ու հա մայ նա վա
րա կան երկր նե րը խանձ ված հո ղի վե րա ծե լու կա րի քը չու ներ այ լեւս: 
Ռուս սահ մա նա պա հը հսկում էր կայս րու թյան հա րա վա յին բնագ ծի 
գրե թե ողջ եր կայն քով, իսկ Ադր բե ջա նի կա մա կո րու թյուն նե րը հու
սա լիո րեն վե րահսկ վում էին ղա րա բաղ յան մա հա կով: Սա լիո վին 
հա մա պա տաս խա նում էր «պե տու թյուն նե րի կայս րու թյան» տե սու
թյան կողմ ա կից նե րի պատ կե րա ցում ե րին եւ հա վա նա բար ա վե լի 
եր կար կմար այս պես, ե թե Մոսկ վան ի րա դար ձու թյուն նե րի զար
գաց ման նա խա ձեռ նու թյունն իր ձեռ քից բաց չթող ներ: 

Բա նա կա նու թյամբ Ռու սաս տա նը չես հաս կա նա 
«Պե տու թյուն նե րի կայս րու թյու նից» «կայս րու թյուն նե րի կայս րու

թյան» անց ման քա ղա քա կա նու թյու նը հա կաատ լան տիս տա կան, իսկ 
ա վե լի պարզ՝ հա կաանգ լո սաք սո նա կան ուղղ վա ծու թյան՝ Եւ րա սիա
կան տե սու թյան ա մե նաու ժեղ կող մե րից մեկն է: Այս ռազ մա վա րու
թյան շրջա նակ նե րում ա մե նեւ ին կա րիք չկա մեծ ջան քեր, նյու թա կան 
եւ մարդ կա յին հսկա յա կան զո հա բե րու թյուն ներ ա նել կորս ված կայս
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րու թյու նը վե րա կանգ նե լու, իսկ հե տա գա յում՝ նաեւ հա մաշ խար հա յին 
գե րիշ խա նու թյան հաս նե լու հա մար: Պետք չէ կրկնել Կար միր բա նա
կի զո հա ռատ հե րո սու թյուն նե րը՝ գրո հով վերց նել Ղրի մի պե րե կո պը, 
կամ ար յամբ ո ռո գել Թուր քես տա նի ա վա զուտ ներն ու ա րեւմ տաուկ
րաի նա կան կամ բալթ յան ան տառ նե րը: Տե սու թյունն ու սու ցա նում է 
ու ժե րը խնա յել գլխա վոր հար վա ծի՝ ատ լան տիստ նե րի հետ վճռա
կան բախ ման հա մար: Իսկ ծա վա լա յին գե րիշ խա նու թյան հա մար 
լիո վին բա վա րար են ռազ մա վա րա կան հում քի մե նաշ նոր հի մի ջո ցով 
տնտե սա կան ճնշու մը մեր ձա վոր հա րեւ ան նե րի վրա եւ, ա մե նա կա
րեւ ո րը, ռազ մա քա ղա քա կան մա հակ նե րի վստա հե լի հա մա կար գը՝ 
հա վա տա րիմ կամ թշնա մի ժո ղո վուրդ նե րի մաս նակ ցու թյամբ, ուր 
կա րեւ որ չէ ում օգ տին սա ռեց ված հա կա մար տու թյու նից ծա գած երկ
կող մա նի թշնա ման քը Կենտ րո նին ա պա հո վում է են թարկ վա ծու թյան 
ա մե նա բարձր աս տի ճա նը: 

Եվ այս տե սանկ յու նից՝ 1995 թ. իս կա պես կա րող էր դառ նալ ռու
սա կան դի վա նա գի տու թյան աս տե ղա յին ժա մը: Կրա յի նա, Բոս նիա յի 
սեր բա կան հատ ված, Մա կե դո նիա (պա տա հա կան չէ, որ Ռու սաս տա
նը մեծ տե րու թյուն նե րից ա ռա ջի նը ճա նա չեց հա րավս լա վա կան այս 
հան րա պե տու թյու նը եւ պա տա հա կան չէ, որ հա կա մար տու թյան գո
տում ա ռա ջին ա մե րիկ յան զո րա խում բը հայտն վեց հենց այս երկ րում՝ 
մա սամբ ար գե լա կե լով ռու սա կան քա ղա քա կան ներ թա փան ցու մը), 
Ղրիմ, Կա լի նինգ րադ, բալթ յան ռու սա լե զու հա մայնք ներ, Աբ խա զիա, 
օ սեր, հա յեր, ադր բե ջան ցի ներ (հյու սի սա յին եւ հա րա վա յին), տա ջի
կա կան իս լամ ար մա տա կա նու թյուն, տա ջիկ նա խա գահ Ռաբ բա նիի 
վար չա կար գը Աֆ ղանս տա նում, հա մա գոր ծակ ցու թյուն մի ջու կա յին 
ծրագ րե րում, զեն քի է ժան եւ ա ռատ վա ճառք՝ ա հա ռու սա կան մա
հակ նե րի ոչ լրիվ թվար կու թյու նը 1995 թ. դրու թյամբ: Ոչ ան մի ջա կան, 
բայց ծա վա լա յին աշ խարհ քա ղա քա կան գե րիշ խա նու թյուն Բալ թի
կից մին չեւ Ադ րիա տիկ, Պար սից ծո ցից մին չեւ Խա ղա ղօվ կիա նոս յան 
ա վա զան: Եվ այս ա մե նի դի մաց ըն դա մե նը մի քա նի տասն յակ զոհ՝ 
տա ջիկաֆ ղա նա կան սահ մա նում, Աբ խա զիա յի եւ Բոս նիա յի խա ղա
ղա պաշտ պան ա ռա քե լու թյուն նե րում: 

Դժվար է ա սել, թե ին չո՞ւ Վա շինգ տո նում նյար դե րը տե ղի տվե ցին, 
եւ «խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյունն ու ժի մեջ մտավ ա վե լի շուտ, 
քան ռուս նե րը կհասց նեին վե րա դառ նալ Ի րաք, կներգ րավ վեին մի
ջի նա րեւ ել յան գոր ծըն թա ցում եւ կվե րա կանգ նեին Ա զա տու թյան 
կղզու՝ Կու բա յի ան խոր տա կե լի ա վիակ րի կեր պա րը: Կար ծում ենք, 
որ շատ մոտ ա պա գա յում հնա րա վոր կլի նի ստա նալ նաեւ այս հար ցի 
պա տաս խա նը, բայց ի րա կա նու թյու նը ստի պում է փաս տել, որ եւ րա
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սիա կա նու թյան դա սա կան նե րի կող մից նա խանշ ված ծրագ րով ըն
թա ցող հաղ թար շավն ընդ հատ վեց թե՛ ռազ մա վա րա կան եւ թե՛ մար
տա վա րա կան տե սանկ յու նից բա ցար ձա կա պես ան միտ մի քայ լով՝ 
դաշ նա յին բա նա կի մուտ քով Չեչն յա: 

Ա զա տա կան նե րի նա խա պատ րաս տած վեր ջին ա կան նե րից մե
կը պայ թեց, ընդ ո րում՝ եւ րա սիա կան նե րի փայ փա յած Ռու սաս տա նի 
հա մար ա մե նաան պա տեհ պա հին եւ ա մե նաան հա ջող ձեւ ով: Մեծ քա
ղա քա կա նու թյան տե սանկ յու նից չե չե նա կան օ պե րա ցիա յի ռազ մա
կան արդ յունք նե րը ոչ մի նշա նա կու թյուն չու նեն: Էա կանն այն է, որ 
Ռու սաս տանն ին քը վերջ դրեց իր հա մար ա մե նա ձեռն տու վի ճա կին՝ 
«սա ռեց ման» քա ղա քա կա նու թյա նը, եւ ժա մա նա կից շուտ թեւ ա կո խեց 
«խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյան փու լը: Եվ դա այն դեպ քում, 
երբ Կով կա սի պայ թեց ման հա մար ա զա տա կան նե րի ստեղ ծած՝ Լեռ
նա կան ժո ղո վուրդ նե րի հա մա դաշ նու թյան բու տա ֆո րիան հիա նա լի 
հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձեռ նել Հյու սի սա յին Կով կա սում ո րեւ է ան մի
ջա կան բա խու մից խու սա փե լու հա մար՝ պե տու թյուն նե րի կայս րու
թյան մեջ եւս մե կով ա վե լաց նե լով պսեւ դո պե տու թյուն նե րի քա նա կը: 
Բայց, բո լոր տե սանկ յուն նե րից շատ ա վե լի էա կան՝ թա թա րա կան 
հար ցում բա ցա ռիկ զսպվա ծու թյուն եւ խո րա թա փան ցու թյուն ցու ցա
բե րած Մոսկ վան ապ շե ցու ցիչ «թե թեւ ամ տու թյուն» դրսեւ ո րեց տե ղա
կան նշա նա կու թյան անն շան մի իշ խա նի կի պատժ ման՝ իր կիր քը 
բա վա րա րե լու հար ցում: Այս դեպ քում, չխո րա նա լով Կրեմ լում ըն
դուն ված ո րոշ ման դրդա պատ ճառ նե րի մեջ, դի տար կենք չե չե նա կան 
«բլիցկրի գի» հե տեւ անք նե րը: 

Ռու սաս տա նի գե րիշ խա նու թյունն ա պա հո վող գրե թե բո լոր մա
հակ նե րը կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից ա նօ րի նա
կան, ան ջա տո ղա կան միա վոր ներ են եւ կամ մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րե րին ոչ այն քան հա մա պա տաս խա նող գոր ծա ռույթ ներ: Պատ
ժել չե չե նա կան ան ջա տո ղա կա նու թյու նը նշա նա կում էր դա տա պար
տել ան ջա տո ղա կա նու թյունն ընդ հան րա պես եւ ճա նա չել ան ջա տո ղա
կա նու թյու նը պատ ժե լու՝ մյուս նե րի ի րա վուն քը եւս, ընդ ո րում՝ նույն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ եւ նույն մե թոդ նե րով: Ի րա վի ճակն, ան շուշտ, 
կա րե լի կլի ներ հսկո ղու թյան տակ պա հել, ընդգ ծե լով ան ջա տո ղա կա
նու թյու նը պատ ժե լու՝ մեծ տե րու թյան բա ցա ռիկ ի րա վուն քը, բայց երբ 
Ի րա քի քրդե րի դեմ թուր քա կան բա նա կի վեր ջին գոր ծո ղու թյուն նե
րի ժա մա նակ Մոսկ վան չե չե նա կան բար դույ թի ազ դե ցու թյան տակ 
փոք րո գիո րեն օ րի նա կան ճա նա չեց ան ջա տո ղա կա նու թյան դեմ պայ
քա րում Թուր քիա յի գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը՝ սեր բա
կան Կրա յի նա յի ճա կա տա գիրն ար դեն ո րոշ ված էր: Իսկ ե թե հաշ
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վի առ նենք նաեւ Աբ խա զիա յի նկատ մամբ պաշ տո նա կան Մոսկ վա յի 
վե րա բեր մուն քի կտրուկ կարծ րա ցու մը, ա պա պետք է են թադ րել, որ 
«սա ռե ցու մից» «խո շո րաց ման» անց ման քա ղա քա կա նու թյու նը Կրեմ
լի հա մար ար դեն լուծ ված հարց է: 

«Խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյուն
Ի վեր ջո, ի՞նչ է «խո շո րաց ման» կամ, տվյալ դեպ քում կա վե լաց նենք 

նաեւ՝ «նույ նաց ման» քա ղա քա կա նու թյու նը, ին չո՞ւ դա այժմ ձեռն տու 
չէ Ռու սաս տա նին եւ ի՞նչ կապ ու նի այս ա մե նի հետ նյար դե րի վի ճա կը 
Վա շինգ տո նում: «Խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյուն ա սե լով հաս
կա նում ենք այն ռազ մա քա ղա քա կան վի ճա կը, երբ տա րած քա յին 
հա կա մար տու թյուն նե րում պե տու թյունան ջա տո ղա կան ներ դի մա
կա յու թյու նը վերջ նա կա նա պես փո խա րին վում է պե տու թյունպե տու
թյուն դի մա կա յու թյան վի ճա կով, այ սինքն՝ երբ հա կա մար տու թյան 
մի կող մը ներ կա յաց նող մի ջազ գա յին ճա նա չում չու նե ցող միա վո րին 
փո խա րի նում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի լիի րավ սուբ յեկ տը: Այն քան 
էլ դժվար չէ կռա հել, որ այս պա րա գա յին տա րած քա յին հա կա մար
տու թյու նը վե րա ճում է լիար ժեք պա տե րազ մի, դրա նից բխող բո լոր 
հե տեւ անք նե րով: Ի մի ջիայ լոց, հենց այս պի սի «խո շո րաց ման» կամ 
«նույ նաց ման» քա ղա քա կա նու թյան հե տեւ ան քով էր, որ դա րասկզ բին 
Սեր բիան ստիպ ված ե ղավ պա տաս խա նա տու գտնվել՝ Սա րաեւ ո յում 
սպա նու թյան հա մար, Ռու սաս տա նը՝ Սեր բիա յի քայ լե րի, եւ սկսվեց 
ա ռա ջին աշ խար հա մար տը: 

Վե րը նշվա ծը փոր ձենք ներ կա յաց նել նախ կին Հա րավս լա վիա յում 
ի րա դար ձու թյուն նե րի վեր ջին զար գա ցում ե րով: Սեր բա կան Կրա
յի նա յի, Բոս նիա յի սեր բա կան հատ վա ծի գո յու թյու նը նախ կին Հա
րավս լա վիա յի գրե թե ողջ տա րած քում Ռու սաս տա նի միջ նորդ ված 
գե րիշ խա նու թյան գրա վա կանն էր: Ընդ ո րում, նշված ռազ մա քա ղա
քա կան միա վոր նե րի «ա նօ րի նա կա նու թյու նը» չէր պար տա վո րեց նում 
եւ այժմ էլ չի պար տա վո րեց նում Ռու սաս տա նին մի ջազ գա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի եւ ներ քա ղա քա կան ա ռու մով ո րեւ է լուրջ քայ լի դի մել՝ 
նրանց հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Սեր
բա կան Կրա յի նա յի ան կում ան շուշտ դժգո հու թյան ա լիք բարձ րաց
րեց ռուս հա սա րա կու թյան մեջ, ա ռանձ նա պես Ռու սաս տա նի քա ղա
քա կան շրջա նակ նե րում, բայց Կրա յի նան Սեր բիա չէ, եւ հնա րա վոր 
է սահ մա նա փակ վել հայ տա րա րու թյուն նե րով կամ ծայ րա հեղ դեպ
քում՝ դի վա նա գի տա կան նո տա նե րով: Սա կայն Կրա յի նա յի ան կու մը 
եւ Բոս նիա յի սեր բե րի տա րածք նե րի ծա վա լուն ռմբա կո ծու թյուն նե րը 
Հյու սի սատ լանտ յան դաշ նու թյան օ դու ժի կող մից՝ կա մա թե ա կա մա 
ան մի ջա կա նո րեն ի րա դար ձու թյուն նե րի հոր ձա նու տի մեջ են ներգ
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րա վում բուն Սեր բիան: Ա վե լին, Բոս նիա յի սեր բե րը պաշ տո նա կան 
Բելգ րա դին են հանձ նել քա ղա քա կան բա նակ ցու թյուն նե րում ի րենց 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը: Իսկ սա ար դեն նշա նա
կում է Սեր բիա յի, կամ նոր Հա րավս լա վա կան Դաշ նու թյան պա տաս
խա նատ վու թյու նը ե՛ւ Բոս նիա յի սեր բե րի, ե՛ւ ՄԱ Կի ու Հյու սի սատ
լանտ յան դա շին քի առ ջեւ՝ թե՛ մե կի եւ թե՛ մյու սի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար: 

Ե թե ի րա դար ձու թյուն նե րը զար գա նան նույն տրա մա բա նու թյամբ, 
բա ցառ ված չէ, որ Եւ րո պան մոտ ա պա գա յում կանգ նի 1914 թ. նա խա
պա տե րազմ յան ի րա վի ճա կի առ ջեւ, երբ Ռու սաս տա նի ինք նա պաշտ
պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը կթե րագ նա հատ վեն, իսկ խու սա
վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րը կհասց վեն նվա զա գույ նի՝ խթա նե
լով ա նուղ ղե լին: 

Հա ման ման մի ի րա վի ճակ կա րող է ստեղծ վել նաեւ անդր կով կաս
յան թա տե րա բե մում, ե թե Ռու սաս տա նը փոր ձի Լեռ նա յին Ղա րա բա
ղի նկատ մամբ կի րա ռել նույն մար տա վա րու թյու նը, ինչ Աբ խա զիա յի 
նկատ մամբ: Ա ռանց այդ էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եւ Լեռ
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան նույ նաց ման գոր ծըն թացն ըն
թա նում է ա րագ տեմ պե րով՝ հրահր վե լով թե՛ ռուս եւ թե՛ ա րեւմտ յան 
տար բեր կար գի է մի սար նե րի կող մից: Եվ այս դեպ քում խիստ բարդ 
ի րա վի ճա կում է հայտն վե լու ոչ միայն Ռու սաս տա նը, այ լեւ Թուր քիան: 
Եր կուսն էլ խու սա նա վե լու լայն դաշտ ու նեն այն քան ժա մա նակ, քա նի 
դեռ խնդի րը վե րա բե րում է Ադր բե ջա նի եւ «ա նօ րի նա կան» Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի մի ջեւ հա կա մար տու թյա նը: Բայց ե թե Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղին վի ճակ վում է սեր բա կան Կրա յի նա յի ճա կա տա գի րը, ա պա ո՛չ 
Ան կա րան եւ ո՛չ էլ Մոսկ վան չեն կա րո ղա նա լու խու սա փել ան մի ջա կան 
առ ճա կա տու մից՝ ան կախ նրանց ի րա կան վե րա բեր մուն քից ադր բե
ջան ցի նե րի եւ հա յե րի նկատ մամբ: Տվյալ դեպ քում եր կու սի հա մար էլ 
գոր ծե լու է ներ քա ղա քա կան եւ ար տա քին քա ղա քա կան ինք նա պաշտ
պա նու թյան մե խա նիզ մը, իսկ ձեւ ա վոր ված ի րա վի ճա կը դառ նա լու է 
ան հաղ թա հա րե լի: 

Այս պի սով, Ռու սաս տա նը, որ «ա նօ րի նա կան» մա հակ նե րի մի ջո
ցով հան գիստ եւ ա ռանց ա ռանձ նա կի պա տաս խա նատ վու թյան վե
րահս կում էր ի րադ րու թյու նը մայր ցա մա քի հան գու ցա յին կե տե րում, 
«խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյան հե տեւ ան քով կա րող է ան մի ջա
կա նո րեն ներ քաշ վել երկ րոր դա կան եւ ան գամ եր րոր դա կան կար գի 
մեծ պա տե րազմ ե րի մեջ, ին չը հա կա սում է եւ րա սիա կա նու թյան տե
սու թյան էու թյանն իսկ: Ա վե լին, պա տե րազմ ե րը, որ նա ստիպ ված 
կլի նի վա րել, կըն թա նան այն երկր նե րի հետ, ո րոնք, հա մա ձայն եւ
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րա սիա կա նու թյան աշ խարհ քա ղա քա կա նու թյան՝ գլո բալ դի մա կա
յու թյան դեպ քում պետք է հան դես գան Ռու սաս տա նի հետ միեւ նույն 
խրա մատ նե րում: 

Միաց յալ Նա հանգ նե րին եւս ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման 
նման շրջա դարձն այն քան էլ ձեռն տու չէ, բայց ա վե լի, քան ռուս նե
րը, են թարկ վե լով նա խա դե պի սկզբուն քին՝ Վա շինգ տո նը ստիպ ված 
է մին չեւ վերջ խա ղալ ստանձն ված դե րը: Կրկին նշենք, որ ա ռայժմ 
ան բա ցատ րե լի է, թե ին չը ստի պեց Նա հանգ նե րին ժա մա նա կից 
շուտ սրել ի րադ րու թյու նը: Հայտ նի չէ նաեւ՝ դա ԱՄՆ քա ղա քա կան 
ընտ րա խա վի կշռա դատ ված ո րո շում էր, թե դե մոկ րա տա կան վար
չա կար գի ներ քա ղա քա կան ե սա կենտ րոն մղում ե րի հե տեւ ան քը, 
կամ թե պայ մա նա վոր ված էր այլ պատ ճառ նե րով: Բայց փաստ է, 
որ հա կա ռակ ա ռա ջին եր կու աշ խար հա մար տե րում ԱՄՆ գրա ված 
դիր քի, այժմ նա ի սկզբա նե ուղ ղա կիո րեն բա ցա հայտ վում է հա կա
ռա կորդ ճամ բար նե րից ո րեւ է մե կում: Թեեւ գոր ծած սխա լը շտկե լու 
ուղ ղու թյամբ դի վա նա գի տա կան տե սա կե տից խո շոր ձեռք բե րում էր 
Գեր մա նիա յի կանց լեր Հել մուտ Քո լին օ րերս Մոսկ վա ու ղար կե լը եւ 
վեր ջի նիս հետ բալ կան յան խնդիր նե րը պար զե լու պա տաս խա նատ
վու թյու նը Բոն նի վրա բար դե լը, սա կայն սեր բե րի նկատ մամբ ու ժի 
կի րառ ման նա խա ձեռ նու թյան պա տաս խա նատ վու թյունն այ նուա մե
նայ նիվ մում է Վա շինգ տո նի վրա: ԱՄ Նից այ լեւս եր կար ժա մա նակ 
եւ մեծ ջան քեր կպա հանջ վեն՝ գլո բալ դի մա կա յու թյան ա ռա ջին իսկ 
փու լում միան շա նակ դիր քե րից հան դես չգա լու հա մար: Բա ցի այդ, 
«խո շո րաց ման» քա ղա քա կա նու թյու նը ժա մա նա կից շուտ է դրվել 
շրջա նա ռու թյան մեջ, քան զի «ռու սա կան հրե շի» կեր պա րի ձեւ ա վոր
ման գոր ծըն թա ցը խիստ թե րի է թե՛ ներ քա ղա քա կան, թե՛ ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով, եւ ուս տի հա մաշ խար հա յին կար ծի քը 
միան շա նա կո րեն նրա դեմ հա նե լու փոր ձե րը դա տա պարտ ված են 
ձա խող ման: 

ընտ րու թյան ի րա վուն քը
Տա րած քա յին հա կա մար տու թյուն նե րին մաս նակ ցող կող մե րի հա

մար քա ղա քա կան զար գա ցում ե րի ներ կա փուլն իր բնույ թով շատ 
ա վե լի վտան գա վոր է, քան 19921993 թթ. ռու սա կան հին ու նոր քա
ղա քա կան փու լե րի զու գակց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը: Ա ռա վել մե
ծա միտ նե րին ար ժե հի շեց նել, որ շուրջ ե րեք տա րի Կրա յի նան ան
պար տե լի ամ րոց էր Խոր վա թիա յի սրտում, եւ այն սեր բա թա փե լու 
միտքն իսկ խե լա գա րու թյուն էր թվում: Բայց Կրա յի նա յի մո տա վո րա
պես 200 հա զա րա նոց սերբ բնակ չու թյունն այ սօր այ լեւս իր պա պե
րի հայ րե նի քում չի ապ րում, իսկ Բոս նիա յի սեր բա կան տա րածք նե րը 
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Հյու սի սատ լանտ յան օ դու ժի անխ նա ռմբա կո ծու թյուն նե րի թի րախն 
են դար ձել: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հա մար ձակ վում ենք վստա հեց նել, որ աշ խար
հի ոչ մի ուժ ըն դու նակ չէր լի նե լու ոչն չաց նել Կրա յի նան, ռմբա կո ծել 
սեր բա կան Բոս նիան եւ այս չափ մո տեց նել Սեր բիան կոր ծա նա րար 
պա տե րազ մի ան դուն դի եզ րին, ե թե սեր բերն ի րենք չստեղ ծեին հա
մա պա տաս խան բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը, ո րի պայ ման նե
րում լա վա գույն բա նակն ան գամ չի ու զում կռվել, իսկ հա կա ռա կոր
դը, ան կախ իր էու թյու նից, Երկ նա յին պատ ժի գոր ծիքն է դառ նում: Ով 
հե տեւ ել է Կրա յի նա յի եւ բոս նիա կան Սեր բիա յի ներ քին զար գա ցում
նե րին՝ կփաս տի, որ հա ջո ղու թյուն նե րից եւ կա յու նու թյու նից հղփա
ցած սեր բե րը թե՛ Կրա յի նա յում, թե՛ սեր բա կան Բոս նիա յում ստեղ ծել 
էին ռազ մաոս տի կա նա կան ա մե նա թո ղու թյան մի հա մա կարգ, երբ 
ի րա դար ձու թյուն նե րի բե րու մով իշ խա նու թյան հա սած զին վո րա կա
նա ցած պլեբ սի կա մա յա կա նու թյուն ներն այ լեւս եզ րագ ծին էին հասց
րել ե՛ւ բա նա կի, ե՛ւ բնակ չու թյան համ բե րու թյու նը: 

Եւ Կրա յի նան ըն կավ ոչ թե ռու սա կան քա ղա քա կա նու թյան կամ 
ա մե րիկ յան նկրտում ե րի պատ ճա ռով, այլ՝ քան զի հայ րե նի հո
ղի նվի րա կան ու վեհ զգա ցում ե րը նեն գա փոխ վել էին իշ խող 
խուն տա յին ծա ռա յե լու ստո րա ցու ցիչ գի տակ ցու թյամբ: Նոր Հա
րավս լա վիա յի նա խա գահ Սլո բո դան Մի լո շեւ ի չը, Կրա յի նա յում եւ սեր
բա կան Բոս նիա յում իր ազ դե ցու թյունն ամ րապն դե լու հա մար, գոր
ծար քի մեջ մտավ ռազ մաոս տի կա նա կան վեր նա խա վի հետ՝ հա մա
կող մա նի ա ջակ ցու թյուն ցույց տա լով նրան, իսկ վեր ջում հան գիստ 
խղճով ծա խեց Կրա յի նան: Շվեյ ցա րիա յում Խոր վա թիա յի դես պան 
Զդեն կո Սկրա բա լոն բա ցա հայ տեց, որ խոր վաթ նե րի հար ձա կու մը 
Կրա յի նա յի վրա պայ մա նա վոր ված էր այն հա մոզ վա ծու թյամբ, որ 
Մի լո շեւ ի չը մա տը մա տին չի խփի հայ րե նա կից նե րին փրկե լու հա մար, 
քան զի ու զում է հաս նել Սեր բիա յի նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժա մի
ջոց նե րի վե րաց մա նը եւ ան բա ժա նե լիո րեն տնօ րի նել Մեծ Սեր բիա յի 
բո լոր հատ ված նե րի ճա կա տա գի րը: 

Սա այն ե զա կի դեպքն է, երբ հա յերն ակն հայտ ա ռա վե լու թյուն ու
նեն թե՛ սեր բե րի եւ թե՛ մեծ խա ղի մեջ ներ քաշ ված այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
նկատ մամբ, ո րով հե տեւ այլ ո լորտ նե րին վե րա բե րող բո լոր կշտամ
բանք նե րով հան դերձ՝ չի կա րե լի ա սել, թե Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
եւ ռազ մա կան իշ խա նու թյուն ներն ան հե տեւ ո ղա կան են ե ղել Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի ճա կա տագ րի հար ցում: Կաս կա ծից վեր է, որ մի լո
շեւ իչ նե րը դեռ Հա յաս տա նի իշ խող վեր նա խա վում տեղ չու նեն, ուս
տիեւ հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը կգոր ծադր վեն, որ պես զի Լեռ նա յին 
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Ղա րա բա ղը խու սա փի Կրա յի նա յի ճա կա տագ րից: Ա պա գա յում ակն
կալ վող ոչ մի տա րած քա յին փոխ հա տու ցում, որն ան խու սա փե լիո րեն 
հե տեւ ում է նման զո հա բե րու թյա նը, չի՛ փոխ հա տու ցում հայ րե նի հո ղի 
կորս ման ող բեր գու թյու նը, ա պա գա յի նկատ մամբ հույսն ու հա վա տը: 

Մայր Հա յաս տա նի ախ տա հա նում ա պա հո ված իշ խա նու թյու նը չի 
կա րող ընկր կել ի րա կան վտան գի են թա կա Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում 
ո րեւ է ախ տի առ կա յու թյան առ ջեւ: Հա կա ռակ դեպ քում 1915ի ու 1918
20 թթ. ար յու նոտ ուր վա կա նը կրկին կթեւ ա ծի Հայ րե նի քի վրա՝  իբ րեւ 
Դա տավճ ռի վեր ջին վկա յու թյուն: 

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 6, Լրա գիր, 06.09.1995 
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ՉՄԻԱ Վո ՐուՄՆ ըՆԴ ԴԵՄ 
ԱՆ ԿԱ Նո Նութ յԱՆ
 
Եր կար սպաս ված ե րա նե լի ժա մա նակ նե րի գա լուս տը երկ րի վրա, 

որ շա տե րի կար ծի քով պետք է ի րա կա նա նար «չա րի քի կայս րու թյան» 
փլու զու մից հե տո, ե թե ան գամ վերջ նա կա նա պես չեղ յալ չի հա մար
վում, նվա զա գույ նը հե տաձգ վում է ա նո րոշ ժա մա նա կով: Աշ խար հով 
մեկ հա մընդ հա նուր ներ դաշ նա կու թյան հաս նե լու ե րա զը փշրվում է 
ան հա տա կան եւ հա վա քա կան ե սա կենտ րո նու թյան բուռն զար թոն
քի ճնշման տակ՝ ի չիք դարձ նե լով սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին 
հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց կյան քի եւ ա ռան ձին ժո ղո վուրդ նե րի 
ող բեր գու թյան գնով ձեռք բեր ված հա մաշ խար հա յին հա վա սա րակշ
ռու թյու նը: 

Ե թե հա մե մա տու թյան փորձ ար վի ներ կա յի եւ ոչ հե ռա վոր անց յա
լի մի ջեւ, ա պա սա ռը պա տե րազ մի գո նե վեր ջին եր կու տաս նամ յա
կը՝ բո լոր հա մա ղետ նե րով հան դերձ, ա վե լի մոտ էր հա մընդ հա նուր 
ներ դաշ նա կու թյա նը, քան այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը հա ջոր
դեց խորհր դա յին հա մա կար գի գոր բա չով յան «պե րեստ րոյ կա յին» 
ու ա ռա վել եւս` Խորհր դա յին Միու թյան փլուզ մա նը: Այ սօր ար դեն 
ե՛ւ Ա րեւ մուտ քում, ե՛ւ Ա րեւ ել քում շա տերն են ըն դու նում, որ աշ խար հի 
բլո կա յին կա ռուց վածքն իր բո լոր թե րու թյուն նե րով հան դերձ ա ռա
վե լա գույնս հա վա սա րակշ ռու թյուն էր պահ պա նում՝ չհան դուր ժե լով 
խախ տու մը այն սահ մա նագ ծի, ո րից հե տո կա րող էր վտանգ վել հա
մաշ խար հա յին հա մա պար փակ խա ղա ղու թյու նը: 

Ա րեւ մուտ քի եւ Ա րեւ ել քի մի ջեւ «մի ջու կա յին զսպա շա պիկ» կրող 
գա ղա փա րա խո սա կան դի մա կա յու թյու նը այն աս տի ճան հա վա սա
րակշ ռու թյուն էր ա ռա ջաց րել աշ խար հում, որ հնա րա վոր էր դար ձել 
եր րորդ հա մաշ խար հա յին գոր ծո նի՝ Չմիա վոր ված երկր նե րի շարժ
ման ա ռա ջա ցու մը: Աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի հա մար ընտ րու թյան 
ի րա վուն քի հնա րա վո րու թյուն, ո րի նա խա դե պը դժվար է գտնել հա
մաշ խար հա յին պատ մու թյան մեջ: Բա ցա ռու թյամբ 1956 թ. Մի ջի նա րե
ւել յան եւ 1962 թ. Կա րիբ յան ճգնա ժա մե րի, երբ մի ջու կա յին դի մա կա
յու թյան ի րո ղու թյու նը դե ռեւս լիար ժեք չպատ կե րաց նող խորհր դա յին 
եւ ա րեւմտ յան ա ռաջ նորդ նե րը դի մում էին բա վա կան հա մար ձակ քայ
լե րի, աշ խար հը սկզբուն քո րեն այ լեւս եր բեք մեծ պա տե րազ մի ի րա
կան սպառ նա լի քի առ ջեւ չի կանգ նել: Եվ ան գամ մի ջու կա յին տե րու
թյուն նե րից մե կի՝ մաոիս տա կան Չի նաս տա նի 1969 թ. բախ տախնդ
րու թյու նը՝ ի դեմս Խորհր դա յին Միու թյան սահ ման նե րի նկատ մամբ 
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ոտնձ գու թյան, չհան գեց րեց այն ա նուղ ղե լի հե տեւ անք նե րին, որ կա
րե լի էր ակն կա լել եր կու մեծ տե րու թյուն նե րի ընդ հա րու մից: 

Ընդ հան րա պես, այ սօր վա դիր քե րից գնա հա տե լով սա ռը պա տե
րազ մի տա րի նե րին տի րող քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, պետք է ըն
դու նել, որ հա մաշ խար հա յին քա րոզ չա կան մե քե նան՝ թե՛ ա րեւմտ յան 
եւ թե՛ խորհր դա յին, այն պի սի պատ կա ռե լի աշ խա տանք կա տա րեց 
մարդ կու թյան շրջա նում մի ջու կա յին պա տե րազ մի նկատ մամբ վա
խը եւ դրա նով իսկ՝ քա ղա քա ցիա կան զգո նու թյունն ակ տիվ վի ճա կում 
պահ պա նե լու ուղ ղու թյամբ, որ «Աշ խար հին խա ղա ղու թյուն» կար գա
խո սը քա ղա քա կան դե մա գո գիա յից վե րա ճել էր հա մայն մարդ կու
թյան հրա մա յա կան պա հան ջի: 

Պա տա հա կան չէ, որ ար դեն 70ա կան եւ 80ա կան թվա կան նե րին 
մի ջազ գա յին անվ տան գու թյան ամ րապնդ մանն ուղղ ված քայ լե րը 
վերջ նա կա նա պես ամ րագ րե ցին հետ պա տե րազմ յան ռազ մա քա ղա
քա կան ի րո ղու թյուն նե րը Եւ րո պա յում, երբ փո խա դար ձա բար ճա
նաչ վե ցին ձեւ ա վոր ված պե տու թյուն ներն ու նրանց սահ ման նե րը: Այս 
քայ լերն էին, որ հիմք ստեղ ծե ցին Հել սինկ յան գոր ծըն թա ցի, մի ջու
կա յին զեն քի կրճատ մանն ուղղ ված բա նակ ցու թյուն նե րի եւ մի ջազ
գա յին անվ տան գու թյունն ամ րապն դե լու կոչ ված այլ մի ջո ցա ռում ե
րի հա մար: Վեր ջա պես չպետք է մո ռա նալ, որ հենց նույն ժա մա նա
կաշր ջա նում էր թափ առ նում կա նաչ նե րի շար ժու մը՝ ձեռք բե րե լով 
քա ղա քա կան ազ դե ցիկ կշիռ, ին չը եւս աշ խար հում հաս տատ ված 
հա մե մա տա կան կա յու նու թյան վկա յու թյունն էր, քան զի այլ հան գա
մանք նե րում բնա պահ պա նու թյան խնդիր ներն իբ րեւ ան թույ լատ րե լի 
ճո խու թյուն ան տես վում են մեծ քա ղա քա կա նու թյան կող մից: 

Դժվար է պատ կե րաց նել, որ եր կու ռազ մա քա ղա քա կան բլոկ նե րը 
կհաս նեին փո խըմբռն ման գեթ այդ նվա զա գույն աս տի ճա նին, ե թե 
1956 թ. հուն գա րա կան եւ 1968 թ. չե խոս լո վակ յան ի րա դար ձու թյուն
նե րի ժա մա նակ չհստա կեց վեին ազ դե ցու թյան գո տի նե րը՝ ընդ ո րում, 
կրկին ա վե լի վտան գա վոր ընդ հար ման պատ ճառ չդառ նա լով: Թե
րեւս պետք է ըն դու նել, որ վե րո հիշ յալ եր կու ի րա դար ձու թյու նը, ինչ
պե սեւ ժա մա նա կին Ա րեւմտ յան Բեռ լի նի շրջա փա կու մը, ի րենց ողջ 
դրա մա տիզ մով ու ող բեր գա կա նու թյամբ հան դերձ, այն գինն էին, որ 
շուրջ հիս նամ յա խա ղա ղու թյան հա մար վճա րեց Եւ րո պան եւ, ին չու 
ոչ, խո շոր հաշ վով նաեւ ողջ աշ խար հը: Պետք է ըն դու նել նաեւ, որ սո
ցիալտնտե սա կան եւ հո գե բա նա կան տե սա կե տից թե՛ Ա րեւմտ յան, թե՛ 
Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յի ժո ղո վուրդ ներն ապ րում էին հա մե մա տա բար 
կա յուն վի ճա կում՝ ո րո շա կի վստա հու թյուն ու նե նա լով վաղ վա օր վա 
նկատ մամբ: Ժա մա նա կին այդ քան սո վո րա կան թվա ցող եւ ան գամ 
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սրամ տու թյան տե ղիք տվող «վաղ վա օր վա նկատ մամբ վստա հու
թյու նը» հա զիվ թե նույն բա րե հո գի հեգ նանքն ա ռա ջաց նի մեր օ րե
րում, երբ ան կա յու նու թյան սինդ րո մը վա րա կել է ան գամ այն երկր նե
րը, ո րոնց կար ծես թե էա պես չեն շո շա փել հետ սա ռը պա տե րազմ յան 
փո փո խու թյուն նե րը: 

Ա մե նեւ ին նպա տակ չու նե նա լով հան դես գալ եւ րա կենտ րո նու թյան 
դիր քե րից՝ այ նուա մե նայ նիվ ճա նա չենք, որ հենց եւ րո պա կան անվ
տան գու թյունն էր պայ մա նա վո րում հա մաշ խար հա յին անվ տան գու
թյու նը: Ան շուշտ, եւ րո պա կան անվ տան գու թյու նը կա ռուց ված էր նաեւ 
աշ խար հի տար բեր շրջան նե րում գեր տե րու թյուն նե րի եւ ռազ մա քա
ղա քա կան բլոկ նե րի մի ջեւ ըն թա ցող մրցակ ցու թյան վրա: Այ սինքն 
այն հան գա ման քի, որ չվտան գե լով եւ րո պա կան ու հա մաշ խար հա
յին անվ տան գու թյու նը՝ քա ղա քա կանգա ղա փա րա խո սա կան հա
կա ռա կորդ նե րը մրցակ ցու թյու նը տե ղա փո խել էին Կենտ րո նա կան 
Ա մե րի կա եւ Աֆ րի կա, Մի ջին Ա րեւ ելք եւ Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա, ուր 
ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցում ի րա պես ող բեր գա կան բնույթ 
էր կրում՝ կլա նե լով ոչ միայն տվյալ շրջան նե րի ժո ղո վուրդ նե րի մեջ 
գա ղու թա տի րու թյան դեմ ընդվզ ման կու տակ ված է ներ գիան, այ լեւ 
գեր տե րու թյուն նե րի մրցակ ցու թյան կիրքն ու տեն չան քը: Աշ խար հի 
տար բեր անկ յուն նե րում ա ռա տո րեն հոր դող ար յու նը եւս թանկ, բայց 
անհ րա ժեշտ գինն էր, որ վճար վում էր ընդ հա նուր հա մաշ խար հա յին 
անվ տան գու թյան հա մար: 

Բայց այ սօր ա նա պա հո վու թյուն ու խռովք են ապ րում ոչ միայն 
ծայ րա մա սե րը, այ լեւ Եւ րո պան ու ողջ զար գա ցած աշ խար հը: Դա չի 
նվա զեց նում ար նա հո սու թյու նը սա ռը պա տե րազմ յան ժա մա նա կաշր
ջա նի հա կա մար տու թյուն նե րի գո տի նե րում, այ լեւ դրանց հա ղոր դում 
է նոր, ան կան խա տե սե լի ո րա կա կան աճ՝ ար տա քին քա ղա քա կան 
ազ դե ցիկ մի ջամ տու թյան նվազ մա նը զու գա հեռ: Տաս նամ յակ նե րով 
հղկված հա մաշ խար հա յին կար գը խախտ ված է, իսկ մեծ տե րու թյուն
նե րը պատ վախնդ րու թյամբ տա ռա պող վեր ջին ցե ղա պե տի նման 
մա հակ նե րը վերց րած մաս նակ ցում են ձեռ նա մար տին: Կար գի բա
ցա կա յու թյու նը բո լո րին ա զա տում է հնա րա վոր ի րա դար ձու թյուն
նե րի հա մար ո րեւ է լուրջ պա տաս խա նատ վու թյու նից եւ ա զատ դաշտ 
է ա պա հո վում ա մե նա վայ րագ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: Սա այն 
պահն է, երբ կար գի վե րա հաս տատ ման պա հան ջը, ան կախ դրա ար
դա րա ցի կամ ա նար դար լի նե լուց, պետք է բխի ներ քեւ ից, շրջա նա յին 
ար նա հե ղու թյուն նե րի մեջ ներ քաշ ված միա վոր նե րից, քան զի հզոր
ներն առ ժա մա նակ ոչ մի կա նո նա վոր ման չեն ձգտե լու: 

Ստեղծ վել է ի րա վի ճակ, երբ սա ռը պա տե րազմ յան սայ լի հին գե



213

րորդ ա նի վի դե րը կա տա րած Չմիա վոր ման շար ժու մը կա րող է ի րա
պես վճռո րոշ դեր ստանձ նել՝ իր վճռա կա նու թյամբ սան ձե լով մեծ տե
րու թյուն նե րի «ան կար գու թյան» ձգտում ե րը: Իսկ ե թե Չմիա վոր ման 
հին մե խա նիզմ այ լեւս արդ յու նա վետ լի նել չի կա րող, ա պա Ա րեւ
մուտ քի եւ Ա րեւ ել քի նկրտում ե րի մի ջեւ ճմլվե լու հե ռան կարն ու նե ցող 
ա րեւ ե լաեւ րո պա կան երկր ներն ու նախ կին խորհր դա յին հան րա պե
տու թյուն նե րը եւ ընդ հան րա պես բո լոր նրանք, ով քեր գի տակ ցում են 
վե րեւ ից պար տադր ված ան կա նո նու թյան հնա րա վոր հե տեւ անք նե րը, 
պետք է ուժ գտնեն՝ ձեւ ա վո րե լու նոր Չմիա վոր ման շար ժում, ո րը հա
սու նա ցող քաո սի գի տակ ցա կան մեր ժու մով կհե ռաց նի դերզոր նե րի 
եւ մայ դա նեկ նե րի վե րած նուն դի սպառ նա լի քը:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 14, Լրա գիր, 01.11.1995
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«ՊոՍՏ ՍոՎ ՊԵ ՍԻ ՄԻԶ ՄԻ» 
ԴՐո ՇԻ ՆԵՐ քո

Պոստ սով պե սի միզմ ա սե լով՝ հաս կա նում ենք ոչ միայն նախ կին 
հա մայ նա վա րա կան երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րի խոր տակ ված պատ
րանք ներն ու խաբ ված սպա սե լիք նե րը հետ խորհր դա յին նոր աշ
խար հա կար գից, այ լեւ ողջ աշ խար հով մեկ լար վա ծու թյան, ա պա գա յի 
հան դեպ անվս տա հու թյան եւ մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
դրսեւ որ վող ա նո րո շու թյան հե տեւ ո ղա կան ա ճը: 

Ար ձա նագ րե լով մի ջազ գա յին հան րու թյան ջան քե րով ձեռք բեր ված 
ակն հայտ հա ջո ղու թյուն նե րը սա ռը պա տե րազ մի տաս նամ յակ նե
րում բոցկլ տա ցած ու ծխա ցած տա րած քա յին հա կա մար տու թյուն նե
րի, ռաս սա յա կան եւ ազ գա միջ յան բա խում ե րի, քա ղա քա ցիա կան 
տեւ ա կան պա տե րազմ ե րի կար գա վոր ման գոր ծում՝ այ դու հան դերձ 
պետք է նշել, որ հա րա վա յին Աֆ րի կա յում, Կենտ րո նա կան Ա մե րի
կա յում, Հա րավԱ րեւ ել յան Ա սիա յում եւ Մի ջին Ա րեւ ել քում դրա կան 
տե ղա շար ժե րը չեն մեղ մում ա հագ նա ցող զար գա ցում ե րը Կենտ րո
նա կան եւ Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յում, ինչ պես նաեւ զար գա ցած երկր նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում:

Չնա յած հե ղի նա կա վոր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե րում տա րած քա յին հա կա մար տու թյուն
նե րին եւ ճգնա ժա մա յին այլ ի րա վի ճակ նե րին հան գու ցա լու ծում գտնե
լու՝ մեծ տե րու թյուն նե րի ո րո շա կի ջան քե րին, ՄԱ Կը, ԵԱՀԿն, ա ռա վել 
եւս՝  շրջա նա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ Իս լա մա կան հա մա ժո ղո վը, 
Ա րա բան երկր նե րի լի գան կամ Աֆ րիկ յան երկր նե րի կազ մա կեր պու
թյու նը, այ լեւս մեծ վե րա պա հում ե րով են ըն կալ վում իբ րեւ ի րենց 
ան դամ երկր նե րի առ ջեւ ծա ռա ցած կամ ընդ հա նուր շրջա նա յին նշա
նա կու թյան խնդիր նե րին լու ծում գտնե լու ըն դու նակ արդ յու նա վետ 
մար մին ներ: Սա ռը պա տե րազ մի քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան ստեղծ ված մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե
րի եւ ինչոր տեղ նրանց հիմ քում ըն կած ի րա վա կան, քա ղա քա կան 
ու բա րո յա կան սկզբունք նե րի մաշ վա ծու թյու նը եւ դրա նով իսկ՝ այդ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հիմ ա րար վե րա կա ռուց ման խնդի րը թե
րեւս ա մե նաար դիա կանն են 1994 թվա կա նի դա ռը եւ ու սա նե լի դա
սերն ա ռած մի ջազ գա յին հան րու թյան հա մար: Մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պու թյուն նե րի հե ղի նա կու թյան ան կում ու ղեկց վում է մեծ տե րու
թյուն նե րի ռազ մա քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան ե սա կենտ րո նու թյան 
ա ճով, ին չը ճեղք վածք ներ է ա ռա ջաց րել ան գամ ա րեւմտ յան դաշ նա
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կից նե րի շար քե րում: Բալ կան նե րում եւ նախ կին ԽՍՀՄում տա րած
քա յին հա կա մար տու թյուն նե րի հան գու ցա լուծ ման շուրջ մեծ տե րու
թյուն նե րի մի ջեւ օ րե ցօր ա ճող տա րա ձայ նու թյուն նե րը այն դաշտն են, 
ուր հա ջո ղու թյամբ խու սա նա վում են հա կա մար տող կող մե րը՝ ու ժա
յին ճա նա պար հով հա ջո ղու թյան հաս նե լու ի րենց ձգտման մեջ:

Ոչ թե մի ջազ գա յին հան րու թյու նը՝ իր սկզբուն քայ նու թյամբ եւ ազ
գայ նա կան ու կրո նա կան մո լե ռան դու թյան աշ խար հով մեկ ծա վա լու
մը թույլ չտա լու հաս տա տա կա մու թյամբ, սան ձեց ազ գե րի եւ մար դու 
ա զա տու թյան ի րա վուն քը ոտ նա հա րող վար չա կար գե րին, այլ ընդ հա
կա ռա կը՝ վեր ջին ներս ստի պե ցին մի ջազ գա յին հան րու թյա նը հաշ վի 
նստել ի րենց ներ քին եւ ար տա քին քա ղա քա կան հա վակ նու թյուն նե րի 
հետ:  Ոչ թե հա մայ նա վա րա կան հա մա կար գի փլու զու մից հե տո ձե
ւա վոր ված նո րան կախ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը օ րի նակ դար ձան 
ամ բող ջա տի րա կան վար չա կար գի հա մար, այլ հետ խորհր դա յին ժո
ղովր դա վար վար չա կար գերն ի րենց իշ խա նու թյան մի քա նի տա րում 
ան ցում կա տա րե ցին նոր՝ հետ խորհր դա յին ամ բող ջա տի րու թյան: 
Տնտե սա կան բա րե փո խում ե րը, որ նախ նա կան հաշ վարկ նե րով 
պետք է հաս տա տուն ըն կե րա յին հենք ստեղ ծեին ժո ղովր դա վա րա
կան քա ղա քա կան հա մա կար գե րի հա մար, ըստ էու թյան հան գեց րին 
հա կա ռակ արդ յուն քի՝ Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յում մե կը մյու սի հե տեւ ից իշ
խա նու թյան վե րա դարձ նե լով նախ կին հա մայ նա վար նե րին: Որ քան էլ 
այս գոր ծըն թա ցը մտա հո գիչ է Ա րեւ մուտ քի հա մար, այ նուա մե նայ նիվ, 
այս պես կոչ ված «հա մայ նա վա րու թյան վե րա դար ձը» կան խե լու լա
վա գույն այ լընտ րան քը ազ գայ նա կա նու թյան վրա հիմ ված ամ բող
ջա տի րա կան վար չա կար գե րը չեն, ինչ պես դա փոր ձում են ներ կա
յաց նել ա րեւմտ յան եւ ա ռանձ նա պես ա մե րիկ յան ո րոշ մաս նա գետ ներ: 

Ակն հայտ է, որ նախ՝ հա մայ նա վա րու թյան վե րա դար ձի սպառ նա
լի քը խիստ չա փա զանց ված է, եւ հա մայ նա վա րա կան հա մա կար գի 
վե րա կանգ նու մը հին ձեւ ով հնա րա վոր չէ:

Երկ րորդ՝ ա րեւ ե լաեւ րո պա կան երկր նե րում նախ կին հա մայ նա վար
նե րի վե րա դար ձը իշ խա նու թյան ինք նին ո րեւ է ա նուղ ղե լի հե տեւ անք 
չի պա րու նա կում, ե թե նրանց իշ խա նու թյու նը չի վե րա ճում հա կա
ժո ղովր դա վա րա կան բռնա պե տա կան վար չա կար գի, իսկ տնտե սու
թյան պե տա կան կար գա վոր ման ու ժե ղաց ման նրանց ձգտու մը չի 
հա կա սում բա րե նո րո գում ե րի քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տին: 
Ա րեւ ել յան Եւ րո պա յում կրկին իշ խա նու թյան ե կած սո ցիա լիս տա կան 
կա ռա վա րու թյուն նե րից ոչ մե կը դե ռեւս ոչ քա ղա քա կա նու թյան եւ ոչ էլ 
տնտե սու թյան մեջ բա րե նո րո գում ե րի տրա մա բա նու թյունն էա պես 
խախ տող քայ լե րի չի դի մել: Ոչ միայն նախ կին հա մայ նա վա րա կան 
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երկր նե րի, այ լեւ ողջ Եւ րո պա յի հա մար ի րա կան վտանգ կստեղծ վի 
այն դեպ քում, ե թե տե ղի ու նե նա սո ցիա լիստ նե րի սեր տա ճում ազ
գայ նա կան նե րի հետ՝ դրա նից բխող բո լոր հե տեւ անք նե րով:

Եր րորդ՝ ինչ պես ցույց է տա լիս ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցու
մը, ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րից ա մե նա մեծ հե տա դի մու
թյու նը ապ րել են այն երկր նե րը, ուր իշ խում են ազ գայ նա կան ա լի քի 
վրա ժո ղովր դա վա րա կան կար գա խոս նե րով իշ խա նու թյան հա սած 
վար չա կար գե րը: Նրանք են, որ ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում ե
րի քո ղի տակ ա պաշ նորհ կեր պով կազ մա լու ծե ցին ի րենց երկր նե րի 
տնտե սու թյու նը, իսկ հե տո ազ գա յին հարս տու թյուն նե րի շա հա դի տա
կան թա լա նով հասց րին այն քաո սի աս տի ճա նի: Նրանք են, որ քա
ղա քա կան վար կի կորս տից եւ ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի 
հե տեւ ան քով իշ խա նու թյու նը զի ջե լու հնա րա վո րու թյու նից վա խե ցած՝ 
ձեւ ա վո րել են հստակ ար տա հայտ ված բռնա պե տա կան վար չա կար
գեր՝ կոպ տա գույնս ոտ նա հա րե լով քա ղա քա կան ա զա տու թյուն նե րը: 
Ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րից հրա ժար ված, գա ղա փա րա խո
սա կան ո րեւ է հենք ա ռա ջար կե լու ա նըն դու նակ այդ իշ խա նու թյուն նե րը 
պար զել են մերկ ազ գայ նա մո լու թյան դրո շը՝ ար տա քին եւ ներ քին ողջ 
քա ղա քա կա նու թյունն ուղ ղե լով միայն մեկ նպա տա կի՝ սե փա կան իշ
խա նու թյան պահ պան մա նը: Հենց այս երկր նե րում է, որ ժո ղովր դա վա
րա կան զանգ ված նե րը հա սել են ա նե լա նե լու թյան ա մե նա բարձր աս
տի ճա նին՝ ի րա կան սպառ նա լիք ներ կա յաց նե լով շրջա պա տի հա մար:

«Պոստ սով պե սի միզ մը» կա րող է վե րա ճել մեծ ող բեր գու թյան, ե թե 
«մա քուր» կամ «սո ցիա լիս տա կա նաց ված» ազ գայ նա կա նու թյու նը 
տի րա պե տող դառ նա հետ հա մայ նա վա րա կան տա րա ծու թյու նում՝ 
իր ազ դե ցու թյամբ խթա նե լով նաեւ Ա րեւ մուտ քի մեծ տե րու թյուն նե րի 
ե սա կենտ րոն նկրտում ե րը:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
Հա յացք Ե րեւ ա նից, քա ղա քա գի տա կան հան դես, թիվ 1, հուն վար, 1995, էջ 24
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ԲՌՆու թյԱՆ ՀԱղ թԱՐ ՇԱ Վը

«Պոստ սով պե սի միզ մը» օ րե ցօր ա վե լի ա ռար կա յա կան է դառ նում: 
Հետ հա մայ նա վա րա կան բազ մա մի լիո նա նոց բնակ չու թյամբ վիթ խա
րի տա րած քը՝ Էլ բա յի եւ Ադ րիա տի կի ա փե րից մին չեւ Խա ղաղ օվ կիա
նոս, տնտե սա կան քաո սից ու քա ղա քա կան խառ նաշ փո թից ա ռա վել 
վտանգ ված է հա մա տա րած բռնու թյան ա ճից: Բազ մազգ ծայ րա մա
սե րի մի ջէթ նի կա կան հա կա մար տու թյուն նե րում սկիզբ ա ռած եւ զար
գա ցում ապ րող բռնու թյան ա լի քը պա տել է հետ հա մայ նա վա րա կան 
ողջ տա րա ծու թյու նը: Բռնու թյունն այ լեւս չի պայ մա նա վոր վում տա
րած քա յին կամ մի ջէթ նի կա կան հա կա մար տու թյան առ կա յու թյամբ: 
Այն դար ձել է ա մե նօր յա, կեն ցա ղա յին ե րեւ ույթ, ո րը հա վա սա րա պես 
սպառ նա լիք է ներ կա յաց նում ինչ պես շար քա յին քա ղա քա ցի նե րի, 
այն պես էլ քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ընտ րա խա վե րի հա մար: 
Գոր ծա րար նե րի, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, լրագ րող նե րի եւ ան գամ 
հո գեւ ո րա կան նե րի սպա նու թյուն ներն ի րենց հա ճա խա կա նու թյամբ 
սեր տա ճել են նո րաս տեղծ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի ա ռօր յա յին:

Եւ այ նու մե նայ նիվ, ռուս լրագ րող, հա ջո ղակ գոր ծա րար Վլա դիս
լավ Լիս տեւ ի սպա նու թյու նը հա սա րա կու թյան վրա իր ներ գոր ծու թյան 
էու թյան ու ժի ու ծա վալ նե րի տե սանկ յու նից հիմ ո վին տար բեր վում է 
մյուս բո լոր նույ նան ման ի րա դար ձու թյուն նե րից: Պետք է են թադ րել, 
որ այս սպա նու թյամբ սկիզբ է դրվում հա մա ժո ղովր դա կան սի րեց
յալ նե րի սպա նու թյուն նե րի շար քին:

Պաշ տո նա կան եւ ոչ պաշ տո նա կան շրջա նակ ներն ան շուշտ դե ռեւս 
ա ռաջ կքա շեն, գու ցե եւ կա պա ցու ցեն նշված հան ցա գոր ծու թյան քա
ղա քա կան, մա ֆիոզ, կեն ցա ղա յին կամ այլ բնույ թը: Չբա ցա ռե լով 
դրան ցից եւ ոչ մե կը՝ միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է կա րեւ ո րել հան
ցա գոր ծու թյան հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան գոր ծո նը: Կա րեւ ո րը 
տվյալ դեպ քում այն չէ, թե ո րո շա կի ում հրա մա նով եւ ով է ի րա գոր
ծել սպա նու թյու նը: Կա րեւ որ չէ ան գամ՝ կապ վա՞ծ էր արդ յոք Վլա դիս
լավ Լիս տեւ ը ո րեւ է մութ գոր ծար քի հետ կամ հնա րա վոր խո չըն դո՞տ 
էր ա ռան ձին քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ազ դե ցիկ շրջա նակ նե
րի նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ճա նա պար հին: Կա րեւ որն այն է, որ 
մար դաս պան նե րի թի րա խը դար ձավ մի մարդ, ո րի կեր պարն ար մա
տա վոր ված էր Ռու սաս տա նի, մեր ձա վոր ար տա սահ մա նի եւ ան գամ 
հե ռա վոր ռու սա լե զու գա ղութ նե րի մի լիո նա վոր մարդ կանց գի տակ
ցու թյան մեջ:

Դժվար է ա սել՝ ներ կա Ռու սաս տա նում կա՞ր արդ յոք ո րեւ է այլ հե ղի
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նա կու թյուն, ո րի սպա նու թյունն ա ռա ջաց ներ հա սա րա կա կան եւ քա
ղա քա կան հա մար ժեք ար ձա գանք: Պետ դու մա յի պատ գա մա վոր նե
րի, բան կիր նե րի եւ գոր ծա րար նե րի սպա նու թյուն նե րի ար ձա գան քը 
խիստ մե կու սաց ված էր, իսկ ո րոշ դեպ քե րում ան գամ ար տա հայ տում 
էր հա սա րա կա կան ո րոշ խա վե րի չա րա խինդ գո հու նա կու թյու նը: 
Ե րի տա սարդ լրագ րող Դմիտ րի Խո լո դո վի միան շա նակ նպա տա կա
յին սպա նու թյունն ան գամ հա սա րա կա կան անհ րա ժեշտ ար ձա գանք 
չբե րեց, թեեւ կապ ված էր ռու սա կան բա նա կի ա մե նա բարձր ղե կա
վա րու թյան շրջա նում կա շա ռա կե րու թյան, դրա մա շոր թու թյան եւ այլ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման խնդրին: Միայն փայ լուն 
շոու մե նը՝ Վլա դիս լավ Լիս տեւ ը, ո րը հե ռուս տաէկ րա նից ցան կա լի 
հյուր էր ցան կա ցած ըն տա նի քում, իր մա հով խո րա պես ցնցեց հա սա
րա կու թյու նը՝ ա ռան ձին ան հա տից մին չեւ սո ցիա լա կան ու մաս նա գի
տա կան խմբեր: 

Ռու սա կան Հան րա յին հե ռուս տա տե սու թյան ստեղծ ման գա ղա
փարն ան կաս կած մեծ փոր ձու թյան կեն թարկ վի իր գոր ծա դիր տնօ
րե նի մահ վան պատ ճա ռով: Եվ այ նուա մե նայ նիվ, կրա կել են ոչ թե 
գոր ծա դիր տնօ րե նի, այլ հա մա ժո ղովր դա կան սի րեց յա լի վրա: Հաշ
վի առ նե լով տա րի նե րի փոր ձը՝ պետք է սպա սել, որ մոս կով յան 
սպա նու թյան հնա րա վոր կրկնու թյունար ձա գան քը կդրսեւ որ վի նաեւ 
հետ հա մայ նա վա րա կան տա րա ծու թյան այլ կե տե րում: Հնա րա վոր 
թի րախ նե րը կլի նեն հա մա ժո ղովր դա կան սի րեց յալ նե րը՝ ան կախ 
մաս նա գի տու թյու նից եւ քա ղա քա կան հա յացք նե րից: Մի տեղ նա կլի
նի կրո նա կան կամ քա ղա քա կան գոր ծիչ, մեկ այլ տեղ՝ լրագ րող կամ 
մե կե նաս:

«Ո՞ւմ են ձեռն տու» եւ «ի՞նչ նպա տա կի են ծա ռա յում այս սպա նու
թյուն նե րը» հար ցադ րում ե րը խո շոր հաշ վով կման ան պա տաս
խան, ո րով հե տեւ ե՛ւ ա րեւմտ յան, ե՛ւ հետ հա մայ նա վա րա կան երկր նե
րի քա ղա քա կան միտ քը հա մա ռո րեն չի ցան կա նում ընդ հան րաց նել 
տրա մա բա նու թյամբ եւ ան գամ ի րա կա նաց ման մե թո դա բա նու թյամբ 
փոխ կա պակց ված ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ հա մա տա րած բնույթ ստա
ցող ա հա բեկ չու թյու նից մին չեւ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի նույ նան ման սնան կա ցու մը՝ ան կախ տվյալ երկ րի աշ խար հագ րա
կան դիր քից կամ ներ քին ու ար տա քին պայ ման նե րի ա ռանձ նա հատ
կու թյու նից: Գրե թե միա ժա մա նակ յա սպա նու թյուն նե րը Մոսկ վա յում, 
Թբի լի սիում եւ Ե րեւ ա նում, պատ գա մա վոր նե րի դեմ նույն պես միա
ժա մա նակ յա բռնու թյուն նե րը Մոսկ վա յում, Ղրի մում եւ Հա յաս տա
նում շա րու նակ վում են դի տարկ վել իբ րեւ տե ղայ նաց ված ե րեւ ույթ ներ՝ 
պայ մա նա վոր ված տե ղա յին խնդիր նե րով:
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Կար ծես մտո րում ե րի տե ղիք չի տա լիս ան գամ այն պի սի դի տար
ժան փաս տը, որ միա ժա մա նակ մի քա նի երկ րում հան կար ծա կի 
հայտ նա բեր վե ցին գաղտ նի, ընդ հա տակ յա ա հա բեկ չա կան կազ մա
կեր պու թյուն ներ. Հա յաս տա նում՝ «Դրոն», Ուկ րաի նա յում՝ «Վար
տան», Իս պա նիա յում՝ ԳԱ Լը (ճիշտ է՝ վեր ջինս զբաղ վում էր պե տա
կան մա կար դա կով հա կաա հա բեկ չա կան ա հա բեկ չու թյամբ), իսկ 
Ռու մի նիա յում՝ հուն գա րա կան ազ գայ նա կան կու սակ ցու թյան ինչոր 
գաղտ նի ու ժեր: Եւ դա այն դեպ քում, երբ այդ «հայտ նա բե րում ե
րը» քա ղա քա կան աղմ ոտ սկան դալ նե րի, ո րոշ կու սակ ցու թյուն նե րի 
գոր ծու նեու թյան ար գել ման եւ նշված երկր նե րում ներ քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կի հիմ ա րար փո փո խու թյուն նե րի ա ռիթ դար ձան:

Մինչ դեռ ակն հայտ է, որ ինչ պես հետ հա մայ նա վա րա կան ողջ 
տա րա ծու թյու նում, այն պես էլ Ա րեւմտ յան Եւ րո պա յի ա վան դա կան 
զգա յուն կե տե րում՝ Գեր մա նիա յում, Իս պա նիա յում, Ի տա լիա յում եւ 
Ֆրան սիա յում, ա ռա ջին հա յաց քից ա մե նա տար բեր պատ ճառ նե րով 
ձեւ ա վոր վում է սար սա փի ու անվս տա հու թյան այն մթնո լոր տը, ո րի 
հե տեւ ան քով հա սա րա կու թյու նը հե տեւ ո ղա կա նո րեն հակ վում է ու ժեղ 
ձեռ քի իշ խա նու թյան հաս տատ ման անհ րա ժեշ տու թյան գա ղա փա
րին: Կար գու կա նոն եւ հա սա րա կա կան անվ տան գու թյուն ա պա հո վել 
խոս տա ցող ծայ րա հե ղա կան ու ժերն օ րե ցօր ա վե լի ա ռա ջա տար դիր
քեր են գրա վում ի րենց երկր նե րում՝ Եւ րո պան մո տեց նե լով այն վի
ճա կին, ո րից նա կար ծես առ հա վետ հե ռա ցել էր հի սուն տա րի ա ռաջ՝ 
գեր մա նա կան նա ցիո նալսո ցիա լիզ մի ջախ ջա խու մից հե տո:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի հայ կա կան կենտ րոն
 «Հա յացք Ե րեւ ա նից» քա ղա քա գի տա կան հան դես, թիվ 2, 1995, էջ 13



220

ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ԵՒ քԱ ղԱ քԱ ԿԱ Նութ յուՆ

Պա տե րազմ եւ քա ղա քա կա նու թյուն. մարդ կու թյան հա սա րա կա
կան գի տակ ցու թյան մեջ ար մա տա վոր ված եր կու հաս կա ցու թյուն, 
ո րոն ցից մե կը՝ պա տե րազ մը, մյու սի՝ քա ղա քա կա նու թյան ու ժա յին 
դրսեւ ո րում է, դրա նով իսկ՝ վեր ջի նիս տա րա տե սակ նե րից մե կը: 
Ուս տի, յու րա քանչ յուր պա տե րազմ ծա գում է այն դեպ քում, երբ քա
ղա քա կա նու թյունն իր բազ մա թիվ այլ հնա րա վո րու թյուն նե րով չի կա
րո ղա նում տրա մա բա նա կան լու ծում գտնել ա ռա ջադր ված խնդիր նե
րին: Քա ղա քա կա նու թյան դրսեւ ո րում ե րից ըն դա մե նը մե կը լի նե լով՝ 
կրկնո ղա կան շա հարկ ման դեպ քում պա տե րազ մը կա րող է ձեռք բե
րել թե լադ րող բնույթ եւ գե րա կա յել քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ: 
Ծնվե լով քա ղա քա կա նու թյան պա հանջ նե րից՝ ժա մա նա կի ըն թաց
քում այն ի վի ճա կի է դառ նալ ինք նու րույն ազ դե ցիկ գոր ծոն, եւ քա
ղա քա կա նու թյու նը ստիպ ված է լի նում ծա ռա յել ի րե նից իսկ սեր ված 
ե րեւ ույ թին: Այս դեպ քում պա տե րազ մը դառ նում է ինք նան պա տակ եւ 
ինք նա վե րար տադ րող մի գոր ծո ղու թյուն, մին չեւ որ վերջ նա կա նա պես 
չի սպա ռում իր կա րո ղու թյուն նե րը, նո րից զի ջե լով ա ռաջ նու թյու նը 
քա ղա քա կա նու թյա նը: 

Պատ մա կան փորձն ու սու ցա նում է, որ բո լոր պա տե րազմ երն ի 
վեր ջո ա վարտ վում են քա ղա քա կան ո րո շում ե րով, եւ շատ հա ճախ 
քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ կա
տա րել պա տե րազ մի արդ յունք նե րով, մա նա վանդ, ե թե այդ պա տե
րազ մում ան մի ջա կան կամ կողմ ա կի մաս նակ ցու թյուն ու նեն եր րորդ 
ու ժեր, ո րոնց քա ղա քա կան եւ ռազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րը գե րա
զան ցում են պա տե րազմ ի րա կա նաց նող կող մե րի հա մա պա տաս
խան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Բա ցա ռու թյուն են կազ մում «բնաջնջ ման պա տե րազմ ե րը», երբ 
պա տե րազ մի ա վար տը նշա նա վո րում են հա կա ռա կորդ կող մի քա
ղա քա կան վար չա կար գի, ռազ մա կան հա մա կար գի, իսկ եր բեմ նաեւ՝ 
բնակ չու թյան լիա կա տար ոչն չա ցու մը:

Բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե րի պա տե րազմ երն ի րենց ակն հայտ 
տար բե րու թյուն նե րով հան դեձ, ու նեն մի ո րո շա կի տրա մա բա նա կան 
կա ղա պար, ո րի մեջ կա րող են տե ղա վոր վել փոքր ու մեծ պա տե
րազմ ե րը՝ թույ լատ րե լի սահ մա նի շե ղում ե րով: Ե թե այդ կա ղա պա
րը ներ կա յաց նենք հիմ ա կան սկզբունք նե րի տես քով՝ ա պա կու նե
նանք հե տեւ յալ պատ կե րը.

ա. Ցան կա ցած եր կա րա ժամ ետ պա տե րազմ կոր ծա նա րար է, 
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ան կախ վերջ նա կան արդ յունք նե րից: Ե թե նույ նիսկ դա չի ար տա
հայտ վում ան մի ջա պես պա տե րազ մից հե տո, դրա հե տեւ անք նե րը 
դրսեւ որ վում են հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում տա րաբ նույթ հա
սա րա կա կանքա ղա քա կան հա մա ղետ նե րի ձեւ ով: Դա ա ռանձ նա պես 
հատ կան շա կան է մարդ կա յին, տնտե սա կան եւ սպա ռա զի նու թյան 
սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող երկր նե րի հա մար, թեեւ, 
ի րա դար ձու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյունն ըմբռ նե լով, ներ կա յիս մեծ 
տե րու թյուն նե րը եւս գե րա դա սում են զի ջում երն ու խնդիր նե րի լուծ
ման քա ղա քա կան ու ղի նե րի ո րո նում ե րը՝ եր կա րա տեւ պա տե րազմ
նե րին: Այ սօր, հա մաշ խար հա յին տե րու թյուն նե րի կող մից ձեռ նարկ
վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յու նա վե տու թյան գլխա վոր 
չա փա նի շը պա տե րազ մի կար ճա տեւ ու թյունն է: Ե թե պա տե րազ մի 
ժամ ետն անց նում է կա րե լիի սահ մա նը, ա պա ան կախ արդ յունք
նե րից՝ դա դիտ վում է իբ րեւ տա պալ ված գոր ծո ղու թյուն եւ, սո վո րա
բար, են թա կա է կա սեց ման: Սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
երկր նե րի հա մար պա տե րազմ ե րի տեւ ո ղա կա նու թյու նը կեն սա կան 
նշա նա կու թյան խնդիր է եւ կա րող է ա վե լի վճռո րոշ լի նել, քան բուն 
պա տե րազ մի արդ յունք նե րը: 

Եր կա րա ժամ ետ պա տե րազմ ե րը կամ եր կա րա տեւ պա տե րազ
մա կան վի ճա կը հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քի բո լոր ո լորտ
նե րում ա ռա ջաց նում են կողմ ա կի ե րեւ ույթ ներ, ո րոնք թեեւ տվյալ 
փու լում ու շադ րու թյուն չեն գրա վում, բայց հիմ ա կա նում պայ մա նա
վո րում են պա տե րազ մող երկ րի ու նրա ժո ղովր դի զար գաց ման հե
տա գա ըն թաց քը: Հա սա րա կա կան կյան քում դա ար տա հայտ վում է 
բնակ չու թյան ընդգծ ված բեւ ե ռաց մամբ, երբ հա սա րա կու թյան մի մա
սը ցու ցա բե րում է բա ցա ռիկ ակ տի վու թյուն, անձ նա զո հու թյան եւ նվի
րու մի ար տա կարգ դրսեւ ո րում եր՝ ու սե րի վրա տա նե լով պա տե րազ
մի ծան րու թյան հիմ ա կան բե ռը: Պա տե րազ մող ժո ղովր դի հենց այդ 
հատ վածն է, որ ան մի ջա կա նո րեն ներգ րավ վում է պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ, գի տակ ցո րեն են թարկ վում ծանր սո ցիա լա
կան զրկանք նե րի եւ, բնա կա նա բար, ա ռա վե լա գույն կո րուստ ներ տա
լիս իր շար քե րից: 

Հա սա րա կու թյան մյուս բեւ ե ռում կենտ րո նա նում են սո ցիա լա կան 
տար բեր շեր տե րը ներ կա յաց նող մարդ կանց ստվար խմբե րը, ո րոնք, 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից թե լադր վող պա հանջ նե րի հա մա
ձայն, ինք նադր սեւ որ վե լու հո գեւ որ եւ ֆի զի կա կան ու նա կու թյուն ներ 
չու նեն (դա չի կա րե լի գնա հա տել իբ րեւ դրա կան կամ բա ցա սա կան 
ե րեւ ույթ, քա նի որ դա օբ յեկ տիվ պրո ցես է, ո րին են թա կա են բո լոր 
պա տե րազ մող երկր նե րի հա սա րա կու թյուն նե րը): Նրանք, հե ռու 
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մա լով պա տե րազ մին ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նից եւ մեր ժե լով 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի «գի տակ ցա կան ըմբռ նու մը», դրա նով 
իսկ ա զատ վե լով բա րո յա կան բնույ թի ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ե
րից, լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են ու նե նում ա րա գըն թաց ա ռաջ խա
ղա ցում ապ րել՝ զբա ղեց նե լով պա տե րազ մող երկ րի տնտե սա կան
քա ղա քա կան կյան քի օ ղակ նե րը, իսկ հա ճախ նաեւ՝ նրանց կա ռա
վա րող բար ձունք նե րը: Պա տե րազ մի տեւ ո ղա կա նու թյա նը զու գա հեռ 
նվա զում է բնակ չու թյան ակ տիվ հատ վա ծի տե սա կա րար կշի ռը՝ իր 
տե ղը զի ջե լով հա մա ձայ նո ղա կան տրա մադ րու թյուն նե րով հա մակ
ված մյուս հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այդ պրո ցե սը տե ղի է 
ու նե նում նաեւ ռազ մա ճա կատ նե րում, ո րով հե տեւ ժա մա նա կի ըն թաց
քում անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում պա տե րազ մող զո րա մա սե րի 
հա մալր ման կա մա վո րա կան սկզբուն քը փո խա րի նել ընդ հա նուր զա
րա հա վա քով, ուր, բնա կա նա բար, ներգ րավ վում են նաեւ նրանք, ում 
հա մար խորթ կամ պար զա պես ա նըն կա լե լի են պա տե րազ մի նպա
տակ նե րը: 

Այս պի սով, եր կա րա տեւ պա տե րազմ ի վեր ջո հան գեց նում է տվյալ 
ժո ղովր դի ա ռա վել կեն սու նակ ու ակ տիվ հատ վա ծի պար բե րա կան 
բնաջնջ մա նը, ո րի հե տեւ ան քով այդ պա տե րազ մի վերջ նա կան ել քը, 
ինչ պես եւ երկ րի հետ պա տե րազմ յան ա պա գան, ո րո շում են սո ցիա
լա պես ի ներտ, ա ռա վե լա պես «ա պազ գա յին»հա վա սա րակշռ ված 
տար րե րը, ո րոնք պա տե րազ մի ա վար տին ար դեն մե ծա մաս նու թյուն 
են կազ մում եւ ու նե նում են իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան լծակ
ներ: Պա տե րազ մի եր կա րա տեւ ու թյան դեպ քում հա սա րա կու թյան 
«ճա կա տա յին» հատ վա ծի եւ «թի կուն քի» մի ջեւ ա ռա ջա նում են գա
ղա փա րա կան եւ այլ բնույ թի ան խու սա փե լի խոր հա կա սու թյուն ներ, 
ո րոնք հիմ ա կա նում լուծ վում են հօ գուտ «թի կուն քի», քան զի, ինչ
պես նշե ցինք, նրանք ա ռա վե լա գույնս պահ պա նում են ի րենց ու ժե րը: 
Պատ մու թյունն ու սա նում է, որ նման պրո ցես ան ցած երկր նե րը շատ 
հեշ տու թյամբ կորց նում են ձեռք բե րած հա ջո ղու թյուն նե րը եւ խիստ 
ան պաշտ պան են մում հե տա գա փոր ձու թյուն նե րի առ ջեւ: 

Տնտե սու թյան ո լոր տում եւս եր կա րա ժամ ետ պա տե րազմ ե րի կամ 
եր կա րա տեւ պա տե րազ մա կան վի ճա կի հե տեւ անք նե րը խիստ անմ
խի թար են: Նոր ժա մա նակ նե րում դա նա խեւ ա ռաջ ար տա հայտ վում է 
տվյալ երկ րից ֆի նան սա կան կա պի տա լի բուռն ար տա հոս քով, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է անվս տա հու թյան եւ ա նա պա հո վու թյան գե րա
կա յող մթնո լոր տով: Պա տե րազ մող երկ րի տնտե սու թյու նը, ա ռա վել 
եւս ե թե այն են թա կա է հա ղոր դակ ցա կան շրջա փա կում ե րի, ձեռք 
է բե րում ընդգծ ված չա րա շա հա կան ա ռեւտ րի բնույթ: Գոր ծա րար 
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շրջան նե րը հիմ ա կա նում խու սա փում են ար տադ րու թյուն տվող 
ճյու ղե րում ֆի նան սա կան ներդ րում ե րից, գե րա դա սե լով կա պի տա
լի ա րագ շրջապ տույ տը՝ ստաց ված ե կա մու տը տե ղա փո խե լով ա ռա
վել կա յուն եւ ա պա հով երկր նե րի տա րած քը: Դա, իր հեր թին, ա ռաջ 
է բե րում զանգ վա ծա յին գոր ծազր կու թյուն, հու մա նի տար եւ բնա կան 
գի տու թյուն նե րում ար մա տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի դա դա րե
ցում, իսկ դրանց կի րա ռա կան ո լոր տը խիստ նե ղա նում է՝ ծա ռա յե լով 
միայն այ սօր վա պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը: Պա տե րազ մա կան 
ծախ սե րը եւ ապ րան քա յին ար տադ րու թյան պա կա սը ստիպ ված են 
լի նում լրաց նել պե տա կան վե րահս կո ղու թյան տակ գտնվող տնտե
սա կան հզո րու թյուն նե րով, ո րոնք շնչա հեղձ են լի նում կենտ րո նաց
ված կա ռա վար ման կա պանք նե րի օ րե ցօր ա ճող ամ րու թյու նից: 
Արդ յուն քում, ապ րան քա յին ծայ րա գույն սղու թյան առ կա յու թյամբ 
հան դերձ, սա ռեց վում է ար տադ րու թյու նը, եւ տնտե սա կան կա րո ղու
թյուն նե րը հաս նում են նվա զա գույ նի: Նույ նիսկ պա տե րազ մի հաղ
թա կան ա վար տը չի շտկում տնտե սու թյան վի ճա կը, եւ տվյալ եր կի
րը ստիպ ված է ար մա տա կան զի ջում ե րի գնալ քա ղա քա կա նու թյան 
ո լոր տում այն երկր նե րին, ո րոնք կա րող են ա ջակ ցել տնտե սու թյան 
վե րա կանգն ման գոր ծում: Սա, ըստ էու թյան, ի չիք է դարձ նում պա
տե րազ մում ձեռք բե րած նվա ճում ե րը, եւ տվյալ երկ րի քա ղա քա կան 
ինք նու րույ նու թյու նը դառ նում է շատ ա վե լի սահ մա նա փակ, քան նույ
նիսկ պա տե րազ մից ա ռաջ: 

Վար չա կանկա ռա վար ման մար մին նե րում եր կա րա տեւ պա տե
րազ մա կան վի ճա կը մշա կում է յու րօ րի նակ աշ խա տաոճ, ո րի ա ռանց
քը կազ մում են, մի կող մից՝ ա մե նաանհ րա տապ խնդիր նե րի լուծ ման 
նվա զա գույն հնա րա վո րու թյուն ներն ա պա հո վե լու աշ խա տան քը, 
իսկ մյուս կող մից՝ այժ մեա կան եւ հե ռան կա րա յին ցան կա ցած հա
մա կարգ ված ծրագ րի ան տե սու մը՝ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից 
բխող տա րաբ նույթ ար դա րա ցում ե րի հնա րա վո րու թյուն նե րով հան
դերձ: Եր կա րա տեւ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում ապ րող երկ րի 
վար չա կար գը ժա մա նա կի ըն թաց քում պա տանդ է դառ նում ի րա վի
ճա կին եւ գոր ծում է ըստ նրա թե լադ րան քի: Դա ակն հայ տո րեն ար
տա հայտ վում է ե՛ւ ներ քին, ե՛ւ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ո լորտ
նե րում: Նման վար չա կար գը կորց նում է բնա կա նոն պայ ման նե րում 
գոր ծե լու կա րո ղու թյու նը, եւ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պահ պա
նու մը դառ նում է նրա հա րա տեւ ման կա յուն ե րաշ խի քը: Դրա նով իսկ, 
ար տա կարգ ի րա վի ճա կի սինդ րո մը ձեռք է բե րում «ա վան դույ թա յին» 
բնույթ եւ պար տադր վում է երկ րին ու ժո ղովր դին՝ ան կախ ի րա վի ճա
կի փո փո խու թյու նից: 
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բ. Պա տե րազ մի ռազ մա կան արդ յունք նե րը ո րո շիչ նշա նա կու թյուն 
չու նեն, ե թե դրանք քա ղա քա կան ատ յան նե րում պաշտ պան ված չեն: 
Բո լոր ժա մա նակ նե րում, իսկ մեր օ րե րում՝ ա ռա վել եւս, պա տե րազմ
նե րի վերջ նա կան արդ յունք նե րը ո րոշ վում են մեծ քա ղա քա կա նու
թյան շրջա նակ նե րում: Ինչ պես եւ նախ կի նում, սոսկ ու ժա յին մի ջոց
նե րով խնդիր նե րի լու ծու մը գերհ զոր տե րու թյուն նե րի մե նաշ նորհն 
է, թեեւ եր բեմ նրանք եւս ստիպ ված են հաշ վի նստել քա ղա քա կան 
ի րո ղու թյուն նե րի հետ: Տա րած քա յին եւ սահ մա նա յին ո րեւ է բնույ թի 
փո փո խու թյուն հնա րա վոր չէ, ե թե այն չի պաշտ պան վում մեծ քա
ղա քա կա նու թյան հա մա պա տաս խան շրջա նակ նե րի կող մից: Այ սօր 
աշ խար հում գո յու թյուն ու նեն քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան մշակ ված 
մե խա նիզմ եր, ո րոնց գոր ծադ րու մով կա րե լի է ծնկի բե րել անհ նա
զանդ երկ րոր դա կան երկր նե րին: Քա ղա քա կա նա պես ան պաշտ պան 
երկր նե րի դի մա կա յու թյու նը մեծ քա ղա քա կա նու թյան շրջան նե րում 
ըն դուն ված ո րո շում ե րին կա րող է լոկ ո րոշ ժա մա նա կով հե տաձ գել 
հան գու ցա լու ծու մը, բայց էա կան փո փո խու թյուն նե րի չի հան գեց նում: 
Պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի ժա մա նա կա յին եր կա րաձ գու մը եւ նրա 
հու սա հա տա կան, դրա նով իսկ ար յու նա լի դրսեւ ո րում ե րը սկզբուն
քո րեն չեն հա կա սում մեծ քա ղա քա կա նու թյան շա հե րին: Ընդ հա կա
ռակն, նման պա տե րազմ ե րից երկր ներն ու նրանց ժո ղո վուրդ նե րը 
դուրս են գա լիս բազ մա կող մա նիո րեն խիստ հյուծ ված վի ճա կում, ին
չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա մե նա ծայ րա հեղ թե լադ րան քը կի րա
ռել նրանց նկատ մամբ:

Մեծ քա ղա քա կա նու թյան ժա մա նա կա կից մի տում ուղղ ված է հնա
րա վո րին չափ «զսպա շա պի կի» մեջ ներգ րա վե լուն, ուր նրանց ազ գա
յին, հա սա րա կա կան եւ քա ղա քա կան նկրտում ե րը ի րա կա նաց վում 
են սահ ման ված կա նո նա կար գի շրջա նակ նե րում: Չնա խա տես ված 
խախ տում ե րը հասց վում են նվա զա գույ նի՝ կի րա ռե լով ներ քին եւ ար
տա քին ազ դե ցու թյան անհ րա ժեշտ լծակ նե րը: Անն շան բա ցա ռու թյուն 
են կազ մում այն երկր նե րը, ո րոնք կա րո ղա նում են ի րենց նկրտում ե
րը բարձ րաց նել հա մա մարդ կա յին խնդիր նե րի մա կար դա կի, նրանց 
հան գու ցա լու ծու մը միահ յու սել մեծ քա ղա քա կա նու թյան շա հե րի հետ, 
եւ դրա նով իսկ հա մա պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն ստա նալ հզոր տե
րու թյուն նե րից: Ուս տի պատ մու թյան տրա մա բա նու թյու նը բա ցա ռում 
է լո կալ պա տե րազմ ե րում ռազ մա կան հաղ թա նակ նե րի քա ղա քա
կան վա վե րա ցու մը ա ռանց մեծ քա ղա քա կա նու թյան հա մա պա տաս
խան շա հագրգռ վա ծու թյան եւ հու շում է, որ դրանք խնդիր նե րի հան
գու ցա լուծ ման հա մար սպա ռիչ գոր ծոն լի նել չեն կա րող:
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գ. Պա տե րազ մում հաղ թում է այն կող մը, ո րը ճա նա չում է քա ղա
քա կա նու թյան ա ռաջ նայ նու թյու նը եւ պա տե րազ մը են թար կում է նրա 
պա հանջ նե րին: Վե րեւ ում ար դեն նշե ցինք, որ պա տե րազմ ըն դա
մե նը մեկն է քա ղա քա կա նու թյան տա րա տե սակ նե րից եւ, ըստ այդմ, 
բնա կան է ճա նա չել քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նայ նու թյու նը: Բնա
կան այս ի րա վի ճա կի ըն կալ ման եւ գործ նա կան կի րառ ման աս տի
ճա նից է կախ ված նաեւ պա տե րազմ ե րի հան գու ցա լու ծու մը հօ գուտ 
այս կամ այն կող մի: Պա տե րազ մի եւ քա ղա քա կա նու թյան տրա մա
բա նու թյուն նե րը ոչ միշտ են հա մընկ նում, եւ միայն տվյալ երկ րի քա
ղա քա կան ընտ րա խա վի կա րո ղու թյուն ներն են, որ հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս լա վա գույն ձեւ ով հա մադ րել այս եր կու սը միմ յանց հետ: 
Այ նուա մե նայ նիվ, խիստ սկզբուն քա յին խնդիր է՝ թույլ չտալ պա տե
րազ մի եւ նրա հետ կապ ված շա հագր գիռ պե տա կան կա ռա վար ման 
օ ղակ նե րի եւ ոչ պե տա կան մար մին նե րի գե րա կա յու թյան հաս տա
տու մը քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
ար հես տա կա նո րեն հաս նել այս նպա տա կին հնա րա վոր չէ: Ե թե պա
տե րազ մող երկ րի քա ղա քա կա նու թյու նը թույլ է, ա պա այն վաղ թե ուշ 
կորց նում է վե րահս կո ղու թյու նը պա տե րազ մի նկատ մամբ: Պա տե
րազ մի ըն թաց քը ի րեն են թար կե լու թույլ քա ղա քա կա նու թյան փոր
ձե րը դա տա պարտ ված են ան հա ջո ղու թյան եւ լա վա գույն դեպ քում 
կա րող են ար տա հայտ վել անձ նա տուր լի նե լու բռնի պրո ցե սով, ե թե 
դրա հա մար կան բա վա րար ու ժեր եւ ազ դե ցու թյան լծակ ներ: Սահ մա
նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով պա տե րազ մող երկր նե րի հա մար 
ու ժեղ քա ղա քա կա նու թյու նը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի, եւ ե թե 
ո րո շա կի ռազ մա կան թու լու թյու նը կա րող է արդ յու նա վե տո րեն փոխ
հա տուց վել ու ժեղ քա ղա քա կա նու թյան առ կա յու թյամբ, ա պա հա կա
ռակն ակն կա լե լու հույ սե րը խիստ նվա զա գույն են:

դ. Պա տե րազ մում եր րորդ ու ժե րի քա ղա քա կան եւ ռազ մա կան մի
ջամ տու թյու նը կամ դրա հնա րա վո րու թյու նը չի ծա ռա յում պա տե րազ
մող երկ րի շա հե րին, ե թե այդ ու ժե րը նրա կա յուն դաշ նա կից նե րը չեն 
եւ կամ աշ խարհ քա ղա քա կան նկա տա ռում ե րով չեն պաշտ պա նում 
նրա կող մից հե տապնդ վող նպա տակ նե րը: Ցան կա ցած պա տե րազմ 
եր րորդ ու ժե րի կող մից են թա կա է շա հարկ ման, ա ռա վել եւս՝ տա րած
քա յին պա տե րազմ ե րը փոքր պե տու թյուն նե րի մի ջեւ: Ազ դե ցիկ եր
րորդ ու ժե րի մի ջամ տու թյան լա վա գույն տար բե րա կը նրանց կա յուն 
ա ջակ ցու թյունն է պա տե րազ մող կող մե րից մե կին: Այս դեպ քում ռազ
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յունք նե րը եւ նրանց քա ղա քա կան 
վա վե րա ցու մը հստակ դրսեւ ո րում են ու նե նում: Սա ո րոշ ի մաս տով 
դրա կան գոր ծոն է նաեւ պարտ վող կող մի հա մար, ո րով հե տեւ զրկում 
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է նրան պատ րանք նե րով ա ռաջ նորդ վե լու հնա րա վո րու թյու նից եւ 
հար կադ րում ժա մա նա կին դա դա րեց նել պա տե րազ մը, դրա նով իսկ 
խու սա փե լով քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ մարդ կա յին կա րո ղու
թյուն նե րի ծայ րա հեղ վատ նու մից:

Ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցում ա ռա վել ող բեր գա կան ըն թացք 
է ըն դու նում այն դեպ քում, երբ եր րորդ ու ժե րի մի ջամ տու թյու նը կրում 
է «ան կողմ ա կալ» բնույթ, որն ար տա հայտ վում է տակ տի կա կան 
նպա տակ նե րով պա տե րազ մող կող մե րից ո րեւ է մե կին ժա մա նա կա
վոր ա ջակ ցու թյուն ցույց տա լով: Այս դեպ քում եր կու կողմ էլ դա տա
պարտ ված են վերջ նա կան հա ջո ղու թյունն ա պա հո վե լու եր կա րա տեւ 
պատ րան քի եւ ի րենց երկր նե րը հասց նում են հյուծ վա ծու թյան ա ռա
վե լա գույն աս տի ճա նի: Նման պա տե րազ մի քա ղա քա կան հան գու ցա
լուծ ման ժա մա նակ բուն պա տե րազ մող կող մե րը ո րեւ է ո րո շա կի դեր 
չեն խա ղում, եւ խնդի րը լուծ վում է մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջեւ ձեռք 
բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան: Եր րորդ ու ժի 
ժա մա նա կա վոր ա ջակ ցու թյու նը կա րող է դրա կան գոր ծոն դառ նալ 
միայն այն դեպ քում, երբ տվյալ պա տե րազ մող կող մը ու նի քա ղա
քա կան կամ այլ բնույ թի ազ դե ցիկ լծակ ներ, ո րոնց կի րառ մամբ նա 
կա րող է ար ձա նագ րել ձեռք բե րած նվա ճում ե րը: Հենց դա էլ ու ժեղ 
քա ղա քա կա նու թյան եւ պա տե րազ մի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան 
ի րա կա նաց ման ար տա հայ տու թյունն է, երբ ա ռա վե լա գույն բա րեն
պաս տու թյան իքս ժա մին պա տե րազ մող եր կիրն ի վի ճա կի է կանգ
նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցու մը եւ դա վա վե րաց նել քա ղա
քա կան ո րո շում ե րով: 

ե. Տա րած քա յին խնդիր նե րի հետ կապ ված պա տե րազմ ե րի 
ա վար տը խնդրի լուծ ման վերջ նա կան տար բե րակ լի նել չի կա րող 
եւ ան խու սա փե լիո րեն կրկին ե րեւ ան կգա ա պա գա յում: Ան կախ պա
տե րազ մի արդ յունք նե րից, տվյալ եր կի րը պետք է ա նընդ մեջ աշ
խա տանք տա նի իր անվ տան գու թյան ե րաշ խիք նե րը ձեռք բե րե լու 
եւ ամ րապն դե լու ուղ ղու թյամբ: Ա պա գա յի հա մար ան չափ կա րեւ որ է 
այն խնդի րը, թե ինչ պի սի կա րո ղու թյուն նե րով է դուրս ե կել եր կի րը 
տվյալ պա տե րազ մից: Ե թե նույ նիսկ այդ պա տե րազ մը հաղ թա կան է, 
բայց հաղ թա նա կի զո հա սե ղա նի վրա վատն վել են այդ երկ րի ու նրա 
ժո ղովր դի կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք գե րա զան ցում են թույ լատ րե լի 
սահ մա նը, ա պա հե ռան կա րում կպա հանջ վի ու ժե րի ա ռա վե լա գույն 
գեր լա րում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի վե րա կանգ նել կո րուստ նե րը եւ 
անհ րա ժեշտ ձեւ ով նա խա պատ րաստ վել նոր փոր ձու թյուն նե րին: Սա
կայն պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ փոքր եւ սահ մա նա փակ կա
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րո ղու թյուն նե րով ժո ղո վուրդ նե րի հա մար հաղ թա նա կի, իսկ ա ռա վել 
եւս՝ պար տու թյան նման տար բե րա կը ճա կա տագ րա կան է լի նում: Եւ 
այս տեղ վճռո րոշ դեր պետք է խա ղա քա ղա քա կա նու թյու նը՝ ի րա
դար ձու թյուն նե րը վե րահս կե լու իր կա րո ղու թյամբ: Այն ժո ղո վուրդ նե
րը, ո րոնք հաղ թե լու հա վակ նու թյուն ու նեն ոչ միայն տվյալ փու լում, 
այ լեւ հե ռան կա րում՝ պետք է ու նե նան նաեւ ինք նա կա ռա վար ման եւ 
ինք նազսպ ման գոր ծուն մե խա նիզմ եր, ո րոնք գոր ծի են դրվում ի րա
վա սու մար մին նե րի կող մից կրի տի կա կան կե տի սահ ման ման դեպ
քում: Եւ այդ պա րա գա յին հա մազ գա յին կար գա պա հու թյան եւ ինք նա
գի տակ ցա կա նու թյան բարձր մա կար դա կի դրսեւ ո րում է անհ րա ժեշտ: 
Դա այն պար տա դիր նա խա պայ մանն է, որ զրկել եւ զրկում է շատ 
երկր նե րի ի րենց ճա կա տա գի րը խո հե մա բար տնօ րի նե լու հնա րա վո
րու թյու նից:

զ. Ե՛ւ պա տե րազ մում, ե՛ւ քա ղա քա կա նու թյան մեջ ո րո շի չը կա րո
ղու թյուն նե րի աս տի ճանն է: Պա տե րազ մում թե րա ցող ժո ղովր դին 
քա ղա քա կա նու թյունն անվ տան գու թյան կա յուն ե րաշ խիք ներ ա պա
հո վել չի կա րող, իսկ քա ղա քա կա նու թյան մեջ ան կա րող պե տու
թյա նը չի փրկում նույ նիսկ ժո ղովր դի բա ցա ռիկ անձ նա զո հու թյու նը: 
Հա ջո ղու թյունն ա պա հով վում է այն դեպ քում, երբ ստեղ ծա րար ու 
արդ յու նա վետ քա ղա քա կան միտ քը ներ դաշ նա կում է պաշտ պան
վե լու ըն դու նակ ժո ղովր դի ա մուր կամ քի հետ: Եւ, այ նուա մե նայ նիվ, 
քա ղա քա կա նու թյան դե րը վճռո րոշ է, քան զի նա է կոչ ված ա պա հո
վել այն պայ ման նե րը, ո րոնք խթա նում են տվյալ ժո ղովր դի քա ղա
քա կան, տնտե սա կան եւ հո գեւ որ ա ռա ջըն թա ցը, նա է, որ ի վի ճա կի 
է դա դա րեց նե լու եւ կան խե լու պա տե րազմ ե րը եւ, վեր ջա պես, նրա 
կա րո ղու թյուն նե րի աս տի ճանն է ո րո շում այս կամ այն ժո ղովր դի տե
ղը հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կա նու թյան աս տի ճա նա կար գում: Այն 
ժո ղո վուրդ նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում 
քա ղա քա կա նու թյունն ա պա հո վող հա մա կար գե րի ձեւ ա վոր ման վրա, 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ չեն հատ կաց նում քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման հա մար եւ քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նող 
ի րա վա սու մար մին նե րից չեն պա հան ջում աշ խա տան քի շո շա փե լի 
արդ յունք ներ՝ ան պաշտ պան են ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման 
ա ռաջ եւ վտան գում են թե՛ ի րենց, թե՛ սե րունդ նե րի ա պա գան:

20րդ դա րի վեր ջին քա ռոր դը ո րա կա պես նոր աս տի ճա նի վրա 
բարձ րաց րեց պա տե րազ մի նկատ մամբ քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ
նայ նու թյան խնդի րը: Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ձեւ ա վոր
ված նոր ի րո ղու թյուն նե րի պայ ման նե րում մեծ տե րու թյուն նե րը 
զրկված են ի րենց ազ գա յին խնդիր նե րը ու ժի գոր ծադր ման մի ջո ցով 
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լու ծե լու հնա րա վո րու թյու նից, ին չը, սա կայն, չի կա րող օ րա կար գից 
դուրս թող նել այդ խնդիր նե րը: Ա րեւ մուտ քը ա ռաջ քա շեց եւ հե տեւ ո
ղա կա նո րեն պաշտ պա նում է բո լոր, այդ թվում նաեւ՝ տա րած քա յին 
եւ սահ մա նա յին խնդիր նե րի լուծ ման միայն քա ղա քա կան ու ղի նե րի 
ընտ րու թյու նը, ո րոնց հնա րա վո րու թյունն ա պա ցու ցում է Եւ րո պա յում 
եւ Ա սիա յում ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լով: Կաս կա
ծից վեր է, որ հե ռան կա րում ո րո շիչ դե րը պատ կա նե լու է ու ժեղ քա
ղա քա կա նու թյա նը, իսկ ու ժա յին գոր ծե լա կեր պը մա լու է չա փա զանց 
նեղ շրջա նա կի երկր նե րի մե նաշ նոր հը, ո րի գործ նա կան կի րա ռու մը 
կձգտեն ա մեն կերպ սահ մա նա փա կել: Սա պետք է լի նի Ա րեւ մուտ քի 
կող մից կա ռուց վող նոր աշ խար հա կար գի քա ղա քա կան հիմ ա քա րը 
եւ, չանդ րա դառ նա լով նրա հա ջո ղու թյան հնա րա վո րու թյա նը, անհ
րա ժեշտ է, սա կայն, ան պայ մա նո րեն հաշ վի առ նել, որ Ա րեւ մուտքն ի 
վի ճա կի է զո հա բե րել բո լոր նրանց, ով քեր կխո չըն դո տեն իր կեն սա
կան շա հե րին հա մա պա տաս խա նող ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը:

«Հա յաս տանՄի ջին Ա րեւ ելք» վեր լու ծա կան բա ժին
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, դեկ տեմ բեր(?), 1992      
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ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ԵՒ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ Վութ յուՆ

Ըն դա մե նը ե րեք տա րի ա ռաջ, երբ տո ղե րիս հե ղի նա կը վեր լու ծա
կան հոդ ված նե րով անդ րա դառ նում էր Եր րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի սկզբին եւ ըն թաց քին, շա տե րը դա գնա հա տե ցին իբ րեւ 
աղ մուկ հա նե լու հա վակ նու թյան փորձ: Առ այ սօր էլ քա ղա քա կա նու
թյամբ զբաղ վող նե րի եւ նախ կին լայ նա խո հու թյու նը դեռ պահ պա նած 
շար քա յին ըն թեր ցող նե րի մեծ մա սը հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով 
վի ճար կում է նոր հա մաշ խար հա յին ա ղե տի հնա րա վո րու թյու նը: Դա 
ոչ միայն պար բե րա կան պա տե րազ մա կան վի ճա կից հոգ նած հա
յի, այ լեւ իր սե րունդ նե րի լա վա տե սա կան ա պա գա յին հա վա տա լու 
ձգտող ցան կա ցած մար դու բնա կան ար ձա գանքն է: 

«Կան բա ներ, ո րոնց ընդ հար վե լով` մարդ կամ կորց նում է բա նա
կա նու թյու նը, կամ, ու րեմն, նա կորց նե լու ո չինչ չու նի», կար ծում էր 
գեր մա նա ցի դրա մա տուրգ Քրիս տիան Հեբ բե լը:

Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի ողջ դժոխքն ան ցած հո լան դա ցի 
հո գե բան Է. Կոե նը, նկա րագ րե լով Օս վեն ցիու մում հայտն վե լուց հե
տո իր ա ռա ջին հա կազ դե ցու թյու նը, այն բնու թագ րում է իբ րեւ ան ձի 
երկ փեղ կում. «Ես այն պի սի զգա ցո ղու թյուն ու նեի, կար ծես այդ ա մենն 
ընդ հա նուր առ մամբ ինձ չէր վե րա բե րում: Իմ հա կազ դե ցու թյու նը 
դրսեւ որ վում էր սուբ յեկ տի եւ օբ յեկ տի տա րան ջատ ման փոր ձով»: 

Ակն հայտ տար բե րու թյու նը, որ առ կա է ար տա ռոց ի րա վի ճա կին 
տրված Հեբ բե լի եւ Կոե նի գնա հա տա կան նե րում, շո շա փե լի տար բե
րու թյունն է տե սու թյան եւ պրակ տի կա յի մի ջեւ, քան զի Հեբ բե լը տվել է 
զգա ցա կան մար դու հնա րա վոր հա կազ դե ցու թյան տար բե րա կը, իսկ 
Կոե նը, սե փա կան փոր ձից ել նե լով, նկա րագ րել է ար տա ռոց ի րա վի
ճա կում հայտն ված մար դու ի րա կան հա կազ դե ցու թյու նը: 

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին Ֆրան սիա յի ժո ղովր
դի եւ ան գամ իշ խող շրջա նակ նե րի «լա վա տե սա կան» խաբ կանքն 
իր հի շո ղու թյուն նե րում լա վա գույնս նկա րագ րել է Անդ րե Մո րուան: 
Ֆրան սիան եւ ին քը` Մո րուան, չէին ու զում հա վա տալ ու չէին հա վա
տում պա տե րազ մի հնա րա վո րու թյա նը, իսկ երկ րի օ կու պա ցիա յի 
մա սին խո սակ ցու թյուն նե րը նրանց ընդ հան րա պես ցնդա բա նու թյուն 
էին թվում: Աշ խար հա մար տը, քա նի դեռ չի դրսեւ որ վել ողջ թա փով, 
ցնդա բա նու թյուն է ցան կա ցած մար դու հա մար` ինք նըս տինք յան, բա
ցի այն պրո ֆե սիո նալ նե րից, ով քեր նա խա պատ րաս տում են այն կամ 
փոր ձում են ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րի չա փով դի մա կա յել դրան:

1995 թ. հուն վա րից Եւ րա միու թյու նում Ֆրան սիա յի նա խա գա հու
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թյան ստանձն ման կա պակ ցու թյամբ նա խա գահ Ֆրան սուա Մի տե
րա նի ար տա սա նած խոս քե րը կա րե լի է եւ պե՛տք է մեջ բե րել հնա րա
վո րինս հա ճախ, ո րով հե տեւ եր կար տա րի նե րի քա ղա քա կան փոր ձա
ռու թյուն ու նե ցող Մի տե րա նին հա սա րա կու թյու նը ա վե լի շատ վստա
հու թյուն կցու ցա բե րի. «Ազ գայ նա կա նու թյու նը պա տե րազմ է: Հնա
րա վոր է, որ պա տե րազ մը ոչ միայն մեր անց յալն է, այ լեւ ա պա գան»:

Նա խա գահ Մի տե րա նին չեն հա վա տում, ինչ պես Մո րուան ժա
մա նա կին չէր հա վա տում Մեծ Բրի տա նիա յի վար չա պետ Ո ւինս թըն 
Չեր չի լին, երբ վեր ջինս նա խազ գու շաց նում էր Ֆրան սիա յի գլխին 
կախ ված վտան գի մա սին: Այդ հե տո Մո րուան կգրի Նրանց մա սին, 
ով դա վա ճա նեց Ֆրան սիան, իսկ մինչ այդ օր գա նիզ մի ինք նա պաշտ
պա նա կան հա կազ դե ցու թյու նը դի մադ րում է օբ յեկ տիվ ի րա կա նու
թյան ըն կալ մա նը:

Երբ ա սում ենք, որ Մի տե րա նին չեն հա վա տում, ա պա խոսքն այ լեւս 
Եր րորդ աշ խար հա մար տի նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյան մա սին 
չէ, քան զի 1994 թ. եւ 1995ի ա ռա ջին ա միս նե րի ա րեւմտ յան քա ղա քա
գի տա կան քիչ թե շատ լուրջ գրե թե բո լոր հրա տա րա կու թյուն նե րը` 
ֆրան սիա կան Le Monde diplomatiqueից եւ Manière de Voireից մին չեւ 
ա մե րիկ յան Foreign Affairs եւ Foreign Policy, հա մաշ խար հա յին հա սա
րա կա կան կար ծի քը հե տեւ ո ղա կա նո րեն նա խա պատ րաս տում են նոր 
մեծ պա տե րազ մին: Եւ ա մե նեւ ին էա կան չէ, թե ինչ ա նուն է տրվում 
սպաս վող ի րա դար ձու թյուն նե րին` «Պատ մու թյան ա վար տը եւ վեր
ջին մար դը», թե ուղ ղա կիո րեն «Եր րորդ աշ խար հա մարտ»: Էա կանն 
այն է, որ Գոր բա չով յան «պե րեստ րոյ կա յի» եւ ետ սա ռը պա տե րազմ
յան նոր աշ խար հա կար գի կա ռուց ման ժա մա նա կաշր ջա նում սկիզբ 
ա ռած` նոր աշ խար հա մար տի նա խեր գանքհա կա մար տու թյուն նե րի 
շնոր հիվ հա մա պա տաս խան բա րո յա հո գե բա նա կան հո ղը նա խա
պատ րաս տե լուց հե տո, գոր ծի է դրվել քա րոզ չա կան ա մե նա կա րող 
մե քե նան, որ պա տե րազ մի գի տակ ցու թյու նը հասց նե լու է աշ խար հի 
ա մե նա խուլ անկ յուն ներն ան գամ, ուր տա րած քա յին հե ռա վո րու թյան 
կամ հու մա նիզ մի պա կա սի պատ ճա ռով՝ ո՛չ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի, ո՛չ 
Բոս նիա յի, ո՛չ Աբ խա զիա յի, ո՛չ Տա ջիկս տա նի, ո՛չ Չեչ նիա յի ար նա հե
ղու թյուն նե րի տպա վո րու թյան ներ քո խա ղա ղու թյան ժա մա նա կաշր
ջա նի ար ժեք նե րի վե րագ նա հա տում չի ե ղել: 

Սա կայն պա տե րազ մի գի տակ ցու թյան ձեւ ա վոր ման վրա աշ խա
տող քա րոզ չա կան մե քե նա յի ար տադ րան քի մի ջո ցով փորձ է ար վում 
ա պա տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել նոր մեծ պա տե րազ մի նախ նա
կան փու լի էու թյան եւ դրա նով իսկ պա տաս խա նատ վու թյան խնդրի 
խե ղաթ յուր ման վե րա բեր յալ՝ այն այլ, ոչ ճիշտ ու ղու վրա դնե լու ուղ
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ղու թյամբ: Եւ այս գոր ծին ծա ռա յեց վում է աշ խար հի ա մե նա հե ղի նա
կա վոր քա ղա քա գի տա կան, հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին միտ քը: 
«Ռու սա կան ընդ դի մու թյան հո գեւ որ հոր» պատ վա նու նը կրող Սեր
գեյ Կուր ղին յա նից մին չեւ գեր մա նա ցի քա ղա քա գետփի լի սո փա Վիլ
լի Հեն սը, չհաշ ված, ան շուշտ, տե ղա կան նշա նա կու թյան քա ղա քա
գի տա կան աստ ղե րը, ողջ աշ խար հով մեկ ի րենց աշ խա տանք նե րով 
նպաս տում են նշված ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը:

Նոր մեծ պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տա կան փու լի էու թյան եւ 
պա տաս խա նատ վու թյան հաս ցեա տե րե րի խնդրում ա պա տե ղե կատ
վու թյունն ի րա կա նաց վում է պարզ եւ իր պար զու թյամբ հան ճա րեղ ձե
ւով: Նոր մեծ պա տե րազմ իս կա պես սկսկվել է` ըն դու նում են քա ղա
քա գի տու թյան հե ղի նա կու թյուն նե րը եւ ընդգ ծում, որ այն ըն թա նում է 
բո լոր ա վան դա կան ճա կատ նե րով: Եւ դա ան հեր քե լի ճշմար տու թյուն 
է, թեեւ եր բեմ մո ռա ցու թյան է մատն վում, որ մեր ձա վո րա րեւ ել յան եւ 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յի ճա կատ նե րը եւս հա մաշ խար հա յին դի մա կա
յու թյան, ա ռանձ նա պես նա խա պա տե րազմ յան ա վան դա կան կի զա
կե տե րից են: Բո լոր գլխա վոր հա կա մար տու թյուն ներն ըն թա նում են 
եր կու հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թու թյուն նե րի` քրիս տո նեա կան 
եւ մահ մե դա կան աշ խարհ նե րի շփման հատ ված նե րում,  նշում են 
նրանք,  եւ դա եւս ան հեր քե լի ճշմար տու թյուն է: Ուս տիեւ նոր մեծ պա
տե րազ մը կամ Եր րորդ աշ խար հա մար տը քա ղա քակր թու թյուն նե րի 
ընդգր կուն դի մա կա յու թյան արդ յունքն է եւ ըն թա նա լու է քրիս տո նեա
կան եւ մահ մե դա կան աշ խարհ նե րի մի ջեւ` եզ րա կաց նում են նրանք: 
Եւ ա հա ա՛յս եզ րա կա ցու թյանն է, որ հա մա ձայ նել ոչ մի կերպ հնա
րա վոր չէ:

Հա մա ձայ նել նոր մեծ պա տե րազ մի խնդրի նման ներ կա յաց մա նը, 
նա խեւ ա ռաջ (եւ դա ա մե նաէա կանն է)` կնշա նա կի ի դեմս ա րա բա
մահ մե դա կան աշ խար հի ճա նա չել բռունցք ված, միաս նա կան եւ ինք
նու րույն ռազ մա քա ղա քա կան բեւ եռ, որն այ սօր ըն դու նակ է մար տահ
րա վեր նե տել աշ խար հի գեր տե րու թյուն նե րի դա շին քին: Դա շինք, 
որն ըստ կրո նա կան հատ կա նի շի միա սեռ է, իսկ նրա ոչ քրիս տո նեա
կան հատ վա ծը` Ճա պո նիան եւ Չի նաս տա նը, նման դի մա կա յու թյան 
դեպ քում ան կաս կած կգե րա դա սեն դա շին քը, քան մահ մե դա կան աշ
խար հը, կամ լա վա գույն դեպ քում չե զո քու թյուն կպահ պա նեն: Ա ռա
ջի նը դա ստիպ ված կլի նի ա նել ա րեւմտ յան քա ղա քակր թա կան խոր 
ընդ հան րու թյան եւ սեր տաճ ման բարձր աս տի ճա նի պատ ճա ռով, իսկ 
երկ րոր դի հա մար այս պես կոչ ված իս լա մա կան սպառ նա լի քը պա կաս 
վտան գա վոր չէ, քան Հա րա վա յին Եւ րո պա յի կամ Ռու սաս տա նի:

Աս վա ծը չի նշա նա կում, թե անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում Ճա պո
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նիան եւ չի նա կան մի ջոց նե րը չեն կա րող ուղղ վել Ա րեւ մուտ քի եւ Ռու
սաս տա նի դեմ մահ մե դա կան գոր ծո նի օգ տա գործ մա նը: Բայց քա
ղա քակր թու թյուն նե րի այն ընդգր կուն դի մա կա յու թյան պա րա գա յում, 
որ մեզ փոր ձում են փա թա թել քա ղա քա գի տու թյան հե ղի նա կա վոր 
այ րե րը, չինմահ մե դա կան կամ ճա պո նամահ մե դա կան դա շինք ներ 
չեն լի նի: Ի վեր ջո, մահ մե դա կան աշ խարհն այ սօր իբ րեւ ինք նու րույն 
եւ միաս նա կան ռազ մա քա ղա քա կան բեւ եռ ըն դու նե լը մաս նա գի տա
կան ա ռու մով, մեղմ ա սած, կոմ պե տենտ չէ: 

Երկ րորդ էա կան խնդիրն այն է, որ ըն դու նե լով Եր րորդ աշ խար հա
մար տի տրա մա բա նու թյան կուր ղին յան նե րի եւ հեն սե րի տար բե րա կը` 
զոհ ենք դառ նա լու սե փա կան հրե շա վոր ինք նա խա բեու թյա նը: Քան
զի այս դեպ քում հեր թա կան ան գամ ստիպ ված ենք լի նե լու հա վա
տալ շրջա նում քրիս տո նեու թյան պատ վա րի, ա նա ռիկ ամ րո ցի կամ 
ան պար տե լի Ար մա դա յի մա սին քաղցր ա ռաս պե լին, որ կրկին ա ռա
վե լա գույն հա վաս տիու թյամբ մա տուց վում է սեր բե րին, հա յե րին կամ 
ռուս նե րին: Ըն դու նել դա` կնշա նա կի նաեւ հիմ ո վին սխալ կա ռու ցել 
մեծ ռազ մա քա ղա քա կան տե ղատ վու թյան պայ ման նե րում ինք նա
պաշտ պա նու թյան թե՛ մար տա վա րու թյու նը եւ թե՛ ռազ մա վա րու թյու
նը: Եւ այս ե րեւ ույթն ար դեն առ կա է քա ղա քակր թու թյուն նե րի շփման 
հատ ված նե րում, ընդ ո րում` ոչ միայն քրիս տո նեու թյան պատ վա րի 
դե րը ստանձ նած ժո ղո վուրդ նե րի, այ լեւ մահ մե դա կա նու թյան հաղ
թար շավն ա պա հո վե լու կոչ ված բոս նիա ցի նե րի, ադր բե ջան ցի նե րի, 
տա ջիկ նե րի, չե չեն նե րի եւ ան գամ թուր քե րի մոտ: 

Մեծ խա ղի փոք րիկ պտու տակ նե րի ան լիար ժե քու թյան բար դույթն 
ու փո խա դարձ ան հան դուր ժո ղու թյու նը քա ղա քա գի տու թյան ար վես
տի ա մե նա բարձր մա կար դա կով շա հար կե լով` նոր մեծ պա տե րազ մի 
ճար տա րա պետ նե րը հա սել են ի րա վի ճա կա յին կա ռա վար ման գրե թե 
բա ցար ձակ արդ յուն քի:

Եւ, վեր ջա պես, հստակ պատ ճառ նե րով ու պայ ման նե րով ըն թա ցող 
ցան կա ցած պա տե րազմ, ան գամ այն պի սին, ինչ պի սին կա րող է լի
նել քրիս տո նեա կան եւ մահ մե դա կան քա ղա քակր թու թյուն նե րի մի ջեւ 
բա խու մը, ի րա վի ճա կին տի րա պե տե լու, առ կա նե րու ժը հաշ վեն կատ 
բաշ խե լու եւ սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի թույ լատ րե լի սահ մա նը 
ի րա տե սո րեն հաշ վար կե լու ո րո շա կի հնա րա վո րու թյուն է թող նում: 
Իսկ պա տե րազ մը, որ ի րա կա նում ծրագ րա վոր վել ու սկիզբ է ա ռել 
բազ մաս տի ճան խա բեու թյան հիմ քի վրա, երբ ար յու նա լի ու ա վե
րիչ լո կալ հա կա մար տու թյուն ներն այ լեւս հնա րա վոր չա րի քի բարձ
րա գույն սահ մա նա գիծն են թվում, եւ այդ թվաց յալ ա ռա վե լա գույ նին 
զո հա բեր վում է ան վե րա կանգ նե լին, տա նում է կոր ծան ման` փուլ առ 
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փուլ բա ցա հայ տե լով հա ջոր դա կան փոր ձու թյուն նե րի շղթան:
Լայն տա րա ծում գտած կար ծիք կա, թե իբր քա ղա քա կա նու թյունն 

էու թյամբ ան բա րո յա կան է, իսկ ցի նիզ մը` դրա ան բա ժան ու ղե կի ցը: 
Եւ նո րա հայտ պե տա կա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան ընտ րա խա վե րը 
հիմ ա կա նում հա րա զատ են մում այդ ստե րեո տի պին: Ի րա կա նում, 
մեծ քա ղա քա կա նու թյան մեջ բա րո յա կան նոր մե րի պահ պան ման 
հար ցը ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նի: Եւ այդ հա մա տեքս տում 
ա ռանձ նա հա տուկ կա րեւ ո րու թյուն է տրվում պա տաս խա նատ վու
թյան խնդրին: Ձեւ ա վո րե լով մահ մե դա կան աշ խար հից քրիս տո նեա
կան քա ղա քակր թու թյա նը սպառ նա ցող վտան գի ա ռաս պե լը` մեծ 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նորդ նե րը կող մե րին դրդում են եր կուս
տեք ան բա րո յա կան գտնվել միմ յանց նկատ մամբ: Դրա նով իսկ թե՛ 
ներ կա հա կա մար տու թյուն նե րի եւ թե՛ ա պա գա նոր մեծ պա տե րազ մի 
բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ընկ նե լու է խա բեու թյա նը զոհ 
գնա ցող ժո ղո վուրդ նե րի վրա:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 1, Լրա գիր 02.08.1995
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ՀԱ ՍԱ ՐԱ Կութ յու Նը ԵՒ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ Մը

Հա սա րա կու թյան վար քի նպա տակն ու տրա մա բա նու թյու նը մշտա
պես կախ ված են այն ար ժեք նե րից, ո րոնց նա գե րա կա յու թյուն է տա
լիս կամ ո րոնց կողմ ո րոշ մա նը դա տա պարտ ված է: Եւ լավ է, ե թե 
հա սա րա կու թյու նը սեր տել է ար ժեք նե րի աս տի ճա նա կար գից գլուխ 
հա նե լու դժվա րըն կա լե լի դա սը: Եւ լավ է, երբ հա սա րա կու թյունն ու նի 
«ո՞րն է ա ռա վել ար ժե քա վոր՝ ո ղոր մու թյո՞ւ նը մու րա ցի կին, թե՞ ա ղոթ
քի մո մը» հար ցի եւ նման այլ հար ցե րի միան շա նակ պա տաս խա նը: 
Սա կայն, հա սա րա կու թյու նը նման հար ցադ րում ե րի պա տաս խան
ներն ու նի թե ոչ՝ կապ րի հա վերժ պա պակ, ձգտե լով այն բա նին, ին
չին գե րա կա յու թյուն է տա լիս՝ այդ ճամ փին ստա նա լով իր ընտ րու
թյան վարձ քը: Բայց երբ հա սա րա կու թյան ար ժեք նե րը հստակ չեն, 
նա ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ հար կադր ված է ըն դու նել այն պի սիք եւ 
ապ րել այն կյան քով, որն իր կա մոք չէր: Բայց կամքն ա նի մա նա լի է, 
երբ հստա կու թյուն չկա: Կա մազր կու թյու նը նույն պես վարձ է՝ ա նո րո
շու թյան հա տու ցում: 

Մար դը մե ծա գույն ար ժեք է վե րագ րում այն բա նին, ին չում տես
նում է իր փրկու թյան ու ղին: Փրկու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա նում 
է իր ցան կու թյա նը: Հազ վա դեպ գի տակ ցե լով, թե լոկ հա վեր ժա կան 
ար ժեք ներն են, որ փրկու թյան ճա նա պար հով են տա նում: Իսկ այդ
պի սիք հազ վա դեպ են գտնվում, եւ մարդ կա յին ե րա նու թյու նը դրանք 
գտնե լու հնա րա վո րու թյան մեջ է, հա նուն ո րի հարկ է լի նում բազ մա
թիվ փոր ձու թյուն նե րով անց նել: 

Հետ խորհր դա յին մար դուն այ սօր դժվար է ապ րել կորս ված ու ղե
նիշ նե րի իր հա սա րա կու թյուն նե րում: «Չա րի քի կայս րու թյուն» ար
ժեք նե րի փլուզ ված հա մա կար գը մեր կաց րեց նրա հո գու դա տար կու
թյու նը՝ մար դուն մղե լով ո րո նել կո րուս յա լը հե ռա վոր ա փե րում, իսկ 
որ ա վե լի վատ է՝ հա րեւ ան նե րի մոտ: Բռնկվե ցին պա տե րազմ եր, եւ 
այդ պա տե րազմ ե րին է վի ճակ ված ո րո շել փրկա րար գա ղա փար
նե րի ո րոն ման ճա նա պարհ նե րի ու ղե նիշ նե րը: Ե թե գեթ այդ կերպ 
հստակ վեին ու ղի նե րը: Բայց պարզ վում է, որ ի րա կա նու թյու նը շատ 
ա վե լի բարդ է: Պա տե րազմ ան մի ջա պես ա փեափ լցնում է հա սա
րա կու թյան կյան քը՝ եւ գլխա վո րա պես ա՛յն պատ ճա ռով, որ փրկու
թյան ա ռա քի նի գա ղա փա րը պա տե րազ մող հա սա րա կու թյան մեջ 
վե րած վում է ֆի զի կա կան գո յա տեւ ման գա ղա փա րի: Որ քան էլ նրբա
գույն ձեւ ի մեջ զգես տա վոր վի այն, այդ պի սի գո յա տեւ ման ար ժեքն 
ա րա գո րեն դառ նում է գե րա կա: Եւ կա րեւ որ չէ ար դեն, որ եր բեմ 
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պա տե րազմ ինք նին կա րող է հա վեր ժա կան ար ժեք նե րի պահ պան
ման բուն նպա տակն ու նե նալ: Կռվո ղի դա ժան բա րո յա կա նու թյունն 
աշ խար հըն կալ ման յու րօ րի նակ օ րենքս գիրք է՝ պա տե րազ մի ծնունդ, 
որ կաթ վա ծա հա րում է պա տե րազ մող հա սա րա կու թյու նը:

Բո լո րին՝ թե՛ պա տե րազ մի հա կա ռա կորդ նե րին, թե՛ կողմ ա կից
նե րին այդ բա րո յա կա նու թյու նը վա րա կում է հա վա սա րա պես՝ հա
սա րա կու թյան վզին փա թա թե լով ու պար տադ րե լով մի միայն մի գե
րա կա ար ժեք՝ փրկա րար նե րի եւ հա սա րա կու թյան հա մար պա տաս
խա նա տու նե րի կեր պա րը: Այդ ժամ հա սա րա կու թյան ներ քին կյանքն 
ամ բող ջո վին վե րած վում է փրկա րա րի տիտ ղո սին տի րե լու եւ այն 
պահ պա նե լու հա մար հա մընդ հա նուր քաշկր տու քի, ո րին մաս նա կից 
են դառ նում նրանք, ով քեր ու նակ են ստանձ նել այդ դե րը: Այդ ժամ 
ցան կա ցած գա ղա փար, որն ու նակ է ի րեն փրկա րար բնույթ վե րագ
րել, ըն դուն վել ու ի րա գործ վել, գե րա կա յու թյան մեծ հնա րա վո րու
թյուն է ստա նում: Այդ պա րա գա յին պա տե րազ մի ե՛ւ կողմ ա կից նե
րը, ե՛ւ հա կա ռա կորդ նե րը ու նե նում են գոր ծե լու նույն կեր պը: Նրանց 
հա մար պա տե րազ մը միակ փաս տարկն է, եւ բո լո րը ներ կա յա նում են 
իբ րեւ պա տե րազ մի հա կա ռա կորդ ներ: 

Ի հար կե, տար բեր հա սա րա կու թյուն ներ պա տե րազ մը յու րո վի են 
ըն կա լում: Այդ պատ ճա ռով նրանց ճա կա տա գի րը տար բեր է լի նում: 
Աստ ծուց օ տար ված հետ խորհր դա յին հա սա րա կու թյուն նե րը հա զիվ 
թե ու նակ են ըն կա լել պա տե րազմ ե րը՝ որ պես թշնա մու եւ սե փա կան 
կամ քի խա չա ձեւ ու մից զատ այլ՝ ա ռա վել բան: Հա զիվ թե ու նակ են 
տես նել, ըն կա լել մեկ ու րի շի կամ քի ազ դե ցու թյունն ի րենց պար տու
թյան եւ հաղ թա նա կի պա րա գա յում: Եւ հա զիվ թե կա րող են կաս կա ծի 
են թար կել հա մոզ մուն քը, թե զենքն ի վի ճա կի է պաշտ պա նել: Ան գամ 
զեն քը ստա նա լով յու րա քանչ յուրն իր կամ բո լո րը միա սին՝ նույն հո
վա նա վո րից, ոչ ոք չի կաս կա ծում, որ պա տե րազմ այդ միայն իր պա
տե րազմ է, եւ այ լեւս ոչ մե կին չի վե րա բեր վում: Բո լո րը հա վա տում են, 
որ կհաղ թեն, ե թե միա բան զենք վերց նեն: Եւ, ան շուշտ, չհաս կաց
ված են մում նրանք, ով քեր հա սու են պա տե րազ մի էու թյա նը՝ որ պես 
Տի րոջ կամ քին ծա ռա յե լու մի ջո ցի, եւ ի րենց հաղ թա նա կը դի տում են 
իբ րեւ նրա կամ քի ու ար դա րի սե փա կան ան խոր տակ ի րա վուն քի կա
տա րում:

Միմ յանց հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում պա տե րազ մի յու րօ րի
նակ ըն կա լու մը ձեւ ա վո րում է հա սա րա կու թյուն նե րի ա ռանձ նա հա
տուկ վարք: Ո րո շի չը դառ նում է նրա հո գում պահ պան ված այն ար ժե
քը, որն ա ռա վել է, քան ֆի զի կա կան գո յա տեւ ու մը: Եւ ե թե չկա այդ պի
սին, պա տե րազ մող բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րը խիստ նման վում են, 
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եւ բո լո րին հա տուկ է լի նում գոր ծե լու նույն ալ գո րիթ մը: Հա սա րա կու
թյան մեջ ա մենքն ու նե նում են մեկ նպա տակ՝ ե թե չհե ռա նալ, ա պա 
պա տե րազ մի փաստն օգ տա գոր ծել՝ հա սա րա կու թյան վրա իշ խե լու 
հա մար: Իսկ ե թե հնա րա վոր է՝ բուն պա տե րազ մը են թար կել այդ 
նպա տա կին: Ե՛ւ հաղ թել, ե՛ւ հաղթ վել՝ լոկ այդ նույն նպա տա կով: 

Այս տեղ այլ պահ վածք սպա սելն ա վե լորդ է: Կա րե լի է միայն վա րից 
վեր հա յացք գցել, եւ ան մի ջա պես կտես նես նրանց: Նրանց, ով քեր բո
լո րին ճա կատ են ու ղար կում, որ պես զի նրանց հա մազ գես տով զգես
տա վոր վեն, նրանց ա նու նից, պա տե րազ մից հե ռու լռու թյան ու խա
ղա ղու թյան մեջ, կռեն ի րենց դիրքն ու կա րո ղու թյու նը: Այդ բո լո րով 
հան դերձ, թա փա հա րե լով շին ծու դա շույ նը, մե ռած նե րի հի շա տա կի 
գա վա թը զնգաց նե լով, հա մա ռո րեն վաս տա կել փրկչի տիտ ղո սը: 
Ի րա կա նում դա շույնն ան գամ պար տա դիր չէ, եւ կա րե լի է զնգաց նել 
ձեռ քի տակ ե ղած ցան կա ցած բան:

Միշտ կլսես իշ խա նա վոր նե րի ծա նոթ հայ տա րա րու թյուն նե րը, թե 
էլ ո՞վ, ե թե ոչ ի րենք են ազ գի փրկիչ նե րը եւ ո գեշն չո ղը բո լոր հաղ թա
նակ նե րի: Ճիշտ այդ պի սին են եւ մյուս նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը՝ 
նրանց, ով քեր մագլ ցե լով իշ խա նու թյան աս տի ճանն ի վեր, ե ռան
դա գին ջա նում են ի րենց վե րագ րել փրկչի տիտ ղո սը եւ պա տե րազ մի 
հա կա ռա կոր դի լու սապ սա կը: Այ լեւս լիո վին պարզ է ճա կա տա յին հե
րո սի կեր պա րի հայտն վե լու փաստն ա մե նուր, որ տեղ դժգո հու թյուն 
կա, որ տեղ իշ խող ձայ նով հարկ է լռեց նել, ուր հարկ է ա ռաջ քաշ ված 
գա ղա փա րին փրկա րար տիտ ղո սը կպցնել ու ա ռաջ հրել: Ու թե հան
կարծ թնդա նոթ նե րը լռեն, նրանք ջա նադ րա բար դեռ եր կար կհի շեց
նեն, թե միեւ նույնն է՝ եր բեւ է կո րո տան: Եւ կխո սեն բո լո րը, ում հա վա
տում են: Եւ խո սող նե րը կհի շեց նեն, որ ի րենք են պաշտ պան ներն ու 
փրկիչ նե րը՝ պա հան ջե լով ի րա վունք եւ ա վե լի շատ ար տո նու թյուն ներ: 
Նրանք կհայ տա րա րեն, որ լոկ ի րենցն է ի րա վուն քը, իսկ մյուս նե րը 
պի տի հպա տակ վեն, զի չեն մարտն չում:

Իսկ գո յա տեւ ման մեջ փրկու թյու նը տես նող նե րը եր բեք չեն կա րո
ղա նա դի մադ րել պա հան ջախնդ րու թյան «հա մազ գես տա կիր նե րի 
շքեր թին», եւ հենց այդ պատ ճա ռով «խա կի գույ նը» սա հուն ու տի
րա բար կլցնի նրանց ողջ կյան քը: Այդ ժամ այ լեւս կա րեւ որ չի լի նի, որ 
«շքեր թի» ա ռաջ նորդ նե րը նրանք չեն, ով քեր ար յուն են հե ղել: Նման 
հա սա րա կու թյուն նե րը ստիպ ված են ըն դու նել ի րենց «պաշտ պան նե
րի» իշ խա նու թյու նը, քա նի դեռ չեն հաս կա ցել, որ զենքն ան կա րող է 
պաշտ պա նել, զի ստեղծ ված է կա ռա վա րե լու հա մար: Նաեւ այն, որ 
զենքն ու կռվո ղի բա րո յա կա նու թյու նը պար տադ րող ներն ու նեն լոկ 
մեկ նպա տակ՝ իշ խել հա սա րա կու թյա նը: Եւ ար դեն կա րեւ որ չէ, թե 
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ով քեր են նրանք՝ օ տար հա սա րա կու թյուն, թե սե փա կան, հա րա զատ 
«փրկիչ»: 

Պա տե րազ մից դեռ ոչ ոք չի խու սա փել, բայց պատ վով է դուրս ե կել 
մի միայն նա, ով հաս կա ցել է պա տե րազ մի էու թյու նը եւ հա վեր ժա կան 
ար ժեք նե րը չի նեն գա փո խել կռվո ղի բա րո յա կա նու թյան հետ:

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն 
«Հայացք Երեւանից» ներդիր, թիվ 12, Լրա գիր, 18.10.1995
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ՄԱ Կի 50ԱՄ յԱ Կը ՓՐԿութ յԱՆ 
ո Րո ՆուՄ ՆԵ ՐուՄ

Դու ստեղ ծել ես մեզ Քեզ հա մար, եւ վայ րի վե րում է սիր տը մեր, 
մին չեւ որ կհանգս տա նա Քո մեջ: 
Ե րա նե լի Ավ գուս տին 

Մարդ կու թյու նը կրկին կանգ նած է ծանր եւ իր հա մար առ այ սօր 
գործ նա կա նում ան լու ծե լի ընտ րու թյան խնդրի առ ջեւ: Ե թե վստա
հենք գեր մա նա ցի լրագ րող Թեո Զոմ մե րի հաշ վարկ նե րին՝ վեր ջին 
2500 տա րում մարդ կու թյու նը 1600 ան գամ ընտ րու թյու նը կա տա րել 
է հօ գուտ պա տե րազ մի: «Հնուց ի վեր հա վեր ժա կան պա տե րազմն ե
րը հա վեր ժա կան խա ղա ղու թյան ձգտում են ա ռա ջաց րել», ի րա վա
ցիո րեն նշում է Զոմ մե րը Գեր մա նիա հան դե սում ՄԱ Կի 50ամ յա կին 
նվիր ված իր հոդ վա ծում՝ կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյան անց
յա լի ու ներ կա յի վեր լու ծու թյամբ այդ պես էլ չկա րո ղա նա լով հաս տա
տել կամ ժխտել հա մաշ խար հա յին անվ տան գու թյու նը պահ պա նե լու 
նրա ըն դու նա կու թյու նը: 

Եվ ընդ հան րա պես, ա րեւմտ յան քա ղա քա գի տա կան միտ քը վեր ջին 
եր կու տա րի նե րին ա մե նա տար բեր տե սանկ յուն նե րից քննար կում է 
հետ սա ռը պա տե րազմ յան հա մաշ խար հա յին անվ տան գու թյան հա
մա կար գի ձեւ ա վոր ման խնդի րը՝ լա վա գույն դեպ քում հան գե լով հեղ
հե ղուկ եւ քիչ հա մո զիչ լա վա տե սու թյան, բայց հիմ ա կա նում հաս տա
տե լով պոստ սով պե սի միզ մի ա ռար կա յա կան բնույ թը: Ողջ աշ խար հը 
հա մա կած նա խա ղե տա յին լար վա ծու թյու նը պար տադ րում է լրջո րեն 
խոր հել Տա պա նի անհ րա ժեշ տու թյան մա սին, իսկ հա մա պար փակ 
փրկու թյան ծրագ րե րը հե տեւ ո ղա կան նա հանջ են ապ րում ինք նափր
կու թյան հրա մա յա կա նի առ ջեւ: 

Հա վեր ժա կան խա ղա ղու թյան եւ ներ դաշ նակ ու միաս նա կան աշ
խար հի ի դեալ նե րի վե րածնն դի փոր ձե րը ոչ թե ա րեւմտ յան քա ղա քա
գի տա կան մտքի քմա հա ճույքն է, այլ օր վա պա հան ջը, քան զի ՄԱ Կի 
վե րա կա ռուց ման ու վե րա կազ մա վոր ման հույ սե րը, Հյու սի սատ լանտ
յան դա շին քի ընդ լայն ված պաշտ պա նա կան հա մա կար գի ձեւ ա վոր
ման հե ռան կա րը, Միաց յալ Եւ րո պա յի եւ շրջա նա յին այլ միա վո րում
նե րի գա ղա փար նե րը՝ ո չինչ այ լեւս չի փա րա տում ակն կալ վող սպառ
նա լի քի մտա հո գու թյու նը: Բայց ակն հայտ է, որ ինչ պես ընտ րու թյան 
նա խորդ 1600 դեպ քե րում, այժմ եւս մարդ կու թյու նը փոր ձում է Տա պա
նի կա ռու ցու մը զու գակ ցել «ու տե լու, խմե լու, կին առ նե լու եւ մար դու 
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գնա լու» ցան կա լի ա ռօր յա յին: Այ սինքն, հեր թա կան ան գամ կրկնել 
Աստ ծո կամ քին մարդ կա յին պա հանջ մունք նե րը հա կադ րե լու ա վան
դա կան փոր ձը՝ «ար քա նե րի պայ քա րը աստ ված նե րի դեմ»: 

Այ սօր, վեր հի շե լով հա վեր ժա կան խա ղա ղու թյան, միաս նա կան ու 
ներ դաշ նակ աշ խար հի գա ղա փար նե րի ար մատ ներն ու դրանք կրող
նե րին՝ ստո յիկ նե րից մին չեւ Ի մա նուիլ Կանտ, քա ղա քա գի տու թյու նը 
խու սա փում է խոր քա յին անդ րա դար ձից՝ ժա մա նա կա կից մար դուն 
ներ կա յաց նե լով սե րունդ նե րի տա ռա պան քով ձեռք բեր ված Մեծ 
Ի մաս տու թյան ան բո վան դակ ու պար զու նակ տար բե րա կը: Այն դեպ
քում, երբ հա մա մարդ կա յին ներ դաշ նա կու թյան հաս տատ ման Փրկու
թյան գա ղա փա րին անդ րա դար ձած բո լոր դպրոց ներն ու ան հատ նե
րը նշված նպա տա կին հաս նե լու ա ռա վել կամ պա կաս չա փով հա
մա պար փակ մե թո դա բա նա կան ու ղի են նա խան շել: Եւ այն հան գա
ման քը, որ քա ղա քա գետ նե րը հա մա ռո րեն շրջան ցում են դա, կրկին 
ոչ թե կա մա յա կա նու թյան, այլ ժա մա նա կի պա հանջ նե րի բե րու մով 
է: Չէ որ բա վա կան է ան գամ փոքրինչ լու սա բա նել Փրկու թյան մե
թո դա բա նու թյու նը, եւ մարդ կու թյան առ ջեւ կբաց վեն կեն սա հաս տատ 
Ի մաս տու թյան սկզբունք նե րը, ո րոնք ար մա տա պես հա կա սում են 
ժա մա նա կա կից աշ խարհն ա ռաջ նոր դող քա ղա քակր թու թյան հենք 
ներ մուծ ված բա րո յա կան նոր մե րին, որ այ սօր մա տուց վում են մարդ
կու թյա նը՝ իբ րեւ գո յա տեւ ման եւ ա ռա ջըն թա ցի գրա վա կան: 

Քրիս տո նեա կան քա ղա քակր թա կան ընդ հան րու թյան ներ սում 
բաղ դատ ման եւ նրա տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի մի ջեւ հա կադ րու
թյան, ին չու ոչ՝ նաեւ թշնա ման քի պատ մու թյու նը ողջ հա զա րամ յակ 
է հաշ վում: Բայց միայն 19րդ դա րում վերջ նա կա նա պես հաղ թա նա
կած օ տա րա ծին ռա ցիո նա լիզ մով ու հե ղա փո խա կա նու թյամբ էր, որ 
քրիս տո նեա կան աշ խար հը թեւ ա կո խեց ան կու մա յին այն փու լը, երբ 
ներ քա ղա քակր թա կան յու րա քանչ յուր ճգնա ժամ վե րա ճում է լայ նա
ծա վալ պա տե րազ մի: Ա վա տա կան շա հե րով եւ կրո նա կան տա րա ձայ
նու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ոչ մի դի մա կա յու թյուն այն քան ող
բեր գա կան արդ յունք նե րի չէր հան գեց րել, որ քան ազ գա յին պե տու
թյուն նե րի մեջ ներ փակ ված, էթ նիկ տար բե րա կու մը բա ցար ձա կաց
րած քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե րի բա խում երն ի պաշտ պա նու թյուն 
տխրահռ չակ «ազ գա յին շա հե րի»: 

Ա վե լին, մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րում ներ մու ծե լով հա
մընդ հա նուր մար դա սի րու թյան կեղծ թե զը՝ եր կու հար յու րամ յա
կում աշ խար հի ա մե նա տար բեր անկ յուն նե րում ռա ցիո նա լիս տա կան 
կռա պաշ տու թյա նը տրված ա ռա ջա տար քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե
րը միմ յանց դեմ են գոր ծում՝ քա ղա քակր թա կան ընդ հան րու թյու նից 
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դուրս գտնվող էթ նոկ րո նա կան միա վոր նե րին ի րենց կող մը գրա վե
լու, նրանց «ա զա տու թյան» ե րաշ խա վո րի դե րը հա կա ռակ մյուս նե րի 
ստանձ նե լու հա մար: Ե թե 19րդ եւ 20րդ դա րե րի մե ծա ծա վալ պա
տե րազմ երն ու դրանց հե տեւ անք նե րի վե րաց ման ըն թաց քը ճա նա
պարհ բա ցեց Եւ րո պա յի բնակ չու թյան ռա սա յա կան կազ մի ար մա
տա կան փո փո խու թյան հա մար, ա պա քա ղա քակր թա կան ընդ հան
րա կան շա հե րը նե ղազ գա յին ե սա կենտ րո նու թյամբ նեն գա փո խե լը 
հան գեց րել է այն արդ յուն քին, երբ աշ խարհ քա ղա քա կան դաշ նա կից
նե րի փնտրտուքն այ լեւս ըն թա նում է օ տար նե րի շրջա նում: 

Ան կախ այն բա նից, թե ով կհաղ թի ներ քա ղա քակր թա կան նոր 
բախ ման պա րա գա յում՝ կրկին կպարտ վի Եւ րո պան, քրիս տո նեա կան 
քա ղա քակր թա կան ընդ հան րու թյու նը: Կպարտ վի, ինչ պես որ պարտ
վել է 1045ին, 1815ին, 1919ին, 1945ին եւ 1991ին: Եվ հեր թա կան եւ
րո պա կան ող բեր գու թյունն ան կաս կած ռե զո նանս կու նե նա Հռո մեա
կան օ ղա կի ու նրա հյու սի սա մե րիկ յան ա ծանց յա լի ողջ եր կայն քով 
մեկ: Այդ պես ե ղավ, երբ ըն կան հու նահռո մա կան, ա րեւ ե լաք րիս տո
նեա կան, ա րա բամահ մե դա կան քա ղա քակր թու թյուն նե րը, այդ պես 
էր լի նում ա մեն ան գամ, երբ Հե ռա վոր Ա րեւ ել քում փլվում էր Երկ նա
մեր ձի քա ղա քակր թու թյու նը: Այ սօր դեռ դժվար է վերջ նա կա նա պես 
հստա կեց նել, թե աշ խար հի որ մա սում է տե ղադր ված Մա գոգ նե րի 
ա ռաս պե լա կան եր կի րը, որ տե ղից քա ղա քակր թու թյան տա րած քը 
կհե ղե ղեն մեր օ րե րի վան դալ ներն ու քոչ վոր նե րը՝ ձիե րի սմբակ նե
րով կոխկր տե լու Եր րորդ, Չոր րորդ եւ այլ Հռոմ ե րի ինք նա կոր ծան 
մե ծամ տու թյան ան կեն դան խորհր դա նիշ նե րը: 

Նման կան խա տե սե լի վեր ջա բա նից խու սա փե լու հա մար պետք 
է իս կա պես վեր հի շել հա վեր ժա կան խա ղա ղու թյան, միաս նա կան 
եւ ներ դաշ նակ աշ խար հի կերտ ման գա ղա փար նե րը զար գաց րած 
դպրոց նե րի եւ մեծ մտա ծող նե րի ա ռա ջադ րած գլխա վոր սկզբունք
նա խա պայ մա նը՝ խա ղա ղու թյան եւ հա մա ձայ նու թյան պահ պա նում 
քա ղա քակր թա կան ընդ հան րու թյան շրջա նակ նե րում: Ո՛չ ստո յիկ նե
րի մոտ, ո՛չ Քրիս տո սի կամ Մու համ մե դի ուս մուն քում եւ ո՛չ էլ Ե րա
նե լի Ավ գուս տի նի կամ ԱլՖա րա բիի փի լի սո փա յու թյան մեջ ոտ նա
հար ված չէ Բուր գի տիե զե րաս տեղծ օ րեն քը, եւ մար դա սի րու թյու նը 
լղոզ ված չէ ու ի ջեց ված չէ անսկզ բուն քայ նու թյան այն աս տի ճա նին, 
ո րը հա տուկ է եւ րո պա կան հե ղա փո խա կա նու թյան ծնունդ՝ մեր օ րե րի 
«հու մա նիզ մին»: Յու րա քանչ յուր քա ղա քակր թա կան ընդ հան րու թյուն 
միա վոր վում է ոչ թե բա րի ցան կու թյուն նե րի հռչա կագ րե րի, այլ Հա
վա տի եւ նրա նով պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի սկզբունք նե րի շուրջ, եւ 
դրանք շրջան ցե լու փոր ձե րը տվյալ ընդ հան րու թյու նը դա տա պար
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տում են կոր ծան ման: 
Անվս տա հու թյունն ու տա րա ձայ նու թյուն նե րի խո րա ցու մը վաղ թե 

ուշ ստի պում են լե գեոն նե րը կազ մել բար բա րոս նե րից կամ իշ խա նու
թյան պահ պան ման ե րաշ խի քը տես նել քոչ վոր նե րին հրա վի րե լու մեջ: 
Քրիս տո նեա կան աշ խարհն այս ուղ ղու թյամբ ար դեն իսկ ա նուղ ղե լի 
քայ լե րի է դի մել, եւ ե թե ժա մա նա կին կանգ չառ նի՝ սե փա կան մայ
րա քա ղա քից օ տար ված հին հռո մեա ցու նման փոք րա մաս նու թյուն 
կդառ նա ոչ միայն Մոսկ վա յում, Լոն դո նում ու Վա շինգ տո նում, այ լեւ 
իր բնօր րան նե րի ողջ տա րած քում: Եվ այդ պես էլ կլի նի, ե թե ռու սա
կան քա ղա քա գի տա կան միտ քը շա րու նա կի փրկու թյուն ո րո նել տա
փաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի հետ աշ խարհ քա ղա քա կան դա շին քում, 
իսկ Վա շինգ տոնն ու րա նա լով որ դիա կան պարտ քը մայր Եւ րո պա յի 
առ ջեւ՝ իր հե ռան կա րը կա պի խա ղա ղօվ կիա նոս յան Հռո մի ա պա գա
յին: 

Աշ խար հին իս կա պես փրկու թյան նոր Տա պան է պետք: Բայց Տա
պանն այդ վաղ թե ուշ ջրի տակ կանց նի, ե թե մարդ կու թյունն ա ռաջ
նոր դող քրիս տո նեա կան երկր նե րը ընդ հան րա կան շահն ու ի րենց 
ա ռա քե լու թյան կո չու մը մո ռա ցած՝ կրկին գու պա րի մտնեն տնտե սա
կանքա ղա քա կան բլի թի վե րա բա ժան ման հա մար: Այ սօր ոչ մեկն 
ու նակ չէ մարդ կու թյա նը եւ նա խեւ ա ռաջ՝ քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե
րին նոր մե ծա ծա վալ ա ղե տի տա նել՝ բա ցա ռու թյամբ հենց այդ ժո
ղո վուրդ նե րի: Ուս տի, հա մա պար փակ անվ տան գու թյան նա խա պայ
մա նը, ինչ պե սեւ վեր ջին հա զա րամ յա կի ողջ ըն թաց քում, ե ղել եւ մում 
է փո խըմբռ նում ու ան դոր րը եւ րո պա կան, քրիս տո նեա կան ընդ հա
նուր տա նը: 

«Չկան հա վեր ժա կան բա րե կամ եր եւ չկան հա վեր ժա կան թշնա
մի ներ». էու թյամբ ռա ցիո նալսպա ռո ղա կան այս դրույ թը պետք է մե
կընդ միշտ դուրս բեր վի շրջա նա ռու թյու նից ոչ միայն իբ րեւ Ի մաս տու
թյա նը հա կա սող, այ լեւ հա կա քա ղա քակր թա կան: Ե թե հենց այ սօր էլ 
ռազ մա քա ղա քա կան ի րա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մայ րա քա ղաք
նե րում նժա րի վրա դրվեն ոչ թե նյու թա կա նաց ված ան ցո ղիկ շա հե րը, 
ո րոնց ու նայ նու թյունն ա պա ցուց ված է մարդ կու թյան ողջ պատ մու
թյան ըն թաց քով, այլ Տի րոջ խոր հուր դի շուրջ հա մախմբ ված քա ղա
քակր թու թյան հա րա տեւ ու թյան հրա մա յա կա նը՝ ան կաս կած կբա ցա
հայտ վեն հա մա պար փակ փրկու թյան մե թո դա բա նու թյունն ու ու ղի
նե րը: Ի վեր ջո կբա ցա հայտ վի նաեւ, որ հա վեր ժա կան բա րե կամ ե րը 
թե՛ հա վա տի եւ թե՛ ծա գու մի բե րու մով քա ղա քակր թա կան փոքր ու մեծ 
ջա հե րը վառ պա հող հա սա րա կու թյուն ներն են, ո րոնք, ան կախ ներ
քին վայ րի վե րում ե րից, քա ղա քակր թու թյան հա մար սպառ նա լիք չեն 
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ներ կա յաց նե լու: Իսկ հա վեր ժա կան թշնա մի նե րի դե րում միշտ ե ղել 
եւ մա լու է Ի մաս տու թյանն ան հա ղորդ կույր զանգ վա ծը, ո րը միշտ 
պատ րաստ է սա տա նա յա կան շա բաշ կազ մա կեր պել հեր թա կան քա
ղա քակր թու թյան փլա տակ նե րի վրա: 

Եւ ինչ պես չհա մա ձայ նել ա մե րիկ յան քա ղա քա գի տա կան մտքի այն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րոնք զեն քին եւ տեխ նո լո գիա կան նվա
զա գույ նին հա ղոր դա կից դար ձած ժա մա նա կա կից մա գոգ նե րի մե
ծա ծա վալ մաս նակ ցու թյու նը ներ քա ղա քակր թա կան նոր հնա րա վոր 
դի մա կա յու թյա նը ի րա կան սպառ նա լիք են դի տում ոչ միայն հնա րա
վոր պարտ վող կող մի, այ լեւ ողջ քա ղա քակր թու թյան հա մար: Դի մա
կա յու թյունն իս կա պես այ լեւս չի ըն թա նա լու թշնա մի, բայց ընդ հա նուր 
ար ժեք նե րով դաս տիա րակ ված ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ, ին չը խո շոր 
հաշ վով ա պա գա յի ո րո շա կի կան խա տե սե լիու թյուն է ա պա հո վում: 
Օ տա րա ծին մա գոգ նե րի քա նա կա կան եւ ո րա կա կան լայ նա ծա վալ 
մաս նակ ցու թյունն ըն դու նակ է խառ նել ա մե նած րագ րա վոր ված սցե
նար ներն ան գամ, եւ ո՛չ Տի րոջ ա նու նով ա ղեր սը, ո՛չ էլ Բրամ սին ու Դոս
տոեւս կուն վկա յա կո չե լը բար բա րո սի գու թը չի շար ժե լու: Չմո ռա նանք, 
ի վեր ջո, որ իլ լի րիա ցի զին վո րը Յու պի տե րի խոր հուր դին ան հա ղորդ 
մաց ան գամ կայ սե րա կան ծի րա նին հագ նե լուց հե տո: Ուս տի եւս մեկ 
ան գամ վեր հի շենք Գրքի ի մաս տու թյու նը, չպա կա սեց նենք, բայ ցեւ չա
վե լաց նենք ո չինչ, այլ փոր ձենք հաս կա նալ մեզ ա վանդ ված Խոս քի 
էու թյու նը. «Մեր կա ցել էք հին մար դուց իր գոր ծե րով եւ հա գել էք նո րը՝ 
նո րո գուած գի տու թեամբ, ըստ իր Ա րար չի պատ կե րի. այն տեղ չկայ 
հրեայ, ոչ էլ հե թա նոս, թլպա տու թիւն եւ անթլ պա տու թիւն, բար բա
րոս, սկիւ թա ցի, ծա ռայ, ա զատ, այլ՝ Քրիս տոս, որ ա մէն ինչ է եւ բո լո
րի մէջ»1: Սա է հա մա պար փակ փրկու թյան հիմ քը, եւ այս սկզբուն քով 
է, որ կա րող է կա ռուց վել փրկու թյան նոր Տա պա նը: 

Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն
«Հա յացք Ե րեւ ա նից» ներ դիր, թիվ 13, Լրա գիր, 23.10.1995

1 Պողոս, Հռոմ. ??
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«новая мировая война неизбежна»

интервью с Тиграном Айрапетяном 

–как выглядит мир после окончания холодной войны?
–Я бы на это ответил: мир выглядит так же, как и во времена 

холодной войны. С той лишь большой разницей, что изменилось наше 
восриятие того же самого, напичканного до предела региональными 
конфликтами мира. Ведь все годы после мировой войны мир сотрясали 
такие же кровавые конфликты, какие мы сейчас имеем на Кавказе, 
Балканах, в Средней Азии. Просто тогда эти конфликты казались 
далекими для Европы, для нас как неотъемлемой части советской 
империи, за чьей спиной мы чувствовали себя как за каменной стеной. 
Пока кровь лилась потоками в Латинской Америке, Африке, Юго
Восточной Азии, для европейцев, для народов бывшего Советского 
Союза это были как бы чужие войны, чтото наподобие кровавого 
боевика, который можно смотреть или не смотреть, выключив или 
переключив телевизионный канал.

Сейчас же мы сами оказались в роли главных героев подобного 
боевика. И для тех, кто остался в эпицентре событий или, как 
мы предпочитаем говорить, остался на родине, выбор ухода от 
действительности очень ограничен. Люди издревле воспринимали 
мир через призму «своичужие», «своя боль и чужая боль». И всегда 
только своя боль вопринималась как реальность, и только собственная 
трагедия предвещала им близость Апокалипсиса.

Существенная разница между нынешним миром и миром времен 
холодой войны именно в том, что боль затронула народы, населяющие 
так называемое Римское кольцо. Тем самым евроазиатский континент 
– территория, народы которой вот уже несколько тысячелетий 
привыкли считать собственную историю мировой историей.

–но ведь европа дважды оказывалась в огне мировых войн, 
да и до этого история ее не оченьто щадила. неужели все это 
повторится?

–Как бы это ни звучало кощунственно, но, помоему глубокому 
убеждению, новая мировая война неизбежна. Вопрос только в сроках 
и методах ее ведения. И ни в коем случае не надо расценивать это 
как приговор или дань фатализму. Есть логический ход истори и 
предвидение ожидаемых событий, всего лишь возможность проявить 
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адекватную реакцию и в наибольшей степени подготовиться к данным 
событиям. Это особенно важно для таких народов, как армяне. Тем 
более, что совсем недавно мы уже пали жертвой одной из мировых 
войн.

–у меня сложилось впечатление, что для армян все 
вопросы должны решиться в самом ближайшем будущем. 
И это впечатление формируется из выступлений наших 
государственных мужей, политиков и политологов. вот один 
из министров недавно выступая в париже, высказался в том 
смысле, что именно сейчас для армянского народа наступил 
судьбоносный момент, что требует консолидации сил всех армян 
мира на последний решающий бой…

–Психологический аспект и моральноэтическое объяснение такого 
поведения человека лучше всего, безусловно, даны у Ницше, когда тот 
выражая сожаление по поводу уничтожения в Европе метафизических 
воззрений в 19 веке, писал, что человек начинает слишком пристально 
всматриваться в собственную жизнь и, не находя там никаких других 
сильных импульсов, перестает сажать те деревья, плоды которых 
должны собирать поколения; человек склоняется к высаживанию 
таких деревьев, плоды которых может срывать сам.

Подход цитируемого министра и других мыслящих подобно ему 
деятелей,  это обычное мировоззрение среднестатистического 
гражданина, для которого мир начинается и заканчивается вместе с 
его жизнью. Для военных всего мира от США до России, каждая война 
есть последняя, во всяком случае, для него. Дело же политиков опять
таки всего мира, во всяком случае для тех государств, где судьбами 
народов вершат не военные, не госчиновники, а политики, точнее 
политическая мысль, ограничить возможности военных каждый раз 
вести свои народы на последний и решительный бой.

Этот вопрос для Армении не столь праздный, как может показаться 
на первый взгляд. Неверно прогнозируют будущее и не сознавая, 
что в обозримом будущем нас ожидают еще большие испытания, 
чем сейчас, мы можем неправильно распределить собственные, 
достаточно ограниченные силы и ресурсы и даже, как бы победив 
в этом последнем бою, остаться без возможностей сопротивления в 
последующих боях. В любом случае, для генерала это нормальное 
мышление. Парадокс начинается тогда, когда так начинают мыслить 
политики. А когда политика отдается на откуп генералам, парадокс 
превращается в трагедию.
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–но ведь в этом аспекте у нас в армении дела обстоят 
намного лучше, чем, скажем, в россии, где военные и военно
промышленный комплекс правят бал…

–У каждого народа есть свои масштабы трагедии. Я полагаю, 
ресурсы России позволяют ей еще раз ошибиться в своем выборе. 
Другое дело, что это, как минимум, неразумно и все, кто искренне 
любит Россию, должны противостоять этому выбору. Для нас же 
каждая ошибка становится последней. Нам надо преодолеть синдром 
бесконечного ужаса и при этом получить гарантии, что избежали 
ужасного конца.

–кто может дать гарантии? сказал же рэй бредбери: забудьте о 
гарантиях – нет такого зверя на свете…

–Конечно же, история не признает полных гарантий. В то же 
время идея Беркли о том, что последовательность мысли образует 
время, дает основание утверждать: последовательность правильных 
мыслей образует правильное время. И в этом отношении сохранение в 
Армении любой ценой приоритета политической мысли над военным 
диктатом является одной из принципиальных гарантий сохранения 
страны и народа.

–но ведь если мы говорим о неизбежности новой мировой войны, 
то выходит, что даже страны с устойчивыми демократическими 
традициями в определенный момент сдадут свои позиции 
военным?

–Скажем точнее: они сдадут позиции не столько военным, сколько 
собственным националпатриотам. Почитайте европейскую прессу 
и вы увидите, как краснокоричневая чума овладевает не только 
Восточной, но и Западной Европой. Итоги выборов в Италии, 
Франции, Германии при очевидном росте радикалнационалистов 
свидетельствует о начале этого процесса. Миттеран и Коль – последние 
могикане – носители идеи общеевропейского дома. На смену им идут 
«чистые» галлы и «чистые» германцы. Кощунственная романо
германская идея, выдвынутая просветителямиреволюционерами 
конца 18го века, снова овладевает умами и в очередной раз сделает 
свое кровавое и грязное дело.

–вы считаете французских просветителей ответственными за 
зарождение европейского национализма?

–Не просто национализма, а националсоциализма и революционного 
социализма. Две одинаково кощунственные и губительные для 
народов Европы идеологии, претворение в жизнь которых за 
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последние два столетия довели «Римское кольцо» до той черты, 
после чего приходится говорить о возможности гибели колыбели 
многовековой цивилизации.

Именно французские просветители подменили посвещенность, 
опирающуюся на мудрость тысячелетий, поверхностной 
просвещенностью, лишив европейца духовной опоры. Ведь и 
революционный социализм и националсоциализм отличались 
одинаково агрессивной нетерпимостью к религии и ревностно 
уничтожали многовековую элитарную систему классовой 
общественной структуры и посвещенной мысли.

И примечательно то, что одним из первых, заметивших и 
высказавших глубокую обеспокоенность по поводу сползания 
Европы в болото варварского невежества был Фридрих Ницше. 
Человек, которого невежественные люди склонны считать идеологом 
националсоциализма. Именно он высказал мысль о том, что грубый 
римский патриотизм сегодня, когда есть более важные проблемы, чем 
«patria et honor» является свидетельством или чегото нечистого, или 
признаком отсталости. Оглянитесь вокруг – разве все войны 20го века 
не есть синтез и того, и другого?

–с чем же в таком случае сталкивается европа, с каким 
человеческим феноменом, если, как вы полагаете, идет на новую 
мировую войну?

–Я полагаю, что человечество в очередной раз падет жертвой 
собственных животных инстинктов, не будучи способным преодолеть 
их. Во втором веке до н.э., предугадывая и оплакивая гибель Вечного 
города, римский философ сказал: «Нам очень трудно осознавать свои 
пороки, но еще более трудно их исправлять». Набат о скорой трагедии 
в Европе бьет один из старейших и мудрейших политиков – президент 
Франции Франсуа Миттеран. Но его слова, к сожалению, остаются 
гласом вопиющего в пустыне.

–спасать всех значит не спасать никого. как же конкретно 
армяне могут противостоять грядущим испытаниям?

–Человек не может жить и не должен жить стремлением 
сохранения имеющегося у него. Нормальный человек всегда должен 
стремиться к прогрессу, к обретению новых духовных и – почему бы 
и нет? – материальных ценностей. Поэтому я не воспринимал и не 
воспринимаю борьбу за выживание (գոյապայքար).

Речь должна идти не только о возможности противостояния, но и о 
необходимости выйти из очередной исторической фазы победителем. 
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Для меня никогда идея свободной, независимой и объединенной 
армении не была мифом, как для большинства тех, кто более всего 
разглагольствовал об этом. Весь вопрос в методологии. Утверждал 
и утверждаю: те методы, которые используются армянской 
политической мыслью на протяжении последних столетий, не 
приведут ни к чему, кроме как к еще большему сужению этнической 
территории и политического влияния армян в этом регионе.

Нужна коренная перестройка нашего национального мышления. 
Но  что самое главное  это перестройка нашего подхода к тем 
структурам, которые должны разрабатывать и претворять в жизнь 
национальную политику.

Предвосхищая ваш вопрос о конкретных предложениях по выходу 
из положения, отвечу так же, как два или шесть лет тому назад. Надо 
работать. Каждый день. Каждую минуту структуры, призванные 
обеспечивать национальную безопасность, национальную стратегию 
и тактику, должны работать. Очень быстрые и очень «эффективные» 
решения проблем без проведенной необходимой для этого работы 
могут вам предложить карьеристы или дилетанты.

Сегодня надо работать, чтобы быть подготовленными через пять 
лет. Начнем работать через пять лет, будем готовы через пятнадцать. 
Будем продолжать притворяться умными, будем иметь дело с 
бесконечным ужасом, наполненным мифическими моральными 
победами.

беседу вела Ида Карапетян
Урарту, № 4 (59), 1994


