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Նազենի Ղարիբյան 

Հայաստանի նեղ դուռը 

Վենեսուելայի Բոլիվարիական Հանրապետությունը իր անկախությունն ու 

հանրապետական կարգը հռչակել է 1811 թվականին։Այդ ժամանակից սկսած` մի ողջ 

դար երկրի իշխանությունը, «Ազատագրական պայքարի» դրոշի ներքո, հիսուներկու 

հեղաշրջում է ապրել` ազատության համար մղվող պայքարը հանգեցնելով 

զինվորական բռնապետական ռեժիմի։ Ռեժիմը իր գոյությունը պահպանել է մինչեւ 

անցյալ հարյուրամյակի կեսերը` մասամբ նաեւ թեթեւ կարգի սոցիալական 

ռեֆորմներ թույլ տալու եւ առերես տնտեսական աճ ապահովելու շնորհիվ, 

հատկապես` երկրում հարուստ նավթահանքերի հայտնաբերումից հետո։ 50-

ականների վերջից ռեժիմը տեղի տվեց իբր ժողովրդավարական շարժումների 

ծավալմանը, եւ իբր ժողովրդավարական ընտրություններով իշխանություններ 

հաստատվեցին։ Սակայն 80-ականներից սկսած նավթի գների անկման հետ կապված 

տնտեսական գլխապտույտ անկումը եւ վերահաս համատարած աղքատությունը` 

կառավարության եւ հասարակության մեջ ծաղկող կաշառակերության, 

մասնագիտական անձեռնհասության եւ քրեական տարրերի ծաղկման հետ միասին, 

երկիրը բերեցին քաղաքական անկայունության եւ կրկին վերակենդանացրին 

հեղաշրջումների ավանդույթը։ Իշխանության բռնազավթման երկու հուժկու, բայց 

անհաջող փորձից հետո, ի վերջո, Հուգո Չավեսը 1998-ին հայտնվեց իշխանության 

ղեկին, հետո մի պահ կորցրեց այն` իր անցկացրած սահմանադրական ռեֆորմներից 

եւ «Բոլիվարիական հեղափոխության» ներմուծումից դժգոհ աջական-

զինվորականների եւ բիզնես-սեկտորի ճնշմամբ, բայց շուտով կրկին «ընտրվեց» 

նախագահ եւ մինչեւ հիմա էլ այդ պաշտոնում է` գլխավորելով միաժամանակ ե՛ւ 

պետությունը, ե՛ւ կառավարությունը։ 

Մոտ հիսունհինգ պուչ գրանցած եւ հինգ հանրապետություն հռչակած Վենեսուելայի 

հետ մեր երիտասարդ հանրապետության համեմատությունը եւ այսքան տարօրինակ 

նմանությունը (ես միայն խոշոր գծերով ընդհանուր կարճ պատկերը բերեցի, 

իրականում աղերսները հասնում են ընդհուպ մինչեւ հասարակության եւ 

անհատների կյանքի տարբեր մանրամասների աստիճանի) մեզ ստիպում է մի լավ 

կշռադատել մեր այսօրվա իրականությունը եւ ճիշտ եզրահանգումներ անել։ Ես 

միտումնավոր ընտրեցի Հայաստանից եւ հայերից ամեն ինչով հեռու 

հարավամերիկյան այս երկիրը, որ իր տեսակի մեջ ամենաօրինակելի նմուշն է։ Մեզ 

քիչ թե շատ մոտ կանգնած, ազգային բնութագրով, գենոֆոնդով, ճակատագրով կամ 
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պատմությամբ ավելի նման բազմաթիվ այսպիսի չկայացած անկախ 

հանրապետություններ կան շուրջը, որոնց մի ընդհանուր բնորոշմամբ աշխարհի 

զարգացած երկրները կոչում են «Երրորդ աշխարհ»։ Երրորդ աշխարհի երկրների 

միջեւ գոյություն ունեցող աչք ծակող զուգահեռները հուշում են, որ դրանք ամենեւին 

էլ պատմության քմահաճույքով կամ պատմական առարկայական օրինաչափությամբ 

կամ պատմական պատահականությամբ չեն գոյացել, այլ ինչ-որ կոնկրետ վայրում եւ 

կոնկրետ ժամանակում եւ կոնկրետ մարդկանց կողմից մշակված ու կշռադատված եւ 

իրականացված քաղաքական ծրագրեր են կամ այդպիսին որակված ժողովուրդների 

գոյության «սցենարներ», որոնց հետեւողական հաջող բեմադրությունը ժամանակի ու 

տարածության մեջ սարսուռ է առաջացնում։ Ես, իհարկե, «Ամերիկա» չեմ 

հայտնագործում այս եզրակացությամբ, այս մասին թերեւս գրվել է շատ անգամներ 

շատ մասնագետների կողմից։ Սակայն նյութին անդրադառնալու շարժառիթը ինձ 

համար ոչ այնքան մեր պետության երրորդ աշխարհի էշելոնում հայտնվելու տխուր 

փաստի արձանագրումն է, որքան Շարժման ապագան, որի հետ ես անձամբ կապում 

եմ Հայաստանի լինել-չլինելու հարցը։ 

Հայաստանի այսօրվա հասարակական եւ քաղաքական խմորումների ֆոնին ես հիմա 

ավելի հստակ եմ ընկալում, թե ինչ էր ուզում ասել Տիգրան Հայրապետյանը, երբ դեռ 

1992 թվականին գրում էր` «Հայաստանը գլորվում է նեոգաղութացման անդունդը», 

«Երրորդ աշխարհի արյունոտ ուրվականը», իսկ 96-98-ին` «Իշխանության 

լեգիտիմության վերականգնման հրամայականը», «Եւս մեկ նախազգուշացում 

անօրինական ընտրության հետեւանքների մասին», «The show must go on կամ 

հերթական հեղաշրջմանն ընդառաջ»։ 

Ավելի խոր քննելով ու համեմատելով երրորդ աշխարհի բախտին արժանացած 

անկախ պետությունների «հեղափոխական» պատմությունը` կնկատենք, որ նրանց 

այդ կարգավիճակում հայտնվելու հիմնական պատճառներից մեկը, եթե ոչ առաջինը, 

հեղաշրջմամբ կամ զինված ապստամբությամբ իշխանության բռնազավթման 

գործոնն է կամ կեղծ ու բռնի, հակաիրավական մեթոդներով անօրինական 

իշխանության հաստատման նախադեպը։ Այս իրավիճակի ողջ վտանգավորությունն 

այն է, որ եթե անգամ ընդունենք, որ նախադեպը կարող է հրահրվել ու իրականացվել 

արտաքին շահագրգիռ ուժերի միջամտությամբ, այն այնուհետեւ հասարակական 

գիտակցություն է ձեւավորում եւ այդպիսով դառնում քաղաքական ավանդույթ, իր 

իսկ ներսում պարփակված կախարդական անելանելի շղթա։ Վկա` Վենեսուելայի 

պատմությունը։ Այս գիտակցությամբ վարակված ժողովուրդը եթե ոչ հենց սկզբից, 

ապա ժամանակի հետ սկսում է մտածել ու համոզված լինել, որ անօրինական 
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իշխանությունը ոչ միայն կարելի է, այլեւ պետք է անօրինական ճանապարհով 

վերացնել, որ դրան հասնելու ուրիշ իրատեսական հեռանկար չկա։ Այս համոզումը, 

իհարկե, միանգամայն հասկանալի է, մանավանդ որ հաստատված անօրինական 

իշխանությունը իր ներքին տրամաբանությամբ երբեւէ պատրաստ չէ հանձնվել 

օրինական ճանապարհով եւ միտված է վերարտադրվելու։ 

Սակայն սա որքան էլ հեշտ ու արագ ճանապարհ է, նույնքան էլ կործանարար` 

ավետարանական հենց այն «լայն դարպասների» իմաստությամբ։ Եւ կրկնակի 

կործանարար, երբ դրան են ձգտում ոչ միայն ներսից, այլեւ դա են ցանկանում եւ 

ուրեմն` խրախուսում «դրսից»։ Ամենաթարմ վկան` Վրաստանը։ Գուցեեւ սխալվում ե, 

(եւ Աստված տա, որ այդպես լինի), բայց այսօրվա աշխարհաքաղաքական 

զարգացումները, գերտերությունների բռնած դիրքը եւ վարած միջազգային 

քաղաքականությունը հուշում են, որ Հայաստանում օրինական իշխանության եւ 

ընդհանրապես օրինականության հաստատումը առայժմ ոչ մեկին ձեռնտու չէ։ Ասում 

եմ` առայժմ, որովհետեւ իրադրությունը կարող է վաղ թե ուշ փոխվել, եւ աշխարհին 

պետք լինի օրինական իշխանությամբ Հայաստան։ Չմոռանանք, որ ԽՍՀՄ փլուզումից 

հետո հայկական անկախ հանրապետությունը, ինչպես եւ մի շարք այլ նախկին 

խորհրդային հանրապետություններ, հիմնվեց այն ժամանակների համար ընդունելի 

օրինական եւ ժողովրդական ճանապարհով։ Ընտրությունը տրված էր, եւ ուրեմն` 

հնարավորությունը։ Դժբախտաբար, այս ճանապարհը նախադեպ չդարձավ 

անկախացած հանրապետություններից մեծ մասի, ոչ էլ մեր պետության համար։ Ահա 

հենց այսպիսի շրջադարձային պահին է, որ օրինականության հաստատումը կարող է 

դառնալ ճակատագրական խնդիր։ Այստեղ է, որ մենք ողջ հասարակությամբ պետք է 

պատրաստ լինենք «նեղ դռնով» անցնելուն։ Իսկ դրա համար նախ մեր 

գիտակցությունը պետք է պատրաստ լինի, որովհետեւ հակառակ պարագայում 

հնարավոր է` ոչ միայն որպես նեոգաղութացված երրորդ աշխարհի երկրի տեսքով, 

այլեւ Հայաստանի որեւէ ձեւով գոյությունը ընդհանրապես ոչ մեկին պետք չլինի... 

Շարժման վերջին երկար ու ձիգ ամիսները այս իմաստով ինձ հույժ օգտակար են 

թվում, որովհետեւ հրապարակային հավաքներից ավելի կարեւոր` մեր «շարժվող» 

հասարակության մեջ խմորվող այն երեւույթը, որ Տիգրան Պասկեւիչյանը անվանում է 

«աներեւույթ մոբիլիզացիա», անգնահատելի դաշտ եւ հնարավորություն է ստեղծում` 

Հայաստանում օրինական իշխանության հաստատման հրամայականը միակ 

կենսունակ գիտակցություն եւ գործելաձեւ դարձնելու համար։ 
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Եւ պետք է գիտակցել ու ընդունել, որ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը որպես քաղաքական 

գործիչ եւ պետական մտածողությամբ օժտված այր այսօր պատմության առաջ 

չափազանց կարեւոր առաքելություն է ստանձնել` վերականգնել Հայաստանում 

ընդհատված օրինական իշխանությունը, թեկուզ եթե նա ինքն էլ նախագահ չընտրվի։ 

Յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու առաքելությունն է այսօր` օգնել նրան ու Շարժմանը 

անօրինականության կործանարար կախարդական օղակից դուրս գալու համար։ 

Հաջի Նազենի Ղարիբյան 

02.08.2010 

Սկզբնաղբյուրը` armtimes.com 

http://www.armtimes.com/hy

